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 .................................................................................................................................... 142 

 142 ................................................................ 044:  ص([ ..... ع) عيسي بودن "روح "و "كلمه "]

 : ص[ ..... او الوهيت و خدا براي( ع) عيسي بودن فرزند نفي و فرزند داشتن از سبحان خداي بودن منزه]
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 144 ....................... 040:  ص[ ..... "رَبِّكُمْ مِنْ بُرْهانٌ جاءَكُمْ قَدْ ":در برهان از مراد و "برهان "معناي]

 144 ................................................................................... 028:  ص[ ..... 076 آيه(: 4) النساء سوره]

 144 ................................................................................................................................ اشاره

 144 ....................................................................................................... 028:  ص.....  آيه ترجمه

 144 .......................................................................................................... 028:  ص.....  آيه بيان

 141 ...... 020:  ص([ ..... پدري يا ابوين خويشاوندان ارث سهام به مربوط شريفه آيه ذيل در]) روايتي بحث

 142 .............................................. 022:  ص( ..... 008) دارد آيه بيست و يكصد و است مدني مائده سوره(5)

 143 .............................................................................. 022:  ص[ ..... 3 تا 0 آيات(: 2) المائدة سوره]

 143 ................................................................................................................................ اشاره

 143 .................................................................................................... 022:  ص.....  آيات ترجمه

 142 ....................................................................................................... 026:  ص.....  آيات بيان

 142 ............................................................................................................................. اشاره

 142 027:  ص[ ..... است شده گفته "بِالْعُقُودِ أَوْفُوا "در عقود از مراد بيان در كه وجوهي و "عقد "معناي]



 142 .................................................................................. 020:  ص.....  عقد معناي پيرامون بحثي
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 ازني بي اجتماعي و فردي زندگي در انسان و تاس بشر فطريات از عهد نقض قبح و عهد به وفاي حسن]

 142 ........................................................................... 029:  ص[ ..... نيست آن به وفاي و عهد از

 142 .............................. 029:  ص[ ..... آن به وفاي لزوم و عهد حرمت به اسالم مقدس شارع اهتمام]

 144 .................. 060:  ص[ ..... آن به وفاي و عهد مساله در اجتماعي هايسنت ديگر با اسالم مقايسه]

 114 ..................................................................................................... 063:  ص[ ..... آيات بيان]

 114 ............................................................................................................................. اشاره

 111 ....................................................................... 066:  ص[ ..... گوشت نوع سه و خون تحريم]

 112 ......................................... 078:  ص[ ..... است شده نهي آن از كه "ازالم به استقسام "معناي]

 "... مُعَلَيْكُ حُرِّمَتْ "آيه ذيل و صدر به ربطي و است معترضه "دِينِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَئِسَ الْيَوْمَ "جمله]

 112 ........................................................................................................ 070:  ص[ ..... ندارد

 112 ... 073:  ص[ ..... است؟ روزي چه شدند نااميد مسلمانان دين( بر غلبه) از كافران كه روزي از منظور]

:  ص[ ..... آن رد و شده داده "كَفَرُوا الَّذِينَ يَئِسَ الْيَوْمَ "در "يوم "از مراد باره در كه احتماالتي از يكي]
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 112 ................ 008:  ص[ ..... شريفه آيه تفسير در نظر دقت با ما، نظر از شريفه آيه در "يوم "از مراد]

 113 ......... 003:  ص[ ..... بود شده بسته( ص) پيامبر مرگ به اسالم، دين محو براي كافران اميد آخرين]

 به قيام به مبدل شخصي حامل به دين قيام كه خم غدير روز در و( ع) علي واليت مورد در شريفه آيه]

 112 ..................................................................... 284 : ص[ ..... است گشته نازل شد، نوعي حامل

 112 .......... 002:  ص[ ..... گذاري منت مقام در نه است تهديد مقام در "اخْشَوْنِ وَ تَخْشَوْهُمْ فَال "جمله]

 114 .................................................................... 000:  ص[ ..... دو آن فرق و كمال و تمام معناي]

 121 ............................. 098:  ص[ ..... است نعمت كند طي را خدا راه آن در تصرف با انسان كه آنچه]

 121 ......... 090:  ص[ ..... است نعمت امر، اولياء و رسول و خدا واليت بر آن اشتمال حيث از اسالم دين]

 رد خدا دين يافتن كمال بر است ناظر "... نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ أَتْمَمْتُ وَ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ ":جمله]

 121 ................................. 090:  ص[ ..... "االمر اولي "نصب با نعمت واليت يافتن تماميت و تشريع،

 123 .................................................................................... 094:  ص.....  فصل سه در علمي بحثي

 123 .................................................. 094:  ص.....  گوشت خوردن مورد در امتها عقائد در اول فصل



 : ص.....  داند؟نمي جائز را آن عاطفه و رحم اينكه با كرده تجويز را حيوان كشتن اسالم چطور:دوم فصل
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388:  ص.....  كرد؟ تذكيه بر مبني را گوشت حليت اسالم چرا كه است سؤال اين از پاسخ در سوم فصل

 .................................................................................................................................... 122 

 124 ......................................................... 380:  ص([ ..... گذشته آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 124 ............................................................................................................................. اشاره

 134 ................................. 383:  ص[ ..... "الحرام البيت امين ال و ":جمله نزول شان باره در رواياتي]

382:  ص[ ..... "... التَّقْوي وَ الْبِرِّ عَلَي تَعاوَنُوا "جمله ذيل در "اثم "و "نيكي "معناي باره در رواياتي]
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 132 ....................... 387:  ص[ ..... ازالم به استقسام و حرام هايگوشت به مربوط آيه ذيل در رواياتي]

([ خم غدير روز در( ع) علي واليت خصوص در "... لكم اكملت اليوم "آيه نزول پيرامون]) ديگر روايتي بحث

 132 ..................................................................................................................... 389:  ص..... 

 132 ............................................................................................................................. اشاره

 132 ................ 303:  ص[ ..... كندنمي تحمل را گريدي مساله واليت، مساله جز شريفه "... اليوم "آيه]

 132 ........................ 304:  ص[ ..... دهندمي ربط واليت مساله غير به را آيه كه ديگري روايات بررسي]

 وارد باشد،مي ظاهري تمام و كمال نعمت، اتمام و دين اكمال از مراد اينكه به قول بر كه اشكاالتي]

 121 ........................................................................................................ 300:  ص[ ..... است

:  ص[ ..... است مشركين مزاحمت از مسلمين دادن نجات دين، اكمال از مراد كه توهم اين به پاسخ]

308 .............................................................................................................................. 122 

 122 .............................................................................. 303:  ص[ ..... 2 تا 4 آيات(: 2) المائدة سوره]
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 122 ....................................................................................................... 304:  ص.....  آيات بيان

 122 ............................................................................................................................. اشاره

 122 ............................................................................ 304:  ص[ ..... شكاري سگ با صيد حكم]

 122 ................... 307:  ص[ ..... شريفه آيه در كفار به تكليفي خطاب توجه مورد در سؤال يك به پاسخ]
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 121 .......................330:  ص[ ..... ايمان مقتضاي به عمل ترك از است عبارت "ايمان به كفر "معناي]

 در هوس و هوا پرتگاه در سقوط از دادن زنهار و كتابيه زنان به مربوط حكم تشريع از غرض بيان]

 121 ................................................................................... 333:  ص[ ..... كتاب اهل با معاشرت
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 122 ... 340:  ص[ ..... "لكم حل طعامهم و "جمله ذيل در كتاب اهل طعام حليت از مراد مورد در رواياتي]

 باشد كتاب اهل نزد كه را آن نظائر و حبوبات حليت كه خاصه علماي بر المنار تفسير صاحب اشكاالت رد]

 124 ................................................................................. 340:  ص ..... [اندفهميده شريفه آيه از

 ال "با "... الْكِتابَ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْمُحْصَناتُ وَ "جمله شدن منسوخ به قول صحت عدم به اشاره]

 123 ................................................................................ 349:  ص[ ..... "الْكَوافِرِ بِعِصَمِ تُمْسِكُوا

 : ص[ ..... "عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِيمانِ يَكْفُرْ مَنْ وَ "جمله ذيل در "ايمان به كفر "معناي باره در رواياتي]
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 122 .............................................................................. 323:  ص[ ..... 7 تا 6 آيات(: 2) المائدة سوره]

 122 ................................................................................................................................ اشاره

 122 .................................................................................................... 323:  ص.....  آيات ترجمه

 122 ....................................................................................................... 324:  ص.....  آيات بيان

 122 ............................................................................................................................. اشاره

 122 ............................................. 324:  ص.....  [است گزاردن نماز اراده "الصالة الي قيام "معناي]

 124 .................................................................................... 326:  ص[ ..... ساختن وضو دستور]

 124 ......... 327:  ص[ ..... وضو در پائين، به باال از دست شستن و "الْمَرافِقِ إِلَي "قيد مورد در توضيحي]

[ ..... آن شستن يا است واجب پا مسح اينكه در اختالف نتيجه در و "ارجلكم "كلمه اعراب در اختالف]

 121 ....................................................................................................................... 329:  ص

:  ص... [ ..اندكرده تحميل وضو آيه بر كتاب، مخالف روايات برخي توجيه منظور به كه نادرستي توجيهات]
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 241 ............................... 300:  ص[ ..... آنان شكني پيمان و گرفت نصارا و يهود از خداوند كه ميثاقي]

 241 .................................................................................... 309:  ص[ ..... خدا بر توكل از مراد]

 243 ............................................ 390:  ص[ ..... رسيد يهود به شكني پيمان سبب به كه هايينقمت]

 242 ..................................................................... 393:  ص[ ..... آن عواقب و نصارا شكني پيمان]

 242 ..........................................................................392:  ص[ ..... 09 تا 02 آيات(: 2) المائدة سوره]

 242 ................................................................................................................................ اشاره

 242 .................................................................................................... 392:  ص.....  آيات ترجمه

 242 ....................................................................................................... 396:  ص.....  آيات بيان

 242 ............................................................................................................................. اشاره

 244 ................... 390:  ص[ ..... است مجيد قرآن "مُبِينٌ كِتابٌ وَ نُورٌ اللَّهِ مِنَ جاءَكُمْ قَدْ "در نور از مراد]

399:  ص[ ..... هستند هدايت ظاهري وسيله و آلت كتاب و رسول و است سبحان خداي حقيقي هادي]
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( مستقيم صراط) راه يك به راهها آن همه خدايي، غير راههاي خالف بر ولي بسياراند خدايي راههاي]

 214 ........................................................................................... 488:  ص[ ..... شوندمي منتهي

 معناي به خدا اذن شودمي داده نسبت كتاب يا رسول به نور به ظلمات از مردم اخراج كه مواردي در]

 211 ............................................................................................ 480:  ص[ ..... است او رضاي

 211 ........................ 483:  ص[ ..... است خدا فرزند مسيح اينكه به مسيحيان اعتقاد بطالن بر برهاني]

 [ .....خدايند به تقرب و اختصاص مدعي بلكه ندارند را خدا براي حقيقي فرزندي ادعاي نصاري و يهود]

 213 ....................................................................................................................... 482:  ص

 212 .. 487:  ص[ ..... نقيض اثبات راه و نقض راه: راه دو از آنان ادعاي ابطال و نصاري و يهود با احتجاج]

 بر نيويد مصائب و باليا به ابتالء در دارند، پروردگارشان به نسبت كه موقعيتي و مقام اختالف به مردم]

 212 ............................................................................................... 480:  ص[ ..... انددسته سه

489:  ص[ ..... است بوده عذاب و نكال اسالم از منحرفين براي و امتحان مسلمين، براي باليا و حوادث]
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[ ندارد ما كردن عذاب به راهي خدا گفتندمي كه نصارا و يهود دعوي عليه حجت بيان براي مقدمه سه]

 212 ................................................................................................................. 400:  ص..... 

 214 .. 403:  ص[ ..... است تعالي خداي قدرت دانستن محدود مستلزم بداء و نسخ بودن محال به اعتقاد]

 البمط از مختلط است بحثي اين و كرده پيشنهاد تفكر براي ايطريقه چه كريم قرآن اينكه در گفتاري

 214 .................................................................................... 404:  ص.....  روايتي و فلسفي و قرآني

 214 ............................................................................................................................. اشاره

 211 ............ 402:  ص[ ..... است نموده احاله بشر فطري عقل به را اقوم و صحيح فكر تشخيص قرآن،]

 211 ............................. 406:  ص[ ..... است نكرده مامور كورانه كور اطاعت به را بندگان تعالي خداي]

[ نگشته تبديل و تغيير دستخوش هيچگاه و است يكسان صحيح فكر طريقه تشخيص در انسانها فطرت]

 212 ................................................................................................................. 407:  ص..... 

 213 .... 409:  ص[ ..... ناپذير اجتناب است راهي( منطقي طريقه) بديهي اوليه قضاياي از استنتاج طريقه]

 213 .......................................... 409:  ص[ ..... آنها به پاسخ و منطق منكرين هايگفته از نمونه چند]

 يمن به نيازي چه پس است مخزون سنت و كتاب در ما نيازهاي اندگفته بعضي كه سخن اين به جواب]

 212 ............................................................................................... 400:  ص[ ..... كفار؟ خورده



 عرفاني و فلسفي طريقه مباين را صالح سلف و دين علماي طريقه كه شخصي سخنان رد و بررسي]

404:  ص[ ..... داندمي سيزدهم قرن اواسط از ديني معارف در را عرفاني و عقلي مباني دخالت و دانسته

 .................................................................................................................................... 212 

 214 ........................ 402:  ص[ ..... است شده مرتكب كالم و فلسفه بين گوينده اين كه فاحشي خلط]

[ يستن منطق و فلسفه اصل بطالن بر دليل فيلسوف يك لغزش و هامنطقي و فالسفه بين اختالف وجود]

 224 ................................................................................................................. 406:  ص..... 

 221 .............................................................................. 400:  ص[ ..... تذكر مكتب بطالن دالئل]

 از ما نكهاي بر عالوه نيست، فلسفه و منطق به نيازي الهي كالم تعقل و درك براي كه گفته اين به پاسخ]

 223 .............................................. 433:  ص[ ..... ايمشده نهي مشركين و كفار روش و راه از پيروي

:  ص[ ..... اندشده منكر را منطقي طريقه ثابت، و دائمي و كلي مقدماتي وجود انكار با كه كساني جواب]

432 .............................................................................................................................. 222 

 تفكر رايب مستقل طريقي تقوا كه نيست معنا اين به صالح عمل و تقوا با تفكر و علم بين رابطه وجود]

 222 ........................................................................................................ 436:  ص[ ..... است

 انيانس فطرت با منطبق و صحيح تفكر نتيجه در و انسان فطري استقامت تقوا، اثر اينكه توضيح]

 222 ..................................................................................................... 437:  ص[ ..... باشدمي

 را صحيح و نافع افكار و علوم و حق معارف پسنديده اخالق و را پسنديده خوي و خلق صالح اعمال]

 224 ................................................................................................. 439:  ص[ ..... دارد بدنبال

 يانب انسان تفكر طرز در را پرستي هوا و تقوايي بي آثار كه ديگر آياتي و را تقوا آثار كه قرآن از آياتي]

 234 ..................................................................................................... 439:  ص[ ..... كنندمي

 ام سخن با يابد دست خاص آگاهيهايي به تواندمي انسان اللَّه، الي تقرب با كه قرآني حقيقت اين]

 231 ...............................................................................................448:  ص[ ..... ندارد منافات

 231 .......................... 443:  ص([ ..... مسلمين ميان در عقليه علوم سير و پيدايش باره در]) تاريخي بحث

 231 ............................................................................................................................. اشاره

[ آمد پديد حضرت آن رحلت از پس كه تحوالتي و( ص) اللَّه رسول عهد در مسلمين علمي وضع به اشاره]

 232 ................................................................................................................. 444:  ص..... 

 232 ........... 440:  ص[ ..... آورد پديد اسالمي تفكر نظام در را شكاف بزرگترين( ع) بيت اهل از اعراض]

 دوران در سپس و المؤمنين امير خالفت زمان در سپس و عمر خالفت زمان در كالم علم و حديث علم]

 232 .....................................................................................................428:  ص[ ..... اميه بني

 234 .................................. 420:  ص[ ..... "اشاعره "و "معتزله ":متفاوت كالمي مسلك دو پيدايش]



 224 .......................................... 423:  ص[ ..... كالمي هايبحث در معتزله و اشاعره بر شيعه سبقت]

 ص. [ ....جديد افكار برابر در اسالم علماي گيري جبهه علل و مسلمين ميان در قديميان علوم يافتن راه]

 :424 ............................................................................................................................ 224 

 221 ................................................................... 426:  ص[ ..... آن رواج و تصوف مكتب پيدايش]

 222 ...................................................................... 427:  ص[ ..... متصوفه انحطاط هعمد علت دو]

 ظواهر به عمل همانا آن به رسيدن راه كه هست باطني شريعت ظواهر وراي در سنت و كتاب بر بنا]

 222 ........................................................................................................ 420:  ص[ ..... است

 : ص[ ..... است آمده عمل به عرفان و فلسفه ديني، ظواهر بين جمع و دادن آشتي براي كه هاييكوشش]

429 .............................................................................................................................. 223 

 222 .......................................... 460:  ص([ ..... گذشته آيات نزول شان مورد در رواياتي]) روايتي بحث

 222 ..........................................................................464:  ص[ ..... 06 تا 08 آيات(: 2) المائدة سوره]

 222 ................................................................................................................................ اشاره

 222 .................................................................................................... 464:  ص.....  آيات ترجمه

 222 ....................................................................................................... 462:  ص.....  آيات بيان

 222 ............................................................................................................................. اشاره

 224 ..................... 466:  ص[ ..... داشت ارزاني اسرائيل بني به سبحان خداي كه هايينعمت قسم سه]

 224 ........................................ 467:  ص[ ..... "داد قرار ملوك را شما ملوكا جعلكم و ":جمله از مراد]

 221 ......... 469:  ص[ ..... "لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ الَّتِي الْمُقَدَّسَةَ الْأَرْضَ ادْخُلُوا "جمله در "لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ "معناي]

 223 ......................... 473:  ص[ ..... "جَبَّارِينَ قَوْماً فِيها إِنَّ مُوسي يا قالُوا "جمله در "جبارين "معناي]

... [ ..شوند مقدس ارض وارد بود داده دستور آنان به كه( ع) موسي به اسرائيل بني آميز جسارت پاسخ]

 222 ....................................................................................................................... 472:  ص

 222 ...........477:  ص[ ..... دارد وجود اسرائيل بني عصيان از بعد خدا با( ع) موسي مناجات در كه نكاتي]

 يهت و مقدسه ارض در دخول به امر از آنها عصيان و اسرائيل بني بودن ملوك باره در رواياتي]) روايتي بحث

 224 ......................................................................................................... 479:  ص([ ..... ايشان

 221 ..........................................................................404:  ص[ ..... 30 تا 07 آيات(: 2) المائدة سوره]

 221 ................................................................................................................................ اشاره

 221 .................................................................................................... 404:  ص.....  آيات ترجمه



 221 ....................................................................................................... 402:  ص.....  آيات بيان

 221 ............................................................................................................................. اشاره

 222 .............406:  ص[ ..... نيست البشر ابو آدم "آدَمَ ابْنَيْ نَبَأَ "جمله در "آدم "از مراد كه قول اين رد]

 نيب خصوص در قتل حكم كتابت منشا را قابيل و هابيل قصه كريم قرآن چرا كه اشكال اين به جواب]

 223 ............................................................................... 400:  ص[ ..... است؟ داده قرار اسرائيل

[ ..... ديگري قرباني شدن رد و يكي قرباني شدن قبول به برادر دو علم چگونگي بيان و "قربان "معناي]

 222 ....................................................................................................................... 409:  ص

 222 ....................................... 498:  ص[ ..... است بوده برادرش قتل به قابيل اقدام انگيزه "حسد "]

 222 ........................490:  ص[ ..... است بوده باللَّه عالم و متقي افراد از شد كشته كه( ع) آدم پسر آن]

 222 .................... 494:  ص[ ..... است شده وارد قرآن در قابيل و هابيل قصه بر كه اشكال دو به پاسخ]

[ ..... سازدنمي "أُخْري وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ "جمله با "إِثْمِكَ وَ بِإِثْمِي تَبُوءَ أَنْ "جمله كه اشكال اين جواب]

 224 ........................................................................................................................ 495 : ص

 شده گفته "بشوي خودت و من گناه متحمل "إِثْمِكَ وَ بِإِثْمِي تَبُوءَ أَنْ "جمله براي كه ديگري معاني]

 221 ........................................................................................................ 496:  ص[ ..... است

 221 ...................................................... 490:  ص[ ..... "أَخِيهِ قَتْلَ نَفْسُهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ ":جمله معناي]

 223 .................................................... 280:  ص[ ..... گرفت خواهد را او گريبان باآلخره ظالم، ظلم]

 222 .......................................................... 280:  ص.....  انديشيدن و احساس معناي پيرامون گفتاري

 222 ............................................................................................................................. اشاره

283:  ص[ ..... است الهي تعاليم به علوم تمام پس است، خدا ناحيه از هدايتي هر و است هدايت علم،]

 .................................................................................................................................... 222 

284:  ص[ ..... است تعالي خداي خود بشر معلم پس است، عالم ناظم و حواس خالق سبحان خداي]

 .................................................................................................................................... 222 

[ بديانمي كمال توحيد اسباب، اثر و ضرورت انكار با و است خدا به منتهي و مستند ظاهري اسباب همه]

 222 ................................................................................................................. 282:  ص..... 

 224 ................................. 287:  ص[ ..... است الهي الهام( نبايدها و بايدها به علم) عملي علوم منشا]

 سالمت بر است متوقف نيز آن و( بديهيات) كليه عقليه علوم راستي و درستي بر است متوقف الهي الهام]

 244 ...........................................................280:  ص([ ..... ديني تقواي به تمسك با) فطرت و عقل

 241 ........ 289:  ص[ ..... قرآني آيات در انسان، براي علم حصول طريقه سه و بشري معلومات قسم سه]



 241 ................ 208:  ص[ ..... كريم قرآن در( معتقدند حسي طريقه به فقط كه كساني) حسيون تخطئه]

 تجربه و حس طريقه صد در صد درستي و محض عقلي قياسات نادرستي براي كه دليل دو به پاسخ]

 241 .......................................................................................... 200:  ص[ ..... است شده اقامه

203:  ص[ ..... بپردازند تفكر به خدا از ترس و تقوا دائمي رعايت بدون كه دهدنمي اجازه مردم به قرآن]

 .................................................................................................................................... 243 

 243 ..................................................................................................... 203:  ص[ ..... آيات بيان]

 243 ............................................................................................................................. اشاره

 242 ............................................ 202:  ص[ ..... است العالمين رب ربوبيت با منازعه حق، بدون قتل]

 غرض قضن "جَمِيعاً النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّما...  نَفْساً قَتَلَ مَنْ ":جمله با اندگفته و است شده آيه به كه اشكالي]

 242 ..................................................................................................207:  ص[ ..... است شده

:  ص[ ..... فوق اشكال به جواب و "است انسانها همه كشتن همانند نفر يك كشتن "اينكه از مراد بيان]

200 .............................................................................................................................. 242 

:  ص[ ..... "است كرده زنده را مردم همه كه اينست مانند كند زنده را نفر يك كسي هر ":جمله معناي]

200 .............................................................................................................................. 242 

 244 .................................................................................................... 208:  ص.....  روايتي بحث

 244 ................ 208:  ص[ ..... قابيل دست به هابيل شدن كشته و قابيل و هابيل داستان باره در رواياتي]

 341 ....... 200:  ص[ ..... است شده نقل( ع) آدم پسران داستان مورد در كه اعتباري بي و عجيب روايات]

 342 ............ 202:  ص[ ..... است مردم همه كشتن همانند نفر يك كشتن اينكه از مراد بيان در رواياتي]

 342 ... 200:  ص([ ..... قرآن در و تورات در قابيل و هابيل داستان بين تطبيق يك]) تطبيق يك و علمي بحث

 342 ..........................................................................230:  ص[ ..... 48 تا 33 آيات(: 2) المائدة سوره]

 342 ................................................................................................................................ اشاره

 342 .................................................................................................... 230:  ص.....  آيات ترجمه

 342 ....................................................................................................... 230:  ص.....  آيات بيان

 342 ............................................................................................................................. اشاره

:  ص[ ..... مسلحانه بطور است عمومي امنيت به اخالل شريفه، آيه در "رسول و خدا با محاربه "از مراد]

233 .............................................................................................................................. 344 

 344 ............................................................................... 234:  ص[ ..... محارب براي حكم چهار]



 314 . 232:  ص[ ..... "الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ ابْتَغُوا وَ ":جمله در خدا سوي به وسيله ابتغاء به امر و "وسيله "معناي]

 311 ...... 236:  ص[ ..... قيامت روز عذاب از رهايي مقابل در فران،كا از زمين ثروت برابر دو نشدن قبول]

 ص[ ..... است هميشگي انسان در آتش از تالم فطرت و است، او سرنوشت در اصل و بشر الزمه عذاب،]

 :237 ............................................................................................................................ 311 

237:  ص[ ..... است آمده جمع صورت به "ايدي ""أَيْدِيَهُما فَاقْطَعُوا السَّارِقَةُ وَ السَّارِقُ "در اينكه وجه]

 .................................................................................................................................... 311 

 312 ................. 239:  ص[ ..... چيز هر بر او قدرت و الهي مطلقه مالكيت به تائب سارق آمرزيدن تعليل]

.... [ .احكام آن اجراي كيفيت و محارب، حكم به مربوط شريفه آيه نزول شان باره در رواياتي] روايتي بحث

 313 .......................................................................................................................... 248:  ص

 313 ............................................................................................................................. اشاره

 دم اولياء عفو به تا قصاص عنوان به نه شود،مي كشته است مفسد و محارب اينكه جهت از محارب]

 312 ................................................................................................ 243:  ص[ ..... نشود كشته

 312 ................................................... 242:  ص[ ..... "الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ ابْتَغُوا وَ ":جمله ذيل در رواياتي]

247:  ص[ ..... است فرموده ترحم و داده تخفيف بندگان به تعالي خداي سرقت، حد در نصاب وضع با]

 .................................................................................................................................... 314 

 شدن محكوم و شود، قطع دزد دست از بايد كه مقداري مورد در( السالم عليه) جواد امام قوي استدالل]

 314 .................................................................................... 240:  ص[ ..... معتصم بار در فقهاي

 311 ..........................................................................220:  ص[ ..... 28 تا 40 آيات(: 2) المائدة سوره]

 311 ................................................................................................................................ اشاره

 312 .................................................................................................... 220:  ص.....  آيات ترجمه

 313 ............. 224:  ص[ ..... يكديگر با آنها اجزاي ارتباط و شريفه آيات اين سياق و زمينه بيان] آيات بيان

 313 ............................................................................................................................. اشاره

 312 .................................................... 227:  ص[ ..... "للسحت اكالون "جمله در "سحت "معناي]

 نموده اعالم را آن بودن محرف كه همانطور كند،مي تصديق فعلي تورات در را خدا حكم وجود قرآن]

 312 ........................................................................................................ 229:  ص[ ..... است

 : ص[ ..... هدايت كل نه هدايت از مقداري بر است مشتمل اسرائيل، بني استعداد با متناسب تورات،]

268 .............................................................................................................................. 314 

 324 ......................................... 260:  ص[ ..... نشود خدا احكام و الهي آيات بيان مانع طمع و ترس]



 321 ................................................................................... 263:  ص[ ..... قصاص حكم تشريع]

 322 ................................. 262:  ص[ ..... است نشده ذكر( ع) عيسي بر انجيل نزول جزئيات قرآن در]

 شرايع بودنشان نور از مراد و است اعتقاديه معارف بر آنها اشتمال انجيل و تورات بودن "هدي "از مراد]

 323 ....................................................................................... 267:  ص[ ..... است آنها احكام و

 322 ...................................... 269:  ص[ ..... نكند حكم فرموده نازل خدا بدانچه كه كسي كفر معناي]

 322 ........................................... 278:  ص[ ..... آسماني كتب بر مجيد قرآن "بودن مهيمن "از مراد]

270:  ص[ ..... ندارد منافات قرآن، با آنها تكميل و گشتن منسوخ به اعتقاد با انجيل و تورات تصديق]

 .................................................................................................................................... 322 

 324 ........... 273:  ص.....  قرآن اصطالح در ملت و دين و شريعت بين فرق شريعت معناي پيرامون گفتاري

 324 ............................................................................................................................. اشاره

.. [ ...نيست نسخ قابل دين ولي شودمي نسخ شريعت دارد، "شريعت "از تر عمومي معنايي "دين "]

 324 ....................................................................................................................... 274:  ص

 334 .................................... 272:  ص[ ..... "دين "و "شريعت "با آن نسبت و "ملت "كلمه معناي]

 331 ..................................................................................................... 276:  ص[ ..... آيات بيان]

 331 ............................................................................................................................. اشاره

 ادوار در االستعداد مختلف امتهاي امتحان شرايع، از اصلي غرض كه است اين شرايع اختالف علت]

 331 ............................................................................................... 276:  ص[ ..... است مختلف

 333 .............................. 208:  ص[ ..... نيست اعمال در او نبودن مختار معناي به( ص) پيامبر عصمت]

 ص[ ..... گردد( ص) پيامبر خوردن غصه موجب نبايد او، دعوت و( ص) اللَّه رسول از مردم گرداندن روي]

 :200 ............................................................................................................................ 332 

 332 .................................................................................................... 204:  ص.....  روايتي بحث

204:  ص[ ..... "... يَحْزُنْكَ ال ":آيه ذيل در( ص) اللَّه رسول با( يهود باراح از) صوريا ابن گفتگوي قضيه]

 .................................................................................................................................... 332 

 324 ................................................. 200:  ص[ ..... فعلي تورات در قصاص حكم و رجم حكم وجود]

 321 ................................................................... 290:  ص[ ..... "سحت "از مراد باره در رواياتي]

:  ص ..... ["اللَّهُ أَنْزَلَ بِما بَيْنَهُمْ احْكُمْ أَنِ وَ ":جمله با "عَنْهُمْ أَعْرِضْ أَوْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ ":آيه نسخ عدم]

290 .............................................................................................................................. 322 



 امامت مقام شايسته كه علومي مورد در "... التَّوْراةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا ":آيه به( ع) صادق امام لطيف استدالل]

 323 ........................................................................................................ 293:  ص[ ..... است

 322 ...................................................... 296:  ص[ ..... اللَّه انزل ما به نكردن حكم مورد در رواياتي]

 322 .........................................290:  ص[ ..... شودمي گناهان بخشودگي موجب جاني از گذشتن در]

 322 ......... 299:  ص[ ..... است بهشت اهل كند، قضاوت حق به هم و باشد آگاه حق به هم كه قاضي آن]

 324 ..........................................................................680:  ص[ ..... 24 تا 20 آيات(: 2) المائدة سوره]

 324 ................................................................................................................................ اشاره

 324 .................................................................................................... 680:  ص.....  آيات ترجمه

 324 ....................................................................................................... 680:  ص.....  آيات بيان

 321 ............................................................................................................................. اشاره

 321 ....................................................................683:  ص[ ..... "واليت و والء "و "اخذ "معناي]

 دهش نهي آن از "أَوْلِياءَ النَّصاري وَ الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا ال "در كه واليتي از مراد اينكه باره در مفسرين اقوال]

 322 ........................................................................................ 682:  ص[ ..... است واليت كدام

 323 ........... 687:  ص[ ..... سازدنمي دمحدو را قرآني آيات اطالق و عموميت( نزول شان) خارجي حادثه]

:  ص([ ..... پيماني هم) حلف واليت نه است محبت و مودت واليت عنه، منهي واليت اينكه بر شواهدي]

680 .............................................................................................................................. 322 

 322 ................. 600:  ص[ ..... باشندمي هماهنگ و دست يك مسلمين و اسالم مقابل در نصارا و يهود]

 322 .......... 600:  ص[ ..... نصارا و يهود به بگيرد ولي را نصارا و يهود كه مسلماني شدن ملحق از منظور]

 324 .................................................... 604:  ص[ ..... نيست اصطالحي منافقين بر ناظر شريفه آيه]

 321 .................. 606:  ص[ ..... است؟ فتح كدام "بِالْفَتْحِ يَأْتِيَ أَنْ اللَّهُ فَعَسَي "جمله در "فتح "از مراد]

 322 ............................................................................... 609:  ص.....  دل بيماري معناي در گفتاري

 323 ............................................................................................................................. اشاره

 323 ................................................................... 608:  ص[ ..... هستند منافقين از غير دالن بيمار]

 322 ....................................................................... 600:  ص[ ..... دل بيمار و منافق اشتراك وجه]

 322 ................................................... 600:  ص[ ..... جسماني بيماريهاي و دل بيماري بين شباهت]

 322 ..................................................................................................... 603:  ص[ ..... آيات بيان]

 322 ............................................................................................................................. اشاره



 322 .............................................. 602:  ص[ ..... قبل آيات با "... مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ ":آيه ارتباط بيان]

 324 ...................... 606:  ص[ ..... است شده غيبي پيشگويي...(  بِقَوْمٍ اللَّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ) شريفه آيه در]

 324 ................................................. 607:  ص[ ..... بشري كالم و الهي كالم بين مهم افتراق نقطه]

 321 .............. 638:  ص[ ..... نيستند اشخاص است، داده را آنان آمدن وعده خداوند كه "قوم "از مراد]

 322 ................... 630:  ص[ ..... هستند فضائل به متصف و رذائل از مبرا دارد دوستشان خدا كه كساني]

 322 .................................................................................................... 634:  ص.....  روايتي بحث

 322 .................. 634:  ص[ ..... نصارا و يهود گرفتن دوست به مربوط آيات نزول شان مورد در رواياتي]

 322 ................. 636:  ص[ ..... ابي بن اللَّه عبد و صامت بن عبادة قصه با شريفه آيات ارتباط عدم بيان]

 حاباص و( ع) علي امام "شديدند كفار برابر در و متواضع مؤمنين برابر در و آيندمي كه قومي "از منظور]

 322 ......................................................................................................... 637:  ص[ ..... اويند

 324 ................................... 639:  ص[ ..... است آمده آيه در كه قومي از مراد مورد در ديگري روايات]

640:  ص[ ..... ندارد خاص قومي به اختصاصي و است عام شريفه آيه است گفته كه مفسري سخن رد]

 .................................................................................................................................... 341 

 نمضامي و الهي، خطاب در كفار تولي از نهي مساله اهميت باره در]) حديث و قرآن از آميخته بحثي و گفتار

 341 ........................................ 643:  ص([ ..... دارد وجود است آمده آيه در كه قومي وصف در كه بلندي

 341 ............................................................................................................................. اشاره

 342 ........ 640:  ص[ ..... الزمان آخر در مردم احوال و اوضاع از اخبار متضمن( ص) اللَّه رسول از روايتي]

 344 ................................................. 620:  ص[ ..... باره همين در( ع) صادق امام از مشروح روايتي]

 

 3ادامه سوره نساء[ ..... ص : ]

 3[ ..... ص : 08تا  77(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره

 النَّا ََ يْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَأَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَ
 عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ ال أَخَّرْتَنا إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ

 مْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْأَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُ (77)اتَّقي وَ ال تُظْلَمُونَ فَتِيالً 



( ما 22وْمِ ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً )عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُالءِ الْقَ
( مَنْ يُطِعِ 24كَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّا َِ رَسُوالً وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً )أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَ

 (24الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّي فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً )

 3ترجمه آيات ..... ص : 

كشيدند و تو، به ايشان ر روزگاري كه قتال با كفار صادر نشده بود آرزوي صدورش را مياي را كه دمگر نديدي آن عده
م گردد، بندي اسالم محكگفتي: زنهار مبادا دست به شمشير زنيد، بلكه هم چنان نماز بخوانيد و زكات بدهيد تا استخوانمي

ترسيدند شت شدند، همان قدر كه از خدا ميولي همين كه محكم شد و فرمان قتال صادر گرديد جمعي از آنان دچار وح
 :بلكه بيشتر از آن از مردم كفار ترسيدند و گفتند

 گذاشتي؟ شد اين دو روزه زندگي ما را به حال خود ميپروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب كردي؟ و چه مي
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زندگي آخرت براي كسي كه تقوا پيشه كند بهتر است و شما حتي  بگو زندگي دنيا اندك و همان دو روزي است كه گفتيد و
 .(77)به مقدار نخك هسته خرما ستم نخواهيد شد 

ويند: اين گدار باشيد اگر به آنان خيري برسد مييابد هر چند كه در بناهاي استوار و ريشههر جا كه باشيد مرگ شما را در مي
گويند: اين شر از تو است، بگو همه از جانب خدا است، اين گروه چه مرضي مي از جانب خدا است و اگر شري به آنها برسد

 .(22دارند كه به هيچ وجه بنا ندارند چيزي )و از آن جمله مطلبي به اين سادگي( را بفهمند )

ن رسولي به سوي ها برسد از خود تو است و ما تو را به عنواها به تو برسد از طرف خداوند است و آنچه از بديآنچه از خوبي
 .(79)مردم گسيل داشتيم و در شهادت بر حقانيت رسالت تو خدا كافي است 

كسي كه رسول را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و كسي كه روي بگرداند بايد بداند كه ما تو را به نگهباني آنان 
 .(24ايم )نفرستاده

 4اعتراض نمودند، و پاسخ به آنها[ ..... ص :  بيان آيات ]مالمت افراد ضعيف از مسلمين كه به حكم قتال

 اشاره

ر كنند. و اين آيات مشتمل است بباشند و همه يك سياق دارند و يك هدف را تعقيب مياين آيات متصل به آيات قبل مي
يا ناي ديگر از مؤمنين كه ايمانشان ضعيف است، و در آن اندرز و تذكري هم هست به اينكه داستشهاد به وضع طائفه

هاي آخرت پايدار و دائمي است، و نيز در اين آيات حقيقتي از حقائق قرآني را در خصوص حسنات و سيئات ناپايدار و نعمت
 .بيان فرموده است

گ، از جنكنايه است از خود داري  "دست نگه داشتن -كف االيدي "كلمه "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ ... أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً "
شود، و اين گفتار داللت دارد بر اينكه مؤمنين در صدر اسالم افتد به وسيله دست انجام ميچون قتلي كه در كارزار اتفاق مي

ديدند سخت در فشار بودند، و از اينكه اجازه نداشتند با دشمنان بجنگند، و ها كه از كفار ميها و ستمو در آغاز امر از تعدي
ير دهد كه دست به شمشتو سري بخورند، و ظلم ببينند ناراحت بودند، لذا خدا اين آيه به آنان دستور مي هم چنان از كفار

بندي دين محكم شود، و نيروي مقابله با كفار را نبرند، و هم چنان به اقامه شعائر دين )نماز و زكات( بپردازند تا استخوان



جازه جهاد خواهد داد و اگر صبر نكنند، به همين امروز كه روز ضعف دين پيدا كنند، آن وقت است كه خداي تعالي به آنان ا
 .شوداست دست به شمشير ببرند، ساختمان دين متالشي و اركانش منهدم و اجزاي آن متالشي مي

، كه دكردنكند از اينكه آن روزي كه اسالم ضعيف بود، دائم چون و چرا ميبنا بر اين در اين آيات مسلمانان را مالمت مي
 2، ص: 2شود؟ ولي همين كه اسالم ترجمه الميزان، جچرا به ما اجازه قتال داده نمي

از  ترسيدند و بلكه بيشاي از آنان از كفار به همان مقدار كه از خدا مينيرو گرفت، و مسلمانان مامور به قتال شدند، طائفه
 .آن دچار وحشت شدند

 "... يْنَا الْقِتالَوَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَ "

يَخْشَوْنَ  "، مخصوصا اگر تغيير سياق از فعل مضارع"... إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ "ظاهر اين جمله اين است كه عطف باشد بر جمله
 .رسدتر به نظر ميرا در نظر بگيريم، اين عطف روشن "قالوا ":به ماضي "النَّا ََ

، همان كسي است و جزو همان كساني است كه در روزگار "لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ رَبَّنا "اي كه گفته بود:در نتيجه گوينده
 و خداي تعالي هم در "چرا اجازه قتال نداريم، و تا كي زير بار ظلم كفار برويم؟ "گفتند، كهضعف اسالم، ال ينقطع مي

قِتالَ لَوْ رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْ "توان داد كه جمله:مال را هم ميالبته اين احت "كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ "پاسخشان دستور نازل كرد كه:
حكايت باشد از زبان حال مسلمانان كذايي، هم چنان كه احتمال دارد زبان قال آنان باشد، چون  "ال أَخَّرْتَنا إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ

 .در قرآن كريم از اين قبيل عنايات هر نوعش استعمال شده است

ن توصيف ، و منظور از اي"قريب "را توصيف كرد به صفت "اجل "توجه بفرمائيد كه در حكايت گفتار مسلمانان كذايي كلمه
 "اند بگويند:اين نبوده كه به ما بفهماند مسلمانان نامبرده از خدا اجلي اندك و عمري كوتاه درخواست كرده و خواسته

بلكه منظور از اين  "ب كردي و چرا اجازه ندادي در عمري كوتاه زندگي كنيم؟پروردگارا! چرا قتال و جنگ را بر ما واج
مقدار و اندك است، چرا خداي تعالي مضايقه كرد كه عمر آدمي در دنيا كوتاه و بي "توصيف اين است كه بفهمانند با اينكه:

 ، و اين كالم كه از مسلمانان كذايي"سلب كرد؟مند شويم و چرا با دستور قتال اين عمر كوتاه را از ما از اين عمر كوتاه بهره
اند در حالي كه اين زندگي در تعليم قرآني متاعي اي بوده كه آنان به زندگي در دنيا داشتهصادر شده است منشا آن عالقه

ه دنبال آن بماند، و گيرد و سپس سريع از بين رفته، اثري از آن باقي نميوري قرار مياست قليل كه چند صباحي مورد بهره
زندگي آخرت است كه حياتي است باقي و حقيقي، معلوم است كه چنين حياتي از حيات دنيا بهتر است، و به همين جهت در 

 ."قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ ":پاسخ مسلمانان كذايي همين معنا را خاطر نشان ساخته فرمود

 "... قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ "

دهد كه به افراد ضعيف جوابي بدهد كه اشتباه آنان را روشن سازد. و خطا بودن به رسول خدا )ص( دستور ميدر اين جمله 
 اين نظرشان را )كه زندگي اندك دنيا را بر 
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 .اند( توضيح دهدكرامت جهاد و شرافت كشته شدن در راه آخرت ترجيح داده

يعني حفظ خويشتن( را بكنند و اگر با )اين مسلمانان جا دارد كه در ايمانشان رعايت تقوا  و حاصل اين پاسخ اين است كه
يابند، تقوا باشند، چون بين زندگي اندك و پشيز دنيا، و زندگي آخرت مقايسه كنند زندگي آخرت را بهتر از زندگي دنيا مي

اين جا است كه مؤمن هستند و در راه تقوا قرار  پس جا دارد آخرت را )كه بهتر است( بر دنيا ترجيح دهند، چون فرض
اند، و مانند كفار نيستند كه در مقام تامين سعادت خود و حفظ خويش از خطرها نباشند و معلوم است كه افراد مؤمني گرفته

به  م خدا بترسند وتوانند و معقول نيست كه از ظلكه در راه تقوا قرار دارند راهي به جز تر َ از خدا ندارند، اينان ديگر نمي



خود  تقواييخاطر همين تر َ، دنياي خود را محكم بچسبند چون ايمان دارند كه خدا ظالم نيست، بلكه بايد از كفر و بي
 .بترسند

از باب به كار بردن صفت در جاي موصوف است، تا در عين بيان حكم، بر  "لِمَنِ اتَّقي ":شود كه جملهبا اين بيان روشن مي
 "و خدا داناتر است "داللت كند، و ادعا كند كه مورد حكم از مصاديق و موارد آن سبب است، و تقدير آيه: سبب حكم هم

آخرت براي شما بهتر است، براي اينكه شما به خاطر ايمانتان بايد با تقوا باشيد و تقوا، سبب رستگاري و  "چنين است:
 .اي را دارد كه در آن نوعي تعريض باشد، جنبه كنايه"لمن اتقي "، پس اينكه فرمود:"رسيدن به خير و آخرت است

 6توان از چنگ آن رهايي يافت[ ..... ص : مرگ سرنوشتي محتوم است و با فرار از ميدان جنگ و جهاد نمي]

 "برج "د وباشمي "به ضمه باء -برج "جمع كلمه "بروج "كلمه "أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ "
را  كنند تا بتوانند در آن برجها دشمنكنند و بنيان آن را محكم ميها بنا ميبه معناي آن بنائي است كه در چهار كنج قلعه

رجهاي : )ب"بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ "يعني )اظهار زينت( و همچنين "تبرج به زينت "دفع كنند و اصل معناي اين كلمه ظهور است و
ه وسيله گچ باشد چون بسخت بنيان( )مشيدة( از )تشييد( بمعني رفع و بلندي است كه اصل آن از )شيد( كه بمعني )گچ( مي

اند كه تبرج اظهار زينت است و برج از راه دور ظاهر و شوند و به اين جهت تبرج و بروج خواندهبناها مرتفع و زينت داده مي
سازند تا افراد از ها ميمعنايش بناهاي محكم و بلندي است كه گفتيم در چهار كنج قلعه "يَّدَةٍبُرُوجٍ مُشَ "هويدا است، پس

 .شر دشمنان در آن پناهنده شوند

خواهد مثالي بياورد براي اموري كه به وسيله آنها آدمي خود را از تر بگويم ميو اين گفتار اساسش تمثيل است، ساده
شود، هر د و حاصل معنا اين است كه مرگ سرنوشتي است كه درك آن از احدي فوت نميكنناماليمات و خطرها حفظ مي

ترين پناهگاهها، پناهنده شويد، بنا بر اين ديگر جاي آن نيست كه توهم كنيد اگر چند كه شما به منظور فرار از آن به محكم
 در 

 2، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ديگر اگر خداي تعالي جنگ را بر شما واجب نكرده بود شما از خطر مرگ رها جنگ و كارزار حاضر نشويد و يا به عبارت 
 .آيد، چون مرگ شما به هر حال خواهد آمدشديد، و خالصه مرگ به سراغتان نميمي

 "... وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "

د و به كنمسلمانان كذايي است، كه خداي تعالي از طرف آنان حكايت مياين دو جمله بيانگر دو لغزش ديگر از لغزشهاي 
 (رسددهد كه به آنها پاسخ بدهد با بياني كه حقيقت را )در خير و شرهايي كه به انسان ميرسول گراميش )ص( دستور مي

 .براي آنان روشن سازد

و يا  وينده اين سخن باشند، حال يا به زبان حالشانكند كه مسلمانان كذايي گاتصالي كه در سياق اين آيات هست اقتضا مي
هايي ها از فردي مسلمان، نوظهور نيست، براي اينكه موسي )ع( هم با اعتراضبا زبان ظاهرشان و اين اقوال و اعتراض

نا هذِهِ وَ حَسَنَةُ قالُوا لَفَإِذا جاءَتْهُمُ الْ "كند:نظير آن از ناحيه بني اسرائيل روبرو شده بود و قرآن كريم آن را چنين حكايت مي
، و اين منطق غلط، از «1» " يَعْلَمُونَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسي وَ مَنْ مَعَهُ أاَل إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال

م در پيمودن اين روش نادرست و رفتار غلط با ها در مورد پيامبرانشان نيز روايت شده، پس امت اسالم هساير امت
 .«1» "تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ "ها فرموده:ها كوتاه نيامدند و قرآن كريم هم درباره تشابه همه امتپيامبرشان از ساير امت

هيچ  راخبني اسرائيل داخل سو "ها به بني اسرائيل است، رسول خدا )ص( نيز فرموده است:ترين امتو امت اسالم شبيه



 ."سوسماري نشدند مگر آن كه شما نيز داخل آن خواهيد شد

و حاصل كالم اينكه هر عملي و رفتاري كه آنها كردند شما نيز خواهيد كرد، در سابق رواياتي در اين معنا از طريق شيعه و 
 .سني نقل كرديم

ند: را مربوط به مؤمنين ندانسته، بلكه بگوياند تا آن بيشتر مفسرين در تفسير اين آيات دست به تمحل و چاره جويي زده
مربوط است به خصوص يهود و يا منافقين و يا هر دو طائفه، ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه سياق آيه اين چاره جويي 

 .كندآقايان را دفع مي

__________________________________________________ 

ال بد شوند فهاي خودمان است و چون به ضرر و بالئي مبتال مي: اين در اثر خوبيگويندرسند ميوقتي به منافعي مي(1)
سوره  "دانند.زنند، آگاه باش كه فال آنان و سرنوشتشان نزد خدا است، ليكن بيشترشان نميبه موسي و همراهان او مي

 "121اعراف، آيه 

 ."114سوره بقره، آيه "(2)
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آن را  تواندهد بر اين كه مراد از حسنه و سيئه چيزهايي است كه ميحال آيه شريفه به سياقي كه دارد شهادت ميو به هر 
را به خداي تعالي و ديگري را  "حسنه "به خداي تعالي نسبت داد و مسلمانان مورد بحث نيز خودشان يكي از آن دو يعني

شود منظور از حسنه و سيئه اعمال خوب و بد نيست، پس معلوم مياند، است، به رسول خدا )ص( نسبت داده "سيئه "كه
ر هاي دين و نشبلكه حوادث و پيشامدهاي خوب و بدي است كه اين مسلمانان در اثر بعثت رسول خدا )ص( و ترفيع پايه

 يروزي و غنيمت استتر منظور از حسنه، فتح و فدادن دعوت و آوازه آن به وسيله جهاد با آن روبرو شدند، به عبارتي روشن
ها بر دشمن غالب آيند( و كشته شدن و مجروح گشتن و گرفتار و اسير شدن است )در صورتي كه )در صورتي كه در جنگ

اند استهخودادند از باب تطير )فال بد زدن( بوده است و يا ميها را به رسول خدا )ص( نسبت ميشكست بخورند( و اگر سيئه
 .داندمديريت دارد و زمامداري را آن طور كه بايد نميبگويند كه آن حضرت ضعف 

ها به ايشان بگو سرنوشت "،"كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "به همين جهت خداي تعالي به آن جناب دستور داد چنين پاسخشان دهد:
كند و ناظم نظام ، چون حوادثي است كه ناظم نظام عالم آن را رديف مي"چه خوب و چه بد آن از ناحيه خداي تعالي است

عالم، تنها و تنها خدا است و احدي شريك او نيست، براي اينكه همه اشياء و موجودات هم در هستي خود و هم در بقاي 
آيد، منقاد و تحت فرمان خداي تعالي هستند و بس و آن طور كه قرآن كريم خود و هم در حوادثي كه بر ايشان پيش مي

 .ون هستي و بقاي موجودات به دست غير او نيستدهد، زمام هستي و شؤتعليم مي

فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ  ":پرسدتوانند اين حقيقت را درك كنند ميسپس به عنوان تعجب از جمود فكري و خمود فهم آنان كه نمي
 .؟"ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً

 9از ناحيه خود انسانها است و در عين حال همه حسنات و سيئات مستند به خداي تعالي است[ ..... ص :  حسنات و خيرات از ناحيه خداي سبحان است و ناگواريها و سيئات]

بعد از آنكه فرمود اينان به هيچ وجه چيزي  "ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ "
روي  "قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "را بيان كند خطاب را از آنان برگرداند، با اينكه در جمله:فهمند، براي اينكه حقيقت امر نمي

سخن به آنان بود، روي سخن را از آنان برگردانيده و متوجه رسول خدا )ص( كرد تا بفهماند آنان لياقت آن را ندارند كه 
رسد از لحاظ مبدأ و منشا آنها يئاتي كه به آن جناب ميمورد خطاب قرار گيرند و آن گاه به بيان حقيقت حسنات و س



پرداخته، خاطر نشان ساخت كه رسول خدا )ص( في نفسه و مستقال خصوصيتي در اين حقيقت كه خود يكي از احكام 
 وجودي و دائر بين همه و يا حد اقل دائر در بين انسانها است ندارد و حسنات و سيئات در بين همه 
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 .انسانها جريان دارد، چه مؤمن و چه كافر، چه صالح و چه طالح، چه پيغمبر و چه غير آن

داند، از قبيل: عافيت و نعمت و پس حسنات كه عبارت شد از اموري كه انسان به حسب طبع خود آن را حسن و محبوب مي
شد از اموري كه انسان از آن تنفر دارد از قبيل: امنيت و آسايش همه از ناحيه خداي سبحان است، و سيئات كه عبارت 

ها هستند نه خداي سبحان، و بنا بر اين آيه مرض و ذلت و فقر و مسكنت و فتنه و ناامني، همه و همه منشاش خود انسان
ا نْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَ "فرمايد:شريفه قريب المضمون به آيه زير است كه مي

و اين معنا كه حسنات مستند به خداي تعالي و سيئات مستند به خلق باشد، منافات « 1» "بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 .اين عدم منافات خواهد آمد ندارد كه از يك نظر كلي هر دو قسم مستند به خداي تعالي باشد كه ان شاء اللَّه تعالي بيان

 "... وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّا َِ رَسُولًا "

تو اي محمد از قبل ما هيچ سمتي نداري، جز اينكه رسول مايي و وظيفه تو رساندن پيام است و شان تو همان  :فرمايدمي
ت تا در خوش قدمي و بد رسالت است و بس، غير از آن هيچ كاري نداري و هيچ اختياري در امر خلق به دست تو نيس

 .قدمي اثري داشته باشي و يا سيئات و ضررهايي به طرف مردم بكشاني و يا حسنات و منافعي از آنان دور سازي

ها و ناماليمات خود را از بد قدمي رسول خدا )ص( اين مضمون آيه در آن دو نكته است: يكي رد قول كساني كه گرفتاري
پس : )اين بدبختي ما از ناحيه تو است( و س"هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ "گفتند:بر اينگونه افراد كه ميدانستند و دوم تعريضي است مي

 ."وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً "در تاييد اين رد و تعريض فرمود:

 "... مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ "

تاكيد و  "وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّا َِ رَسُولًا "فرمود:ب آيه سابق را كه مياي است از نو كه مطلاين جمله استينافي است يعني: جمله
فرمايد: اينكه گفتيم ما تو را به عنوان رسول فرستاديم و تو جز كند، ميتثبيت نموده، در عين حال حكم آن آيه را تعليل مي

اطاعت كند، در حقيقت ما را اطاعت اين سمت را نداري، علتش اين است كه هر كس تو را به آن جهت كه رسول مايي 
 .ايمكرده و كسي كه از تو اعراض كند، از ما اعراض كرده و ما تو را حافظ و نگهبان بر آنان نفرستاده

__________________________________________________ 

 دهد تا آنكه آن مردم، خود تغييريو اين بدان جهت است كه خداي تعالي نعمتي را كه بر مردمي ارزاني داشته تغيير نم(1)
 ."22سوره انفال، آيه  "دهند و خدا شنواي دانا است.
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از قبيل به كار بردن صفت در جاي موصوف است، تا به اين وسيله  "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ ... "شود كه جمله:از اين جا روشن مي
باشد. و بنا بر اين مي "وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقي وَ ال تُظْلَمُونَ فَتِيلًا "اي كه گفتيم در جملهرهبه علت حكم اشاره شود، نظير اشا

 :سياق كالم بر استقامت خود جاري است و هيچ التفاتي در آن به كار نرفته و نبايد پنداشت كه سياق در جمله

به وسيله التفات مبدل بغيبت شده و باز با التفاتي  "طِعِ الرَّسُولَ ...مَنْ يُ "كه سياق خطاب است در جمله: "ارسلناك ... "
 .سياق مبدل به خطاب شده است، بلكه سياق به استقامت خود باقي است "فَما أَرْسَلْناكَ ... "ديگر در جمله:

 08گفتاري در اينكه حسنات و سيئات مستند به خداي تعالي است ..... ص : 



 اشاره

اولين باري كه بشر به معناي حسن )زيبايي( بر خورده از راه مشاهده جمال در ابناي نوع خود بوده: يعني  رسدبه نظر مي
بعضي از افراد همنوع خود را ديده كه در مقايسه با افرادي ديگر، زيباتر است، اندامي معتدل و اعضايي متناسب دارد و 

تر است(، بشر بعد از تشخيص اشد )كه براي بيننده محسو َمخصوصا اگر اين اعتدال اندام و تناسب اعضا در صورت ب
هايي كه در ساير موجودات طبيعي است، متوجه شده و برگشت زيبايي باآلخره به اين است زيبايي در همنوع خود به زيبايي

 .كه وضع موجود موافق باشد با آن مقصدي كه طبعا در نوع آن هست

اين است كه هر يك از اعضاي صورت از چشم و ابرو و گوش، لب، دهان، مثال زيبايي صورت يك انسان برگشتش به 
گونه، چانه و غيره طوري خلق شده باشند و يا به رنگي و صفتي باشند كه هم تك تك آنها جا دارد آن طور باشد و هم هر 

شود و ذوب آن مييك نسبت به ديگري جا دارد آن طور باشد، در چنين وصفي است كه نفس و دل بيننده چنين صورت مج
ا )زشت، بد تركيب( بر آن صادق است ت "قبيح "كلمه "جميل "صورتي كه چنين نباشد وصف جمال را ندارد و به جاي كلمه

 .ببيني از اين چند كلمه كدامش با اعتبار مورد نظر سازگارتر است

ود، هم ر كلي بدي، معنايي عدمي خواهد ببنا بر اين معنايي كه بر جميل و جمال كرديم، زشتي و قبح و بد تركيبي و يا بطو
گويند: كه آنچه را بايد داشته باشد، واجد تر بگويم، زيبا به چيزي ميساده "چنان كه حسن و جمال معنايي است وجودي

 .باشد و زشت آن چيزي است كه آنچه را كه جا داشت دارا باشد، نداشته باشد

و زيبايي را توسعه داده، از چهار چوبه محسوسات خارج كرد و به افعال و بشر بعد از اين مرحله از تشخيص، مساله زشتي 
 معاني اعتباري و عناويني كه در ظرف اجتماع مورد نظر قرار 

 11، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ر امندي انسانها از زندگي سازگگيرد سرايت داد، آنچه از اين امور با غرض اجتماع يعني سعادت زندگي بشر و يا بهرهمي
است، زيبا، خوب و پسنديده خواند و آنچه با اين غرض سازگار نباشد، زشت، بد و ناپسند ناميد، عدل و احسان را به كسي كه 

مستحق احسان باشد و تعليم و تربيت و خير خواهي و معاني ديگر از اين قبيل را حسنه و زيبا خواند و ظلم و دشمني و 
مندي كامل او از زندگيش در ظرف اينكه دسته اول با سعادت واقعي بشر و يا بهره امثال آن را سيئه و زشت ناميد: براي

 .اجتماع سازگار و دسته دوم ناسازگار بود

و اين قسم از حسن و زيبايي و مقابل آن يعني قبح و بدي، تابع آن فعلي است كه متصف به يكي از اين دو صفت است، تا 
زگار و يا چه مقدار ناسازگار است: بعضي از افعال حسن و خوبيش دائمي و ثابت ببيني فعل چه مقدار با غرض اجتماع سا

 .است، چون هميشه با غرض اجتماع سازگار است، مانند عدل، و يا قبح و بديش دائمي و ثابت است چون ظلم

 تمعات مختلفها و مجبعضي ديگر از افعال، حسن و قبحش دائمي نيست، بلكه به حسب اختالف احوال و اوقات و مكان
ها خوب و در شود مانند: خنده و مزاح كه نزد دوستان همقطار خوب و نزد بزرگان بد است، در مجالس سرور و جشنمي

مجالس ماتم و عزا و مساجد و معابد زشت است و زنا و ميخوارگي كه در مجتمع غربي خوب و در مجتمع اسالمي زشت 
 .است

 00ها و بديها[ ..... ص : اي از نيكيدائمي و ثابت بودن دسته]



گويد: حسن و قبح كلي و دائمي نيست و همواره در پس با اين بيان روشن شد كه نبايد به سخن آن كسي گوش داد كه مي
تغيير و دگرگوني است، زيرا اين گوينده مفهوم را با مصداق خلط كرده، در مقام استدالل براي گفته خود گفته است: عدل و 

قررات اي از مبينيم اجراي پارهترين مصاديق حسن و قبح است(، خوبي و بدي آنها دائمي نيست، زيرا ميظلم )كه از روشن
آيد، مثال شالق زدن به مرد و زن زناكار در شود و در امتي ديگر ظلم به حساب مياجتماعي در يك امت عدل شمرده مي

 .مانند صدها مثال ديگر باشد ومي "ظلم "هااست و در بين غربي "عدل "مجتمع اسالمي

فهميم هيچ عنواني نيست كه در همه احوال و اوقات و مجتمعات عدل و عنواني ديگر به همين كليت پس از اين جا مي
 .ظلم باشد

بيان نادرستي اين سخن اين است كه گفتيم: گوينده آن بين مفهوم و مصداق خلط كرده و نفهميده كه در مثالي كه آورده 
دانند و كسي كه دانند، چيزي كه هست تازيانه زدن به زناكار را مصداق ظلم ميها نيز عدل را خوب و ظلم را بد ميغربي

 را تشخيص ندهد، ما نيز با او بحثي نداريم. آري انسان بر حسب تحول  "اقمصد "و "مفهوم "مثل اين گوينده، فرق ميان
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پذيرد كه همه احكام اجتماعيش يك باره و يا به تدريج دگرگون شود، اين معنا را ميعواملي كه در اجتماعات دگرگون مي
د و از عدل برخوردار نگردد و داغ ظلم بر پيشانيش شود ولي هرگز حاضر و راضي نيست كه وصف عدل از او سلب شو

اي بخورد و يا ظلمي را از ظالمي ببيند كه قابل توجيه و اعتذار نباشد و در عين حال از آن خوشش آيد و اين بحث دامنه
 .مانيمتر است، باز ميگسترده دارد كه اگر بخواهيم به همه جوانب آن بپردازيم از آنچه مهم

هوم حسن و قبح را گسترش داد تا آنجا كه افعال و معاني اعتباري و عناوين اجتماعي را هم شامل شد، حال گفتيم: بشر مف
تر كرد تا شامل حوادث خارجي و پيشامدهايي كه در طول گوئيم: بشر به اين مقدار اكتفاء نكرد، بلكه دامنه آن را گستردهمي

موافق  آيد و يا براي اجتماع، ياد، حوادثي كه يا براي فرد پيش ميآيد بشوزندگيش بر حسب تاثير عوامل مختلف پيش مي
ميل و آرزوي انسان و سازگار با سعادت فردي و يا اجتماعي است، نظير عافيت و سالمتي و فراخي رزق و امثال آن كه آن 

 "و اسارت و امثال آن كه آن را نامد و يا ناسازگار است، مانند بال و محنت و فقر و بيماري و ذلتها( مي)خوبي "حسنات "را
 .خواندمي "سيئات

ا كمال اي بپس از آنچه كه گذشت روشن گرديد كه حسنه و سيئه دو حالت و صفتند كه امور و افعال به آن جهت كه رابطه
 تر بگويم، از آنچه گذشت روشن شد كه حسنه و سيئه دوشوند، سادهو سعادت نوع يا فرد دارد به آن صفت، متصف مي

صفت نسبي و اضافي است، هر چند كه در بعضي از موارد مثل: عدل و ظلم ثابت و دائمي است و در بعضي ديگر نظير انفاق 
 .مال كه نسبت به مستحق حسن و نسبت به غير مستحق قبيح است

داشتن و نيز روشن گرديد كه حسن همواره امري است وجودي و قبح امري است عدمي و عبارت است از نبودن و يا ن
موجود آن صفت و حالتي را كه ماليم طبع و موافق آرزويش است، و گر نه خود موجود و يا فعل با قطع نظر از موافقت و 

 .باشدمخالفت مذكور نه حسن است و نه قبح، بلكه فقط )خودش( مي

و قبيح هستند ولي براي دهد، براي خود آن مردم زشت و بد مثال زلزله و سيل ويرانگر وقتي در سرزمين مردمي روي مي
باشند و در نظر دين نيز هر بالي عمومي كه بر سر دشمنان دين و مفسدين و دشمنان آن مردم نعمت و حسن و خوب مي

فجار و طاغيان بيايد سراء و نعمت و خوب است و همان بال اگر بر سر امت مسلمان و مؤمن و مردم صالح بيايد، ضراء و 
 .نقمت و بد است

دن طعام مثال اگر از مال صاحب طعام باشد مباح است. و همين عمل به عينه اگر از مال غير و بدون رضايت او و نيز خور



باشد حرام است، چون آن صفتي كه بايد داشته باشد ندارد. و آن عبارت است از: امتثال نهيي كه از ناحيه شارع از خوردن 
 مال غير بدون رضايت او وارد شده 
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و يا امتثال امري كه از آن ناحيه وارد شده به اينكه مردم مسلمان بايد اكتفاء و قناعت كنند به آن اموالي كه خداي تعالي 
 .حالل كرده است

و نيز همخوابگي زن و مرد كه اثر آن ناشي از ازدواج باشد، حسنه و مباح است و اگر نباشد، سيئه و حرام و بد است، براي 
 .آن صفتي كه بايد داشته باشد يعني موافقت تكليف الهي را ندارد اينكه

 03باشند[ ..... ص : خيرات و حسنات عناوين وجودي و شرور و سيئات عناوين عدمي مي]

بنا بر اين حسنات هر چه باشند عناويني وجودي هستند، فعل و امر حسن آن امر و فعلي است كه داراي عنواني وجودي 
عناويني هستند عدمي و فعل و امر بد آن فعل و امري است كه آن عنوان وجودي را نداشته باشد و اما متن  باشند و سيئات

 .(عمل و نفس آن در دو حال خوب و بد يكي است )اگر از نفس عمل عكس بردارند خوب و بد آن يكي خواهد بود

آن اطالق شود، مخلوق خداي تعالي است،  چيز( بر -ءاز نظر قرآن كريم غير از خداي تعالي هر چيزي كه اسم )شي
و اين دو آيه خلقت را در تمامي « 1» "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًخَلَقَ كُلَّ شَيْ "فرمايد:و نيز مي« 1» "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "فرمايد:مي

 .كندچيزها اثبات مي

، حسن و نيكويي را براي هر خلقت و هر چيز اثبات «2» "خَلَقَهُ ءٍالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "از سوي ديگر در آيه شريفه:
پذيرد بلكه دائر مدار آن است و هر جا آن باشد، كند، البته منظور حسني است كه الزمه خلقت است و از آن جدايي نميمي

 .اين نيز هست و بر عكس

به آن  "حسن "خلقت وجود را دارد و اگر در معناي بنا بر اين هر چيزي از عنوان حسن و خوبي، آن مقداري را دارد كه از
گردد، چون حسن عبارت از موافقت و معنايي كه گذشت )دقت نموده و باريك بين باشيم، اين معنا بيشتر روشن مي

بينيم كه اجزاي هستي و ء حسن و خوب است با آن غرضي و هدفي كه از آن چيز منظور است. و ما ميسازگاري شي
ظام عام عالمي با يكديگر متوافق و سازگارند و حاشا كه رب العالمين چيزي را خلق كرده باشد كه اجزاي آن با ابعاض اين ن

هم ناسازگار باشد، اين جزء آن جزء را باطل كند و آن، اين را خنثي سازد و در نتيجه و سرانجام غرضش از خلقت آن چيز 
و شود و او را در رسيدن به غرض از خلقت آن چيز عاجز سازد، و يا حاصل نگردد و يا چيزي را خلق كند كه مزاحم خود ا

 اي كه از خلقت اين نظام عجيب و محير الفكر داشته، باطل سازد، چگونه چنين احتمالي درباره خداي تعالي ممكناراده

__________________________________________________ 

 [.....] ."12و سوره رعد آيه  22زمر، آيه  سوره "پديد آورنده هر چيزي خدا است.(1)

 ."1سوره فرقان، آيه  "هر چيزي را بيافريد و به نوعي ناگفتني تقدير كرد.(2)

 ."2سوره سجده، آيه  "خداي تعالي آن كسي است كه خلقت هر چيز را نيكو كرد.(3)
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وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ  "، و نيز فرموده:«1» "هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِوَ  "است؟ با اينكه خودش در معرفي خود فرموده:
 .«1» "ءٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراًشَيْ

 .سازداجز نميشود و چيزي او را در آنچه از خلقش و در بندگانش اراده كند عپس خداي تعالي مقهور چيزي نمي



بنا بر اين هر نعمتي در عالم وجود حسنه و خوب است، چون منسوب به خداي تعالي است و ساخته او است، هم چنان كه 
هر سيئه، هر بدي و بالئي نيز )هر چند كه از نظر نسبتي كه بين موجودات برقرار است منسوب به خداوند تبارك و تعالي 

 وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا "فرمايد:يقتي است كه آيه مورد بحث آن را افاده نموده ميسيئه و بد است و اين آن حق (است
 هُونَهؤاُلءِ الْقَوْمِ ال يَكادُونَ يَفْقَهذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَما لِ

فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسي وَ مَنْ مَعَهُ أاَل  "فرمايد:و در جاي ديگر مي« 2» "حَدِيثاً
 .آيات ديگرو از اين قبيل « 3» "إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ

 دهد، در سورهقرآن كريم سيئه و بالهاي انسانها را به خود انسانها نسبت مي "سيئة "و اما از جهت "حسنه "اين از جهت
و در سوره شوري  «5» "ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ "فرمايد:مورد بحث مي

 .«2» "وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ "يد:فرمامي

 .«2» "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ "فرمايد:و نيز در سوره انفال مي

__________________________________________________ 

 ."12سوره انعام، آيه  "او قاهر و مسلط و ما فوق همه بندگان خويش است.(1)

 "خداي تعالي چنان نيست كه او را عاجز كند چيزي از اشيايي كه در آسمانها و يا زمين است چون او عليم و قدير است.(2)
 ."33سوره فاطر، آيه 

 ."22وره نساء، آيه س"(3)

 "ترجمه آن گذشت 121سوره اعراف، آيه "(4)

 ."24سوره نساء، آيه  "باشد.آنچه خوبي به تو برسد از خدا است و آنچه بدي به تو برسد از ناحيه خودت مي(5)

ل سياري از اعماايد، تازه خداي تعالي از آثار شوم بآنچه از مصائب كه به شما برسد به خاطر اعمالي است كه خود كرده(6)
 ."30سوره شوري، آيه  "كند.شما جلوگيري مي

و اين به آن جهت است كه خداي تعالي چنان نبوده و نيست كه نعمتي را كه به مردم داده پس بگيريد و دگرگونه سازد (7)
 ."22سوره انفال، آيه  "مگر زماني كه خود مردم خويشتن را تغيير دهند.
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 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 1» "إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ "فرمايد:و نيز در سوره رعد مي

توضيح مطلب اين است كه آيات قبل )همانطور كه مالحظه كرديد( اين بالها و مصائب را مانند حسنات اموري دانست كه 
ماند، مگر نيكو است. و هيچ زشتي و بدي در خلقت آنها نيست، پس براي بد بودن آنها وجهي باقي نميخلقتشان حسن و 

اين توجيه كه با طبع موجودي ديگر سازگار نيست، مثال خلقت عقرب خوب و حسنه است و بدي آن فقط به خاطر اين است 
گر رگشت ويرانگري سيل و نيش عقرب و مصائبي ديكه نيش آن با سالمتي و راحتي انسانها سازگار نيست، پس باآلخره ب

مثل آن به اين است كه خداي تعالي كه تا كنون نعمت سالمتي را به فالن شخص داده بود، از امروز تا فالن روز اين 
او  هعافيت را بوسيله گزيدن عقرب از او گرفته، و يا نعمت خانه و اثاثي كه به شخص سيل زده داده بود، بعد از آمدن سيل ب

نداده است پس برگشت مصائب به امري عدمي است و يا به عبارت ديگر به ندادن خدا است كه خود امري عدمي است و 
ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّا َِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَال مُرْسِلَ لَهُ  "فرمايد:آيه زير اين معنا را كامال روشن ساخته، مي

 .«1» "بَعْدِهِ، وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مِنْ

تر بگويم ندادن خدا نعمتي را به چيزي يا به كسي، يا زياد دادن، يا كم دادن كند كه امساك جود و يا سادهآن گاه بيان مي



ه يت نداشتتابع و برابر مقدار ظرفيتي است كه در آن چيز و يا آن شخص است و بيش از آن مقداري كه داده شده، ظرف
 .«3» "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها "فرمايد:است، هم چنان كه خودش در مثالي كه زده مي

 ،«3» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "و نيز فرموده:

__________________________________________________ 

سوره  "خداي تعالي چنان نيست كه وضع مردمي را بر هم زند مگر آنكه )خود( آن مردم وضع خود را دگرگون سازند.(1)
 ."11رعد، آيه 

نيست  كند كسيآنچه خداي تعالي به روي مردم بگشايد كسي نيست كه از آن جلوگيري كند و آنچه را كه امساك مي(2)
 .بعد از خدا آن را به سوي مردم روانه كند و او شكست ناپذير و حكيم است كه

 ."1سوره فاطر، آيه  "

 ."12سوره رعد، آيه  "از آسمان آبي فرستاد، پس هر سرزميني به قدر ظرفيت خود از آن آب بگرفت.(3)

 .كنيمنازل نمي اي معلومهاي آن نزد ما است و ما جز به اندازههيچ چيز نيست مگر آنكه خزانه(4)

 ."11سوره حجر، آيه  "
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دار فرمايد كه تعيين اين مقبنا بر اين خداي تعالي به هر كس و به هر چيز به آن مقدار كه ظرفيت و استحقاق دارد عطا مي
 .«1» "لَّطِيفُ الْخَبِيرُأَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ ال "در حيطه علم خود او است، هم چنان كه فرموده:

 06اعطاء و انعام خداوند به مقدار ظرفيت و استحقاق هر كس و هر چيز است[ ..... ص : ]

و معلوم است كه نعمت و نقمت و بال و رخاي هر چيزي به نسبت خود آن چيز است، كه اين را نيز در آيه زير بيان نموده 
 "فرمايد:ِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهامي

 .اي روان است كه خاص خود او و غايتي مناسب به حال او استو معلوم است كه هر موجودي به سوي وجهه «2»

به اين انسان )كه از  "بال "،"نقمت "،"نعمت "،"ضراء "و "سراء "تواند حد َ بزند كهاين جا است كه خواننده محترم مي
مربوط به اختيار خود انسان: براي اينكه انسان در صراطي واقع  كند( اموري استنظر قرآن كريم در ظرف اختيار زندگي مي

است كه آخر اين صراط در صورت درست رفتن، سعادت و در صورت نادرست رفتن، شقاوت است و دخالت اختيار آدمي در 
 .سلوك درست و نادرست قابل انكار نيست

بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما ذلِكَ  ":فرمايدو قرآن كريم اين حد َ شما را تصديق دارد و مي
د يابهاي پاك و اعمال صالح در روي آوري نعمتي كه به آدمي اختصاص ميو به حكم اين آيه شريفه نيت« 2» "بِأَنْفُسِهِمْ

 دهد ورا تغيير دهد خداي تعالي نيز رفتار خود را تغيير ميدخالت دارد و چون دخالت دارد وقتي كسي نيت و اعمال خود 
وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ  "كند، هم چنان كه خودش فرمود:رحمت خود را از آنان امساك مي

شود و آنچه از مصائب كه به چه بر سر آدمي نازل ميكه به حكم اين آيه شريفه نيز اعمال انسانها در نزول آن« 3» "كَثِيرٍ
 .«2» "ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ "فرمايد:آورد دخالت دارند، و نيز ميوي روي مي

__________________________________________________ 

 [.....] ."13سوره ملك، آيه  "كند از خلقش آگاه نيست؟! با اينكه لطيف و با خبر است.ميآيا كسي كه خلق (1)

 ."132سوره بقره، آيه  "اي است از پيش معين شده كه هر موجودي رو به آن وجهه است.براي هر چيزي كه وجهه(2)



 ."22سوره انفال، آيه "(3)

 "كند.ايد و خدا بسياري از آن گناهان را عفو مياست كه خود كرده رسد به خاطر اعماليو آنچه از مصائب به شما مي(4)
 ."24سوره شوري، آيه 

وره س "ها به تو برسد از ناحيه خود تو است.ها كه به تو برسد از ناحيه خداي تعالي است، و آنچه از بديآنچه از خوبي(5)
 ."24نساء، آيه 

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

نمود، اين حقيقت روشن را ص( وحي مي)كه خداي سبحان هنگامي كه اين آيه را به پيامبر گراميش و زنهار كه نپنداري 
آن « 1» "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "و آيه:« 1» "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "فراموش كرده و يادش رفته بود كه قبال با جمله

چيزي كه به دست ما خلق شده في نفسه و قطع نظر از مزاحمتي كه ممكن است با را روشن ساخته و فرموده بود: كه هر 
 .«2» "وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "چيز ديگر داشته باشد حسن است. زيرا خداي تعالي منزه است از فراموشي و خود او فرموده:

، بنا بر اين معناي اينكه «4» "رَبِّي وَ ال يَنْسي ال يَضِلُّ "حكايت كرده كه در برابر فرعون فرموده: (و نيز از قول موسي )ع
رسد )كه البته هر چه به تو اين است كه آنچه از حسنه و خير به تو مي "ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ... "در آيه مورد بحث فرمود:

ه و شر است به حال تو سيئ برسد حسنه است( از ناحيه خداي تعالي است و آنچه از سيئه و شرور به تو برسد كه البته نسبت
چون با مقاصد و آمال و خواست تو سازگار نيست و گر نه آن نيز براي خودش حسنه است، بايد بداني كه نفس خودت به 
اختيار سوئش آن سيئه و آن شر را به سوي تو كشانيد، و با زبان حال آن را از خداي تعالي درخواست كرد، و خداي تعالي 

 .ه ابتداء شري و يا ضرري متوجه تو بسازدبزرگتر از آن است ك

آيه مورد بحث همانطور كه قبال گفتيم هر چند خطاب را متوجه شخص رسول خدا )ص( كرده ليكن معناي آن عمومي و 
و آيه  "... ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً "شامل همه مردم است و به عبارت ديگر اين آيه مانند دو آيه ديگر يعني آيه شريفه

در صدد بيان مطلبي عمومي است و در عين اينكه متكفل خطاب فردي است، خطاب  "وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ... "شريفه
اي اختياري دارد غير آن در آن خطابي اجتماعي نيز هست: براي اينكه مجتمع انساني براي خود كينونتي انساني و اراده

 .د داردكينونت و اختياري كه فر

پس مجتمع، كينونت و وجودي دارد، كه گذشتگان و آيندگان از افراد در آن مستهلك هستند و به همين جهت نسل موجود 
شوند به سيئات زندگان، و افرادي كه اقدامي به گناه شود به سيئات گذشتگان و مردگان مؤاخذه مياز آن مؤاخذه مي

 ... اند ودي كه مرتكب گناه شدهشوند به گناهان افرااند مؤاخذه مينكرده
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د شود اجتماع هم براي خوبا اينكه اين مؤاخذه به حسب حكمي كه تك تك افراد دارند هرگز صحيح نيست، پس معلوم مي
كرديم( مطالبي در اين باره كينونتي دارد و ما در سابق )يعني در جلد دوم اين كتاب آنجا كه درباره احكام اعمال بحث مي

 .ايراد كرديم



 00[ ..... ص : "ما أَصابَكَ ... "وجه خطاب به شخص رسول اللَّه )ص( در:]

ها ديد: صدمه "احد "آيه مورد بحث كه خطاب را متوجه رسول خدا )ص( كرده از اين بابت بوده كه آن جناب در جنگ
جناب مستحق  زخمي در صورت مباركش وارد آمد، دندانهاي شريفش شكست، مسلماناني كشته و زخمي شدند و خود آن

چنين مصائبي نبود، چون پيامبري معصوم بود. مع ذلك در اين آيه مصائب را مستند به خود آن حضرت كرده و در آياتي 
ديگر مستند به مجتمع مسلمانان نموده و توجيهش اين است كه آنجا كه مصائب به مجتمع نسبت داده شده، چون كه 

جتمع اي كه دست مو اين مخالفت باعث سيئه و مصيبت شد: مصيبت و سيئهمجتمع فرمان خدا و رسول را مخالفت كردند 
آن را به بار آورد، مجتمعي كه آن جناب هم در آن قرار داشت و آنجا كه به شخص شريف آن حضرت نسبت داده شده 

 .است

 ين مصائب و سيئات را در پيلذا از اين رو است كه آن جناب مسئوليتي را قبول فرموده كه از همان آغاز كار معلوم بود كه ا
دارد و آن مسئوليت نبوت و دعوت بشر به سوي خداي تعالي است بر بصيرت، پس اين مصائب در حقيقت نسبت به آن 

 .بردجناب جنبه محنت الهيه و نعمتي را دارد كه صاحبش را به درجاتي باال مي

داند بلكه از نظر قرآن كريم هر مصيبتي و ودش ميو اين تنها امت اسالم نيست كه قرآن كريم مصائبش را مستند به خ
و از  دهدبالئي كه بر هر قومي نازل شود، مستند به اعمال آن قوم است و ما ايمان داريم كه قرآن كريم جز به حق نظر نمي

 .نظر قرآن آنچه خيرات و حسنات به قومي برسد از ناحيه خداي سبحان است

اي به اعمال انسانها نسبت دهد، از آن جمله اي از حسنات را تا اندازهه چه بسا پارهبله در اين ميان آيات ديگري هست ك
 :آيات زير است، توجه بفرمائيد

أَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِ "،«1» "وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ "
 ،«1» "كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ
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 .و آيات قرآني در اين معنا بسيار است« 1» "وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ "

سازد كه هيچ خلقي از خالئقش بر هيچ هدفي از اهدافش اينكه خداي سبحان در كالم مجيدش خاطرنشان مي به جز
يابد مگر به تقديري كه خداي تعالي برايش مقدر كرده، و مگر از راهي رسد و به سوي هيچ خيري از خيراتش راه نمينمي

وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ  "،«1» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديأَعْطي كُلَّ شَيْالَّذِي  "خوانيم:كه او پيش پايش بگذارد، در اين باره مي
، با در نظر گرفتن اين دو آيه و آيات قبل معناي ديگري براي مساله مورد بحث «2» "رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً

اي آيد و آن اين است كه انسان داراي هيچ حسنهاست؟( به دست مي )يعني اين كه چگونه حسنات مستند به خداي تعالي
شود مگر آنكه خداي تعالي به او تمليك كند و او را به آن حسنه برساند، بنا بر اين حسنات هر چه هست از خداي تعالي نمي

نَةٍ ما أَصابَكَ مِنْ حَسَ "ايد:فرماست و سيئات از انسانها است و با در نظر گرفتن اين حقيقت معناي آيه مورد بحث كه مي



 .گرددروشن مي "فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ...

پس حسنات از يك نظر از آن خدا است، براي اين كه خالق آنها خدا است و حسنات هر چه باشند مخلوق او هستند، و از 
ال ينفك يكديگر بوده و از نظر ديگر باز از آن خدا است، چون حسنات خيراتند سوي ديگر گفتيم: كه خلقت با حسن، الزم و 

 .و خيرات به دست خدا است و غير خداي تعالي كسي مالك آن نيست مگر آنكه او به وي تمليك كرده باشد

كار خداي  ه وو هيچ نوع از انواع سيئات به ساحت قد َ او مستند نيست، براي اين كه به آن جهت كه سيئه است خلق نشد
تعالي خلقت و آفريدن است و سيئه به بياني كه گذشت، خلقت بردار نيست، چون امري عدمي است، مثال اگر انساني دچار 

اي باشد در حقيقت فاقد رحمتي از طرف خداي تعالي است و اين فقدان هم مستند به اعمال گذشته او است، او كاري سيئه
ه ب "حسنه "و "سيئة "اي تعالي رحمت خود را نسبت به او امساك نموده است. و امااش اين شده كه خدكرده كه نتيجه

در جلد اول اين « 3» "إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ... "معناي معصيت و اطاعت در سابق يعني در تفسير آيه شريفه
 كتاب گفتيم كه استناد هر دو به خداي
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 .تعالي به چه معنا است

و تو خواننده محترم اگر در تفسير آيه مورد بحث به كتب تفاسير مراجعه كني به اقوالي مختلف و آرا و هوا و هوسهاي 
گردي و من اميد آن دارم به همين كني و نيز انواع و اقسام اشكاالتي را خواهي ديد كه مبهوت ميخورد ميگوناگوني بر

 .مقدار كه ما در اينجا در اختيارت گذاشتيم براي تو و براي هر كسي كه بخواهد در كالم خداي تعالي تدبر كند، كافي باشد

ت بحث بايد از يكديگر تفكيك شود و نيز بايد با عرف و اصالحي كه چيزي كه هست اين تذكر را نبايد از ياد برد كه جها
قرآن كريم براي خود در معناي حسنه و سيئه و نعمت و نقمت دارد آشنا بود و نيز بايد بين شخصيت فردي و شخصيت 

 .مجتمع فرق گذاشت و بين آن دو خلط نكرد تا نتيجه بحث به دست آيد

 08ها، نسبت به مؤمن و ...([ ..... ص : يه مربوط به استنكاف از قتال، باليا و محنتبحث روايتي ])در باره شان نزول آ

آمده كه نسايي، ابن جرير، ابن ابي حاتم، حاكم )وي  "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا ... "در تفسير در المنثور در ذيل آيه:
اند كه گفت: عبد ن خود( از طريق عكرمه و از ابن عبا َ روايت كردهحديث را صحيح دانسته( و بيهقي )در كتاب سن

الرحمن بن عوف به اتفاق چند نفر از رفقايش نزد رسول خدا )ص( آمدند و عرضه داشتند: يا نبي اللَّه! ما در ايامي كه مشرك 
)ص( فرمود: من مامور به عفو  بوديم، براي خود عزتي و آبرويي داشتيم و همين كه ايمان آورديم، ذليل شديم، رسول خدا

ام و لذا شما اجازه نداريد با كفار جنگ كنيد، ولي همين كه از مكه به مدينه كوچ كردند و خداي تعالي آنها را مامور به شده
هجرت نمود، در آنجا دستور داد كه با كفار قتال كنند ولي همين افرادي كه آن روز اعتراض داشتند كه چرا اجازه قتال 

أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ  "ند؟ از اطاعت خدا و رفتن به جنگ سر باز زدند، و خداي تعالي در باره آنان اين آيه را نازل فرمود:ندار



 «1» ."...قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ 

 :ير آيه فوق گفته استاند كه در تفسو در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايت كرده

كردند و هنوز رسول خدا )ص( هجرت نفرموده بود، جمعي از اصحاب رسول خدا )ص( در روزگاري كه در مكه زندگي مي
 كردند در جنگيدنعجله مي
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هاي خود را برگيريم و با مشركين بجنگيم كه سركوب داشتند: به ما اجازه بده حد اقل بيلو به رسول خدا )ص( عرضه مي
 .كردن آنان آن قدر براي ما آسان است كه حاجت به شمشير نداريم

وده و رسول خدا )ص( از اند كه عبد الرحمن بن عوف هم از آن افراد بسپس قتاده اضافه كرده كه براي ما چنين ذكر كرده
 :داشتفرمود و اظهار مياين كار آنها را نهي مي

من مامور به اين كار نيستم، همين كه هجرت كردند و مامور به قتال شدند، همين افراد از جنگيدن خودداري ورزيدند و در 
 قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَ "فرمايد:ميگذرد، خداي تعالي در باره آنان باره اين دستور كاري كردند كه اينك از نظر شما مي

 «1. »"الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقي وَ ال تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

و در تفسير عياشي از صفوان بن يحيي از ابي الحسن )ع( روايت آمده كه فرمود: خداي تعالي فرموده است: اي پسر آدم به 
گويي و به قوت من بود كه نيرومند شدي، و توانستي واجبات واهي و ميخمشيت من بود كه تو صاحب مشيت شدي، مي

مرا انجام دهي، به نعمت من بود كه نيرومند بر نافرماني من شدي، آنچه از حسنه به تو برسد از ناحيه خدا است و آنچه از 
ئات تم و تو سزاوارتر از من به سيسيئه به تو اصابت كند از ناحيه خودت است، چون من سزاوارتر به حسنات تو از خود تو هس

 «1»شوند. كنند بازخواست ميشوم و خالئق از آنچه ميكنم باز خواست نميخود هستي، چون من از آنچه مي

 اين روايت را به عبارتي ديگر نقل« 2» "إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا "مؤلف: در جلد اول اين كتاب در تفسير آيه:
 .كرديم و پيرامون معناي آن بحث كرديم

و در كافي به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج روايت شده كه گفت: نزد امام صادق )ع( سخن از بالهاي عموم مردم و 
پرسيدند: بالي چه كسي در دنيا شديدتر است؟ فرمود: اول انبيا و  (بالي مخصوص مؤمن رفت، فرمود: از رسول خدا )ص

تر از سايرين به انبيا است و بعد از آن، هر كس به هر مقدار كه به انبيا شباهت داشته باشد، به آن مقدار بال بيهسپس آنكه ش
 .شودخواهد داشت و بعد از طبقه انبيا و اولياء هر مؤمني به مقدار ايمانش و حسن اعمالش به بال مبتال مي
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بنا بر اين هر كس ايمانش صحيح و عملش نيكو باشد، بالي او شديدتر است و هر كس ايمانش سخيف و عملش ضعيف 
الدنيا  "مؤلف: و يكي از روايات معروف در اين باب كالم رسول خدا )ص( است كه فرموده:« 1» باشد بالي او كمتر است

، )دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است(. و نيز در كافي به چند طريق از امام باقر و امام صادق "سجن المؤمن و جنة الكافر



ا دوست بدارد، به وسيله بالها گوشت بدنش را آب اي راند: خداي عز و جل وقتي كه بنده)ع( روايت شده كه فرموده
و نيز در همان كتاب از امام صادق )ع( روايت آمده كه فرمود: مؤمن در حقيقت به منزله كفه ميزان است: هر  «2» .كندمي

 «2»شود. قدر كفه ايمانش زياد و سنگين شود، به همان نسبت بالي او زياد و سنگين مي

امام باقر )ع( روايت آمده كه فرمود: خداي عز و جل همواره مراقب مؤمن است، همانطور كه يك و باز در همان كتاب از 
فرستد، همانطور كه انسان در سفر همواره به ياد خانواده خويش است، و خداي عز و جل بال را به سوي مؤمن هديه مي

ان كند، آن چندهد و پرستاري مياز لذائذ پرهيز مي آورد، خداي تعالي بنده مؤمنش رااش هديه ميانسان مسافر براي خانواده
 «3»كند. دهد و پرستاري ميكه يك طبيب، بيمار خود را از لذائذي پرهيز مي

و نيز در همان كتاب از امام صادق )ع( روايت آمده كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: خداي تعالي از ميان بندگانش به آن 
 «2»اي ندارد، حاجتي ندارد. بدن او بهرهاي كه وي در مال و در بنده

رسول خدا )ص( فرمود: اگر  :از علي بن الحسين از پدرش حسين بن علي )ع( روايت آمده كه فرمودند "علل "و در كتاب
 «2»گمارد، تا در برابر آن آزار پاداشش دهد. مؤمن بر قله كوهي باشد، خداي تعالي كسي را بر آزار او مي

از امام صادق )ع( روايت آمده كه فرمود: غم و اندوه مؤمن تمام شدني نيست، مگر وقتي كه همه  "صتمحي "و در كتاب
 گناهان او را از بين ببرد، و از همان جناب روايت

__________________________________________________ 

 .، ط تهران1، ح 121ص  1اصول كافي، ج (1)

 .اصول كافي(2)

 .، ط تهران14، ح 122ص  1اصول كافي، ج (3)

 .، ط تهران12، ح 122ص  1اصول كافي، ج (4)

 .، ط تهران11، ح 122ص  1اصول كافي، ج (5)

 .، ط نجف دو جلد در يك جلد1، ح 33ص  1علل الشرائع، ج (6)
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 سازد تا به ياد پروردگارشا اندوهگين ميگذرد مگر آنكه پيشامدي او رديگري آمده كه فرمود: بر مؤمن هيچ چهل شبي نمي
 .بيفتد

و نيز فرمود: كسي كه ما « 1»ريزد و در نهج البالغه آمده كه امير المؤمنين )ع( فرمود: اگر كوهي مرا دوست بدارد فرو مي
 «1»اهل بيت را دوست بدارد، بايد براي بالها جامه گشادي تهيه كند. 

الم امام )ع( گفته است: از رسول خدا )ص( روايت صحيح آمده كه آن جناب به علي مؤلف: ابن ابي الحديد در شرح اين ك
دارد مگر آنكه داراي دارد مگر آنكه داراي ايمان باشد و هيچ كس تو را دشمن نميفرمود: هيچ كسي تو را دوست نمي ()ع

 .نفاق است

و تر است و اين ديان آب از بلندي به پستي، سريعو نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود: آمدن بال به سوي مؤمن، از جر
دهند و آن اين است كه اگر كوهي علي بن ابي طالب )ص( را دوست بدارد، اي قطعي و صادق دست ميمقدمه نتيجه
 «2»شود، اين بود گفتار ابن ابي الحديد. متالشي مي

 .كندآنها بيان قبلي ما را تاييد مي خواننده عزيز بداند كه اخبار در اين معاني بسيار زياد است، و همه

 :اند كه گفتاست كه ابن منذر و خطيب از ابن عمر روايت كرده "در المنثور "و در



دانيد كه من فرستاده خدا به سوي شما با چند نفر از اصحاب نزد رسول خدا )ص( بوديم، فرمود: اي آقايان! آيا مي (روزي)
دانيد كه خداي تعالي در كتابش نازل كرده كه هر كس مرا اطاعت كند، خداي را يهستم؟ همه گفتند: بله، فرمود: آيا م

 اطاعت كرده؟

دهيم كه هر كس تو را اطاعت كند، خداي را اطاعت كرده و اينكه طاعت او طاعت تو است، فرمود: گفتند: بله، شهادت مي
و نشاني اطاعت كردنتان از من اين است كه  براي اينكه يكي از مصاديق طاعت خدا، طاعت اين فرمان و اين گفتار من

 «3»امامان خود را اطاعت كنيد، حتي اگر نشسته نماز خواندند، شما نيز همگي نشسته نماز بخوانيد. 

 .كنايه از اطاعت بدون چون و چرا و كمال پيروي از آنان است "حتي اگر نشسته نماز بخوانند ... "مؤلف: اينكه فرمود:

__________________________________________________ 

 .، افست ايران111، 111، كلمه 322(نهج البالغه صبحي صالح، ص 1و  1)

 .، ط ايران142ص  12شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج (3)

 .، ط بيروت122، ص 1در المنثور ج (4)

 13، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 04: [ ..... ص 04تا  00(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره

اللَّهِ  بَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَيوَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَ اللَّهُ يَكْتُبُ ما يُ
( وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ 21الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً )( أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ 21وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيالً )

مْ نْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُنَ يَسْتَالْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِلي أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِي
فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ال تُكَلَّفُ إِالَّ نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ  (22وَ رَحْمَتُهُ التَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إاِلَّ قَلِيالً )

 (23وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيالً )بَأْ ََ الَّذِينَ كَفَرُوا 

 04ترجمه آيات ..... ص : 

بانه شوند، شگويند: وظيفه ما اطاعت است و بايد دعوت به جهاد تو را بپذيريم و ليكن همين كه از نزد تو بيرون ميمي
كند، از آنان كنند ثبت ميريزي ميدر پنهاني طرحانديشند غير از آنچه كه در پاسخ تو گفته بودند، خدا آنچه را تدبيري مي

 .(21روي بگردان و بر خدا توكل كن كه تكيه گاه بودن خدا )براي تو( كافي است )

 .(21يافتند )كنند با اينكه اگر از ناحيه غير خدا بود، اختالف فراوان در آن ميهاي اين قرآن دقت نميچرا در يكا يك آيه

خبري از امن و يا خوف به اين سست ايمانها برسد آن را منتشر سازند، در حالي كه اگر قبل از انتشار، و چون از ناحيه كفار 
 آن را به اطالع رسول و كارداران خويش رسانده، درستي و نادرستي آن را از آنان 
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د گويند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبوه ايشان ميبخواهند، ايشان كه قدرت استنباط دارند، حقيقت مطلب را فهميده، ب
 .(22كرديد )جز مواردي انگشت شمار هر لحظه شيطان را پيروي مي



پس به تثاقل )بد دلي( اين سست ايمانان اعتنا مكن و در راه خدا كارزار كن كه جز به تكليف خودت مكلف نيستي و 
از صالبت و سرسختي آنان جلوگيري كند كه صالبت خدا شديدتر و  مؤمنين را بر قتال با كفار تشويق كن، شايد خدا

 .(23تر است )عذابش سخت

 02بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ارتباط به ما قبلش نيست، كانه تتمه گفتاري است كه در آيات قبل در مالمت مسلمانان ضعيف االيمان داشت و اين آيات بي
دهد، البته اگر بخواهند تدبر نموده و داراي بصيرت به نصايحي كه بصيرتشان مي فائده اين تتمه اندرز آنان است، اندرز

 .بشوند

 "... وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ "

اند: خبر باشد براي مبتدايي كه حذف شده و شود تا بطوري كه گفتهدر اين جمله به صداي وسط خوانده مي "طاعة "كلمه
 "ند: كار ما همين است كه خدا را اطاعت كنيم و يا تو را اطاعت كنيم( و كلمهگوي، )مي"يقولون امرنا طاعة "تقدير كالم:

 "فعل ماضي از "بيتوا ":است، به معناي ظهور و بيرون شدن است و كلمه "بروز "فعل ماضي است و مصدر آن "برزوا
راجع  "تقول "در جمله: است از ماده بيتوته است كه به معناي محكم كردن امر و تدبير آن در شب است و ضمير "تبييت

گويان در مقابل و يا به رسول خدا )ص( و معناي آيه )و خدا داناتر است( اين است كه اين پاسخ "طائفه "است به كلمه
روند، يعني غير اطاعت كاري نداريم، ولي وقتي از نزد تو بيرون مي :گويند: امر ما اطاعت استدعوت آنان به جهاد به تو مي

و گفتند )و يا غير آن سخني است كه تكنند كه غير آن چيزي است كه به تو ميريزي و محكم كاري ميطرح شبانه امري را
 .گيرندبه ايشان گفتي(، اين تعبير كنايه است از اينكه شبانه تصميم بر مخالفت رسول اللَّه )ص( مي

كارش و مسئوليتش به خداي تعالي توكل دهد از آنان روي بگرداند و در خداي تعالي سپس به رسول گراميش دستور مي
 ."فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيلًا "نموده، بدون توجه به كارشكني آنان تصميم خود را بگيرد

بعضي از مفسرين اند، همانطور كه و اين آيه شريفه هيچ داللتي بر اين معنا ندارد كه افراد مورد بحث منافقين بوده
اند، بلكه امر از نظر اتصالي كه در سياق هست بر عكس است يعني با در نظر گرفتن سياق آيه شريفه بر خالف اين پنداشته
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 "... أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ "

مشتق از آن است به معناي  "يتدبرون "كه فعل "تدبر "است و كلمهاين آيه شريفه تحريك و تشويقي به صورت استفهام 
يا تامل  اي ديگر واين است كه چيزي را بعد از چيز ديگر بگيريم و در مورد آيه شريفه به معناي تامل در يك آيه بعد از آيه

ه در قرآن كريم اختالفي و دقت بعد از دقت ديگر در آيه است، ليكن از آنجا كه غرض آيه شريفه بيان اين جهت است ك
نيست و قهرا بود و نبود اختالف در بيش از يك آيه تصور دارد، لذا احتمال اول يعني تامل در يكا يك آيات منظور عمده 

 .كنداست، هر چند كه اين معنا احتمال دوم را هم نفي نمي

 06بيانات آن[ ..... ص : پي بردن به حقانيت قرآن با تدبر در آن و نيافتن اختالف و تفاوت در ]



شود و و مراد آيه اين است كه مخالفين قرآن را تشويق كند به دقت و تدبر در آيات قرآني و اينكه در هر حكمي كه نازل مي
گردد، آن نازل شود و يا هر موعظه و اندرزي كه نازل ميگردد و يا هر داستاني كه حكايت مييا هر حكمتي كه بيان مي

به همه آياتي كه مربوط به آن است عرضه بدارند چه آيات مكي و چه مدني، چه محكم و چه متشابه، آن گاه شده جديد را 
 .همه را پهلوي هم قرار دهند تا كامال بر ايشان روشن گردد كه هيچ اختالفي بين آنها نيست

ون اينكه هيچگونه اختالفي در و متوجه شوند كه آيات جديد آيات قديم را تصديق و هر يك شاهد بر آن ديگري است، بد
اي، آيه ديگر را نفي كند و نه اختالف تدافع كه با هم سازگار نباشد و نه آن ديده شود، نه اختالف تناقض، به اينكه آيه

تر و ركني اختالف تفاوت به اينكه دو آيه از نظر تشابه بيان و يا متانت معنا و منظور مختلف باشند و يكي بياني متين
، كتابي است كه الفاظش شبيه به هم، هر جزء آن با "كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ ... "ر از ديگري داشته باشد،تمحكم

 .شودجزء ديگر شبيه است، كتابي است كه از شنيدن آياتش پوست بدن جمع مي

ين كتاب از ناحيه خداي تعالي نازل شده، نه از ناحيه شود به اينكه اهمين نيافتن اختالف در قرآن كريم، آنان را رهنمون مي
بود، آن هم اختالف زياد، چون غير خداي تعالي از اين موجودات غير او، چون اگر از ناحيه غير او بود، سالم از اختالف نمي

هر چه و هر كس  دهند قرآن از ناحيه آنان نازل شده باشد،كه در عالم هست و مخصوصا انسانها كه اين كفار احتمال مي
باشد، باآلخره از چهار ديواري عالم كون بيرون نيست و محكوم به طبيعت اين عالم است و طبيعت اين عالم بر حركت و 

دگرگوني و تكامل است، و هيچ واحدي از آحاد موجودات اين عالم نيست مگر آنكه اطراف امتداد زمان وجودش مختلف و 
 .حاالتش متفاوت است

كند، هر چيزي كه تر از ديروز است و هر عملي كه امروز ميكند در امروز عاقليست مگر آنكه او احسا َ ميهيچ انساني ن
ار و تر از كتر و محكمتر و متينكند، پختهدهد و حكمي كه ميكند، رأي و نظري كه ميسازد، هر تدبيري كه ميامروز مي

 صنعت و تدبير و رأي 
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يروز است، حتي يك عمل از قبيل كتابت و گفتن شعر و ايراد خطبه و امثال آن كه امتداد زماني دارد، آخر آن بهتر از اول د
 .آن و بعضي بهتر از بعض ديگر خواهد بود

 كند، سالم و خالي از اختالف نيست و اين اختالف هم يكي دوپس يك فرد از انسان، نه در نفس خود و نه در آنچه كه مي
 .تا نيست، بلكه اختالف بسيار است

تر از بشر جريان دارد، چون همه در تحت اي طبيعي است و كلي كه در نوع بشر و در موجودات پايينو اين خود قاعده
سيطره تحول و تكامل عمومي قرار دارند و هيچ موجودي از اين موجودات را نخواهي ديد كه در دو آن پشت سر هم يك 

 .بلكه ال يزال ذات و احوالش در اختالف است حالت داشته باشد

ت كرد و نيز روشن شد كه اين قيد توضيحي اس "كثير "شود كه چرا در آيه شريفه اختالف را مقيد به قيداز اينجا روشن مي
يار هم بس يافتند و اين اختالفخواهد بفرمايد: اگر اين قرآن از ناحيه خداي تعالي بود، در آن اختالفي مينه احترازي، مي

بود، عينا نظير اختالف بسياري كه در هر موجود كه از ناحيه غير خداي تعالي و به دست غير او درست شده باشد، هست و 
شود، اختالف بسيار است نه اختالف اندك. و سخن كوتاه اينكه آنهايي خواهد بفرمايد: اختالفي كه در قرآن يافت نمينمي

يابند، كه تمامي شؤون مرتبط به انسانيت يعني در مرحله ا از قرآن بطور ملمو َ و مشاهد ميكه اهل تدبر هستند اين معنا ر
عقائد معارف مبدأ و معاد و خلقت و ايجاد و در مرحله اخالق فضائل عامه انساني و در مرحله عمل، قوانين اجتماعي و فردي 

است و در مرحله قصص و آنچه مايه عبرت و اندرز است،  حاكم در نوع را در بر دارد و هيچ خرد و كالني را فروگذار نكرده



بياناتي دارد كه همه اهل دنيا را دعوت كرده است به اينكه اگر شك دارند كه اين كتاب از ناحيه خداي تعالي است، مثل اين 
 .بيان را بياورند

سال بتدريج نازل شده، آن هم در همه اين معارف و اين مواعظ را به وسيله آياتي بيان فرموده كه در طول بيست و سه 
حاالت مختلف، بعضي در شب و بعضي ديگر در روز، بعضي در سفر و بعضي در حضر، آياتي در حال جنگ و آياتي ديگر در 
حال صلح، قسمتي در حالت ضراء و قسمتي در حال سراء، بعضي در حال شدت و بعضي در حال رخاء و در عين حال وضع 

هاي ساميه و قوانين اجتماعي و فرديش آسا فرق نكرده، معارف عاليه و حكمتخارق العاده و معجزه خود آيات از نظر بالغت
دستخوش نوسان و تغيير نگشته، بلكه آنچه در آخر بيست و سه سال نازل شده به آنچه در اول نازل شده انعطاف و توجه 

گردد، تفاصيل شرايعش با تجزيه و تحليل به ر ميهايش بدارد و جزئيات و شاخ و برگهايش همه به اصول و رگ و ريشه
 حاق توحيد خالص
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 گردد، اين استهاي اعتقادي آن است، با تركيب به عين آن تفاصيل بر مياش كه به همان توحيد و شاخهو رگ و ريشه
 .وضع قرآن كريم

كند كه صاحب اين كالم از حكم جبلي و فطري خود حكم مي و هر انسان متدبري كه در آن تدبر كند با شعور زنده و
كساني نيست كه گذشت ايام و تحول و تكاملي كه در سراسر عالم دست اندر كار هستند، در او اثر بگذارد، بلكه او خداي 

 .واحد قهار است

 :شوداز آيه شريفه چند نكته استفاده مي

ه درك آن دسترسي دارد، دوم اينكه قرآن كريم كتابي است كه نه نسخ اول اينكه قرآن كريم كتابي است كه فهم عادي ب
تواند عليه آن حكمي كند، چون چيزي كه يكي از پذيرد و نه ابطال و نه تكميل و نه تهذيب و نه هيچ حاكمي تا ابد ميمي

د پذيرد، همين خوالف نميپذيرد بايد طوري باشد كه نوعي تحول و دگرگونگي را بپذيرد و چون قرآن اختاين امور را مي
پذيرد، پس نسخ و ابطال و چيزي از اين قبيل در آن راه ندارد و الزمه اين معنا آن دليل است بر اينكه تحول و تغير را نمي

 .است كه شريعت اسالمي تا روز قيامت استمرار داشته باشد

انتشار  "و "اشاعه "باشد، به معنايمي "اذاعوا "كه مصدر "اذاعة "كلمه "بِهِوَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا  "
دهند، شده است و اينكه در ذيل آيه شريفه است و در اين آيه نوعي مذمت و سرزنشي از آنان كه اين اشاعه را مي "دادن

لت اند و اين ضالين اشاعه در خطر گمراهي قرار داشتهداللت دارد بر اينكه مؤمنين از ناحيه ا "وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ ... "فرمود:
در  اي است كهچيزي به جز مخالفت رسول كردن نبوده، چون گفتار در اين آيات بر همين اسا َ است، مؤيد اين معنا جمله

كنند اريش نآيه بعدي آمده و در آن رسول خدا )ص( را مامور به قتال كرده، حتي در صورتي كه مؤمنين تنهايش بگذارند و ي
 .و در نتيجه تنها بماند

 00سازند[ ..... ص : مالمت افراد ضعيف االيمان كه شايعات دشمن ساخته را پراكنده مي]

رسد و آن خبر شود كه منظور از امر چيزي كه راجع به خوف و امن به آنان ميو با اين استظهاري كه ما كرديم، روشن مي
به وسيله كفار و ايادي آنها براي ايجاد نفاق و خالف در بين مؤمنين ساخته و پرداخته  دهند، اراجيفي است كهرا اشاعه مي

كردند كه انتشار اين خبر باعث سستي عزيمت مسلمانان كردند و فكر نميشد و مؤمنين ضعيف االيمان آن را منتشر ميمي
ي است كه آورنده اين اخبار هستند، حفظ شود، چيزي كه هست خداي تعالي آنان را از اين عمل كه پيروي شيطانهايمي



 .فرمود و نگذاشت آن صحنه سازان، مؤمنين را به خواري و ذلت بكشانند

 14، ص: 2كند و ما پيرامون اين جنگ در سوره ترجمه الميزان، جو بنا بر اين آيه شريفه با داستان بدر صغرا تطبيق مي

شباهت به آيات آن سوره نيست و اگر كسي دقت از نظر مضمون بي آل عمران سخن گفتيم و اتفاقا آيات مورد بحث نيز
الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ  "گويد:كند، دقت بفرمائيد كه در آنجا چه ميكند اين تشابه را احسا َ مي

عَظِيمٌ، الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّا َُ إِنَّ النَّا ََ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا  الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ
 .«1» "مُؤْمِنِينَ  كُنْتُمْحَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ... إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فاَل تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ

سازد كه رسول خدا )ص( همواره مردم را بعد از آسيب ديدن )بعد از كنيد خاطر نشان مياين آيات بطوري كه مالحظه مي
اند كه مؤمنين را از كرده به اينكه براي جهاد با كفار بيرون شوند و مردمي در اين تالش بودهمحنت جنگ احد( دعوت مي

كردند، كه مشركين عليه شما لشگر پراكني ميرسول خدا )ص( باز بدارند و به اين منظور شايعهشركت در جهاد و ياري 
 .كنندجمع مي

 09توصيه به مؤمنين كه از جو سازان نترسند و فقط از خدا بترسند[ ..... ص : ]

و سخن او است كه از حلقوم ها همه از ناحيه شيطان است پراكنيها و شايعهسازد كه اين ترساندنآن گاه خاطر نشان مي
كند كه از اين جوسازان نترسند و اگر به خداي تعالي ايمان دارند، از او آيد و آن گاه بر مؤمنين واجب مياولياي او بيرون مي

 .بترسند

دقت كند، ترديدي  "اعُوا بِهِ ...وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذ "و اگر كسي در اين آيه و آيات مورد بحث يعني آيه:
سازد و در اين جريان جزء چيزهايي ماند كه خداي سبحان در اين آيه، داستان بدر صغرا را خاطر نشان ميبرايش باقي نمي

قالُوا رَبَّنا لِمَ  وَ "و جمله: "فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ ... "كند و در جمله:كه افراد ضعيف االيمان را به خاطر آن مالمت مي
 "... وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ "و جمله: "وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ... "و جمله: "كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ ...

 ."... بِهِ وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا "فرمايد:به آن اشاره فرموده، يكي همين جمله مورد بحث است كه مي

__________________________________________________ 

 :اندكساني كه بعد از زخمي شدن و آسيب ديدن، دعوت خدا و رسول را اجابت كردند، دو طائفه(1)

بعضي كه بعد از اجابت، احسان هم كردند و تقوا نيز ورزيدند، پاداشي عظيم دارند، همانهايي كه وقتي مردم به ايشان 
ه اين خبر ترسند بلككنند، از آنان بترسيد و بر حذر باشيد، نه تنها نميگويند: دشمنان دارند عليه شما لشگر جمع ميمي

 ... ي ما كافي است كه بهترين تكيه گاه استايمانشان را زياد كرد و گفتند: خدا برا

خواهد پيروان خود را بترساند، پس شما مؤمنين از آنها نترسيد، و از ها شيطان است كه ميآري منشا اين خبرها و جوسازي
 [.....] ."122سوره آل عمران، آيه  "من بترسيد، اگر ايمان داريد.
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 38مواجهه با شايعات، ارجاع آنها به رسول )ص( و اولي االمر است[ ..... ص :  وظيفه مؤمنين در]

در اينجا برگرداندن به خداي تعالي را ذكر  "وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِلي أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ "
و اين بدان « 1» "ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ "قبل آن را ذكر كرده و فرموده بود:نكرد، با اينكه در آيات 

 .مذكور در آنجا رد حكم شرعي مورد اختالف است، كه غير از خدا و رسول، كسي در آن دست ندارد "رد "جهت بوده كه



شد )كه حال يا ن خبري است كه به وسيله شايعه سازان در بين مسلمانان منتشر ميآ "رد "مذكور در اينجا "رد "و اما
 "رد "در آن جا باشد )يعني منظور "رد "در اين جا نيز همان "رد "مربوط با منيت بود و يا مربوط به تر َ( و معنا ندارد كه

ي االمر است كه اگر مردم اين مساله را به آنان به خداي تعالي و كتاب او باشد(، چون مساله شايعه مربوط به رسول و به اول
عه، اند، بفرمايند: كه اين شايكرده "رد "توانند استنباط نموده و به مردمي كه مساله را به ايشانبرگردانند، آن حضرات مي

 .صحيح يا باطل است و راست يا دروغ است

عْلَمَ لِيَ "باطل و راست از دروغ، نظير علم در جمله:پس مراد از علم در اين جا تميز و تشخيص است يعني تشخيص حق از 
 .«2» "وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ "و در جمله:« 1» "اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ

 "نبط "شناسايي است و اصل اين كلمه از به معناي استخراج نظريه و رأي از حال ابهام به مرحله تميز و "استنباط "كلمه:
مكن است آيد و بنا بر اين مبا فتح نون و با به معناي اولين دلو آبي است كه از چاه بيرون مي "نبط "گرفته شده، چون كلمه

چه ند و آنكنوصف باشد براي رسول و أولي االمر: به اين معنا كه آن حضرات پيرامون شايعه تحقيق مي "استنباط "كلمه:
 "هايي كه خبر را به آن حضراتكشند و نيز ممكن است وصف باشد براي همينحق و صدق است، از چاه ابهام بيرون مي

 .اندكنند، چون خود آنان نيز با اين عمل خود حق و صدق را استنباط كرده و به آن پي بردهمي "رد

دم، آن شايعه را به رسول و أولي االمر كه از جنس خود اگر مر "پس برگشت معناي آيه بنا بر احتمال اول به اين است كه:
واب فهمد يعني صاند، حقيقت مطلب را ميآنان هستند برگردانند، آن رسول و آن ولي امري كه مردم استنباط را از او خواسته

 و موافق صالح بودن آن را

__________________________________________________ 

 ."24يه سوره نساء، آ "(1)

 ."43سوره مائده، آيه  "(2)

 ."11سوره عنكبوت، آيه  "تا خداي تعالي مشخص كند، چه كساني ايمان دارند و چه كساني منافق هستند.(3)
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ر ولي االماگر مردم آن شايعه را به رسول و به أ "شود كه:و اگر مراد، احتمال دوم باشد، معنايش اين مي "دهدتشخيص مي
رد كنند، خود اين مردم كه حقيقت مطلب را استفسار كرده، و در به دست آوردن ريشه آن شايعه مبالغه دارند، حقيقت را 

 ."خواهند فهميد

ايم[ گفته "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ... "در آيه شريفه داده شده است و بيان اينكه وجه صحيح در معناي آن همان است كه در آيه "اولي االمر "احتماالتي كه در باره مراد از]

 30..... ص : 

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا  "در جمله: "اولي االمر "، مراد از آنان همان"وَ إِلي أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ "در جمله: "اولي االمر "و اما كلمه
اند و نيز در آنجا است كه در ذيل همان آيه گفتيم: مفسرين در تفسير آن اختالف كرده «1» "الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

قوال تر از ساير اريشه آن اقوال را گفتيم كه پنج قول است، چيزي كه هست، آنچه را كه ما استفاده كرديم معنايي روشن
 .است

به اصطالح امروز هنگ و گردانها است، صحيح نيست:  ها وهمان فرماندهان سريه "اولي االمر "اند:اما اينكه بعضي گفته
اي خاص يعني جنگي كه پيش آمده، براي اينكه امراي ارتش، به جز امارت و سرپرستي سربازان خود، آنهم در يك واقعه

وقايع و  كند و اماكاري و پستي و مسئوليتي ندارند، دائره امارت و سرپرستي امراي لشگر از چهار ديواري لشكر تجاوز نمي



حوادثي كه از سنخ حادثه مورد آيه است يعني شايعه سازي دشمن و اخالل در امنيت و ايجاد خوف و وحشت عمومي كه به 
گيرد تا مؤمنين را بيچاره كنند، امراي ارتش در اين نيز دست مشركين و به وسيله ايادي آنان در بين مؤمنين صورت مي

كنند، روشن حقيقت مطلب را براي مردمي كه از آنان امثال آن شايعات را استفسار مي مسئوليتي و قدرتي ندارند، تا بتوانند
 .سازند

يه قبلي تر از نظرعلماء امت است، نادرستي آن روشن "اولي االمر "و اما اينكه بعضي ديگر ممكن است بگويند: كه منظور از
 :است، براي اينكه هيچ تناسبي با آيه شريفه ندارد

در صدر اسالم عبارت بودند از محدثين و فقها و قاريان و دانشمنداني كه تخصصشان بحث پيرامون اصول دين  زيرا علما كه
 بود، چه آگاهي از درستي و نادرستي شايعات داشتند؟

 "د:فرمايهاي شايعه سازان دارد، ميآگاهي آنان در همان فقه و حديث و قرائت و اصول دين بود و آيه شريفه سخن از شايعه
هاي سياسي دارد كه هر شايعه مربوط به يك غرض است و ها، ريشهو اين شايعه "وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ ...

اعتنايي كردنشان به آن، مفاسد و مضاري اجتماعي اي بسا كه علماي مذكور در قبول آنها و يا رد و مسكوت گذاشتن و بي
 توان آن را جبران نمود و يا مساعيار آورند، مفاسدي كه با هيچ چيز نميبراي مسلمانان به ب
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لت و مسكنت مبدل سازند و اند، به باد دهد و يا سيادت و سروري آن امت را به ذامتي را كه در راه سعادت خود تحمل كرده
 .يا خون افراد امت را هدر دهند و يا افرادي را اسير دشمن سازند

علماي دين به آن جهت محدثند، يا فقيه و يا قاري و يا امثال آن هستند، چه اطالعي از اينگونه مسائل دارند؟ تا خداي عز و 
مراجعه كنيد؟ در مراجعه به علما چه اميدي براي حل جل امت اسالم را مامور سازد به اينكه در اين مسائل به علما 

 .مشكالت سياسي هست؟

خدا  خلفائي هستند كه بعد از رحلت رسول "اولي االمر "اند و يا ممكن است بگويند كه مراد ازو اما اينكه بعضي ديگر گفته
ت، عالوه بر اينكه هيچ دليلي قطعي از )ص( زمام امور مسلمين را در دست گرفتند يعني: ابا بكر، عمر، عثمان و علي )ع( اس

كتاب و سنت بر آن نيست، اين اشكال بر آن وارد است كه از دو حال بيرون نيست، يا حكم آيه شريفه مختص به زمان 
شود. اگر مختص به زمان رسول خدا )ص( باشد، رسول خدا )ص( است و يا عمومي است و شامل زمانهاي بعد نيز مي

بشناسند و حد اقل  "اولي االمر "ه در زمان رسول خدا )ص( همه مسلمين اين چهار نفر را به عنواناش اين است كالزمه
صحابه بايد اين شناسايي را داشته باشند در حالي كه حديث و تاريخ چنين شاني و شؤوني از اين قبيل را براي خصوص آنان 

ت اين چهار نفر حكم آيه شريفه قطع شده باشد و الزمه اش اين است كه با در گذشضبط نكرده و اگر عمومي باشد، الزمه
ديگرش اين است كه خود آيه بايد اين معنا را خاطر نشان كرده باشد، يعني فرموده باشد حكم آيه بر خالف آنچه از ظاهرش 

ه ختصاص ببينيم همه احكامي كه اشود، منحصرا مربوط به زمان زندگي اين چهار نفر است، هم چنان كه مياستفاده مي
كند، مانند احكامي كه مخصوص به رسول خدا كند، اين معنا را خاطر نشان مياي كه آن را بيان مياي از زمان دارد آيهبرهه

 .بينيم)ص( است و ما در آيه شريفه اثري از اين تذكر نمي

هل حل و عقد از امت است، اشكالش به ، ا"اولي االمر "اند و يا ممكن است بگويند: كه مراد ازو اما اينكه بعضي ديگر گفته
آيد، تذكري كه الزم است قبال داده شود، اين است كه گوينده اين حرف چون ديده در عصر رسول خدا )ص( زودي مي



مسلمانان افراد معيني به نام اهل حل و عقد نداشتند و جامعه آن روز مانند جوامع امروز دنيا نبوده كه امور عامه به وسيله 
فرستند و يا دولتمرداني ديگر اداره شود. به نام هيات وزرا و يا جمعيتي كه مردم به انتخاب خود به مجلس شورا ميهياتي 

شده، لذا براي اينكه چنين اشكالي به او نشود، نام اهل حل بلكه در آن روز تنها حكم خدا و رسولش در بين مردم جاري مي
، ص: 2از صحابه كه رسول خدا )ص( در امور با آنان مشورت ترجمه الميزان، ج و عقد را مبدل به اهل شورا نمود و افرادي

22 

رسول خدا  :اين اشكال موجود است كه "اهل شورا "و چه بگويد: "اهل حل و عقد "كرده است. به هر حال چه بگويد:مي
ورت اللَّه بن ابي و رفقاي منافق او مشكرده، بلكه با مؤمنين و نيز منافقين از قبيل: عبد )ص( با افراد معيني مشورت نمي

كرده و مشورت آن جناب در روز جنگ احد معروف است و چطور ممكن است خداي سبحان مردم را مامور كند كه به مي
 .امثال آنان مراجعه نموده، مشكالت را به آنان رد كنند

نزد رسول خدا )ص( داشته، هم مورد  عالوه بر اينكه يكي از كساني كه هيچ بحثي و شكي نيست در اين چنين شاني
مشورت آن جناب و هم مورد مشورت خلفاي بعد از آن حضرت بوده، عبد الرحمن بن عوف بوده و آيات مورد بحث كه در 

كند، در درجه اول شامل او )عبد الرحمن بن مقام مذمت ضعفاء االيمان است و به خاطر اعمالي كه كردند مالمتشان مي
، در روايات هم آمده كه اين آيات در باره عبد "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا ... "فرمايد:است كه مي عوف( و اصحاب او

 .الرحمن بن عوف و ياران او نازل شده است

د نقل خود )و آن را در تفسير خو« 1»خود آورده و هم حاكم در مستدرك « 1»و اين روايت را هم نسايي در كتاب صحيح 
 «3»اند و روايت در بحث روايتي سابق گذشت(. و ديگران آن را در تفسير خود نقل كرده« 2»اند و نيز طبري كرده

و وقتي وضع افراد مورد مشورت رسول خدا )ص( چنين بوده است، چطور ممكن است خداي تعالي مسلمانان را مامور فرمايد 
نه افراد ارجاع دهند؟ پس معلوم شد كه وجه متعين، همان وجهي است كه ما در به اينكه امور و مسائل خود را به مثل اينگو

 .ترجيح داديم "...أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  "ذيل آيه

تر اين است در سابق گذشت كه گفتيم از هر احتمالي روشن "لِيلًاوَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَ "
اش به داستان بدر صغرا باشد، كه ابو سفيان نعيم بن مسعود اشجعي را به مدينه فرستاده بود تا با جعل كه آيه شريفه اشاره

 شايعات، تر َ و نگراني را در بين مردم مسلمان گسترش دهد و آنان را از شركت در جنگ
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 .و رفتن به بدر باز بدارد

ز داده و پيروي از او در تخلف ام در بين مردم اشاعه ميتصديق خبرهايي است كه نعي "اتباع شيطان "بنا بر اين منظور از
 .رفتن به بدر است

 34و اشاره به اقوالي كه در اين مورد گفته شده است[ ..... ص :  "اال قليال "مراد از استثنا در]



چون نعيم  ه ندارد،معنايي رو براه دارد و هيچ احتياجي به تكلف و توجي "اال قليال "شود كه استثنايبا اين بيان روشن مي
بترسيد و خود  !سازد، پس زنهاركند و لشگريان خود را مجهز ميداده كه ابو سفيان لشگر جمع مينامبرده، به مردم خبر مي

گذاشته و از بيرون داده، در دل مردم اثر ميرا به دست خود در معرض كشتار همگاني قرار ندهيد و اين خبرها كه او مي
رفتند و كسي از اين توطئه سالم نماند مگر رسول خدا )ص( و ورزيدند و به ميعادگاه بدر نميعلل ميرفتن به سوي جنگ ت

همين عده اندك است، پس حاصل مضمون آيه اين شد: كه بيشتر  "اال قليال "بعضي از خواص آن جناب و منظور از جمله
 .آن عده قليل ملحق شدند و راه بدر را پيش گرفتند اي قليل در اثر شايعات متزلزل شدند و سپس بهمسلمانان به جز عده

استظهار كرديم عالوه بر اينكه معنايي رو براه و بدون تكلف است، قرائني هم كه  "اال قليال "و اين معنايي كه ما از استثناي
 .قبال ذكر كرديم مؤيد اين معنا است

د اند كه هيچ يك از آنها خالي از فساد و اشكال و يا حهايي مختلف پيش گرفتهليكن مفسرين در باره اين استثناء، مسلك
اقل خالي از تكلف نيست، مثال يكي گفته: مراد از فضل و رحمت همان تكليف مسلمانان به وجوب اطاعت خدا و اطاعت 

رة و الفطرسول خدا )ص( و اولي االمرشان است و مراد از مستثنا كه عده قليلي از ميان آنان استثناء شده، مؤمنين سالم 
داراي دلهاي پاك است و معناي آيه اين است كه اگر اين اطاعت كه خدا شما را به سوي آن هدايت فرموده نبود و بر شما 

شد كه امور را به رسول خدا )ص( و به اولي االمر ارجاع دهيد، قطعا همه شما با وقوعتان در ضاللت، پيرو شيطان واجب نمي
 شدند، وجه فساد اين است كهكه داراي فطرتي سليم باشند كه از حق و صالح منحرف نمي شديد، به جز اندكي از شمامي

حكم فضل و رحمت خداي تعالي را بدون هيچ دليلي مختص به موردي خاص يعني مساله وجوب اطاعت و مراجعه به اولي 
اشد، ولي دليل بر اين منظور خود االمر كرده و اين از بيان قرآني بعيد است كه منظورش از فضل و رحمت مصداقي خاص ب

خواهد به امري كه در سابق رخ داده و كاري كه خداي تعالي در نياورده، عالوه بر اينكه آيه شريفه ظهور در اين دارد كه مي
 .سابق انجام داده منت بگذارد

 22، ص: 2زان، جخواهد بفرمايد: مؤمنين غير ترجمه الميديگري گفته: آيه شريفه همان ظاهرش منظور است، مي

يه نياز از عنايت الهمخلص محتاج به فضل و رحمت زائدي از خداي تعالي هستند، هر چند كه مخلصين نيز محتاجند و بي
 .نيستند

اين احتمال نيز مردود و نادرست است، زيرا اگر منظور اين بوده، بايد آيه شريفه آن را دفع كند و بفرمايد: اين توهم كه تنها 
د، نياز از فضل و رحمت او نيستنن محتاج فضل و رحمت خدا هستند، توهم باطلي است، زيرا مخلصين نيز بيغير مخلصي

 :هم چنان كه در آيه شريفه

ان )چه احتياج به فضل و رحمت خداي را به تمام بندگ «1» "وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً "
 وَ لَوْ "فرمايد:عموميت داده و نيز در آيه زير به رسول گرامي خود كه بهترين خلق خدا است مي (مخلص و چه غير مخلص

بينيم در آيه نكه ميو حال آ« 1» "تِال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا، إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَما
 .شريفه دفع توهمي نيامده است

يكي ديگر گفته: مراد از فضل و رحمت خدا، قرآن و پيغمبر )صلوات اللَّه عليه و علي عترته( است، آن ديگري گفته: مراد به 
ر مردم اگر در اكثرا توجيه كند، گفته است:  "اال قليال "فضل و رحمت، فتح و ظفر است و به خيال خود خواسته است استثناء

دهند به خاطر خود حق نيست بلكه به خاطر اهدافي از قبيل فتح و ظفر و امثال آن از منافع برابر حق ثبات قدم به خرج مي
اي اندك از دهند مگر عدهآورند و اما در برابر خود حق، ثبات به خرج نميظاهري كه به وسيله پيروي حق به دست مي

 .د داراي بصيرت هستندمؤمنيني كه در عقيده خو



عناي مجموع است و م "أَذاعُوا بِهِ ... "نيست، بلكه از جمله: "لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ "يكي ديگر گفته: استثناي مورد بحث از جمله:
و آن  "اي اندككنند مگر عدهشنوند، آن را منتشر مياي تر َ آور و يا امنيت آور را ميوقتي شايعه "دو جمله اين است كه:

است و معنايش اين است كه اگر شايعات را به اولي االمر ارجاع  "يَسْتَنْبِطُونَهُ ... ":ديگري گفته: استثناي مذكور از جمله
 .كنند، مگر بعضي از اولي االمر كه نتوانند استنباط كننددهيد آنها صدق و كذب آن را استنباط مي

دليل بر جمع و احاطه است و معناي آيه اين است كه اگر فضل و رحمت خدا يكي ديگر گفته: استثناء در لفظ است كه خود 
 كردند، نظير آيهبر شما نبود همگي شيطان را پيروي مي
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خواهد افرادي را از كليت )فراموش نخواهي كرد( كه استثناء مشيت نمي« 1» "ا ما شاءَ اللَّهُسَنُقْرِئُكَ فاَل تَنْسي إِلَّ "شريفه
كند كه حكم فراموش نكردن عموميت دارد و اين وجوه همانطور كه گفتيم هيچ يك خالي از خارج سازد بلكه افاده مي

 .فهمد تكلف استتكلف نيست، آنهم تكلفي كه هر كس مي

 "تكلف "كه مصدر فعل مجهول مضارع "تكليف "كلمه "سَبِيلِ اللَّهِ ال تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَفَقاتِلْ فِي  "
گر و اند كه كارفرما و صاحب تكليف كاربه معناي مشقت است، به اين جهت تكليف را تكليف خوانده "كلفت "است، از ماده

آمده به « 1»بطوري كه در مجمع البيان  "نكال "است و "نكال "از ماده "تنكيل "اندازد و كلمهمكلف را به مشقت مي
معناي فسادي است كه به وسيله آن از عذابي برابر با آن جلوگيري بشود، مثال مكلف متخلف را كتك بزنند تا ديگر تخلف 

كال به شود( پس كلمه نتك هم زياد مينكند، )تخلف كردن فساد دارد، كتك نيز فساد دارد، هر قدر فساد تخلف زياد باشد ك
معناي عقوبتي است كه از تخلفي برابر آن عقوبت جلوگيري كند و ساير مكلفين از عقوبت اين متخلف عبرت بگيرند و 

 .هو َ تخلف نكنند

ن به ي كوتاهي مردم از رفتآمده، امر به قتال را متفرع بر ما قبل يعن "فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... "كه در آغاز جمله: "فاء "حرف
 :فرمايدهاي بعدي كه ميسازد، جملهجنگ با دشمن مي

گيري است، چون معناي آيه چنين است كه حال كه نيز مؤيد اين تفريع و نتيجه "ال تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ "
ند، در جهاد شركت كنند، تو اي پيامبر خودت با كفار مقابله ورزند و دوست ندارمردم از جهاد كردن تثاقل و خودداري مي

بكن و از تثاقل مردم در امر جهاد و مخالفتشان در امر خداي سبحان ناراحت مشو، چون تكليف ديگران متوجه تو نيست، تو 
 .فقط موظفي تكليف خودت را انجام دهي نه تكليف آنان را

داري اين است كه در امر جهاد تشويقشان كني و مؤمنين را تحريك نمايي تا اي كه نسبت به غير خودت بله، تنها وظيفه
اين است كه تو، به جز عمل  "ال تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ "شايد خداي تعالي خطر كفار را كفايت و دفع نمايد و معناي جمله:

ال تكلف  "دير مضاف است و تقدير كالمخودت مكلف به چيزي نيستي و بنا بر اين استثنايي كه در آيه شريفه آمده با تق
 .باشدمي "شيئا اال عمل نفسك
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 ."2سوره اعلي، آيه "(1)
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 "... عَسَي اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ "

داللت بر اميد دارد، اما نه تنها اميد گوينده بلكه هم در مورد اميد خود گوينده استعمال  "عسي ": كه كلمهايمدر سابق گفته
دارد و هم اميد مخاطب و هم در مقام مخاطب يعني مقامي كه جا دارد گوينده در برابر مخاطب صرفا اظهار اميد كند نه 

ورد خداي تعالي كه نه دل دارد و نه عارضه و حالت اميد به او دست اينكه به راستي خود او در دلش اميدوار باشد تا در م
معنا نداشته باشد، پس براي توجيه اين كلمه خداي تعالي احتياج نيست كه مانند ساير  "شايد -عسي "دهد گفتنمي

 .از خداي تعالي به معناي حتم است "عسي "مفسرين بگوئيم:

د، چون ورزيدنزنش خداي تعالي در مورد آنهايي كه از رفتن به جنگ تثاقل ميو اين آيه بر سرزنش بيشتر داللت دارد، سر
رساند كه كوتاهي و خودداري آنان را به آنجا كشانيد كه خداي عز و جل به رسول گرامي خود دستور دهد يك تنه به مي

بلكه به حال خود واگذارشان كند و از جهاد برود و از اينگونه افراد روي بگرداند و ديگر اصرار نورزد كه دعوتش را بپذيرند 
اين بابت تنگ حوصله هم نشود، چون او جز اطاعت خودش و تحريك مؤمنان تكليفي و مسئوليتي ندارد، هر كه خواست 

 .قبول كند، نخواست قبول نكند

 ه )ص( به قتال به تنهاييبحث روايتي ])رواياتي در باره شايعه پراكني، مراد از رحمت و فضل خدا در آيه، مامور شدن رسول اللَّ

 37ص :  ..... [(...

فرمود: خداي مرحوم كليني در كافي به سند خود از محمد بن عجالن روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم مي
، پس زنهار شما "فِ أَذاعُوا بِهِوَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْ "پراكني مذمت كرده، فرموده:تعالي اقوامي را به جرم شايعه

 «1»از آنان نباشيد و از اشاعه بپرهيزيد. 

و در همان كتاب به سند خود از عبد الحميد بن ابي الديلم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: خداي عز و جل 
وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِلي أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ  "و نيز فرمود: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "فرمود:

و با اين دو فرمان امر مردم را به اولي االمر آنان محول كرد، همان اولي االمري كه اطاعت كردن  "الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
 «1»از آنان را بر مردم واجب كرد. 
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 .، ط تهران224ص  1اصول كافي، ج (1)
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 .تاين روايت مؤيد گفتار قبلي ما است كه گفتيم: مراد از اولي االمر در آيه دومي همان اولي االمر در آيه اول اس

وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِلي  "و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن عجالن از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله:
 «1»فرمود: منظور امامان هستند.  "أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

ده، به اين صورت كه آن جناب در باره واقفي مذهبان مؤلف: اين معنا از عبد اللَّه بن جندب از حضرت رضا )ع( نيز روايت ش
آن را در ضمن حديثي « 2»، شيخ مفيد نيز در كتاب اختصاص «1»اي به عبد اللَّه نوشت و در آن اين معنا را تذكر داد نامه

 .طوالني از اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( روايت كرده است



وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ  "الحسن )ع( روايت كرده كه در معناي جمله: و در تفسير عياشي از محمد بن فضيل از ابي
 «3»فرمود: فضل رسول خدا )ص( است و رحمت امير المؤمنين )ع( است.  "رَحْمَتُهُ

وَ لَوْ ال فَضْلُ  "يهو در همان كتاب از زراره از امام ابي جعفر )ع( و از حمران از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمودند: در آ
 «2»ص( و رحمتش واليت ائمه )ع( است. )، فضل خدا، رسول اللَّه "اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ

و در همان كتاب از محمد بن فضل از عبد صالح )موسي بن جعفر( )ع( روايت كرده كه فرمود: رحمت خدا، رسول گرامي او 
 «2»است و فضل، علي بن ابي طالب )ع( است. 

خواهند هر يك از اين چنين است بلكه مي "رحمت خدا "و "فضل خدا "خواهند بگويند معناي كلمهمؤلف: اين روايات نمي
ترين مصاديق آن تطبيق كنند و مراد از رسول خدا )ص( و امير المؤمنين )ع( نيز شخص آن دو عنوان كلي را بر يكي از مهم

م آن دو جناب است يعني مقام نبوت و مقام واليت چون اين دو مقام سبب متصلي دو جناب منظور نيستند، بلكه منظور مقا
هستند كه خداي عزيز ما را به وسيله آن دو از پرتگاه ضاللت و از دام شيطان نجات بخشيد، اولي سبب مبلغ و دومي سبب 

 مجري است و روايت اخير از نظر
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وَ ما  "جناب را در كتاب مجيدش رحمت ناميده، فرموده: تر است، براي اينكه خداي تعالي نيز آناعتبار عقلي به ذهن نزديك
 .«1» "أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ

و در كافي به سند خود از علي بن حديد از مرازم روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود: خداي عز و جل به رسول 
لقش چنان تكليفي نكرد و آن اين بود كه بعد از فرمان به جهاد و عليه صلواته( تكليفي كرد كه به احدي از خ)گرامي خود 

تثاقل ورزيدن مردم از اجابت دعوت آن جناب، شخص آن جناب را مكلف كرد، كه يك تنه و به تنهايي به جنگ با دشمن 
ه قبل از آن نكرده، ن برود هر چند كه جمعيتي نيابد كه با وي به قتال بروند و خداي تعالي چنين تكليفي را به احدي از خلق

 ."فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ال تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ "سپس اين آيه را تالوت فرمود: (جناب و نه بعد از او، امام صادق )ع

 آن گاه فرمود: و خداي عز و جل در مقابل اين تكليف امتيازي به آن جناب داد كه به احدي از خلقش نداد و آن بود كه آنچه
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ  "تواند آن را براي خود بر دارد زيرا:خداي عز و جل از غنيمت جنگي سهم خود قرار داده، رسول )ص( مي

اي ، و كسي كه عمل خيري انجام دهد، ده برابر پاداش دارد و نيز درود و صلوات بر آن جناب را حسنه"فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
 «1»اداش دارد. دانسته كه ده برابر پ

و در تفسير عياشي از سليمان بن خالد روايت آورده كه گفت: من به امام صادق )ع( عرض كردم: پاسخ اين مردم كه 
پرسند: اگر علي )ع( حقي داشت چرا براي احقاق آن قيام نكرد، چيست؟ فرمود: خداي عز و جل هيچ انسان واحدي را مي

آن  "فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ال تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ "ا )ص( را كه در آيهكند به جز رسول خدمكلف به قيام نمي
جناب را مكلف كرد تا به تنهايي و يك تنه با كفار بجنگد، پس قيام يك تنه فقط مخصوص رسول خدا )ص( است و اما 



. )براي كساني كه توانايي قتال با كفار را ندارند، جائز "لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلي فِئَةٍ إِلَّا مُتَحَرِّفاً "درباره غير آن جناب فرموده:
ع( هم آن روز فئه و جمعيتي كه او را در احقاق حقش )است براي چاره جويي و يا تهيه نيرو پشت به جنگ كنند( و علي 

 «2»ياري كنند، نداشت. 

 م صادق )ع( روايت شده كه فرمود: هيچگاهو در همان كتاب از زيد شحام از اما
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 34، ص: 2زان، جترجمه المي

داد و اگر نداشت نشد كه كسي از رسول خدا )ص( چيزي بخواهد و آن جناب در پاسخ نه بگويد، اگر چيزي داشت مي
قاتِلْ فَ "فرمود: ان شاء اللَّه و نيز هيچ نشد كه رسول خدا )ص( بدي و جفاي كسي را تالفي كند و بعد از نازل شدن آيهمي

، هيچ سريه و لشگري را ديدار نكرد مگر آنكه خودش فرماندهي آن را به عهده گرفت. "لَّفُ إِلَّا نَفْسَكَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ال تُكَ
«1» 

 .مؤلف: و در اين معاني رواياتي ديگر هست

__________________________________________________ 
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 اشاره

( 22ءٍ مُقِيتاً )يْانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ ك
( اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلي يَوْمِ 22ءٍ حَسِيباً )كانَ عَلي كُلِّ شَيْ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ

نْ يدُونَ أَ( فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُر22ِالْقِيامَةِ ال رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً )
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فاَل تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ  (22تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيالً )

 (24ذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ ال تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً )أَوْلِياءَ حَتَّي يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُ

اءَ اللَّهُ وَ لَوْ ش أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ إِالَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلي قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ
( سَتَجِدُونَ 44عَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيالً )لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَ

كُفُّوا يَ قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَي الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا
 (41يناً )أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِ

 31، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 40ترجمه آيات ..... ص : 



اي باشد و هر كس وساطت بدي كند وي را نيز از آن سهمي باشد و هر كس وساطت و شفاعتي نيكو كند وي را از آن بهره
 .(22خدا بر همه چيز مقتدر است )

د اقل همان را باز گوئيد كه خدا بر هر چيز براي چون به شما درودي گويند در پاسخ درودي بهتر از آن گوئيد و يا ح
 .(22حسابگري ناظر است )

ر آن آئيد در قيامت كه شكي داللَّه كه جز او معبودي نيست بطور قطع شما انسانها را كه نسل به نسل تا قيامت پديد مي
 .(22آورد و كيست كه در گفتار از خدا راستگوتر باشد؟ )نيست، گرد مي

شود، پس چرا درباره منافقان كه خدا به علت اعمالي كه شد عذاب مرتكبين بد، شامل شفيع بدهم مي حال كه معلوم
خواهيد كسي را كه خدا گمراهش كرده، هدايت كنيد با اينكه آن كس كه اند سرنگونشان كرده، دو گروه شديد مگر ميكرده

 .(22خدا گمراه كند راهي برايش نخواهي يافت )

شما نيز كافر شويد هم چنان كه خودشان كافر شدند و در نتيجه مثل هم باشيد، پس زنهار كه از آنان به  آنها دوست دارند
هيچ وجه دوست مگيريد تا آنكه در راه خدا هجرت كنند، پس اگر از قبول دعوت خدا اعراض كردند، آنان را هر جا يافتيد 

 .(24بگيريد و بكشيد، نه از آنان دوست بگيريد و نه ياور )

مگر آن افراد و اقوامي كه با قومي پيمان دارند، كه بين شما و آن قوم پيمان صلح برقرار باشد و يا با شما سر جنگ نداشته 
، اگر كردندداد و با شما پيكار ميخواست بر شما تسلطشان ميباشند و توان جنگ با قوم خود را نيز ندارند و اگر خدا مي

ه با شما شدند و نه با دشمن شما، و اطاعت و تسليم عرضه كردند، خدا براي شما عليه آنها اينان از شما كناره گرفتند، ن
 .(44تسلطي نگذاشته )

خواهند هم شما را از شر خود ايمن سازند و هم قوم خود را، خوريد كه ميچيزي نخواهد گذشت كه به مردمي ديگر بر مي
افتند، پس اگر از شما كناره نكردند و اطاعت عرضه نداشتند و دست مي ولي وقتي به سوي فتنه كشانده شوند، با سر، در آن

 .(41ايم )از دشمني باز نگرفتند، هر جا كه آنها را يافتيد بگيريد و بكشيدشان كه ما شما را بر آنها تسلطي آشكارا داده

 40بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

درباره امر قتال  22 -41است كه همه اين هفت آيه يعني آيات  اين آيات متصل به آيات قبل است و اتصالش از اين جهت
كه  گرددگويد. و اگر در اين آيات دقت شود روشن مياي از مشركين يعني مشركين دو چهره و منافق سخن ميبا طائفه

 محل خود بركردند و چون به خوردند اظهار ايمان ميدرباره كساني از مشركين نازل شده كه چون به مسلمانان بر مي
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لمانان نيز شدند، مسنمودند و در نتيجه درباره جنگيدن با آنان دچار ترديد ميگشتند با مشركين در شرك آنان شركت ميمي
چون در )گفت به نظر من بايد با اينها قتال كرد درباره قتال با اينگونه افراد مردد بودند و نظرهايشان مختلف بود، يكي مي

كرد كه زنهار دست به چنين كاري نزنيد و براي آن افراد دو چهره به گويند(، ديگري مخالفت ميدعوي ايمان دروغ مي
كرد، خداي سبحان در اين آيات فرمان داده كه بايد يا مهاجرت كنند و يا خاطر همين كه تظاهر به ايمان داشتند شفاعت مي

 .داردآنان شفاعت كنند بر حذر مي قتال و مؤمنين را از اينكه در حق

 دهد بايد يا تسليم شوند و يا آماده جنگ گردند،ملحق به اين طائفه قومي ديگر و ديگرند كه در اين آيات به آنان فرمان مي



دو جمله در دو آيه آورده: يكي بيانگر حال شفاعت و « 1»چون در اين آيات سخن صلح رفته و به عنوان برائت استهالل. 
 .گري بيانگر حال تحيتدي

 "... مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها "

هر دو به يك معنا است. و چون شفاعت نوعي وساطت براي ترميم نقيصه و يا حيازت و به  "كفل "و كلمه "نصيب "كلمه
 اصالح شاني از شؤون زندگي دارد و به هميندست آمدن مزيتي و يا چيزي نظير اينها است، در حقيقت نوعي سببيت براي 

جهت هر ثواب و عقابي كه در خود آن شان هست سهمي هم در اين وساطت و شفاعت خواهد بود، حال تا وساطت چه 
مقدار در تحقق آن شان دخالت داشته است و اين سهم از ثواب و عقاب هدف مشترك شفيع و مشفوع له: )كسي كه شفيع 

باشد، پس شفيع نصيبي از خير و شر دارد و به همين جهت است كه در جمله مورد بحث كند( ميميبه خاطر او شفاعت 
 ."... مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً "فرمايد:مي

 43نهي از شفاعت و وساطت در كار بد )وساطت براي منافقين([ ..... ص : ]

بدانند شفاعت بدون اثر نيست و در هر كاري شفاعت و اين حقيقت را به عنوان تذكر به مؤمنين خاطر نشان فرموده، تا 
نكنند، و آنجا كه الزم است شفاعت بكنند، مثال در شر و فساد كه هدف منافقين است وساطت نكنند، )چه منافقين از 

، نندخواهند به قتال نروند شفاعت نكمشركين و چه منافقين از غير مشركين(، مخصوصا درباره منافقين از مشركين كه مي
چون ترك فساد را و لو كم و از رشد آن جلوگيري نكردن و اجازه آن دادن كه فساد نمو كند و بزرگ شود، خود فسادي 

 .توان از بينش برد، فسادي كه مستلزم هالكت حرث و نسل استاست كه به آساني نمي

__________________________________________________ 

به معناي باال رفتن براي ديدن ماه است و در اصطالح اهل علم به اين معنا است كه در آغاز برائت استهالل در اصل (1)
 .هاي بعد سخن از چه چيزهايي رفته استاي آورده شود كه خواننده از آن بفهمد در جملهسخن جمله
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است، يعني شفاعت اهل ظلم و طغيان و نفاق و شرك  توان گفت: آيه شريفه در معناي نهي از شفاعت در كار بدپس مي
 .است، زيرا اين طوائف، مفسدين در ارض هستند و نبايد در كار آنان وساطت كرد

 "... وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها "

ه فرمايد: در پاسخ تحيت ديگران، تحيتي بدهند، مياين جمله امر به تحيت است، در مقابل تحيتي كه ديگران به انسان مي
شود، چيزي كه هست مورد آيات ها را شامل ميمثل آن و يا بهتر از آن بدهيد. و اين حكمي است عمومي، تمامي تحيت

 .كنندمحل بحث ما به شهادت آيات بعد تحيت سالم و صلحي است كه مسلمانان دريافت مي

 "... مَعَنَّكُمْاللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْ "

 "معناي آيه شريفه روشن است، و اين آيه به منزله تعليلي است براي مضموني كه دو آيه قبل متضمن آن بود، كانه فرموده:
تكليفي كه خداي تعالي در امر شفاعت حسنه و سيئه به شما كرده بگيريد و آن را انجام دهيد، و تحيت هر كسي كه به شما 

زيرا پيش روي شما روزي است كه خداي سبحان همه شما را در آن جمع كند،  "اعراض باطل نكنيد دهد با رد وتحيت مي
 .دهددهد، اگر دعوتش را بپذيريد، جزاي خير و اگر رد كنيد كيفر ميو شما را جزاء مي

 44شوند[ ..... ص : گمراهي منافقين مستند به خدا است و با شفاعت و دلسوزي هدايت نمي]



 "... كُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْفَما لَ "

 .كه مصدر باب افعال است به معناي رد است "اركا َ "به معناي طائفه است و كلمه "فئه "كلمه

ه اين است ياست و معناي آ "مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً ... "و اين آيه با مضموني كه دارد نه متفرع بر زمينه چيني قبل يعني جمله:
ود كه شدهد، پس اي مؤمنين شما را چه ميكه وقتي شفاعت ناپسند سهمي از بدي و زشتي خود را به واسطه و شفيع مي

گويد: بايد با آنان جنگ كرد، ديگري در مقام شفاعت بر ايد؟ يكي ميايد و دو حزب تشكيل دادهدرباره منافقين دو دسته شده
آيا  كنند وكند اغماض ميمكنيد، اين دسته از شجره فسادي كه با رشد منافقين رشد مي آيد كه زنهار با آنان جنگمي
خواهند اين منافقين را كه بعد از بيرون شدن از ضاللت يعني بعد از مسلمان شدن دوباره به سزاي گناهاني كه كردند به مي

شفاعت خود كساني را هدايت كنند كه خداي تعالي خواهند با طرف ضاللتشان برگردانيده، به راه خدا برگردانند؟ آيا مي
 .گمراهشان كرده؟ با اينكه وقتي خدا كسي را گمراه كرد ديگر راهي به سوي هدايت ندارد

 در اين جمله التفاتي از خطاب به مؤمنين )فما لكم( به خطاب به رسول اللَّه "وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا "
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ينجا ؟ و در ا"ايدشما مؤمنين را چه شده كه در باره منافقين دو دسته شده "فرمود:ص()فَلَنْ تَجِدَ لَهُ( بكار رفته، قبال مي)
و اين التفات اشاره است به اينكه آن مؤمنين كه  "يابيتو اي پيامبر براي منافقين راهي به سوي هدايت نمي "فرمايد:مي

گويم، چون اگر آنها فهم فهمند و به همين جهت كالم خود را به آنان نميكنند حقيقت را نميمنافقان شفاعت مي براي
كردند، به همين جهت از گفتگوي با آنان اعراض كردم و روي حقيقت اين كالم را داشتند، در حق منافقين شفاعت نمي

 .مبر استسخن به كسي نمودم كه مطلب نزد او واضح است و آن پيا

 "... وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً "

اي آن اين و معن "وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ "اين آيه شريفه به منزله بيان است براي جمله:
خداي تعالي گمراهشان كرده، هدايت كنيد؟ و حال آنكه عالوه بر اينكه خدا خواهيد آنان را كه است كه چگونه مي

خواهند شما را به طرف خود بكشند، دوست دارند شما و توانيد آنان را هدايت كنيد، آنها ميگمراهشان كرده و شما نمي
ت از كفر مگر آنكه آن كفار دس كند از اينكه با كفار دوستي كنند،ايشان در كفر مساوي باشيد سپس مسلمانان را نهي مي

اي جز اين نداريد كه آنان را هر جا برداشته به سوي اسالم هجرت كنند، پس اگر از اين كار روي گرداندند ديگر وظيفه
 "ي گرداندند ...و اگر رو "يافتيد دستگير نموده و به قتل برسانيد، و ديگر از واليت و نصرت آنها اجتناب كنند و اينكه فرمود:

اللت دارد بر اينكه مؤمنين موظف شده بودند دوستان مشرك خود را وادار به مهاجرت نمايند، اگر اجابت كردند به دوستي د
 .خود با آنان ادامه دهند، و اگر اجابت نكردند به قتلشان برسانند

 "... مْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْإِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلي قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ، أَوْ جاؤُكُ "

باشد و در آن دو طائفه را از حكم ، مي"فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ "اين آيه شريفه استثنايي است از حكمي كه در جمله:
انان پيمان مدستگير كردن و كشتن مشركين استثنا كرده، يكي آن مشركيني كه بين آنان و بين بعضي از اقوام كه با مسل

اي باشد، كه آن دو را به هم وصل كرده باشد، مثال بين آن مشركين و بين آن اقوام سوگندي و چيزي صلح دارند رابطه
اند نظير آن بر قرار باشد كه هر يك از دو طائفه مورد حمله قرار گرفت ديگري ياريش كند و طائفه دوم آن مشركيني بوده

اند كه با مشركين قوم خود بجنگند و يا عوامل ديگري در قتال كنند و نه نيروي آن داشته كه نه ميل داشتند با مسلمانان
كارشان دخالت داشته و وادارشان كرده خود را به كناري بكشند و به مسلمانان اعالم كنند كه ما نه عليه شمائيم و نه له 

 .شما، نه به ضرر شما و نه به نفع شما
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 :اند. و معناي اينكه فرمودپس اين دو طائفه از حكم مذكور در آيه قبل استثناء شده

 كند و خالصه هيچ ميلي به اينهايشان از جنگيدن با شما مسلمانان تنگي مياين است كه سينه "حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ... "
 .كار ندارند

 "... سَتَجِدُونَ آخَرِينَ "

شوند كه چه بسا شبيه به طائفه دوم از آن دو طائفه اينكه به زودي قومي ديگر با شما مواجه مي دهد بهدر اين جمله خبر مي
خواهند هم به شما امنيت بدهند و هم به قوم خودشان، چيزي كه هست خداي سبحان استثناء شده باشند، چون اين قوم مي

طرفيشان نيست. و به همين هاي آنان و ادعاي بيوعدهدهد به اينكه اين قوم منافقند و هيچ اعتبار و تاميني در خبر مي
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا  "اي كه در حق آن دو طائفه ديگر به نحو اثبات آورده، فرموده بود:جهت دو جمله شرطيه

مين تبديل و ه "تَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ ...فَإِنْ لَمْ يَعْ "را مبدل كرد به شرط منفي و فرمود: "إِلَيْكُمُ السَّلَمَ
 .سياق از مثبت به منفي هشداري است به مؤمنين بر اينكه از دين قوم سوم بر حذر باشند و معناي آيه روشن است

 "اقوام و امم غير اسالمي و توضيح و تشريح معناي كلمهگفتاري در معناي تحيت ])اشاره به ريشه استكباري داشتن تحيات در 

 46كه تحيت مسلمين است([ ..... ص :  "سالم

ها و اقوام با همه اختالفي كه از حيث تمدن و توحش تقدم و تاخر دارند در اين جهت اختالفي ندارند كه هر يك در امت
ت كنند، حال يا آن تحيو تحيت را در بين خود رد و بدل ميمجتمع خود تحيتي دارند، كه هنگام برخورد با يكديگر آن درود 

عبارت است از اشاره به سر و يا دست و يا برداشتن كاله و يا چيز ديگر، كه البته اختالف عوامل در اين اختالف بي تاثير 
 .نيست

كند، خواهد ديد كه همه آنها به ها به اشكال مختلف دائر است دقت ها كه در بين امتو اما اگر خواننده عزيز، در اين تحيت
نوعي خضوع و خواري و تذلل اشاره دارد، تذللي كه زير دست در برابر ما فوق خود و مطيع در برابر مطاعش و برده در برابر 

ها در دارد و سخن كوتاه اينكه تحيت كاشف از يك رسم طاغوتي و استكبار است كه همواره در بين امتمواليش، اظهار مي
اي توحش و غير آن رائج بوده، هر چند كه در هر دوره و در هر نقطه و در هر امتي شكلي بخصوص داشته، و به هدوره

كنيم كه تحيت از طرف مطيع و زير دست و وضيع شروع و به مطاع و ما همين جهت است كه هر جا تحيتي مشاهده مي
  .شودفوق و شريف ختم مي
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 .نوشدپرستي است، كه آن نيز از پستان استكبار و استعباد شير مياست كه اين رسم از ثمرات بتپس پيدا 

پرستي و وثنيت و غير خداپرستي و اما اسالم )همانطور كه خواننده عزيز خودش آگاه است( بزرگترين همش محو آثار بت
آن متولد شود ما به همين جهت براي تحيت  است و هر رسم و آدابي است كه به غير خداپرستي منتهي گشته و يا از

اي معتدل و سنتي در مقابل سنت وثنيت و استعباد تشريع كرد. و آن عبارت است از: سالم دادن كه در حقيقت اعالم طريقه
دهد، شخص سالم دهنده به سالم گيرنده امنيت از تعدي و ظلم از ناحيه سالم دهنده به شخصي است كه به وي سالم مي

كند تو از ناحيه من در اماني و هيچگونه ظلمي و تجاوزي از من نسبت به خودت نخواهي ديد و آزادي فطري را م مياعال
 اي است معتدل، علتش اين است كهكه خدا به تو مرحمت كرده از ناحيه من صدمه نخواهد ديد. و اينكه گفتيم سالم طريقه



كه در بين افراد حاكم باشد، همانا امنيت داشتن افراد در عرض و مال و  اولين چيزي كه يك اجتماع تعاوني نيازمند آن است
جانشان از دستبرد ديگران است، نه تنها جان و مال و عرض، بلكه الزم است هر چيزي كه به يكي از اين سه چيز برگشت 

 .كند امنيت داشته باشند

نت قرار داد تا هر فردي به ديگري برخورد كند قبل و اين همان سالمي است كه خداي عز و جل آن را در بين مسلمانان س
فَإِذا  "از هر چيز سالم بدهد، يعني طرف مقابل را از هر خطر و آزار و تجاوز خود امنيت دهد. و در كتاب مجيدش فرموده:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً  "، و نيز فرموده:«1» "ةًدَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلي أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَ
 .«1» "غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلي أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

پيامبرش يعني سالم دادن آن جناب به مسلمانان با اينكه سيد و خداي تعالي بعد از تشريع اين سنت، مسلمانان را با رفتار 
وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلي  "آنان و سرورشان بود، به اين ادب مؤدب نمود و فرمود:

 ،«2» "نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

__________________________________________________ 

سوره  "آئيد به يكديگر سالم كنيد كه تحيتي است مبارك و پاكيزه از ناحيه خداي تعالي.هايي در ميپس چون به خانه(1)
 ."21نور، آيه 

هايي كه از خود شما نيست مشويد، مگر بعد از آنكه با اهل خانه انس برقرار اي كساني كه ايمان آورديد داخل خانه(2)
 .ازيد، و بر اهل خانه سالم بدهيد كه اين براي شما بهتر است، اميد است متذكر شويدس

 ."12سوره نور، آيه  "

آيند بگو: سالم عليكم، پروردگار شما رحمت به شما را بر خود اند نزد تو ميوقتي افرادي كه به آيات ما ايمان آورده(3)
 ."23سوره انعام، آيه  "واجب كرده است.

 32، ص: 2ميزان، جترجمه ال

 .«1» "فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَالمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "عالوه بر اين دستور داد به غير مسلمانان نيز سالم بدهد و فرمود:

ه، آيد، در بين عرب جاهليت معمول بودبطوري كه از تاريخ و اشعار و ساير آثار جاهليت بر مي "سالم "البته تحيت به كلمه
عم ان "گفتند:آمده: كه عرب جاهليت چند جور تحيت داشتند، گاهي در برخورد با يكديگر مي "لسان العرب "كتاب در

 :گفتند، گاهي مي"صباحا

، و كانه كلمه سوم عالمت مسالمت است و در حقيقت به طرف مقابل "سالم عليكم "گفتند:و يا مي "ابيت اللعن "
نگي نيست، )پس از آنكه اسالم آمد تحيت را منحصر در سالم كردند و از ناحيه اسالم گفتند: بين من و تو و يا شما جمي

 «1»مامور شدند سالم را افشاء كنند(. 

كند و اين خالي از شهادت بر اين معنا نيست چيزي كه هست خداي سبحان در داستانهاي ابراهيم سالم را مكرر حكايت مي
عمل بوده، از بقاياي دين حنيف ابراهيم بوده، نظير حج و امثال آن كه قبل از كه اين كلمه كه در بين عرب جاهليت مست

، در اين جمله از ابراهيم )ع( حكايت كرده كه "قالَ سَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي "اسالم معمول آنان بوده، توجه بفرمائيد:
وَ لَقَدْ  "و نيز فرموده:« 2» "كنمم برايت طلب مغفرت ميدر گفتگو با پدرش گفت: سالم عليك به زودي من از پروردگار

 .و اين قضيه در چند جاي قرآن كريم آمده« 3» "جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْري قالُوا سَالماً قالَ سَالمٌ

ت، به آيات زير شود خداي تعالي كلمه سالم را تحيت خودش قرار داده اسو بطوري كه از آيات كريمه قرآن استفاده مي
 «"سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ "توجه فرمائيد:



 «2» "ياسِينَسَالمٌ عَلي إِلْ "،«2» "سَالمٌ عَلي مُوسي وَ هارُونَ "،«2» "سَالمٌ عَلي إِبْراهِيمَ "،

__________________________________________________ 

 [.....] ."24سوره زخرف، آيه  "ي خواهند دانست.از آنان درگذر و بگو سالم، كه به زود(1)

 .، ط بيروت124ص  11لسان العرب، ج (2)

 ."32سوره مريم، آيه "(3)

ود، آيه سوره ه "فرستادگان ما به منظور بشارت دادن به ابراهيم نزد وي آمدند و گفتند: سالم، ابراهيم نيز گفت سالم.(4)
24". 

 ."24ره صافات، آيه سو "سالم بر نوح در همه عالميان.(5)

 ."144سوره صافات، آيه "(6)

 ."114سوره صافات، آيه "(7)

 ."124سوره صافات، آيه "(8)

 34، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "سَالمٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ "

 "يْكُمْيِّبِينَ يَقُولُونَ سَالمٌ عَلَالَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ طَ "و صريحا فرموده كه سالم تحيت مالئكه است، توجه بفرمائيد:

 .«2» "وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ "،«2»

قِيلًا  اال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال تَأْثِيماً إِلَّ "،"وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَالمٌ "تحيت اهل بهشت در بهشت سالم است: "و نيز فرموده:
 .«3» "سَالماً سَالماً

 49بحث روايتي ])رواياتي در باره آداب تحيت و رواياتي در باره شان نزول آيات گذشته([ ..... ص : 

گفته: علي بن ابراهيم در تفسير خود از امام باقر و امام صادق )عليهما  "وَ إِذا حُيِّيتُمْ ... "در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه:
منظور اين است كه ) «5»السالم( روايت آورده كه فرمودند: مراد از تحيت در آيه شريفه سالم و ساير كارهاي خير است، 

 .("مترجم "هر احساني ديگر كه به مسلمان بشود مسلمان موظف است آن را تالفي كند. تنها رد سالم واجب نيست،

 «2»و در كافي به سند خود از سكوني روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: سالم مستحبّ و رد آن واجب است. 

كوچكتر به بزرگتر و رهگذر به كسي  در همان كتاب به سند خود از جراح مدائني از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود:
 «2»كند. كه ايستاده و عده كم به عده بسيار سالم مي

 از مصعب از امام "در نسخه بدل عنبسه آمده "و در همان كتاب به سند خود از عيينة

__________________________________________________ 

 ."121سوره صافات، آيه "(1)

 ."21سوره نحل، آيه  "گويند سالم عليكم.كه در حال قبض روحشان پاك هستند ميفرشتگان به كساني (2)

 ."13سوره رعد، آيه  "آيند كه سالم بر شما.مالئكه از هر دري بر آنان در مي(3)

، آيه سوره واقعه "شنوند همه سالم است.دهند، آنچه ميشنوند و نه به يكديگر نسبت گناه ميدر بهشت نه لغوي مي(4)
12". 

 .، ط تهران22ص  1مجمع البيان، ج (5)



 .، ط تهران233ص  1اصول كافي، ج (6)

 [.....] .، ط تهران232ص  1اصول كافي، ج (7)

 24، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كنند و در برخورد سواره به ع( روايت كرده كه فرمود: در برخورد نفرات كمتر با عده زياد، كمترها ابتدا به سالم مي)صادق 
ند. و در كنكند و اگر همه سوارند بعضي قاطر سوار و بعضي ديگر االغ سوارند، قاطر سوارها ابتدا مياده، سواره ابتدا ميپي

 «1» .كنندبرخورد اسب سواران با قاطر سواران، اسب سواران آغاز مي

رده كه گفت: من از آن جناب و در همان كتاب به سند خود از ابن بكير از بعضي از اصحابش از امام صادق )ع( روايت ك
كند. و چون دو طائفه به هم برخوردند، آن طائفه كه عده فرمود: سواره به پياده و پياده به نشسته سالم ميشنيدم مي

كنند. و چون يك نفر به جمعيتي برخورد كند آن يك نفر به جماعت سالم نفراتش كمتر است به آنان كه بيشترند سالم مي
 «1»كند. مي

 «2»ف: قريب به اين مضمون را صاحب تفسير در المنثور از بيهقي از زيد بن اسلم از رسول خدا )ص( روايت كرده. مؤل

گذرند، كافي است كه و در همان كتاب به سند خود از آن جناب )ع( روايت آورده كه فرمود: وقتي چند نفر از جمعيتي مي
 «3»دهند كافي است يك نفر از آنان جواب سالم را بدهد. سالم مي يك نفر آنان به جمعيت سالم كند و وقتي به جمعيتي

و در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: شرفياب حضور حضرت باقر )ع( شدم، ديدم كه در نمازند، 
 :عرضه داشتم: السالم عليك، فرمود

ودند، همين كه از نماز فارغ شدند، پرسيدم: آيا در نماز السالم عليك، عرضه داشتم: حالتان چطور است؟ حضرت چيزي نفرم
 «2»اند. توان جواب داد؟ فرمود: آري، به همان مقداري كه به او سالم دادهمي

و در همان كتاب به سند خود از منصور بن حازم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: وقتي كسي به تو سالم داد در 
 «6» .ي جواب سالمي آهسته و به مثل سالم او به او بدهحالي كه مشغول نماز هست

__________________________________________________ 

 .232ص  1اصول كافي، ج (1)

 .232ص  1اصول كافي، ج (2)

 .124ص  1در المنثور ج (3)

 .232ص  1اصول كافي، ج (4)

 .214، ص 1تهذيب، ج (5)

 .222، ص 1من ال يحضره الفقيه، ج (6)

 21، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و در كتاب فقيه به سند خود از مسعدة بن صدقه از امام باقر از پدرش )عليهما السالم( روايت آورده كه فرمود: بر يهود و 
كه مشغول  اند. و بر كسيپرستان و بر كساني كه كنار سفره شراب نشستهنصارا و بر مجو َ سالم ندهيد، و همچنين بر بت

 هاي ناروا به زنان پاكدامنكشد( و بر شاعري كه نسبترنج و نرد است، و بر مخنث )كسي كه مردان را به خود ميبازي شط
تواند جواب شما را رد كند. آري سالم دادن براي شما مستحبّ است دهد و بر نمازگزار سالم ندهيد، چون نمازگزار نميمي

خوار و به كسي كه در حال ادرار كردن است و به كسي كه در حمام است، ولي رد آن براي شنونده واجب است و نيز به ربا 
 «1»كند سالم ندهيد. و نيز بر فاسقي كه فسق خود را علني مي



 .ازدسمؤلف: روايات در معاني گذشته بسيار است و احاطه به بياني كه ما درباره تحيت آورديم معناي روايات را روشن مي

دارد، يخورند را اعالم مكه گسترش صلح و سالمت و امنيت در بين دو نفر كه به هم برميتحيتي است  "سالم "پس كلمه
هاي جاهليت قديم و جديد عالمت تذلل و البته صلح و امنيتي كه نسبت به دو طرف مساوي و برابر است و چون تحيت

 .خواري زير دست نسبت به ما فوق نيست

بزرگترها سالم كنند، يا عده كم به عده زياد يا يك نفر به چند نفر، منافاتي با اين  و اگر در روايات فرمودند كه كوچكترها به
اند با اين دستور خود حقوق رعايت شده باشد و بفهمانند كه حتي در سالم كردن نيز حقوق را مساوات ندارد، بلكه خواسته

 .رعايت كنيد

اعتبار شدن فضايل و مزايا اش لغو شدن حقوق و بيهآري اسالم هرگز حاضر نيست به امت خود دستوري دهد كه الزم
دهد فضيلت صاحبان فضل را رعايت نموده، حق هر صاحب حقي را باشد، بلكه به كساني كه فضيلتي را ندارند، دستور مي

يا  مثال پدر و يا مادر است و "دهد كه به فضل خود عجب بورزد، و به خاطر اينكهبدهند، بله به صاحب فضل اجازه نمي
عالم و معلم است و يا سن و سال بيشتري دارد نسبت به فرزندان و مريدان و شاگردان و كوچكتران تكبر ورزيده، خود را 

 .طلبكار احترام آنان بداند و بدون جهت به مردم ستم كند و با اين رفتار خود توازن بين اطراف مجتمع را بر هم زند

اي است از نهي واردي كه از دوستي و ركون اند، اين نهي، فرع و شاخهد نهي كردهو اما اينكه از سالم كردن بر بعضي افرا
 :به آن افراد نهي نموده، از آن جمله فرموده

__________________________________________________ 

 .من ال يحضره الفقيه(1)

 21، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ "و نيز فرموده:« 1» "يال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصار "

 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 2» "وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا "و نيز فرموده:

ند، بطوري كه بليغ كشود كه مصلحت اقتضاء كند انسان به ستمكاران تقرب بجويد براي اينكه دين خدا را تبله چه بسا مي
گذارند تبليغ دين در بين مردم صورت بگيرد و يا براي اينكه كلمه حق را به گوش آنها برساند، و اين اگر با آنها نسازد نمي

شود مگر با سالم دادن به آنها، تا كامال با ما مانو َ شوند و دلهاشان با دل ما ممزوج گردد، به همين تقرب حاصل نمي
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ  ":كند رسول خدا )ص( نيز به اين روش مامور شدند، در آيهمصلحت چنين اقتضا ميخاطر كه گاهي 

 .«2» "وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً ":، هم چنان كه در وصف مؤمنين فرمود«3» "سَالمٌ

جناب سالم كرد و گفت: السالم عليك، حضرت در  و در تفسير صافي از رسول خدا )ص( روايت آورده كه مردي به آن
پاسخش فرمود: السالم عليك و رحمة اللَّه، مردي ديگر رسيد و گفت: السالم عليك و رحمة اللَّه، حضرت در پاسخش 
فرمود: السالم عليك و رحمة اللَّه و بركاته، مردي ديگر رسيد و گفت: السالم عليك و رحمة اللَّه و بركاته، حضرت در 

 :اسخش فرمود: و عليك، آن مرد سؤال كرد كه چطور رد سالم مرا كوتاه كردي، و به آيه شريفهپ

 عمل نكردي؟ "وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ... "

ه تو ت را بحضرت فرمود: تو براي من چيزي باقي نگذاشتي تا من رد سالم خود را با آن بچربانم و بدين جهت عين سالم
 «2»برگرداندم. 

نظير اين روايت را سيوطي در در المنثور از احمد )در كتاب زهد؟ و از ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و طبراني  :مؤلف
 «2»و ابن مردويه، به سندي حسن از سلمان فارسي نقل كرده. 



 ايتو در كافي از امام باقر )ع( و آن جناب از امير المؤمنين )ع( رو

__________________________________________________ 

 ."21سوره مائده، آيه  "يهود و نصارا را ولي خود مگيريد.(1)

 ."1سوره ممتحنه، آيه  "دشمن من و دشمن خود را دوست مگيريد.(2)

 ."112سوره هود، آيه  "به كساني كه ستم كردند ركون مكنيد و دل مبنديد.(3)

 ."24سوره زخرف، آيه  "رم آنها درگذر و سالم بگو.فرمود: از ج(4)

ره سو "گويند.آميز ميكنند مؤمنين در پاسخ سخن سالم و صلحو چون جاهالن، مؤمنين را به سخن زشت خطاب مي(5)
 ."22فرقان، آيه 

 .331ص  1تفسير صافي، ج (6)

 [.....] .122ص  1در المنثور، ج (7)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كه روزي به جمعيتي عبور كرد و به آنان سالم گفت، گفتند: عليك السالم و رحمة اللَّه و بركاته و مغفرته و رضوانه،  :كرده
ه كنيم به( مثل آنچه مالئكاز ما اهل بيت جلو نزنيد )و ما در تحيت اكتفاء مي "در ادب و تحيت "حضرت به ايشان فرمود:

 «1»ه و بركاته عليكم اهل البيت. به پدر ما ابراهيم )ع( گفتند، رحمة اللَّ

اي است به اينكه سنت در سالم اين است كه آن را تمام و بطور كامل بدهند و سالم كامل اين مؤلف: در اين روايت اشاره
ع( اخذ شده و تاييدي است )است كه سالم دهنده بگويد: السالم عليك و رحمة اللَّه و بركاته، و اين سنت از حنفيت ابراهيم 

 .براي چيزهايي كه قبال گفته شد كه تحيت به سالم از دين حنيف است

و در كافي روايت شده كه فرمود: از تماميت و كمال تحيت اين است كه شخص وارد با آن كسي كه او به وي وارد شده، 
 «1»مصافحه كند و وي با آن شخص اگر از سفر آمده معانقه نمايد. 

روايت كرده كه فرمود: وقتي شنيديد كه يكي از شما در حضورتان عطسه كرد بگوئيد:  ع()و در خصال از امير المؤمنين 
 را اضافه كند، چون خداي تعالي "يغفر اللَّه لكم "يرحمكم اللَّه و او هم در پاسخ بگويد: يغفر اللَّه لكم و يرحمكم و دعاي

 .«2» "ها ...وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْ "فرمود:

اي ريحان براي آن جناب آورد، حضرت در عوض به وي و در كتاب مناقب آمده كه كنيزي از كنيزان امام حسن )ع( دسته
كني؟ فرمود: خداي تعالي ما را ادب فرمود: تو در راه خدا آزادي، شخصي پرسيد: آيا براي يك طاقه ريحان كنيزي را آزاد مي

 :آموخته و فرموده

 «3»و تحيت بهتر از يك طاقه ريحان براي او، همين آزاد كردنش بود.  "يِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ...إِذا حُ "

دهند، بطوري كه شامل هديه و كنيد معناي تحيت در آيه شريفه را عموميت ميمؤلف: اين روايات بطوري كه مالحظه مي
 .تحفه نيز بشود

كه اين آيه ، گفته است: مفسرين در اين"فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ ... "يان در تفسير آيه شريفه:و در تفسير مجمع الب
 اند، بعضيشريفه درباره چه كسي نازل شده، اختالف كرده

__________________________________________________ 

 .232ص  1اصول كافي، ج (1)

 .232ص  1اصول كافي، ج (2)



 .112خصال شيخ صدوق، ص (3)

 .12ص  3مناقب، ج (4)

 23، ص: 2ترجمه الميزان، ج

درباره قومي نازل شد كه از مكه به مدينه آمدند و نزد مسلمانان اظهار اسالم كردند و سپس به مكه برگشتند، چون  :اندگفته
د اظهار شرك كردند، سپس مال التجاره آب و هواي مدينه را مساعد با حال خود نيافتند و همين كه به مكه برگشتن

مشركين را بار كردند كه به طرف يمامه ببرند، مسلمانان سر راه را بر آنان گرفتند و خواستند تا با ايشان جنگ كنند، در 
 بينشان اختالف افتاد بعضي گفتند: نبايد جنگ كنيم، زيرا اينها مؤمنند، بعضي ديگر گفتند: مشركند و خداي عز و جل اين

 «1» .آيه را درباره آنان نازل كرد اين شان نزول از امام ابي جعفر )ع( روايت شده

آمده كه اين آيه در شان قبيله اشجع و بني ضمره نازل  "وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه:
ول خدا )ص( به قصد جنگ حديبيه از مدينه خارج شد، از نزديكي شده و يكي از اخبار اين دو قبيله اين است كه وقتي رس

سرزمين اين دو قبيله عبور كرد و قبال آن جناب با قبيله بني ضمره صلح كرده، قراردادي رد و بدل كرده بود، اصحاب رسول 
يرون ند ما از مدينه بهاي سرزمين بنو ضمره است و ما بيم آن داريم كه وقتي بفهمص( عرضه داشتند: اينجا نزديكي)خدا 
ل داني كه اول به سركوبي آنان بپردازيم؟ رسوايم به مدينه حمله كنند و يا قريش را عليه ما كمك نمايند، چه صالح ميشده

نند كخدا )ص( فرمود: ابدا و هرگز، چون بنو ضمره از هر قبيله ديگر عرب احترام و احسان به پدر و مادر را بيشتر رعايت مي
 .پردازند و بيشتر پاي بند به عهد و پيمانندبه صله رحم ميو بيشتر 

ني اي از دودمان كنانه بودند و بين آنان و بكردند و اين قبيله شاخههاي بني ضمره زندگي ميقبيله اشجع نيز در نزديكي
رفتار ر يكي از آن دو گضمره نيز پيمان صلح برقرار بود، سوگند خورده بودند كه امنيت و حال يكديگر را رعايت كنند، اگ

خشكسالي شد حيوانات خود را در سرزمين ديگري بچراند و اتفاقا در همان ايام سرزمين اشجع دچار خشكي و قحطي شده 
بود و سرزمين بني ضمره از فراواني نعمت و سرسبزي بيابانها برخوردار بود، و در نتيجه قبيله اشجع داشتند به سرزمين آنان 

خبر بودند و پنداشتند كه اشجع قصد دارد به بني ضمره حمله كند، وقتي لمانها از پيمان اين دو قبيله بيكردند، مسكوچ مي
رود، آماده شد تا به خاطر پيماني كه با بني ضمره بسته به رسول خدا )ص( خبر دادند كه اشجع دارد به طرف بني ضمره مي

 :ه زير نازل شدبود، با قبيله اشجع جنگ كند، در چنين حالي آيه شريف

__________________________________________________ 

 .22ص  2مجمع البيان، ج (1)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

هُمْ وَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُو لِ اللَّهِ،وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا، فَتَكُونُونَ سَواءً، فاَل تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّي يُهاجِرُوا فِي سَبِي "
نَ يَصِلُونَ إِلَّا الَّذِي "، و سپس قبيله اشجع را استثناء كرده، فرمود:"اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ ال تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً

رَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ، أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ، وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ إِلي قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ، أَوْ جاؤُكُمْ حَصِ
 ."هِمْ سَبِيلًافَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْ

بيله اشجع در چند نقطه فرود آمده بودند، يكي بيضاء و يكي حل و ديگري مستباح، و چون اين سه محل نزديك به و ق
لشگر رسول خدا )ص( بود دچار وحشت شدند، كه مبادا آن جناب كساني را به جنگ با آنان روانه كند، از سوي ديگر رسول 

بيفكنند و دستبردي بزنند، تصميم گرفت مستقيما به طرف اشجع اي خدا )ص( نيز بيم آن داشت كه اشجع از اطراف حمله
برود، در همين بين بود كه قبيله اشجع كه هفتصد نفر بودند به رياست مسعود بن رجيله از راه رسيد و در دره سلع اطراق 



است و به او كرد، و اين جريان در ماه ربيع االول سال ششم از هجرت بود، پس رسول خدا )ص( اسيد بن حصين را خو
 .اندفرمود: با چند نفر از يارانت به طرف اشجع برو و ببين چرا به طرف ما آمده

اسيد با سه نفر از يارانش نزد آن قبيله رفت و پرسيد: منظورتان از آمدن به طرف ما چيست؟ مسعود بن رجيله كه رئيس 
 :اشجع بود برخاست و بر اسيد و يارانش سالم كرد و گفت

تا با محمد پيمان ترك مخاصمه ببنديم، اسيد نزد رسول خدا )ص( برگشته، جريان را به عرض رسانيد، رسول اللَّه  ايمما آمده
ايم، خواستند تا بين من و خودشان صلحي برقرار سازند، آن )ص( فرمود: اينان ترسيدند كه مبادا ما براي جنگ با آنان آمده

هديه فرستادن  :ده بار شتر خرما به عنوان هديه براي آنان فرستاد و فرمودگاه قبل از آنكه خودش به ميان اشجع برود، 
پيشاپيش رسيدن به هدف چيز خوبي است، آن گاه خودش به ميان آنان تشريف برد و فرمود: اي گروه اشجع به چه منظور 

عددتريم لذا نه تيره ديگر كم هاي ما نزديك تو است و ما در ميان اقوام خود از هربه طرف ما آمديد؟ عرضه داشتند: خانه
خود در بيفتيم  هاي قومتوانستيم با تيرهتوانايي آن داشتيم كه با تو بجنگيم، چون محل زندگي ما نزديك به تو بود و نه مي

اي برقرار سازيم، رسول خدا )ص( پيشنهاد آنان چون عده ما كم بود، فكر كرديم با شما مذاكره كنيم و پيمان ترك مخاصمه
پذيرفت و پيماني با آنان ببست، اشجع آن روز را درنگ كردند و فردايش به طرف بالد خود برگشتند، و درباره آنان اين  را

 إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلي قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ... فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ  "آيه شريفه نازل گرديد:

 22، ص: 2يزان، جترجمه الم

 ."سَبِيلًا

«1» 

أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ  "و در كافي به سند خود از فضل ابي العبا َ، از امام صادق )ع( روايت آورده كه در ذيل آيه:
ه د رسول خدا )ص( آمدند و عرضفرمود: اين آيه در شان بني مدلج نازل شد، چون اين قبيله نز "يُقاتِلُوكُمْ، أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ
تر براي ما گران است(، اينكه شهادت بدهيم كه تو فرستاده خدايي، ما كند )و به عبارت سادهداشتند: سينه ما تنگي مي

گويد: پرسيدم: باآلخره كنيم، راوي ميايم اعالم كنيم كه نه با شما هستيم و نه عليه شما، با قوم خود همكاري ميآمده
)ص( با آنها چه معامله كرد؟ فرمود: پيمان ترك مخاصمه بست، تا مدتي كه از كار عرب بپردازد، بعد از آنكه از  رسول خدا

 «1»آن كار پرداخت، دعوتشان كند اگر اسالم را پذيرفتند كه هيچ و اگر نپذيرفتند با آنان كارزار كند. 

أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ  "ز امام صادق )ع( از آيه:و در تفسير عياشي از سيف بن عميره روايت آورده كه گفت: من ا
ه فرمود: اين آيه درباره قبيله بني مدلج نازل شد كپرسيدم فرمود: پدرم همواره مي "لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ

د و نه كاري به كار قوم خود داشتند، پرسيدم: رسول خدا )ص( با آنان چه خود را كنار كشيدند، نه با رسول خدا )ص( جنگيدن
كرد؟ فرمود: رسول خدا )ص( با آنها نجنگيد تا از كار دشمنان خود بپرداخت، آن گاه با آنان برابر همه اقوام معامله كرد، يعني 

 «.سالم مضايقه كردندبه سوي اسالم و يا جنگ دعوتشان كرد، ولي )حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ( از قبول ا

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ  "روايت شده كه فرموده است: مراد از قوم در جمله: (و در تفسير مجمع البيان آمده كه از امام ابي جعفر )ع
، قبيله هالل بن عويمر سلمي است، چون وي به وكالت از طرف قوم خود با رسول خدا )ص( پيمان بست و در "بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ

بندم كه احدي از شما را كه نزد ما آيد نترسانيم، و شما نيز احدي از ما را مذاكره گفت: كه اي محمد بر اين پيمان مي اين
كه نزد شما بيايند نترسانيد اينجا بود كه خداي تعالي آن جناب را از اينكه متعرض كسي شود كه با آن پيمان بسته نهي 

 «3»فرمود. 

__________________________________________________ 



 .132ص  1تفسير قمي، ج (1)

 .، ط اسالميه تهران212روضه كافي، ص (2)

 .112، ح 121ص  1تفسير عياشي، ج (3)

 .22ص  2مجمع البيان، ج (4)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 «1»المنثور نيز روايت شده. اي از ابن عبا َ و غير او در تفسير الدر مؤلف: اين معاني و قريب به آن به طرق مختلفه

و در تفسير الدر المنثور است كه ابو داود در ناسخ خود، و ابن منذر و ابن ابي حاتم و نحا َ و بيهقي در سنن خود از ابن 
رده، آنجا ك گفته است: اين آيه را سوره برائت نسخ "إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلي قَوْمٍ ... "اند كه در تفسير آيه:عبا َ روايت كرده

 .«1» "فرمايد: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْكه مي

__________________________________________________ 

 .144ص  1در المنثور، ج (1)

 ."2سوره برائت، آيه  "به قتل برسانيد.همين كه ماههاي حرام تمام شد مشركين را هر جا كه يافتيد (2)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 20[ ..... ص : 94تا  90(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره

 دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهْلِهِ إاِلَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ
بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهْلِهِ وَ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَ

( وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً 41يماً حَكِيماً )تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِ
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 42فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً )

 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ كَأَلْقي إِلَيْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِ فَتَبَيَّنُوا وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ
 (43فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً )

 20. ص : ترجمه آيات ....

هيچ مؤمني حق ندارد مؤمني ديگر را بكشد، مگر به خطا، حال اگر كسي مؤمني را به خطا به قتل برساند بايد )در كفاره آن( 
يك برده مؤمن را آزاد كند و خون بهايي هم به كسان او تسليم نمايد، مگر آنكه خونخواهان آن را ببخشند، و اگر ورثه 

بين شما و آنان عداوت و جنگ است، همان آزاد كردن برده مؤمن كافي است و اگر مقتول  مقتول مؤمن از مردمي باشد كه
اي مؤمن آزاد و خون بهايي به كسان او تسليم كند و كسي از قومي باشد كه بين شما و آنان پيماني برقرار هست بايد برده

 اي آزاد كند به جاي آن دو ماه تواند بردهكه نمي

 24، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .(41پي در پي روزه بگيرد، اين بخشايشي از ناحيه خدا است كه خدا همواره داناي فرزانه بوده است )



و هر كس مؤمني را به عمد بكشد جزايش جهنم است كه جاودانه در آن باشد و خدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و عذابي 
 .(42بزرگ برايش آماده دارد )

و به  -خوريد درباره آنان تحقيق كنيدكنيد و به افراد ناشنا َ بر مييد چون در راه خدا سفر مياي كساني كه ايمان آورد
 تا به منظور گرفتن اموالش او را به قتل برسانيد و بدانيد كه نزد خدا -كند نگوئيد مؤمن نيستيكسي كه سالم به شما مي

با نعمت ايمان( بر شما منت نهاد، پس به تحقيق )و خدا هاي بسيار هست، خود شما نيز قبل از اين، چنين بوديد غنيمت
 .(43كنيد با خبر است )بپردازيد كه خدا به آنچه مي

 29بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

دب و بر به دو فتحه بدون مد و به يك فتحه با مد )يعني بر وزن ا "خطاء "كلمه "وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً "
قرار دارد و مراد از آن در اينجا معنايي است در  "صواب "وزن عصاء( هر دو به معناي اشتباه و غلط است و مقابل آن كلمه
 :فرمايدمقابل عمد و تعمد، چون آيه در مقابل آيه بعدي قرار دارد كه مي

 ."... وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً "

خواهد بفرمايد: در مؤمن بعد از دخولش در حريم ايمان و قرقگاه آن، مورد بحث نفي اقتضاء است، مي و مراد از نفي در جمله
 .ديگر هيچ اقتضايي براي كشتن مؤمني مثل خودش وجود ندارد، هيچ نوع كشتن مگر كشتن از روي خطا

 29صل است[ ..... ص : استثناء حقيقي و مت "ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا متعمدا "از "اال خطا "استثناء]

د كشتن شود كه مؤمن هرگز قصبنا بر اين استثناي در آيه شريفه، استثناي متصل است و برگشت معناي كالم به اين مي
در  كند، نظير اين جملهكند، يعني با علم به اينكه مؤمن است قصد كشتن او نميمؤمن را بدان جهت كه مؤمن است نمي

ما كانَ  "فرمايد:و آيه زير كه مي« 1» "وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ "فرمايد:فه زير است كه ميافاده نفي اقتضاء آيه شري
، و آياتي ديگر نظير «2» "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ "فرمايد:و آيه زيرا كه مي« 1» "لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها

 .هااين

 و آيه مورد بحث با اين حال در مقام آن است كه بطور كنايه از كشتن مؤمن به عمد نهي

__________________________________________________ 

 ."21سوره شورا، آيه  "در هيچ بشري اين اقتضا نيست كه خداي تعالي با او تكلم كند.(1)

 ."24سوره نحل، آيه  "آن باغها را برويانيد.اين اقتضا در شما انسانها نيست كه درخت (2)

 [.....] ."23سوره يونس، آيه "(3)
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گر را كند، و او كشتن مؤمن، مؤمن ديتشريعي كند و بفرمايد خداي تعالي هرگز اين عمل را مباح نكرده و تا ابد نيز مباح نمي
كه قاتل قصد كشتن مؤمن ندارد يا بدين  -است، چون در اين فرضتحريم كرده، مگر در يك صورت و آن صورت خطا 

ر مورد د -جهت كه اصال قصد كشتن را ندارد و يا اگر قصد دارد به اين خيال قصد كرده كه طرف كافري است جائز القتل
 .كشتن او هيچ حرمتي تشريع نشده



را حمل  "طَأًإِلَّا خَ "اند: اگر جمله:و در توجيه گفتار خود گفتهمنقطع است  "إِلَّا خَطَأً "اند: استثنايولي جمعي از مفسرين گفته
ح كرديم برگشت معنايش به امر به قتل خطا و يا حد اقل مبابر حقيقت استثناء نكرديم براي اين بود كه اگر اينطور حمل مي

ه ؤمنين را بكشند، اين بود توجيبه خطا م -توانندو يا حد اقل مي -شد كه مؤمنين بايدشد و معنايش اين ميبودن آن مي
 .مفسرين مزبور

و خواننده محترم توجه فرمودند كه حمل كردن بر حقيقت استثناء جز به رفع حرمت از قتل خطايي و يا عدم وضع حرمت در 
يه شريفه ه آاي ندارد كتر بگويم اگر استثناء را حمل بر استثناي حقيقي كنيم، بيش از اين الزمهشود و سادهآن منتهي نمي

خواهد بفرمايد: قتل عمدي حرام است، اما قتل خطايي حرمتش برداشته شده، يا اصال حرمتي برايش وضع نشده است. و مي
 .قطعا هيچ محذوري در اين الزمه نيست، پس حق مطلب همين است كه استثناي حقيقي و متصل است

 68حكم قتل خطايي[ ..... ص : ]

به  "هرقب "مصدر باب تفعيل و به معناي آزاد كردن برده است. و كلمه "تحرير "كلمه "طَأً ... يَصَّدَّقُواوَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَ "
اند و معناي گردن است، و ليكن استعمال آن مجازا در نفس انسان مملوك شايع شده، آزاد كردن برده را )عتق رقبه( گفته

و  -اگر عضوي از دست داده باشد -ز طرف جاني به شخص جنايت شدهبه معناي خونبها است، يعني مالي كه ا "ديه "كلمه:
دهند و معناي آيه اين است كه هر كس مؤمني را بطور خطايي به قتل برساند بر او مي -اگر كشته شده باشد -يا به ورثه او

ل خونبها را به وي صدقه شود يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايي هم به اهل مقتول بدهد، مگر آنكه اهل مقتوواجب مي
 .دهند و خالصه او را از دادن خونبها عفو نمايند، كه در اينصورت ديگر دادن ديه واجب نيست

 "... فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ "

 رگردد و منظور از قومي كه عدو شما باشند همان كفاري است كه سبه مؤمن مقتول بر مي "بوده باشد -كان "ضمير در
 جنگ با مسلمانان داشتند و معناي آيه اين است كه اگر آنكه 
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رند ببرند و چون ارث نميكشته شده و به خطا كشته شده، خودش مؤمن و ورثه و اهلش كفار حربي باشند، از او ارث نمي
 .خونبها ندارند

 "... مِيثاقٌ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ "

اي به معن "ميثاق "گردد و كلمهبه مؤمن مقتول بر مي "كان "آيد در اين جمله نيز ضمير دربطوري كه از سياق بر مي
اگر مؤمن مقتول از قومي باشد كه بين  "مطلق عهد است، چه عهد ذمه و چه هر عهدي ديگر و معناي آيه اين است كه:

و اگر مساله ديه را جلوتر از آزاد كردن  "اي را آزاد كندواجب است ديه را بپردازد و بردهشما و بين ايشان عهدي برقرار است 
 .برده ذكر كرد، براي اين بود كه تاكيد در جانب ميثاق را رعايت كرده باشد

 "... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ "

سر  اي آزاد كند واجب است دو ماه پشتند بردهتواكسي كه نمي "ترين معنا با لفظ اين جمله اين است كه بگوئيم:نزديك
 ."هم روزه بگيرد

 "... تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ "

 60آزادي نوعي حيات، و بردگي نوعي قتل است[ ..... ص : ]



يعني اين حكم )كه گفتيم واجب است روزه بگيرد( بازگشت و عطف توجهي و عطف رحمتي است از ناحيه خداي تعالي 
تواند برده آزاد كند، و اين باز گشت خدا منطبق با تخفيف است در نتيجه اين حكم تخفيفي است كه از يدرباره كسي كه نم

 .ناحيه خداي تعالي در حق افرادي كه استطاعت مالي ندارند

: هقيدي باشد كه به همه مطالب آيه شريفه راجع باشد و معنا چنين باشد: اينك "توبه "البته احتمال اين هم دارد كه كلمه
كفاره براي قاتل خطايي واجب شد، خود تو به عنايتي است از ناحيه خداي تعالي به قاتل، در مورد آثار شومي كه بطور قطع 
گريبانش را خواهد گرفت و آن آثار عبارت است از همان روزه و آن خونبها، پس مسلمانها خود را ضبط كنند و بي محابا و 

، قصاص را مايه حيات «1» "وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ "د، هم چنان كه در آيه شريفه:به آساني به كشتن مردم مبادرت نكنن
 .جامعه دانسته

و همچنين اين حكم توبه، برگشتي است از ناحيه خداي تعالي براي مجتمع و عنايتي است به آنان چون با اجراي اين دستور 
شود، اگر يك نفر از آنان به خطا كشته شده، يك نفر به عدد ر ميرفته رفته عدد بردگان جامعه كمتر و عدد آزادها بيشت

شود جبران اي كه به آنان تسليم ميشود و ضرر مالي هم كه به اهل مقتول رسيده، بوسيله ديهاحرارشان افزوده مي
 .گرددمي

__________________________________________________ 

 ."124سوره بقره، آيه "(1)

 21، ص: 2لميزان، جترجمه ا

داند و نيز حد وسط از بها و منافع وجود شود كه اسالم آزادي را نوعي حيات، و بردگي را نوعي قتل مياز اينجا روشن مي
داند كه ان شاء اللَّه در مباحث آينده يعني هزار دينار و يا صد شتر و يا ده هزار درهم( مي)يك فرد انسان را همان ديه كامله 

 .سازيما را روشن مياين معن

و اما تشخيص اينكه كشتن در چه شرايطي عمدي است؟ و چه وقت خطايي است؟ و اينكه ديه چقدر است؟ و اهل مقتول 
شود شود و اگر نباشد داده نميكه ديه را بايد به آنان داد چه كسانيند؟ و ميثاق كه اگر باشد خونبها به اهل مقتول داده مي

ل آگاه خواهند به اين مسائسخ همه اينها به عهده سنت است نه به عهده فن تفسير، كساني كه ميچگونه ميثاقي است؟ پا
 .شوند بايد به كتب فقه مراجعه نمايند

 60تهديد سخت به خلود در آتش در باره كسي كه مؤمني را عمدا بكشد[ ..... ص : ]

 "... جَهَنَّمُوَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ  "

به معناي آن است كه قصد كني عملي را به همان عنواني كه دارد انجام دهي، و چون فعل اختياري خالي از  "تعمد ":كلمه
قصد عنوان نيست، تصور دارد كه يك عمل داراي چند عنوان باشد، و در نتيجه ممكن است كه يك فعل از جهتي عمدي 

پندارد آهو و يا گورخر است، در حالي كه در واقع بيند و ميكسي كه از دور شبحي ميباشد و از جهتي ديگر خطايي، مثال 
ه كشد، تيراندازي او بدهد و ميكند( بيننده به خيال شكار آن را هدف قرار ميانساني است )كه دارد چيزي از زمين جمع مي

ند و اتفاقا زكودكي را به عنوان تاديب ميسوي شكار عمدي است، ولي انسان كشتنش خطايي است. و همچنين وقتي معلم 
كشد، عمل واحدي را انجام داده، اما عنوان تاديبش عمدي خورد و او را ميچوب و يا مشت و يا لگدش به قتلگاه او بر مي

تير  -اي -زدن -است و كشتنش خطايي، و بنا بر اين كسي مؤمني را عمدا به قتل رسانده كه مقصودش از عملي كه كرده
 كشد و هم بداند شخصي كه به دستشهمان قتل بوده باشد، يعني هم بداند كه اين مشت و لگد و يا تير او را مي -داختنان



 .شود مؤمن استكشته مي

خداي عز و جل در اين آيه شريفه چنين قاتلي را به سختي تهديد كرده و به او وعده خلود در آتش داده، چيزي كه هست در 
كرديم ، بحث مي«1» "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً "و آيه:« 1» "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "مون آيه:سابق، آنجا كه پيرا

توان گفت: هر چند آيه مورد بحث وعده آتش خالد و تواند حكم خلود قاتل را مقيد كند و در نتيجه ميگفتيم اين دو آيه مي
 دائم را

__________________________________________________ 
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 .دهد، ليكن صريح در حتمي بودن آن نيست و ممكن است خلود آن بوسيله توبه و يا شفاعت مورد عفو قرار گيردمي

 "... ا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذ "

، براي اين بود كه "سبيل اللَّه "را مقيد كرده به قيد "ضرب "به معناي سير در زمين و مسافرت است و اگر "ضرب "كلمه
ميز منظور از آن تبه معناي تميز دادن و  "تبين "بفهماند منظور از اين سفر خارج شدن از خانه به منظور جهاد است. و كلمه

مؤمن  كنند نگوئيد: توو به كساني كه در برابر شما القاي سالم مي "فرمايد:دادن مؤمن از كافر است به قرينه اينكه مي
لقي لمن ا "و مراد از القاي سالم همان تحيت سالم است كه تحيت اهل ايمان است ولي بعضي آيه را به صورت "نيستي

 .اند كه به اين قرائت منظور سالم دادن نيست بلكه تسليم شدن و تقاضاي صلح استواندهبه فتح الم خ "اليكم السلم

، اين "به ابتغاء عرض حياة دنيا به او مگوييد تو مؤمن نيستي "لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا "و مراد از اينكه فرمود:
در جنگيدن و گرفتن غنيمت مساله مسلمان نبودن آنان را بهانه نكنند،  است كه مسلمانان بخاطر اينكه مجاز باشند

نزد خدا مغانم بسيار  "فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ ":فرمايد: چنين هدف پست و مادي را مجوز جنگيدن با آنان نسازيد زيرامي
ها و فوائدي كه نزد خداي تعالي د: غنيمتفرمايجمع مغنم است و مغنم به معناي غنيمت است مي "مغانم "هست و كلمه

هاي دنيايي است، براي اينكه هم بيشتر است و هم باقي و دائمي است، پس اگر شما طالب غنيمتيد است افضل از غنيمت
 .هاي دنيايي ترجيح دهيدهاي الهي را مقدم بداريد و بر غنيمتجا دارد غنيمت

 "... اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواكَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ، فَمَنَّ  "

يعني شما قبل از اينكه ايمان بياوريد همين وضع را داشتيد، يعني همه پي در پي به دست آوردن عرض و متاع حيات دنيا 
 هبوديد، ولي خداي تعالي بر شما منت نهاد، ايماني به شما داد كه آن ايمان شما را از آن هدف پست منصرف نموده، متوجه ب

ويد كه شسوي خدا و مغانم بسياري كه نزد او است كرد، حال كه خدا چنين منتي بر شما نهاده، وقتي با جمعيتي روبرو مي
خواهند با شما بجنگند و يا سر جنگ ندارند؟ مسلمانند و يا وضعشان برايتان روشن نيست كه آيا دوستند يا دشمنند؟ مي

 .درا تكرار كرد، براي اين بود كه حكم را تاييد كرده باش "تبين "نزده باشيد و اگرگدار به آب كافرند؟ تحقيق كنيد، تا بي

اين آيه شريفه گذشته از اينكه در مقام نصيحت و موعظه است، مشتمل بر نوعي توبيخ و سرزنش نيز هست، ولي تصريح 
 ندارد به اينكه آن قتلي كه )علي الظاهر( واقع شده، قتل عمد و آن
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آيد كه قتل خطايي بوده كه بوسيله بعضي از مؤمنين صورت گرفته، و او هم قتل مؤمن بوده، و بنا بر اين از ظاهر آيه بر مي
كسي از مشركين را كشته، به خيال اينكه مشرك است و اگر القاي سالم كرده از تر َ بوده، و حال آنكه اينطور نبوده و او 



راد كند به اينكه اسالم، ظاهر حال و گفتار افخواسته مسلمان شود. و آيه شريفه توبيخش ميو يا ميبه راستي مسلمان شده 
داند و امر دلها به دست خداي داند و مسلمانان حق تفتيش از باطن كسي ندارند، باطن هر كسي را خدا ميرا معتبر مي

 .لطيف و خبير است

خواهد از باب اقتضاي حال در كالم آمده، مي "تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا "ه:و بنا بر آنچه ما از ظاهر آيه فهميديم جمل
بفهماند حال و وضع شما كه اين كار را كرديد و شخصي را با اينكه اظهار اسالم و ايمان كرد بدون اعتنا به سرنوشت او و 

پي غنيمت است و جز به دست آوردن مال از هر  بدون تحقيق از اسالم و كفرش به قتل رسانديد، حال كسي است كه در
راهي كه باشد هدفي ندارد، هر چند كه كشتن افراد با ايمان باشد. و معلوم است كه چنين كسي كوچكترين مساله را بهانه 

ت كه كشد، تا اموال كشته خود را به غنيمت بر دارد و اين همان حال اسدهد و بدون هيچ عذر موجهي افراد را ميقرار مي
مؤمنين قبل از ايمان آوردن داشتند، آري در دوره جاهليت مردم هيچ هدفي به جز دنيا و ماديات نداشتند و امروز كه خداي 

خواهند منان بر آنان منت نهاده و نعمت ايمان را انعامشان كرده، واجب است كه ديگر چنين كاري را نكنند و وقتي مي
باز هم تابع و منقاد خلق و خوي دوران جاهليت و آثاري كه از آن دوره باقي مانده عملي را انجام دهند، تحقيق كنند و 

 .نشوند

 64بحث روايتي ])در باره شان نزول آيات مربوط به قتل عمد و قتل خطاي مؤمن([ ..... ص : 

 "... أًوَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَ "در كتاب در المنثور در تفسير آيه:

كه ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه گفت: حارث بن يزيد بن نبيشه از بني عامر بن لوي و ابي جهل، همواره  :آمده
كردند، سپس همين حارث از مكه بيرون آمد تا به مدينه نزد رسول خدا )ص( مهاجرت عياش بن ابي ربيعه را شكنجه مي

ره به عياش نامبرده برخورد، عياش فرصت را غنيمت شمرده، جستن كرد و روي نموده اسالم آورد، در بين راه يعني در ح
سينه حارث نشست و به خيال اينكه او هنوز كافر است به قتلش رسانيد و سپس نزد رسول خدا )ص( آمده، جريان را به 

نازل شد و رسول خدا )ص(  "ناً إِلَّا خَطَأً ...وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِ "اطالع آن جناب رسانيد و چيزي نگذشت كه آيه:
 آيه را 
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 «1»براي عياش قرائت كرد و سپس فرمود برخيز و يك برده مؤمن آزاد كن. 

اين معنا به چند طريق ديگر روايت شده و در بعضي از آنها آمده كه عياش حارث را در روز فتح مكه كشت، و جريان  :مؤلف
و  كردند، وقتي مكه فتح شدبدين قرار بود كه عياش تا آن روز در بند مشركين گرفتار بود و مشركين او را شكنجه مي

 ها او را به قتل رسانيد، ليكن روايتي كه ما ازعياش آزاد گرديد، بي خبر از اينكه حارث مسلمان شده، به انتقام از آن شكنجه
 .تر و با تاريخ نزول سوره نساء سازگارتر استديكعكرمه نقل كرديم به اعتبار عقلي نز

طبري در تفسير خود از ابن زيد روايت كرده كه گفت آن كسي كه آيه مذكور در شان او نازل شده، ابو درداء است، كه در 
 جاي كاي )جنگي( شركت داشت، از ميان لشكر به كناري رفت و بخاطر حاجتي كه داشت، راه خود را به طرف درهسريه

كرد، با شمشير به او حمله كرد، او گفت: ال اله اال اللَّه، كرد، در آنجا به مردي برخورد كه داشت گوسفندان خود را شباني مي
ليكن ابو درداء با ضربت شمشير كارش را تمام كرد و گوسفندانش را به ميان لشگر آورد، چون از اين عمل خود دلواپس بود، 

 «1»يان را به اطالع آن حضرت رسانيد و آيه مورد بحث درباره اين داستان نازل گرديد. نزد رسول خدا )ص( آمد و جر



و نيز در در المنثور از روياني و ابن منده و ابي نعيم، از بكر بن حارثه جهني روايت كرده كه گفت: اين آيه درباره وي نازل 
 .روايات به هر حال بر بيش از تطبيق داللت ندارداي كه نظير قصه ابي الدرداء داشته، و ، به خاطر قصه«2»شده 

رسول خدا  :و در تهذيب به سند خود از حسين بن سعيد از اساتيد و راويان سند خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود
مده را آزاد توان برده خردسال و تازه به دنيا آ)ص( فرمود: هر جا كه آزاد كردن يك برده به عنوان كفاره واجب است مي

 :كرد، مگر كفاره قتل كه حتما بايد برده بالغ را آزاد كرد، چون خداي عز و جل درباره كفاره قتل فرموده

، و منظورش از رقبه مؤمنه كسي است كه اقرارش مسموع باشد و به حد بلوغ رسيده باشد )تا آخر "وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "
 «3»حديث(. 

 ي از موسي بن جعفر )عليهما السالم( روايت آمده كه شخصي از آنو در تفسير عياش
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 «1»شود كه فالن برده مؤمن است؟ فرمود: بر اسا َ فطرت. جناب پرسيد: از كجا فهميده مي

و در كتاب فقيه از امام صادق )ع( روايت كرده كه در پاسخ از اين مساله كه لشگر اسالم در بالد كفر مردي مسلمان را )به 
 شود، بجاي آن مسلمان كه كشته شده، يكاجرا خبر دار مياند، فرمود: امام مسلمين وقتي از مخيال اينكه كافر است( كشته

 .«1» "فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ "فرمايد:كند، اين دستور خداي عز و جل است كه ميبرده مسلمان آزاد مي

قت آزاد كردن برده، اشاره است به اينكه حقي "به جاي آن "و در اينكه فرمود:« 2»مؤلف: نظير اين روايت را عياشي آورده 
اضافه شدن فردي است به آزادگان مسلمين، بخاطر اينكه يك نفر از عدد آنان كاسته شده، و ما در سابق به اين نكته اشاره 

 .كرديم

و چه بسا كه از اين نكته استفاده شود كه بطور كلي مصلحت در آزاد كردن بردگان در همه كفارات همين افزوده شدن يك 
 .(است به جمعيت مؤمنين، بخاطر كم شدن يك فرد عاصي از آنان، )دقت بفرمائيد فرد غير عاصي

و در كافي از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: اگر شخصي كه كفاره دو ماه پي در پي روزه به گردن دارد و در بين ماه 
ماه اول را پي در پي گرفت و چند روزي هم از  اول يك روز روزه را بخورد، بايد دوباره همه يك ماه را از نو بگيرد و اگر يك

 «3»كند. ماه دوم گرفت، ولي پيش آمدي برايش شد كه نتوانست ماه دوم را به پايان برساند، آن چند روز را قضا مي

از  كند، اين نكتهاش باقي مانده قضا مياند اين است كه آنچه به عهدهمؤلف: منظور حضرت بطوري كه ديگران هم گفته
 .ساله تتابع )و اينكه بايد پشت سر هم باشد( استفاده شده استم

و در كافي و تفسير عياشي، از آن جناب روايت شده در پاسخ شخصي كه پرسيد: آيا توبه مؤمني كه مؤمن ديگر را عمدا به 
اش وبهباشد توبه ندارد و تقتل رسانده باشد قبول است يا نه؟ فرمود: اگر او را به جرم اينكه مؤمن و داراي ايمان است كشته 

اش اين است كه از او انتقام بگيرند و اگر قبول نيست و اگر از شدت خشم و يا به خاطر چيزي از منافع دنيا بوده، توبه
 هيچكس نفهميده كه او قاتل است )و در نتيجه كارش به محكمه نكشيده( خودش نزد ورثه
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پردازد و ا عفو كردند و به قتل نرساندند خونبها ميكند به اينكه مقتول آنان را وي كشته، اگر او ررود و اقرار ميمقتول مي
كند و دو ماه پي در پي روزه عالوه بر دادن خونبها به ورثه به عنوان توبه به درگاه خداي عز و جل يك برده آزاد مي

 «1«: »1»دهد. گيرد و شصت مسكين را طعام ميمي

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً  ":روايت آورده كه در تفسير جملهو در تهذيب به سند خود از ابي السفاتج از امام صادق )ع( 
 «2»جزاي او جهنم است، البته اگر بخواهد كيفرش كند.  :فرموده "فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ

ات روايت شده، و رواي (از طبراني و ديگران از ابي هريره، از رسول خدا )ص« 3»مؤلف: اين معنا در تفسير در المنثور 
كنيد مشتمل است بر نكاتي كه گفتيم آيات مشتمل بر آن است و در باب قتل و قصاص روايات بطوري كه مالحظه مي

 .توانند آنها را در جوامع حديث از نظر بگذرانندبسياري وارد شده كه عالقمندان مي

 "... فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً "و در تفسير مجمع البيان در ذيل جمله:

اين آيه درباره ضبابه كناني نازل شده، كه برادرش هشام را در محله بني النجار كشته يافت و جريان را به عرض  :گويدمي
رسول خدا )ص( رسانيد، رسول خدا )ص( قيس بن هالل فهري را با وي روانه كرد و به وي فرمود: به بني النجار بگو اگر 

شناسيد خونبهاي هشام را به برادرش شناسيد تحويل برادرش دهيد تا از او قصاص كند، و اگر نميرا ميقاتل هشام 
بپردازيد، قيس بن هالل فهري رسالت رسول خدا )ص( را ابالغ نموده، بني النجار خونبها را دادند، وقتي قيس بن هالل 

ي كه كنانداخت، كه چطور اين ننگ را بر خود هموار مياي گشتند شيطان در دل وي وسوسهفهري به اتفاق ضبابه بر مي
بني النجار خون برادرت را بريزند و تو، به گرفتن پول خون اكتفاء كني؟ خوب است همان قيس بن هالل را كه همراه تو 

يطان كار شاي هم اضافه عايدت شده باشد، سر انجام است به قتل برساني، تا يك نفر را به جاي برادرت كشته باشي و ديه
خود را كرد و تيري به طرف قيس افكند و او را كشت و شتري را سوار شده، با حالت كفر به مكه برگشت، و اين اشعار را 

 :سرود

 قتلت به فهرا و حملت عقله سراة بني النجار ارباب فارع
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 فادركت ثاري و اضطجعت موسدا و كنت الي االوثان اول راجع

هاي گردن بزرگان بني النجار انداختم كه ارباب ملك يعني من به خونخواهي، هشام فهر را بكشتم و خونبهايش را نيز به
سرزمين فارعند و از آنان گرفتم، پس هم خونبها را گرفتم و هم خاطر خود را آسوده ساخته، به راحتي خوابيدم و در آخر به 



 .پرستي برگشتپرستي خود برگشتم او اول كسي بود كه از اسالم به بتمسلك بت

دهم، نه در خارج حرم، )خونش هدر است هر كجا ديده شد بايد كشته ا نه در حرم امنيت ميرسول خدا )ص( فرمود: او ر
 .«1»اند )اين بود گفتار صاحب مجمع( شود(، اين قصه را ضحاك و جماعتي از مفسرين روايت كرده

 .مؤلف: قريب به اين مضمون از ابن عبا َ و سعيد بن جبير و غير آن دو نيز روايت شده است

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "فسير قمي ذيل آيه شريفه:و در ت

ص( اسامة بن زيد را به سركردگي )آمده كه اين آيه بعد از مراجعت رسول خدا )ص( از جنگ خيبر نازل شد و رسول خدا 
نشين كه در ناحيه فدك قرار داشت فرستاد، تا آنان را به اسالم دعوت كنند، در يكي از آن جمعيتي به طرف دهات يهودي

اند، خانواده و اموال خود ص( آمده)دهات مردي بود به نام مردا َ بن نهيك فدكي، وقتي شنيد جمعيتي از ناحيه رسول خدا 
 "گفت:آمد در حالي كه ميموده، در ناحيه كوه )و شايد مراد ناحيه شام باشد( جاي داده و خود به طرف اسامه ميرا جمع ن

تي شنيد، ضربهمين كه نزديك اسامه رسيد، اسامه با اينكه شهادت او را مي "اشهد ان ال اله اال اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه
حضور رسول خدا )ص( شرفياب شد جريان را به عرض رسانيد، حضرت فرمود: مردي  بر او زد و به قتلش رسانيد، و چون به

داد معبودي بجز اللَّه نيست و اينكه من فرستاده خداي تعالي هستم؟ اسامه عرض كرد: يا را كشتي كه داشت شهادت مي
روي قلب او برداشتي )تا از باطن او  داد، رسول خدا )ص( فرمود: تو نه پرده ازرسول اللَّه او به خاطر كشته نشدن شهادت مي

آگاه شوي( و نه آنچه را كه به زبان گفت پذيرفتي و نه از باطن نفس او آگاه بودي، اسامه چون اين بشنيد سوگند ياد كرد 
يي از هاهايي كه امير المؤمنين )ع( با فرقهكه ديگر احدي از گويندگان شهادتين را به قتل نرساند )و به همين بهانه در جنگ

 :مسلمانان كرد تخلف نمود( و خداي تعالي در همين مورد بود كه آيه

__________________________________________________ 

 .41ص  2مجمع البيان، ج (1)
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 «1»نازل فرمود.  "رَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا ...وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً، تَبْتَغُونَ عَ "

طبري نيز اين روايت را در تفسير خود از سدي نقل كرده و سيوطي در تفسير الدر المنثور روايات زيادي در سبب  :مؤلف
 :نزول آيه مذكور نقل كرده، كه در بعضي از آنها آمده

ه كه راجع به ابي الدرداء بوده و بعضي ديگر آن را مربوط به داستان مربوط به مقداد بن اسود بوده و در بعضي ديگر آمد
محلم بن جثامه دانسته، و در بعضي ديگر اصال نام صاحب داستان يعني قاتل و مقتول نيامده و قصه بطور سر بسته آمده و 

ف نين )ع( داشت تخلهايي كه امام امير المؤمليكن در بين همه اينها روايت اسامة بن زيد كه به بهانه سوگندش از جنگ
 .ورزيد معروف است، و در كتب تاريخ نقل شده و خدا داناتر است

__________________________________________________ 

 .132ص  1تفسير قمي، ج (1)
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 78[ ..... ص : 088تا  92(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره



اهِدِينَ هُ الْمُجمِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّ ال يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ
( 42الْمُجاهِدِينَ عَلَي الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ) بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَي الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُالًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني وَ فَضَّلَ اللَّهُ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا  (42دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )
( إِالَّ 42اً )ي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيرمُسْتَضْعَفِينَ فِ

( فَأُولئِكَ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ 42)الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيالً 
 (44كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً )

كْهُ رِاً إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْوَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِر
 (144الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَي اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )

 78ترجمه آيات ..... ص : 

كنند ورزند با كساني كه در راه او با مال و جان خود جهاد ميكساني كه بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد مي
اهدان با مال و جان خود را بر نشستگان از حيث درجه برتري داده، و خدا به هر يك )از سه يكسان نيستند، خداي تعالي مج

  (طائفه نامبرده يعني متقاعدين بدون عذر و متقاعدين معذور و مجاهدين
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 .(42وعده اجري عظيم داده است )

 .(42داي تعالي است )هاي او مغفرت و رحمت اوست، و مغفرت و رحمت صفت خدرجه

گيرند كه ستمگر خويشند از ايشان مي پرسند: مگر چه وضعي كساني كه فرشتگان قابض ارواح در حالي جانشان را مي
ند، كرديم، اقويا ما را به استضعاف كشيدگويند: در سرزميني كه زندگي ميداشتيد كه اين چنين به خود ستم كرديد مي

شد به سرزميني ديگر مهاجرت كنيد؟ و چون پاسخ و حجتي ندارند منزلگاهشان نبود و نمي پرسند: مگر زمين خدا وسيعمي
 .(42جهنم است كه چه بد سر انجامي است )

از آن  توانندتوانند استضعاف كفار را از خود دور سازند، و نه ميمگر آن مستضعفيني از مردان و زنان و كودكان كه نه مي
 .(98)ت كنند سرزمين به جايي ديگر مهاجر

 .(44كردند درگذرد، كه عفو و مغفرت كار خدا است )كه اينان اميد هست خدا از آنچه نبايد مي

هايي نيز بر خورد خورد به گشايشكند، اگر به موانعي بر ميپوشد و مهاجرت ميو كسي كه در راه خدا از وطن چشم مي
خدا و رسولش درآيد و در همين بين مرگش فرا رسد، پاداشش به كنان از خانه خويش به سوي نمايد و كسي كه هجرتمي

 .(144عهده خدا افتاده و مغفرت و رحمت كار خدا و صفت او است )

 70بيان آيات ..... ص : 

 70در فضيلت، و ترغيب و تحريك نمودن مسلمين به پرداختن به امر جهاد[ ..... ص :  "قاعدين "و "مجاهدين "يكسان نبودن]

به معناي كمبود در وجود است كمبودي كه مانع شود از اينكه آدمي به  "ضرر "كلمه "تَوِي الْقاعِدُونَ ... وَ أَنْفُسِهِمْال يَسْ "
امر جهاد و قتال قيام نمايد، نظير كوري و شلي و بيماري، و مراد از جهاد با اموال، انفاق آن در راه خدا و به منظور پيروز 

 .از جهاد با انفس جنگيدن استشدن بر دشمنان است و مراد 



داللت دارد بر اينكه مراد از اين اشخاصي كه قعود كردند )نشستند( كساني است كه  "وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني ... "و جمله:
ته فرفتن به جنگ را در زماني ترك كردند كه احتياجي به رفتن آنان به جبهه جنگ نبوده، چون به مقدار كفايت ديگران ر

 :فرمايدبودند، چون مي

خداي تعالي به هر دو طائفه )آنها كه به جهاد رفتند و آنها كه نرفتند( وعده حسني داده، پس غرض از جمله مورد بحث 
 .ترغيب و تحريك مسلمانان بر قيام به امر جهاد است، تا مسلمين در رفتن به جهاد شتاب نموده، از يكديگر سبقت بگيرند

بيماران و نابينايان و امثال آنان( را استثناء )ينكه مراد اين معنا است اين است كه خداي سبحان اولي الضرر دليل ديگر بر ا
كرده، سپس حكم كرد به اينكه قاعدون و مجاهدين يكسان نيستند، با اينكه اولي الضرر در مساوي نبودنشان با مجاهدين 

 .در راه خدا مانند قاعدينند

يم خداي تعالي ثواب و مصلحتي كه از اولي الضرر به خاطر نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق و به فرضي هم كه بگوئ
 كند، )اگر واقعا نابينايي متاسف است از نياتشان تالفي مي
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نيم انكار كنيم كه توادهد( اين معنا را نميتواند در جهاد شركت كند، خداي تعالي ثواب مجاهد به او مياينكه چرا نمي
اينگونه افراد فضيلت آن افرادي كه به جهاد رفتند يا شهيد شدند و يا بر دشمن پيروز گشتند را ندارند، خداي تعالي مجاهدين 

منين خواهد مؤرا بر قاعدين برتري داده، هر چند كه قاعدين عذر موجه داشته باشند و سخن كوتاه اينكه: اين آيه شريفه مي
 .گيري در خير و فضيلت بيدار كرده كندتشويق به جهاد نموده، و روح ايمان آنان را براي سبقترا تحريك و 

ال  "اين جمله در مقام تعليل مطلب قبل است، كه جمله: "فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَي الْقاعِدِينَ دَرَجَةً "
كرد و به همين خاطر بود كه با واو عاطفه و ساير وسائل عطف اين جمله را عطف نفرمود و آن را افاده مي "يستوي ...

وَ  "مله:تر، و معناي جبه معناي مقام و منزلت است و درجات به معناي منزلتي باالتر است بعد از منزلتي پائين "درجة "كلمه
به هر يك از دو طائفه قاعدين و مجاهدين و يا به هر يك از سه  اين است كه خداي عز و جل "كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني ...

كه  صفتي است "حسني "طائفه قاعدين غير اولي الضرر و قاعدين اولي الضرر و مجاهدين وعده حسني داده است و كلمه:
ت، و ظير اينها اسو يا چيزي ن "مثوبة الحسني "و يا "كال وعد اللَّه العاقبة الحسني "موصوف آن حذف شده و تقدير كالم

 :اين جمله در سياق و زمينه دفع توهم است، چون مؤمني كه به جهاد نرفته وقتي جمله

شنود، اي بسا كه ممكن است توهم كند كه پس او از هر اجري و مثوبتي تهي دست را مي "ال يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ ... دَرَجَةً "
 كُلًّا وَ "شود، لذا براي دفع اين توهم فرمود:عمال صالحي كه دارد عايدش نمياي از ناحيه ايمانش و ساير ااست و هيچ فائده
اين تفصيل و برتري  "وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَي الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً ""وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني

ه منزله بيان و شرح است براي تفصيلي كه قبل از اين جمله بطور اجمال ذكر شده بود و عالوه دادن مجاهدين بر قاعدين ب
بر شرح و تفصيل فائده ديگري را نيز دارد و آن اين است كه اشاره كند به اينكه مؤمن سزاوار نيست به آن وعده حسني كه 

را  "وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني "ناعت كند و وعده:خداي تعالي به عموم مؤمنين )چه مجاهدين و چه قاعدين( داده بود ق
آويز قرار داده، از رفتن به جنگ و شركت در جهاد في سبيل اللَّه و تالش در اعالي كلمه حق و كوبيدن باطل كسالت دست

غفرت و رحمت دهد ولي مجاهدين را به درجاتي از مبورزد، زيرا درست است كه خداي تعالي به قاعدين نيز حسني مي
 .انگاري نمودتوان آن را ناديده گرفت و در امر آن مغفرت و رحمت سهلاختصاص داده كه نمي
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 73بيان شگفتي آيات مربوط به تفضيل مجاهدين بر قاعدين، از نظر سياق، و دفع توهم وجود شائبه تناقض در آن دو آيه[ ..... ص : ]

امر اين آيه در سياقي كه دارد عجيب است، اوال براي اينكه نخست مجاهدين را مقيد كرد به مجاهدين در  و بايد دانست كه
آورد و در نوبت سوم بدون هيچ قيد نام  "بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ "راه خدا به اموال و انفس و سپس براي بار دوم آنان را با قيد

 .برد

ادن مجاهدين بر قاعدين نخست فرمود: اين برتري به يك درجه است و سپس فرمود به چند و ثانيا براي اينكه در برتري د
 .درجه است، حال بايد ديد وجه اين قيدها و اختالف درجه و درجات چيست

اين است كه زمينه  وجهش "الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ "اما اينكه در آغاز مجاهدين را مقيد كرد به
گفتار، زمينه برتري دادن جهاد بر ترك جهاد و يا بگو نشستن در خانه است و جهاد وقتي بر قعود برتري دارد كه در راه خدا 
باشد نه در راه هواهاي نفساني و نيز جهاد در راه خدا به خاطر همين كه در راه خدا است وقتي ارزش دارد كه با عزيزترين و 

 وَ الْمُجاهِدُونَ فِي "ها بوده باشد، يعني با مال و از مال عزيزتر با جان باشد، و لذا در اول گفتار فرمود:محبوبترين محبوب
 ترين وجهي بيان كرده باشد، بطوري كه ديگر جايي براي اشتباهتا حقيقت مذكور را به روشن "سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ

 .باقي نگذارد

هر چند از آن جهت كه در باال  "فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَي الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ... "س بعد از آنكه فرمود:سپ
ت را هگفتيم ديگر احتياجي نبود آن قيدها را يعني قيد باموالهم و انفسهم را تكرار كند، چون قبال آن دو قيد را آورده و آن ج

لَّهُ وَ كُلًّا وَعَدَ ال "شد، ليكن از آنجايي كه اين جمله چسبيده به جمله:افاده كرده بود و از آن جهت كسي دچار اشتباه نمي
بود كالم احتياج پيدا كرد به اينكه علت آن برتري را روشن سازد و بفهماند اگر خداي تعالي مجاهدين به اموال و  "الْحُسْني

ين برتري داده، علت اين برتري دادنش همان انفاق مال و بذل جان است، جان و مالي كه هر كسي آن را انفس را بر قاعد
في  "به ذكر اين سبب اكتفاء كرد و ديگر قيد "مجاهدين "دارد و به همين جهت در اين نوبت براي تقييد كلمهدوست مي
ضَّلَ اللَّهُ وَ فَ "، و اما اينكه براي نوبت سوم فرمود:"أَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْالْمُجاهِدِينَ بِ "را تكرار نكرد و تنها فرمود: "سبيل اللَّه

از آنجا كه ديگر احتياجي به ذكر آن قيدها نبود، نه همه آنها و نه بعضي از آنها، لذا  "الْمُجاهِدِينَ عَلَي الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً
 .همه را ترك كرد

وجهش اين است كه در نوبت اول در مقام بيان  "دَرَجاتٍ مِنْهُ "م درجه را به صيغه جمع آورد و فرمود:و اما اينكه در نوبت دو
خواست بفرمايد: مجاهدين از حيث درجه مانند قاعدين نيستند و درجه و اينكه آيا يكي است و يا متعدد است نبود، تنها مي

ند اين برتري از حيث درجه است. و اما در نوبت دوم كه ترجمه را منصوب آورد تا تميز باشد و بفهما "درجة "لذا كلمه
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متضمن معناي اعطاء و يا  "فضل "كانه لفظ "... وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَي الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ "فرمود:
خواهد بفرمايد: است و مي "أَجْراً عَظِيماً "، بدل و يا عطف بيان براي جمله"مِنْهُدَرَجاتٍ  "معنايي شبيه به آن است و جمله

خداي تعالي مجاهدين را اجري عظيم داده، در حالي كه آنان را بر قاعدين اجري عظيم بخشيده و يا پاداش داده، و آن اجر 
ن از كند كه مجاهديبتدايش اين نكته را افاده ميعظيم عبارت است از درجاتي از ناحيه خودش و بنا بر اين آيه شريفه در ا

هاي نظر مقام و منزلت با قاعدين يكسان نيستند بلكه برتري دارند و در اينكه اين برتري به يك منزلت است و يا منزلت
سازد كه اين منزلت يك منزلت نيست بلكه منازل و درجات بسياري است و بسيار، ساكت است ولي در آخرش روشن مي

دهد. همه اين هايي كه گفته شد به اين ين درجات اجر عظيمي است كه خداي تعالي به وسيله آن مجاهدين را ثواب ميا



اميد بود كه شايد با اين بيان اشكالي كه در اين آيه شده دفع شود و آن اشكال اين است كه از آيه شريفه بوي تناقض 
ين را يك درجه دانسته و در آخر آيه چند درجه و مفسرين به منظور آيد، زيرا در اول آيه تفاوت مجاهدين با قاعدمي

 .خورداند كه در بيشتر آنها و يا همه آنها نوعي تكلف به چشم ميپاسخگويي از اين اشكال وجوهي ذكر كرده

 موجه است، مثال يكي از آن وجوه اين است كه مراد از تفضيل در اول آيه تفضيل مجاهدين بر قاعدين معذور و داراي عذر
ل اند، تفضيو در ذيل آيه منظور برتري دادن مجاهدين بر قاعديني است كه بدون عذر موجه از رفتن به جهاد تقاعد ورزيده

 .اولي به يك درجه است و تفضيل دومي به چند درجه و هيچ تناقضي هم در كالم نيست

بيل غنيمت جنگي و نام نيك و امثال اينها است و مراد از يكي ديگر اين است كه مراد از درجه در اول آيه منزلت دنيوي از ق
درجات در آخر آيه درجات اخروي است كه نسبت به امتيازات دنيوي بسيار زياد است، هم چنان كه خداي عز و جل 

 .«1» "وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ "فرموده:

ي است كه بندگان خدا نزد خداي تعالي دارند و اين امري است يكي ديگر اين است كه مراد از درجه در اول آيه مقام و منزلت
معنوي و مراد از درجات كه در ذيل آيه آمده، منازل بهشتي و درجات رفيع آن است كه امري است حسي، ليكن خواننده 

 .داند كه در آيه شريفه هيچ دليلي بر هيچيك از اين اقوال و وجوه نيستمحترم خوب مي

 :احتمال دارد به خداي تعالي برگردد، مؤيد اين احتمال جمله "نهم "و ضمير در كلمه
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 ."11سوره اسري، آيه  "هر آينه آخرت از نظر درجات اكبر و بزرگتر است.(1)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

وقتي تمام است كه بگوئيم جمله مذكور بيانگر درجات است، و معلوم است كه است، البته اين تاييد  "وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً "
شود كه آن اجر عظيم عبارت است از درجاتي از مغفرت و رحمت از ناحيه خدا است. )و بنا بر اين احتمال معنا چنين مي

 .(ناحيه خدا و مغفرت و رحمتي

شود كه خدا درجاتي از آن اجر در اين صورت معنا چنين ميبر گردد، )كه  "أجر "احتمال هم دارد ضمير مذكور به كلمه
 .(كندعظيم و مغفرتي و رحمتي را خاص مجاهدين مي

آيد كه بيان باشد براي كلمه درجات، چون درجات عبارت است: از چنين بر مي "وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً "از ظاهر جمله:
هر چه باشد مصداق مغفرت و رحمت است و شما خواننده محترم در  هاهايي از ناحيه خداي سبحان، و اين منزلتمنزلت

بعضي از مباحث گذشته توجه فرموديد كه رحمت )يعني افاضه نعمت از ناحيه خدا( موقوف بر اين است كه قبال موانع بر 
رت ين مغفطرف شود و همين برطرف كردن موانع از كسي كه مبتالي به آن است، خود مصداقي است از مغفرت و بلكه ع

هاي الهي و هر درجه و منزلتي رفيع، مغفرتي باشد نسبت به اي از مراتب نعمتاست و الزمه اين سخن آن است كه مرتبه
اي كه باالتر از آن است و بنا بر اين صحيح است بگوئيم درجات اخروي هر چه باشد هم مغفرتي است از ناحيه خداي مرتبه

، و در قرآن كريم غالب مواردي كه كلمه رحمت و امثال آن بكار رفته، مغفرت نيز با سبحان و هم رحمتي است از آن جناب
وَ  "،«2» "مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ "،«1» "مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ "«1» "مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ "آن بكار رفته است، مانند آيات زير:

 .و آيات و موارد ديگري نظير اينها« 2» "وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا "«3» "مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ

ختم فرمود و مناسبت اين دو اسم يعني اسم غفور و  "وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً "خداي تعالي در آخر، كالم خود را با جمله:
روشن است حاجتي به توضيح  "وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً ":رحيم از ميان اسماي خداي تعالي با مضمون آيه و مخصوصا با جمله

 .ندارد



تواند صيغه ماضي باشد و هم صيغه مضارع و اگر آن را مي "توفيهم "لفظ "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ "
 بينيمتخفيف حذف شده، هم چنان كه ميآن به منظور  "تاء "بوده و يكي از دو "تتوفاهم "مضارع بگيريم اصلش
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 .، حذف نشده آن آمده است«1» "ذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍالَّ "در آيه شريفه:

كند ظلم به نفس است و ظلم به نفس در اثر اعراض از دين خدا و ترك مراد به ظلم هم چنان كه آيه سوره نحل تاييد مي
شود و اين نيز در اثر واقع شدن و زندگي كردن در بالد شرك و در وسط كفار قرار گرفتن پديد دا حاصل مياقامه شعائر خ

آيد، انسان وقتي خود را در چنين وضعي و موقعيتي قرار دهد ديگر راهي ندارد كه معارف دين را بياموزد و بدانچه دين مي
 .قيام نمايد خواند عمل كند و به وظائف عبوديتخدا او را بدان مي

كنيم. چون مالئكه از اينگونه افراد در هنگام مرگشان اين آن معنايي است كه ما از زمينه آيه )و نه از لفظ آن( استفاده مي
 :گويندپرسند: در چه شرائطي بوديد؟ و آنان در پاسخ ميمي

 .ما در زمين مستضعف بوديم

يعني نفرموده: ظلم به نفس و يا ظلم به غير، ظلم را معنا و تفسير مطلق آمده،  "ظلم "خداي تعالي در آيات زير كه كلمه
، و حاصل تفسير اين دو آيه از «1» "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً "كرده، فرموده:

گرفتيم منطبق است )چون ما گفتيم مراد به ظلم، ظلم به نفس است و  كلمه ظلم با ظهوري كه ما از سياق آيه مورد بحث
يف شده شنود تحرشود، از اينكه آدمي به معارف دين صحيح بر خورد كند و آنچه ميگفتيم كه اين ظلم از چه چيز ناشي مي

 .(و يا تهمت و دروغ باشد كه دو آيه نامبرده نيز ظالم را همين معنا كرد

ه بوده، ك "ما "در اصل "م "حرف "فيم "يعني از نظر دينداري در چه وضعي قرار داشتيد؟ و در كلمه "نْتُمْقالُوا فِيمَ كُ "
 .يكي از وسائل استفهام و پرسش است و الف آن به منظور تخفيف حذف شده

اند رمودهل قبر، و فاي كه در زبان روايات از آن تعبير شده به سؤاو در اين آيه داللتي في الجمله و سربسته هست بر صحنه
كنند سؤالهايي پيرامون دين او و عقائدش از او رود و او را دفن ميكه فرشتگان خداي تعالي از هر كسي كه از دنيا مي

 تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ "كنند و اين تنها آيه مورد بحث نيست كه بر آن صحنه داللت دارد، بلكه آيات زير نيز بر آن داللت دارد:مي
 تَعْمَلُونَ، مَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، بَلي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْالْ
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و ما ان شاء « 1» "قالُوا خَيْراًزَلَ رَبُّكُمْ فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ، وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْ
 .اللَّه تعالي در تفسير سوره نحل بحثي در اين باره ايراد خواهيم كرد

 77توبيخ كساني كه بر اثر سلطه مشركين بر آنها از تمسك به دين باز ماندند بخاطر مهاجرت نكردنشان به سرزميني ديگر[ ..... ص : ]

 "فِيمَ كُنْتُمْ ":پرسندسؤال مالئكه كه مي "الْأَرْضِ، قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيهاقالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي  "
گيرند، كساني هستند كه از سؤالي است از حال و وضعي كه از نظر دين در زندگي داشتند و اينها كه مورد سؤال قرار مي

، و آن كنندا در پاسخ مالئكه به جاي اينكه حال خود را شرح بدهند سبب آن را ذكر ميجهت دين وضع خوبي نداشتند و لذ
اند كه اهل آن مشرك و نيرومند بودند و اين طائفه را استضعاف كردهسبب اين است كه در زندگي در سرزميني زندگي مي

 .ل شدندكرده، بين آنان و بين اينكه به شرايع دين تمسك جسته و به آن عمل كنند حائ

اند از آن و چون اين عذر يعني عذر استضعاف )البته اگر راست گفته باشند( بدين جهت مانع دينداري آنان شده كه نخواسته
ها شدند، چون مشركين نيرومند آنجا در ساير سرزمينشهر و آن سرزمين چشم بپوشند، و گرنه دچار اين استضعاف نمي

مستضعفين بطور مطلق نبوده، استضعافي بوده كه خودشان خود را به آن دچار كردند و  اند، پس استضعاف ايننيرويي نداشته
توانستند با كوچ كردن از سرزمين شرك به سرزمين ديگر خود را از آن برهانند، لذا فرشتگان ادعاي آنان را كه گفتند: ما مي

كه شما خود را در چنان شرائط قرار دهيد، شما  تر از آن بودگويند: زمين خدا فراخكنند و ميمستضعف بوديم تكذيب مي
توانستيد از توانستيد از حومه استضعاف درآئيد و به جاي ديگر كوچ كنيد، پس شما در حقيقت مستضعف نبوديد، چون ميمي

 .آن حومه خارج شويد، پس اين وضع را خود براي خود و به سوء اختيار خود پديد آورديد

نيز  "تُمْفِيمَ كُنْ "استفهامي است توأم با سرزنش، هم چنان كه سؤال "أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها أَ لَمْ تَكُنْ "پس جمله:
 :اين سرزنش را در بر دارد، ممكن هم هست بگوئيم

 اند، چون اينخواهند بپرسند چه وضعي داشتهاستفهام اول براي تقرير است، يعني به راستي مي
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گيرند، در حالي كه ستمكار به خويشند، به همين جهت كه از خود دلواپسند، در برابر كساني كه فرشتگان جانشان را مي(1)
براي  ايد و اينك از درهاي جهنمايم، بله خدا آگاه است بدانچه شما كردهگويند: ما كار بدي نكردهفرشتگان تسليم شده و مي

ماندن جاودانه در آن داخل شويد و مردم متكبر بدانند كه جهنم جايگاه بسيار بدي است و به كساني كه در زندگي تقوا )را( 
سوره نحل، آيه  "...گويند: خير نازل كرده شود: پروردگارتان چه چيز نازل كرده؟ در پاسخ ميپيشه خود كردند، گفته مي

24". 
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سؤال از مالئكه موكل بر قبض ارواح اختصاص به ظالمين ندارد، بلكه همانطور كه از آيات سوره نحل نيز استفاده شد، اين 
خواهند بفهمند كه اين شخص كه دارند جانش را كنند، چه متقين و چه غير ايشان، و به راستي ميسؤال را از همه مي

مْ تَكُنْ أَ لَ "پرسند:لومشان شد كه از ظالمين بوده، آن وقت به عنوان سرزنش ميگيرند، از كدام طائفه بوده، و وقتي معمي
 .، پس استفهام دوم به هر حال توبيخي است، چه اينكه اولي نيز توبيخي باشد و چه نباشد"أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً

خدا  اند: مگر ارضه خدا نسبت داده، پرسيدهاضافه كردند و زمين را ب "اللَّه "را بر كلمه "ارض "مالئكه در گفتار خود كلمه
واسع نبود؟ و اين خالي از يك نكته نيست و آن نكته اشاره است به اينكه خداي سبحان قبل از آنكه بندگان خود را به 

 ددهد ايمان بياوراش نميايمان و عمل صالح دعوت كند، اول زمين خود را فراخ قرار داد تا اگر كسي شرائط محليش اجازه



نْ وَ مَ "فرمايد:به محل ديگر برود و اين نكته كه در آيه مورد بحث بطور اشاره آمده در آيه زير نيز به آن اشاره كرده مي
 .«1» "يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً

 "دند و اين براي آن بود كه بتوانند از هجرت تعبير كنند بهمالئكه عالوه بر اين ارض اللَّه را متصف به صفت فراخي كر
هاي زمين به بعضي ديگر آن، و اگر فرض وسعت در بين نبود علي ، يعني هجرت كنيد از بعضي قسمت"فَتُهاجِرُوا فِيها

 .كرديد، از آن نقطه كه بوديد هجرت مي"فتهاجروا منها "گفتند:القاعده بايد مي

اينان منزلگاهشان  "قل گفتگوي مالئكه با انسان در حال احتضار در باره ستمكاران حكم كرده به اينكهخداي تعالي بعد از ن
 ."جهنم است و بد منزلگاهي است

 "... إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ "

ر افراد اء شده قبال در بين جمعيت مستثنا منه نبودند و اگاين استثناء به اصطالح استثنايي است منقطع، يعني افراد استثن
نامبرده يعني رجال و نساء و ولدان را نخست مستضعف خواند و سپس اين تعبير خود را با جمله بعدي تفسير كرد، براي اين 

ون ودند، چكردند، ولي در حقيقت مستضعف نببود كه بفهماند افرادي كه قبال مورد بحث بودند ادعاي استضعاف مي
توانستند شرائط زندگي خود را عوض كنند و خود را از استضعاف رها سازند مستضعف حقيقي اين مردان و زنان و مي

 توانند خود را از وضعي كه دارند رها سازندكودكاني هستند كه نمي

__________________________________________________ 

محل زندگيش چشم بپوشد و هجرت كند، در زمين پناهگاه و وسعتي بسيار خواهد  و كسي كه در راه خدا از وطن و(1)
 .يافت
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، براي اين بود كه حكم الهي را "مردان و زنان و كودكان "و اگر بطور مفصل يكي يكي طبقات آنها را برشمرد و فرمود:
 .ي نگذاردبطور روشن بيان كند و ديگر جاي سؤال براي كسي باق

، بوده و ()حائل و مانع شدن "حيلولت "گويي بناي نوع از مصدر "حيلت "كلمه "ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا "
را به  "وسيله و آلت حائل شدن بين دو چيز "معنايش نوعي حائل شدن بوده و سپس به عنوان آلت استعمال شده و معناي

ممكن است حال باشد براي حصول و دست يابي بر چيزي و يا حالي ديگر، ولي استعمالش در آنچه  خود گرفته است. و
گفته، در ماده اين « 1»پنهاني صورت بگيرد و نيز در امور ناپسند بيشتر از ساير موارد است، و به هر حال بطوري كه راغب 

تمكاران نامبرده ما و ايشان در جهنم است، مگر همه س "كلمه معناي دگرگونگي خوابيده و معناي جمله اين است كه:
توانند استضعافي كه از ناحيه مشركين متوجه آنان است را با حيلتي از خود برگردانند مستضعفيني كه استطاعت ندارند و نمي

ههاي د اعم از رارسانو بنا بر اين مراد از سبيل بطوري كه سياق آن را مي "برندو براي خالصي از شر آنان راه به جايي نمي
اند و براي شود در حقيقت استثناء نموده است كساني را كه اهل مكهمحسو َ و غير محسو َ است، هر دو را شامل مي

اي هم براي نجاتشان از شر مشركين و از استضعاف در برابر عذاب و فتنه آنان مهاجرت راه مدينه را بلد نيستند و راه چاره
 .سراغ ندارند

 79اي مستضعف ..... ص : گفتار در معن

 اشاره



سازد كه جهل به معارف دين در صورتي كه ناشي از قصور و ضعف باشد و خود انسان آيه مورد بحث اين معنا را روشن مي
 .جاهل هيچ دخالتي در آن قصور و در آن ضعف نداشته باشد در درگاه خداي عز و جل معذور است

داند، ظلمي كه عفو الهي شامل آن هر ممنوعيت از اقامه شعائر ديني را ظلم ميتوضيح اينكه خداي سبحان جهل به دين و 
شود، آن گاه از اين قانون كلي مستضعفين را استثناء نموده، عذر آنان را كه همان استضعاف باشد پذيرفته است. آن گاه نمي

واند بيان كلي عبارت است از اينكه كسي نت با بياني كلي كه هم شامل آنان شود و هم شامل غير آنان معرفيشان نموده و آن
 محذوري را كه مبتالي بدان است دفع كند و اين معنا همانطور كه شامل مستضعفين مورد بحث

__________________________________________________ 
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اند كه اكثريت و قدرت در آنجا به دست كفار است و چون عالمي ديني نيست كه معارف سرزميني قرار گرفتهشود كه در مي
دهد به آن معارف عمل كنند و از فرساي كفار اجازه نميهاي طاقتدين را از او بياموزند و يا محيط كفر و تر َ از شكنجه

الم را هم ندارند، يا به خاطر اينكه فكرشان كوتاه است و يا سوي ديگر قدرت بيرون آمدن از آنجا و رفتن به محيط اس
تقل به شود كه اصال ذهنش منگرفتار بيماري و يا نقص بدني و يا فقر مالي و يا موانع ديگرند، همچنين شامل كسي هم مي

شود، هر چند داد نمي اين معنا كه ديني هست و معارف ديني ثابتي وجود دارد و بايد آن معارف را آموخته مورد عملش قرار
يت ورزد، بلكه اگر حقانكه اين شخص عنادي با حق ندارد و اگر حق به گوشش بخورد به هيچ وجه از قبول آن استكبار نمي

كند، ليكن حق برايش روشن نشده و عوامل مختلفي دست به دست هم داده و مطلبي برايش روشن شود آن را پيروي مي
 .حق بگرايدنگذاشته كه اين شخص به دين 

اي بينديشد تواند حيلهچنين كسي نيز مستضعف است و مصداق استثناي در آيه است، چيزي كه هست اگر اين شخص نمي
و نه راه به جايي ببرد، از اين جهت نيست كه راه را تشخيص داده ولي قدرت رفتن ندارد، چون دشمن به او احاطه دارد و 

دهد بلكه از اين جهت است كه عاملي ديگر او را به استضعاف رفتن به او نمي شمشير و شالق دشمنان حق و دين اجازه
كشانيده و آن عبارت است از غفلت، و معلوم است كه با وجود غفلت ديگر قدرت معنا ندارد و با وجود جهل ديگر راه هدايت 

 .شودتصور نمي

اطالقي است كه در بيان آيه شريفه است و اين  شود، به خاطرو اينكه گفتيم آيه شريفه شامل هر دو نوع مستضعف مي
لِّفُ اللَّهُ ال يُكَ "شود، مانند آيه شريفه:رساند و همين عموميت علت از آيات ديگر نيز استفاده مياطالق، عموميت علت را مي

حق و هر حق ديگري كه انسان از آن غافل ، پس مطلب حق، و دين «1» "نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ
كند، هم چنان كه مطلب حق و دين حق و هر است، در وسع انسان نيست و خداي تعالي هم كسي را از آن باز خواست نمي

حق ديگر اگر مورد توجه آدمي باشد ولي از ناحيه دشمن قدرت بر انجام آن را نداشته باشد آن نيز در وسع آدمي نيست و 
 .الي در مورد آن بازخواستي نداردخداي تع

اي هدارد، همچنين ضابطو اين آيه شريفه يعني آيه سوره بقره همانطور كه تكليف را در جايي كه خارج از وسع باشد بر مي
 فهماند كجادهد و ميكلي در تشخيص مورد دست مي

__________________________________________________ 

كند، انسان هر كار خير بكند به سود خود كرده و هر كار انساني را جز به مقدار طاقتش تكليف نمي خداي تعالي هيچ(1)
 ."286سوره بقره، آيه  "بدي بكند عليه خود كرده.
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ن ام نداداست كه اگر تكليف را انجام ندهي معذوري و كجا است كه معذور نيستي، و آن ضابطه كلي اين است كه انج
 .تكليف مستند به اكتساب و اختيار خود آدمي نباشد و خودش در اين ترك وظيفه هيچ دخالتي نداشته باشد

بنا بر اين پس كسي هم كه يا به كلي از دين غافل است و يا به بعضي از معارف حقه آن جاهل است، اگر غفلت و جهلش 
ي و يا سوء اختيار در جهلش دخالت داشته، چنين كسي ترك را علت يابي كنيم معلوم شود خودش يا به خاطر كوتاه

يابي معلوم شد كه جهل و غفلتش و يا ترك اش مستند به خودش است و گنه كار و مسئول است و اگر بعد از ريشهوظيفه
اري ناه كدانيم و او را گاش، به هيچ مقداري مستند به خود او نيست، در نتيجه ترك وظيفه را مستند به او نميوظيفه

شناسيم كه به علت استكبار از حق و يا انكار حق در مخالفت و گناه تعمد ورزيده باشد، پس هر انساني آنچه از كارهاي نمي
 كند به عنوانكند، و اما اگر آنچه را كه ميكند عليه خود ميكند و آنچه از كارهاي بد ميكند به سود خود ميخوب كه مي

 .ند و از خوبي و بدي آن جاهل و يا غافل است، آن عمل نه بسود او است و نه عليه اوككار خوب و كار بد نمي

 كرده به عنوانشود كه مستضعف تهي دست است و چيزي از خوبي و بدي در دست ندارد، چون آنچه مياز اينجا روشن مي
وردگارش با او چه معامله كند؟ و اين معنا از كرده، در نتيجه امر او محول به خداي تعالي است تا پركار خوب و يا كار بد نمي

 :ظاهر آيه شريفه

خَرُونَ وَ آ "، كه بعد از آيه مورد بحث است و نيز از آيه شريفه:"فَأُولئِكَ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً "
شود، البته با در نظر گرفتن اينكه ، استفاده مي«1» "إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ

 .رحمتش بر غضبش پيشي دارد، اميد عفو در آنان بيشتر است

 "... فَأُولئِكَ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ "

و مستضعف نيز به علت جهلي كه بدان دچار است و به جهت اينكه در صدد تحصيل سعادت بر نيامده است نيازمند عفو الهي  هيچ انساني في نفسه بي نياز از عفو الهي نيست]

 00است[ ..... ص : 

اند معذورند، و اند، چون به علت جهلي كه دچار آن هستند در آنچه كردهاين طائفه هر چند كه گناهي عمدي مرتكب نشده
زند و در شقاوتش همين بس كه در صدد آدمي زاده همواره در بين سعادت و شقاوت خود دور ميليكن در سابق هم گفتيم 

عز  نياز از عفو الهي نيست، او نيازمند به اين است كه خدايتحصيل سعادت خود برنيايد، در نتيجه هيچ انساني في نفسه بي
 و جل

__________________________________________________ 

گذرد و خدا داناي حكيم كند و يا از آن در ميجمعي ديگر كارشان واگذار به خداي تعالي و امر او است، يا عذابشان ميو (1)
 ."142سوره توبه، آيه  "است.
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و به همين جهت است  با عفو خود اثر شقاء را از دل او بزدايد، حال چه اينكه او فردي صالح باشد و يا طالح و يا هيچكدام،
 .كه خداي تعالي در جمله مورد بحث اميد عفو از آنان را ذكر كرده

كه ظاهر آن در خطر  "عَسَي اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ "در اين آيه شريفه سؤالي است و آن اين است كه چرا از يك سو فرموده:
كه ظاهرش اين است كه عفو الهي شامل  "لَّهُ عَفُوًّا غَفُوراًوَ كانَ ال "فرمايد:بودن مستضعفين است، و از سوي ديگر مي

 :شود، جوابش اين است كه همانطور كه گفتيم صرف تهي دست بودن نيز شقاوت است، پس جا دارد بفرمايدمستضعفين مي



د برد كه مورد تهديو از سوي ديگر چون اين طائفه را در صورت استثناء از ظالميني نام  "اميد است خدا از آنان عفو كند "
شوند، ، قرار گرفتند و ظاهر اين استثناء اين است كه اين طائفه استثناء داخل جهنم نمي"مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً "به

 .فهماند كه آري اين طائفه مشمول عفو و مغفرت خداي تعالي هستند "وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً "لذا با جمله:

به  "راء "به فتح "رغام "گويد: كلمهراغب در مفردات مي "مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً وَ "
، معنايش اين است كه دماغ فالني را به خاك ماليد، و "رغم انف فالن رغما "گويند:معناي خاك نرم است، اين هم كه مي

ده آورند كه گوين، و اين تعبيرها را وقتي مي"أرغم غيره دماغ غير خود را به خاك ماليد "ب افعال اين ماده يعنيهمچنين با
 :بخواهد خشم خود را برساند، به اين شعر توجه فرمائيد

 اذا رغمت تلك االنوف لم ارضها و لم اطلب العتبي و لكن أزيدها

آيم، بلكه خشمشان را سازم و در صدد معذرت خواهي بر نميشنودشان نميها را به خاك ماليدم، ديگر خووقتي آن دماغ
 .كنمبيشتر مي

داللت بر اسخاط )باب افعال  "رغمت "فهماند كهدر مقابل ارضاء قرار گرفته و اين مقابله به ما مي "رغمت "كه در آن كلمه
دا خ -ارغم اللَّه انفه "گويد:تعبير نموده، مييعني به خشم آوردن( دارد، و به همين جهت است كه گاهي به صيغه ارغام 

 "نيز معناي "راغم "دهد. هم چنان كهرا مي "اسخط "همان معناي "ارغم "كه در اين تعبير "دماغش را به خاك ماليد
كرد، دماغ ديگري را به خاك بمالد، ولي اين ماده بخشد، و آن اين است كه آن دو نفر هر يك كوشش ميرا مي "ساخط

جا كه در اين "يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً "ر استعاره در معناي منازعه استعمال شده، از آن جمله خداي تعالي فرموده:بطو
هر كس در راه خدا مهاجرت كند، خداي تعالي راههاي  "و به آيه اينطور معنا داده كه -به معناي مذهب آمده "مراغم "كلمه

 گيرد ند. در هر راهي كه ديد منكري و گناهي دارد، گريبانش را ميكزيادي پيش پايش باز مي
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غضبت الي فالن من  "گوئيم:و خود ما انسانها هم مي "كندكه الزم است از آن بابت به خشم آيد، راه خود را عوض مي
 «1»اين بود گفتار راغب.  "رغمت اليه "گوئيم:و هم مي "كذا

هر كس در راه خدا يعني به طلب خشنودي او مهاجرت كند، و به  :شود كهبر آنچه گفته شد، معناي آيه شريفه اين ميو بنا 
اش چشم بپوشد كه هم از نظر اعتقادي و هم از نظر عملي پاي بند به دين خدا باشد، خواهد ديد اين منظور از خانه و كاشانه

گذارد او در آن نقطه دين خدا را اقامه كند، به اي را كه موانع نميت. هر نقطهكه در زمين نقاط بسياري براي زندگي او هس
مالد، و آن مانع را بخشم شود و به اين وسيله دماغ آن مانع را بخاك مياي ديگر پناهنده ميوسيله مهاجرت به نقطه

 .راخ استفهمد زمين خدا فخيزد، و آن وقت است كه ميآورد و يا با آن به نزاع برميدرمي

و با اين سابقه جا داشت بعنوان نتيجه گيري فقط  "أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً ... "در آيات سابق نيز خداي تعالي فرموده:
 "ا آورد و هم كلمهر "سعة "ولي هم كلمه "وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً "فرموده باشد:
 .را براي اينكه خواست كالم را منطبق با غرض بسازد "مُراغَماً كَثِيراً

كه الزمه سعه و فراخي  "مُراغَماً كَثِيراً "در دو آيه قبل و در خود اين آيه، آوردن كلمه "سعة "توضيح اينكه با آمدن كلمه
ه ، و فهماند كه هم مراغمه مقيد ب"فِي سَبِيلِ اللَّهِ "قيد كرد بهزمين است، قيدي اضافي در كالم آمده و اين قيد اضافي را م

سبيل اللَّه است و هم سعه، تا نتيجه بگيرد كه در دو آيه قبل هم كه قيد سبيل اللَّه نيامده بود، اين قيد منظور بود و به 
ا راههاي بسياري پيش پايشان مؤمنين ساكن در دار شرك و محيط كفر تذكر بدهد كه اگر در راه خدا مهاجرت كنند، خد

توانند به مالئكه قبض ارواح بگويند: ما در زمين بيچاره بوديم. و اين رسد نميگذارد و اگر نكنند فردا كه مرگشان فرا ميمي



شوند و با آرامش خاطر مهاجرت موعظتي است به آنان كه در بيرون آمدن از محيط شرك، دلگرم و تشويق و تشجيع مي
 .كنندمي

 "... وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ "

ا توانند در آنجا با كتاب خدمهاجرت به سوي خدا و رسول كنايه است از مهاجرت به سرزمين اسالم، سرزميني كه انسانها مي
 .و سنت رسول خدا )ص( آشنا شده، و سپس به آن دو عمل كنند

 اره به كنايه است از فرا رسيدن مرگ بطور طبيعي، و يا ناگهانيو ادراك موت، استع

__________________________________________________ 
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لوم ند، و معچون از نظر تحت اللفظي ادراك به معناي آن است كه عقب مانده بدود تا خود را به آن كس كه جلو رفته برسا
 «1»است كه مرگ كسي از آن كس عقب نمانده تا خود را به او برساند، پس معناي تحت اللفظي منظور نيست. 

و همچنين اينكه از لزوم اجر و ثواب الهي بر خداي تعالي و بعهده گرفتن خداي تعالي كه به آنان پاداش دهد، تعبير فرمود 
فهماند كه در اي )و نكته آن رساتر بودن كنايه است از تصريح( و ميتعبيري است كنايه "ي اللَّهِفَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَ "به اينكه:

نزد خداي عز و جل اجري است جميل و ثوابي است جزيل، كه بطور حتم و صد در صد بنده مهاجر آن اجر را دريافت خواهد 
 .دهداتوان كننده نيست، پاداش آنان را ميكرد، و خداي سبحان به الوهيت خود كه هيچ چيزي برايش گران و ن

 .كندآري، هيچ چيزي كه او اراده كند، برايش ممتنع نيست، وعده خود را خلف نمي

ختم كرد، براي اين بود كه وعده وفاي به اجر و ثوابي كه داده است را  "وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً "و اگر كالم خود را با جمله
 .كندتاكيد مي

 84 :ها و طوائف مختلف از مدعيان ايمان، از لحاظ زندگي در دار االيمان يا دار الشرك و از لحاظ جهاد يا قعود، و هجرت يا سكون[ ..... ص گروه]

از جهت اقامه در شهر ايمان و  -البته منظور ما از مؤمنين مدعيان ايمان هستند -خداي عز و جل در اين آيات مؤمنين را
شرك به چند قسم تقسيم نموده و پاداش هر يك از اين طوائف را به نحوي كه سازگار با حال آنان باشد ماندن در شهر 

 تر دار شركبيان نموده، تا موعظتي و هشداري و سپس ترغيب به هجرتي براي آنان باشد، تا هر چه زودتر و با عزمي جزم
ي تشكيل داده نيروي مجتمع اسالمي را تقويت نمايند، و نيز را ترك نموده، به دار ايمان مهاجرت كنند، و در آنجا اجتماع

 .ترغيبي باشد به اتحاد و تعاون در احسان و تقوا، و اعالي كلمه حق، و برافراشته كردن پرچم توحيد و علوم ديني

 ال و جان خود درطائفه اول كه سه قسم هستند: اول مجاهدين في سبيل اللَّه هستند كه در خانه ايمان قرار دارند، و با امو
 .كنندراه خدا جهاد مي

 از رفتن به جهاد خودداري -و صرفا بخاطر اينكه سربازاني بقدر كفايت وجود دارد -دوم، قاعدين هستند كه بدون عذر موجه
 .اندكرده

 اند، و خداوند به همه اينها وعده خوبسوم، آنهايي هستند كه با عذر موجه تخلف كرده

__________________________________________________ 

و اما اينكه چرا فرا رسيدن مرگ را )ادراك الموت( خوانده، وجه اين استعاره اين است كه كانه مرگ را انساني فرض (1)
 ."مترجم "كند تا مرگ به او نرسد.دود تا او را بگيرد و او نيز فرار ميكند، و ميكرده كه انساني ديگر را تعقيب مي
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 .داده، ولي در عين حال، مجاهدين را از نظر درجه، برتر از قاعدين دانسته است

اند، اينها نيز دو قسمند: يكي آنهايي كه در طائفه دوم آنهايي هستند كه در دار شرك اقامت گزيده، و هنوز مهاجرت نكرده
هنم انگاري كردند اينها ماوايشان جوانستند مهاجرت كنند، ولي سهلتاند، به اين معنا كه ميمهاجرت نكردن بخود ستم كرده

اند، چون ماندنشان در دار شرك از ناتواني و است كه جايگاه بسيار بدي است. و دوم، آنهايي هستند كه بخود ستم نكرده
 .د آن دارند كه خداي تعالي از آنان در گذرداين طايفه امي "ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا "استضعافشان بوده،

طايفه سوم، كساني هستند كه مستضعف نبوده، از شهر و خانه خود خارج شدند و بسوي خدا و رسول او )ص( مهاجرت 
 .كردند و در دار هجرت مرگشان رسيده، چنين كساني اجرشان به عهده خداي تعالي است

رسول خدا )ص( مردم آن زمان ندارد، بلكه در همه زمانها جريان خواهد  و اين آيات از نظر مضمون اختصاص به زمان
داشت، هر چند كه سبب نزولش حالتي بوده كه مسلمين در زمان رسول خدا )ص( و در خصوص شبه جزيره عربستان، و در 

شده: يكي قه تقسيم مياند. آن روز شبه جزيره عربستان به دو منطفاصله زماني بين هجرت به مدينه و بين فتح مكه داشته
اند و آزادانه مراسم كردهسرزمين اسالم كه عبارت بوده از مدينه و قراء اطراف آن، كه جماعتي از مسلمانان در آن زندگي مي

كه كردند، حال يا ايندادند و مشركين و يهود و نصارايي كه آنجا بودند، مزاحمتي براي آنان فراهم نميديني خود را انجام مي
 .انداي داشتهبه كار مسلمانان نداشتند، و يا اينكه با مسلمانان پيمان و معاهده كاري

ي قرار پرستقسمت دوم، سرزمين شرك بود كه عبارت بود از مكه و اطراف آن، كه در تحت سيطره مشركين متعصب در بت
كردند، و براي برگرداندن مؤمنين اد ميداشت. و مردم اين قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در كار دينداري آنان درد سر ايج

 .زدندها دست مياز دين اسالم به سوي شرك، به بدترين جنايات و شكنجه

و اين عموميت مالك، اختصاص به مساله مورد بحث ندارد. بلكه مالكهايي كه در اسالم هست، در همه زمانها حاكم است 
را  تواند معالم ديندارد، اين مالكها را بر پا دارد، يعني تا آنجا كه ميو بر هر مسلماني واجب است تا آنجا كه برايش امكان 

 .تواند شعائر دين را بپا داشته به احكام آن عمل كندبياموزد )و خود را به استضعاف نزند( و باز تا حدي كه مي

دان حد كند كه سيطره كفر بميو سيطره كفر را بهانه براي ترك آن وظايف قرار ندهد. و به فرضي كه در سرزميني زندگي )
 باشد كه نه اجازه آموزش معالم دين را به او بدهد و نه بتواند
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شعائر آن را بپا داشته، احكامش را عملي سازد( بايد از آن سرزمين كوچ كرده بجايي ديگر مهاجرت نمايد، حال چه اينكه 
براي  .شد يا نباشد و چه اينكه سر زمين دوم نام و عنوانش دار اسالم باشد و يا نباشدسرزمين اول نام و عنوانش دار شرك با

اينكه نام و عنوان در اسالم مطرح نيست، و بسياري از اسماء و عناوين كه در صدر اسالم بوده امروز دستخوش دگرگوني 
در  (ايه اصطالح امروز، اسالم شناسنامهشده و مسماهاي آن روز را از دست داده و اصل اسالم به صورت يك جنسيت )و ب

آمده، و مسلمان تنها جنبه يك عنوان و نامگذاري را بخود گرفته، بدون اينكه رعايت شود اين شخص مسلمان، عقايد 
 كند يا خير؟اسالمي را دارد يا نه؟ و به راستي به آن عقايد معتقد هست يا نه؟ و آيا به احكام اسالم عمل مي

كند داند، نه بر اسم آن چيز و مردم را به عملي تكليف ميآن كريم اثر را تنها مترتب بر حقيقت هر چيزي ميدر حالي كه قر
لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ ال  ":فرمايدبه اينكه آن عمل را با روح و حقيقتش انجام دهند و به صورت آن اكتفاء نكنند. از آن جمله مي

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ  -يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ ال يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ
 «1. »"أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ ال يُظْلَمُونَ نَقِيراً



 أَجْرُهُمْ حاً فَلَهُمْالَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصاري وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِ إِنَّ "فرمايد:و نيز مي
 .«1» "عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ

 06ل آيات گذشته[ ..... ص : بحث روايتي ]رواياتي در باره شان نزو

 اشاره

اند در در المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردويه و بيهقي در سنن خود از ابن عبا َ روايت كرده
 اي از اهل مكه مسلمان شدند و اسالم خود راكه گفت: طايفه

__________________________________________________ 

به دلخواه شما و دلخواه اهل كتاب نيست، هر كس عملي زشت انجام دهد، كيفرش را خواهد ديد. و براي خود جز (1)
خداي تعالي كسي را ولي و ياور نخواهد يافت و كسي كه عمل صالحي كند چه مرد و چه زن به شرطي كه ايمان داشته 

 .واهند ديداي ظلم نخباشد، اينگونه افراد داخل بهشت خواهند شد و ذره

 ."113سوره نساء، آيه  "

كنند، و يا گري معرفي ميمحققا كساني كه دعويدار ايمان و اسالمند، و يا خود را به يهودي "حاصل مضمون آيه:(2)
اند، هر كس بخدا و روز جزا گري دارند، بيهوده دل خود را به اين نامها و عناوين خوش كردهگري و يا صابئيادعاي نصراني

ن داشته باشد و عمل صالح كند، اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ است، نه ترسي است بر آنان و نه اندوهگين ايما
 ."21سوره بقره، آيه  "شوند.مي
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ردند، وداشتند. و بهمين جهت مشركين به خيال اينكه آنان نيز مشركند، همراه خود به جنگ بدر آاز مشركين مكه پنهان مي
و بعضي از آن مسلمانان در آن جنگ آسيب ديدند و بعضي ديگر كشته شدند. مسلمانان گفتند ما اطالع داريم كه اين چند 
نفر مسلمان بودند، و با اكراه مشركين به جنگ ما آمدند، الزم است براي آنان طلب مغفرت كنيد. در اين جريان بود كه آيه 

 .نازل شد "اهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ...إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ "شريفه:

ابن عبا َ ميگويد: سپس اين آيه را براي مسلماناني كه در مكه بودند نوشتند، و فهماندند كه هيچ عذري در باقي ماندن در 
مكه بيرون آمده و خود را به مكه ندارند. آن مسلمانان بعد از اطالع از اين آيه از مكه خارج شدند و به دنبالشان مشركين از 

شان كردند و از اسالم پشيمانشان ساختند و در اين جريان بود كه آنان رساندند. و دستگيرشان نموده، دچار فتنه و شكنجه
 :آيه شريفه

مسلمانان اين آيه را نيز به « 1» "ابِ اللَّهِوَ مِنَ النَّا َِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّا َِ كَعَذ "
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا  "مسلمانان مكه نوشتند و مسلمانان مكه اندوهناك شده و از هر خيري نوميد شدند و مجددا آيه:

نازل شد، و مسلمانان اين آيه را نيز به آن « 1» "رٌ رَحِيمٌمِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُو
مسلمانان نوشتند و اضافه كردند كه خداي تعالي راه نجاتي پيش پايتان گذاشته، از فرصت استفاده كنيد و از مكه بيرون 

 .شويد

ها كشته آنها قتال كردند، بعضي از آنمسلمانان نامبرده از مكه بيرون آمدند، ولي اين بار نيز مشركين آنان را تعقيب نموده، با 
 «3» .شدند، و بعضي نجات يافته و به مدينه رسيدند



اي و در در المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از ضحاك روايت كرده كه در تفسير اين آيه گفته است: در باره طايفه
تخلف كردند و با آن حضرت به مدينه نيامدند. ولي از منافقين نازل شده كه در هنگام هجرت رسول خدا )ص( از آن جناب 

با مشركين براي جنگ بدر خارج شدند و در آن جنگ در ضمن كشتگان قريش ديده شدند و خداي تعالي در باره آنان آيه 
 «3»مورد بحث را نازل كرد. 

__________________________________________________ 

و شكنجه  شوند فتنهگويند ايمان آورديم بخدا، ولي همين كه گرفتار شكنجه كفار ميميو بعضي از مردم كسانيند كه (1)
 ."14سوره عنكبوت، آيه  ".پندارندانسانها را همانند عذاب خدا مي

ه كه در اثر شكنجه كفار به كفر برگشتند البته به شرطي ك -آن گاه پروردگار تو نسبت به كساني كه بعد از آن فتنه(2)
وره س "وده، بر دشواريها صبر كنند، آمرزنده مهربان است. آري پروردگار تو بعد از آنچه گذشت، آمرزگار رحيم است.جهاد نم

 ."114نحل، آيه 
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ابن زيد روايت كرده كه گفت: وقتي رسول خدا )ص( مبعوث شد، و نيز در در المنثور است كه ابن جرير در تفسير اين آيه از 
با اين بعثت، ايمانها و نفاقهاي پنهاني نيز ظاهر گرديد، مرداني نزد رسول خدا آمدند و گفتند: يا رسول اللَّه، اگر تر َ از اين 

 بطوري كه آنها نفهمند شهادتپذيرفتيم، و ليكن مشركين نبود كه ما را شكنجه كنند، و چه و چه كنند، ما اسالم را مي
 .دهيم به اينكه معبودي بجز خداي تعالي نيست و اينكه تو فرستاده خداييمي

رساندند، تا آنكه جنگ بدر پيش آمد و مشركين قيام كردند، و جار زدند كه و اين مطلب را همواره به عرض آن جناب مي
كنيم. آن عده از مسلمانان كه اش را ويران و مالش را غارت ميهكند، مگر آنكه ما خانهيچ مردي از آمدن با ما تخلف نمي

ان اي از آنها را گفته بودند با مشركين به جنگ بدر آمدند، طايفهدر نهان اسالم آورده بودند و به رسول خدا )ص( آن سخن
 .اي ديگر اسير شدندكشته و طايفه

إِنَّ الَّذِينَ  "همانها بودند كه خداي تعالي در باره آنان فرمود: گويد: اما آنهايي كه كشته شدندابن زيد، راوي حديث مي
 ."... تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ

 وَأَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ  "و فرشتگان موكل بر قبض ارواح در پاسخشان گفتند:
 ."ساءَتْ مَصِيراً

اي و نه راهي به سوي هجرت خداي تعالي سپس معذورين از اين مستضعفين را از مردان و زنان و كودكان كه نه چاره
شدند و در باره آنان آمدند هالك ميداشتند تصديق نموده و اين عذرشان را موجه دانسته كه اگر از مكه بيرون مي

يعني: اميد است خداي تعالي از اين عمل مستضعفين كه در بين مشركين  "لَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْفَأُولئِكَ عَسَي ال ":فرموده
 .اقامت گزيدند و از آنجا بيرون نيامدند عفو نمايد

داني كه ما حاضر ص( عرضه داشتند كه: يا رسول اللَّه تو خود مي)آن دسته هم كه در جنگ بدر اسير شدند، به رسول خدا 
و اينكه تو فرستاده خدايي، شهادت دهيم. چيزي كه هست، اين مشركين ما  "ال اله اال اللَّه "نزدت بيائيم، و به كلمهبوديم 

 .ترسيديمرا وادار كردند به جنگ شما بيائيم. و ما از مخالفت با آنان مي

 مْ مِنَ الْأَسْري إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّايا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُ "خداي تعالي در اين باره فرمود:



 .«1»و « 1» "أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ... وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ...

__________________________________________________ 

اي پيامبر به اسيراني كه در دست داري بگو، اگر خداي تعالي خيري در دلهاي شما سراغ داشته باشد، پاداشي بهتر از (2، 1)
يعني اين جرم شما را كه با مشركين به جنگ مسلمانان آمده رو  -آمرزددهد و شما را ميايد به شما ميآنچه از دست داده

ش شود از قماآمرزد ... و اگر در باطن قصد خيانت به شما را داشته باشند معلوم ميد، ميايستاديدر روي رسول خدا )ص( مي
در  ."70سوره انفال، آيه  "همان مشركيني هستند كه به جنگ شما آمدند و خداي تعالي شما را بر آنان غلبه و تسلط داد.
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 الَّذِينَ إِنَّ "ر است كه عبد بن حميد، و ابن ابي حاتم و ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه در تفسير آيه:و نيز در در المنثو
اين آيه در باره قيس بن فاكة بن مغيره و حارث  :گفته "تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ... وَ ساءَتْ مَصِيراً

 .اسود و قيس بن وليد بن مغيره و ابي العاص بن منية بن حجاج و علي بن امية بن خلف نازل شد بن زمعة بن

و در شرح ماجرا گفته است: بعد از آنكه مشركين قريش و پيروان آنان از مكه بيرون شدند تا نگذارند لشگر اسالم به كاروان 
انستند دستبردي بزنند، و آنچه مسلمانان در روز نخله از آنان ابو سفيان و ساير قريشيان حمله كنند و عالوه بر اين اگر تو

گرفته بودند بازستانند، جمعي از جواناني كه )در باطن مسلمان بودند( را به اجبار همراه خود كردند و در سر چاه بدر به اينكه 
دند. اسالم برگشتند و در بدر كشته شانتظار آن نداشتند با لشكر اسالم برخورد نموده و آن چند نفر كه نامشان برده شد، از 

«1» 

 آيد كه جنبه تطبيقمؤلف: روايات قريب به اين معاني از طرق عامه بسيار است، و اين روايات هر چند كه از ظاهرش بر مي
 .دارد، و ليكن تطبيق خوبي است

كه  شود، اين استداستان استفاده ميهايي كه از اين روايات و همچنين بعد از تدبر و دقت از آيات اين و از مهمترين نكته
اند و اين نكته بسيار مهم است و در آينده نزديك كه ان شاء اللَّه العزيز قبل از هجرت و بعد از آن در مكه نيز منافقين بوده

 .خورددر باره حال منافقين بحث خواهيم كرد، به درد ما مي

در مكه مردي از  :اند كه گفتبن ابي حاتم، از ابن عبا َ روايت كردهو باز در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر و ا
قبيله بني بكر بود بنام ضمره، و اين مرد بيمار بود. به اهل بيتش گفته بود: مرا از مكه بيرون ببريد، زيرا گرماي هوا مرا آزار 

اهل بيتش او را از مكه بيرون  .مدينه پرسيدند تو را به كدام طرف ببريم؟ با دست خود اشاره كرد، به طرف راه .دهدمي
وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ  "آوردند. سر چند كيلومتري مكه از دنيا رفت. و آيه شريفه:

 «1»در شان او نازل شد.  "...

__________________________________________________ 
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اختالف شديدي دارند. در  -روايات در اين معنا بسيار است، اما در اينكه نام آن شخص ضمره بوده يا چيز ديگر :مؤلف
 :بعضي آمده: ضمرة بن جندب بود. و در بعضي ديگر آمده

 :م بن صيفي بود، و در بعضي آمده: ابو ضمرة بن عيص زرقي بود. و در بعضي ديگر آمدهاكث



ضمرة بن عيص از بني ليث بود. و در بعضي آمده: جندع بن ضمرة جندعي بود. و در بعضي ديگر آمده: آيه شريفه در حق 
 .ن راه مار او را گزيد و از دنيا رفتخالد بن حزام نازل شد كه به عزم مهاجرت بسوي حبشه از مكه بيرون آمد، و در بي

و در بعضي از روايات كه از ابن عبا َ نقل شده آمده كه او اكثم بن صيفي بوده راوي حديث گفته: من از ابن عبا َ 
پرسيدم، پس جريان ليثي كجا و در چه زمان اتفاق افتاد؟ در پاسخ گفت: اين جريان مدتي قبل از جريان ليثي اتفاق افتاد و 

 «1»يه هم خاص است و هم عام. اين آ

مؤلف: منظور ابن عبا َ اين بوده كه آيه شريفه در خصوص اكثم نازل شده، و در غير او عموميت يافته است. و حاصل 
اند، و آن سه نفر عبارتند از: اكثم بن كالم اين شد كه سه نفر از مسلمانان هنگام هجرت كردن در بين راه از دنيا رفته

و خالد بن حزام. و اما اينكه آيه شريفه در حق كداميك از آنان نازل شده، ظاهرا روايات در اين باره فرقي صيفي، و ليثي، 
 .اندندارند كه همه در صدد تطبيق آيه با ماجرايي خاص بوده

 98رواياتي در باره معناي مستضعفين[ ..... ص : ]

ابي جعفر )ع( از معناي عنوان مستضعف پرسيدم، فرمود: مستضعف و در كافي از زراره روايت كرده كه گفت: من از امام باقر 
تواند ايمان بياورد، و نه شود چون راهي به سوي ايمان ندارد. نه مياي جز كافر شدن ندارد و كافر ميكسي است كه چاره

 .تواند كافر شودمي

ف از آنها ثل عقل كودكان است و قلم تكلييكي از مستضعفين، كودكانند. و يكي ديگر مردان و زناني هستند كه عقلشان م
 «1»برداشته شده است. 

آنها را آورده، هم صدوق  «3»و اين حديث بطور مستفيض يعني بطرق بسيار زياد از زراره نقل شده هم كليني  :مؤلف
 .اندو همه اينها به چند طريق از او نقل كرده« 2»، و هم عياشي «3»

__________________________________________________ 
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روايت كرده كه گفت: من از امام ابي جعفر )ع( پرسيدم آن ديني كه بشر و و در همان كتاب به سند خود از اسماعيل جعفي 
اند توانند در باره آن جاهل باشند چيست؟ حضرت فرمود: دين دامنه وسيعي دارد و آن طور كه مردم پنداشتهبندگان خدا نمي

 .دشوار نيست

نگ گرفتند. عرضه داشتم، فدايت شوم، اجازه خودشان از ناداني بر خود ت -يعني پيروان خوارج نهروان -و ليكن خوارج
 دهي من آن ديني كه به آن معتقدم را بر شما عرضه كنم؟مي

 .فرمود: بله

دهم به اينكه معبودي جز اللَّه تعالي نيست و اينكه محمد بنده او و فرستاده او است. و بدانچه آن عرض كردم: شهادت مي
دارم و به واليت شما معتقدم، و از دشمنان شما و هر و شما اهل بيت را دوست مي جناب از نزد خداي تعالي آورده اقرار دارم



كس كه بر شما مسلط شد و بر شما تفوق و امارت كرد و هر كس كه به شما در حقتان ظلم روا داشت بيزارم. امام )ع( 
ن عرضه كردي به خدا سوگند همان فرمود: به خدا سوگند تو هيچ چيز از امر دين را جاهل نيستي و اين ديني كه تو بر م

ديني است كه ما به آن معتقديم، پرسيدم آيا كسي كه به اين امر و اين معتقدات معرفت ندارد، از مؤاخذه و عقاب خدا جان 
ماند مگر مستضعفين. پرسيدم: مستضعفين چه كسانيند؟ فرمود: زنان و اوالد برد؟ فرمود: احدي از آنها سالم نميسالم بدر مي

 .ماش

دهم به اينكه او از اهل بهشت است. با فرمود: مثال نظر شما در باره ام ايمن چيست؟ من شهادت مي -بعنوان شاهد -آن گاه
 «1»اينكه آن معرفت و آن اعتقاداتي كه شما داريد او نداشت. 

حضرت از مستضعفين پرسيدم،  من از آن :و در تفسير عياشي از سليمان بن خالد، از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت
كه اگر بگويي  -سواد و جاهلبي -كه در پس پرده حجاب خود قرار دارند، و خادمه -چشم و گوش بسته -فرمود: زنان بلهاء

و  -و خالصه اينكه چشمش به دهان تو است خودش استقالل فكري ندارد -خواندنماز بخوان ميخواند، و اگر نگويي نمي
توتي فهمد، و همچنين پير فراي، كه او نيز استقالل فكري ندارد و جز آنچه تو به او بگويي چيزي نميهاي كه جلب كردبرده

اند، اينها همه مستضعفند. و اما مرد كه هوش و حوا َ خود را از دست داده و دختر و پسر خرد سالي كه به حد بلوغ نرسيده
ئل زندگي با خصم خود بگو مگو كند و شخصا بخرد و بفروشد. آيا تواند در مساكه مي -يعني سالم و نيرومند -كلفتگردن
 تواني بعنوان ياري و طرفداري بگويي اين بنده خدا مستضعف است؟ هرگز،تو مي

__________________________________________________ 
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 «1»لسوزي بكني و نه او نزد خدا استحقاق چنين احترامي دارد. تواني چنين دنه تو مي

و در كتاب معاني االخبار، از سليمان، از امام صادق )ع( روايت آمده كه در تفسير آيه مورد بحث فرموده: اي سليمان، در 
گيرند، و وزه ميردارتر است، مستضعفين كساني هستند كه ميان اين مستضعفين كساني هستند كه گردنشان از تو گوشت

 هايدانند، كساني هستند كه به شاخهدارند، و حق را در غير ما نميخوانند و شكم و شهوت خود را از حرام نگه مينماز مي
شناسند، اميد است خدا از آنان ها دارند و آنان را مياند، اينها هستند كه مادامي كه چنگ به شاخهشجره نبوت دست آويخته

 «1»اگر عفو فرمايد به رحمت خود عفو فرموده، و اگر عذابشان كند به گمراهي خود آنان عذابشان كرده است. عفو فرمايد، 

ها است كه با اهل بيت )ع( دشمني دارند منظور اشاره به مذهب ناصبي "دانند ...حق را در غير ما نمي "مؤلف: اينكه فرمود:
 .كه روايات بعدي نيز بر اين معنا داللت دارد و يا تقصيري كه كار را به نصب بكشاند، هم چنان

و در همان كتاب، از امام صادق )ع( روايت شده كه مستضعفين را چند قسم كرده كه بعضي مخالف بعضي ديگرند، و هر 
 «2»كس از اهل قبله ناصب و دشمن اهل بيت نباشد او مستضعف است. 

ال  "ام صادق )ع( روايت شده كه در تفسير آيه مورد بحث فرموده:از ام« 2»و در تفسير عياشي « 3»و نيز در همان كتاب 
 " سَبِيلًاوَ ال يَهْتَدُونَ "اي بينديشند،توانند براي نجات خود از نصب و دشمني اهل بيت چارهيعني نمي "يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

د، اصبي كه در اعتقاد باطل خود تقصيري ندارنيابند، تا قدم در آن راه نهند، اينگونه افراد نيعني هيچ راهي به سوي حق نمي
 .رسنداگر به اعمال حسنه و اجتناب از محرمات الهي داخل بهشت شوند باري به منازل ابرار نمي

و در تفسير قمي از ضريس كناسي از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: به امام )ع( عرضه داشتم: فدايت شوم، كساني 
 و نبوت محمد )ص( هستند ولي هم گناهكارند و هم در حين مرگ امامي براي خود كه معتقد به توحيد
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 :شناسند، و به واليت شما معتقد نيستند چه وضعي خواهند داشت. امام )ع( فرمودنمي

آيند، بله اگر اعمالي صالح اما اين هايي كه تو گفتي بعد از مردن در همان قبر و گودال خود هستند و از آنجا بيرون نمي
انال به شود تا از آن كد و اظهار دشمني با اهل بيت نكرده باشند، از همان زير زمين كانالي بر ايشان كشيده ميداشته باشن

شود. و تا روز قيامت بهشتي كه خدا آن را در مغرب خلق كرده، در آيند. روح اينگونه افراد از آن حفره به آن بهشت داخل مي
ده، به حسنات و گناهانشان حسابرسي شود، يا به بهشت بروند و يا به دوزخ. اينها مانند، تا خداي را ديدار نمودر آنجا مي
آن گاه فرمود: و مستضعفين يعني ابلهان و اطفال خردسال و اوالد  "منتظر فرمان خدايند "و "مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ "هستند كه

 .اند، نيز همين وضع را دارندمسلمانان كه به حد بلوغ نرسيده

شود كه خداي تعالي آن اما ناصبين از اهل قبله، وقتي مردند از همان گودالشان راهي به سوي جهنم بر ايشان باز مي و
اي از آتش همواره در آنجا هست، تا شود، و زبانهها و دود آتش داخل ميها و جرقهجهنم را در مشرق آفريده، در آنجا زبانه
 «1»روانه گردند.  قيامت بپا شود، و يكسره به سوي جهنم

براي بهشت هشت در است: دري  :و در خصال از امام صادق )ع( از پدرش، از جدش، از علي )ع( روايت كرده كه فرمود
شوند، و پنج در از آنها شوند. و دري ديگر است كه از آن شهدا و صالحان داخل مياست كه از آن انبيا و صديقين داخل مي

 "ال اللَّهال اله ا "ما است تا آنجا كه فرمود: و دري ديگر است كه ساير مسلمانان و گويندگانمخصوص شيعيان و دوستداران 
 «2» .شوند. البته به شرطي كه در دل به سنگيني يك ذره بغض و دشمني با ما اهل بيت نداشته باشنداز آن داخل مي

گفت: از امام صادق )ع(، از كالم خداي عز و جل از حمران روايت كرده كه « 3»و تفسير عياشي « 2»و در معاني االخبار 
 :فرمود "إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ "فرمايد:پرسيدم كه مي

 مستضعفين عبارتند از كساني كه در تحت واليت اسالم قرار دارند. پرسيدم كدام واليت؟

 واليت ديني هستند، يعني دين خودآگاه باش كه منظور از اين واليت، واليت در دين نيست )چون كساني كه داراي  :فرمود
 كنند مستضعفرا از اولياي دين گرفته و در دين از آنان پيروي مي

__________________________________________________ 
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بلكه منظور واليت در نكاح و ارث بردن از يكديگر و مخالطت است. )و خالصه كالم اينكه منظور كساني است كه  (نيستند



اج كنند، و ارث بدهند و ارث بر حسب ظاهر مسلمان شمرده شده و مسلمانان بايد با آنان معامله اسالم بكنند و با آنان ازدو
ببرند، و آميزش اسالمي داشته باشند، ولي بر حسب واقع مسلمان نيستند چون به علت كمبود در معرفت، عقايد اسالمي را 

 (.ندارند

 .اي بكنداينطور افراد، نه مؤمنند، و نه كافر، و كارشان با خداست تا با آنان چه معامله

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا  "فرمايد:خداست اشاره است به آيه شريفه كه مي اينكه فرمود: كارشان با :مؤلف
 .«1» "يَتُوبُ عَلَيْهِمْ

 .آيد. ان شاء اللَّهو مطالبي كه مربوط به اين بحث است، به زودي مي

وان استضعاف بر كسي كه حجت خدا به گوش او رسيده و گوش او آن و در نهج البالغه امام امير المؤمنين )ع( فرموده: عن
 «1»شود. را شنيده و عقلش آن را درك كرده صادق نيست و اطالق نمي

و در كافي از امام كاظم )ع( روايت آمده كه شخصي از آن جناب از ضعفاء پرسيد. امام )ع( در پاسخ نوشت: ضعيف كسي 
د و آراء و عقايد مختلف را تشخيص ندهد. و اما اگر فهم كسي اين مقدار باشد كه حق است كه حجت خدا به او نرسيده باش

 «2»را از باطل تميز داده، اختالف را تشخيص بدهد، او مستضعف نيست. 

فرمايي در باره مستضعفين؟ حضرت، حالتي چون پرسيد: چه مي (و در همان كتاب است كه شخصي از امام صادق )ع
ه شود؟ بخدا سوگند دين شما كگرفت، و فرمود: مگر شما مستضعف سراغ داريد؟ مستضعف كجا پيدا ميها بخود وحشت زده

همان مذهب حق است، همه اقطار را گرفت، و معارف آن دست به دست به همه جا حتي در پستوي خانه زنان رسيد و زنان 
 «3»كنند. سقا در راه مدينه راجع به آن بحث و گفتگو مي

االخبار از عمر بن اسحاق روايت كرده كه گفت: شخصي از امام صادق )ع( پرسيد: حد مستضعف كه خداي تعالي و در معاني 
از آنان سخن گفته چيست؟ فرمود: كسي كه نتواند حتي يك سوره از قرآن را بخواند. با اينكه خداي تعالي قرآن كريمش را 

 طوري قرار
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 «1»آن را بخوانند و سزاوار نيست كسي نتواند آن را بخواند.  داده كه همه بتوانند

در اين ميان غير آنچه ما آورديم، روايات ديگري نيز هست. و ليكن آنچه ما آورديم جامع مطالبي است كه در همه  :مؤلف
يانات خصوصياتي كه در ب روايات اين باب است. و اين روايات هر چند در نظر ابتدايي با هم مختلفند، و ليكن با قطع نظر از

آنها هست از نظر مدلول و معنا با هم متفقند و اختالفي كه در آنها هست بر حسب مراتب استضعاف است. و اطالق آيه هم 
فهماند و آن عبارت است از اينكه كسي راه به سوي حق به آن بياني كه گذشت، همان معناي جامع و مورد اتفاق را مي

 .بردنش هيچ تقصيري نداشته باشدنبرد، و در اين راه ن

__________________________________________________ 
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 اشاره

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ 
نْ ذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِ( وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإ141ِعَدُوًّا مُبِيناً )

مْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْري لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ
 خُذُوا وَيْلَةً واحِدَةً وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذيً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضي أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَ

ياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ ( فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّالةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ق141ِحِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً )
( وَ ال تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ 142فَأَقِيمُوا الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً )

 (143ونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما ال يَرْجُونَ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً )كَما تَأْلَمُ

 96ترجمه آيات ..... ص : 

رويد و بيم آن داريد كه كفار شما را گرفتار سازند گناهي بر شما نيست كه نماز را شكسته بخوانيد، چون و چون به سفر مي
 .(141كفار دشمن آشكار شمايند )

اي از ن خود تو اي پيامبر در بين آنان باشي و بخواهي نماز جماعت بخواني، همه يكباره به نماز نايستند، بلكه عدهو چو
 مؤمنين با تو به نماز بايستند و اسلحه خويش 
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و با تو نماز  اند بيايند،ماز نخواندهبرگيرند و چون سجده كردند نماز خود تمام كنند و پشت سر شما بايستند، طايفه دوم كه ن
حه و دارند شما از اسلبخوانند و حتما اسلحه خويش با خود داشته باشند، چون آنها كه دچار بيماري كفرند، خيلي دوست مي

توانيد بار و بنه خود غافل شويد و يكباره بر شما بتازند، بله اگر بخاطر باران يا بيماري حمل اسلحه برايتان دشوار بود مي
اسلحه را زمين بگذاريد، اما به شرطي كه احتياط خود را از دست ندهيد، كه خدا براي كافران عذابي خوار كننده آماده كرده 

 .(141است )

اين نماز شكسته مخصوص  -و چون نماز را تمام كرديد در هر حال چه ايستاده و چه خفته و چه به پهلو خدا را به ياد آوريد
پس همين كه ايمن شديد نماز را تمام بخوانيد، كه نماز واجبي است كه بايد مؤمنين در اوقات معين  -حالت خوف است

 .(142انجام دهند )

دا اميد برند. با اين تفاوت كه شما از خبريد، آنان نيز مانند شما رنج ميدر تعقيب كفار سستي نكنيد، چون اگر شما رنج مي
 .(143و حكمت كار خدا و صفت اوست )پاداش داريد و آنان ندارند و علم 

 97بيان آيات ]بيان آيات مربوط به نماز خوف و حكم نماز مسافر[ ..... ص : 



 اشاره

ب شود به ترغيب مؤمنين به اينكه مشركين را تعقيدر اين آيات نماز خوف و نماز شكسته در سفر تشريع شده، و منتهي مي
مرتبط و متصل به آيات قبل است، چون گفتيم سخن از نماز خوف دارد كه كنند و در جستجوي آنان باشند و اين آيات 

مربوط به ميدانهاي جنگ است و سخن از شكستن نماز در سفر دارد كه آن نيز بي ارتباط با جنگ نيست. چون جهاد غالبا 
 .گفت و متعرض شؤون مختلف آن بودمستلزم مسافرت است، آيات قبل هم درباره جهاد سخن مي

 "... إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِوَ  "

به معناي نقص و كوتاه  "قصر "هم به معناي گناه است، و هم حرج و تنگنايي، و هم عدول كردن و كلمه "جناح "كلمه
 .كردن نماز است

 "ز را شكستنما -قصر الصالة "سه نوع تعبير هست: يكي ثالثي مجردنماز  "قصر "در مجمع البيان گفته: درباره شكستن
و  "تنينماز خود را شكستم چه شكس -شود: قصرت الصالة تقصيراكه اصطالح قرآن است. و يكي باب تفعيل كه گفته مي

 «1. »"اقصرت الصالة اقصارا "شود:يكي ديگر باب افعال كه گفته مي

 "گاه به سفر رفتيد، مانعي از حرج و اثم نيست كه چيزي را از نماز كم كنيد. و عبارت و معناي آيه شريفه اين است كه هر
 ظاهر در جواز است يعني "مانعي از حرج و گناه نيست
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 .بخوانيد و اين ظاهر منافات ندارد كه آيه شريفه در سياق وجوب آمده باشدتوانيد نماز را شكسته مي

خالصه از نظر سياق داللت بر وجوب كند، و از آن استفاده شود كه بايد نماز را بشكنيد، بطوري كه اگر تمام بخوانيد نمازتان 
 .باطل است

« 1» "عائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَال جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِماإِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَ "هم چنان كه در آيه شريفه:
 .با اينكه سعي بين صفا و مروه از واجبات حج و عمره است

ين نعلت اينكه گفتيم منافات ندارد، اين است كه مقام آيه شريفه مقام تشريع حكم است و در آن صرف كشف از اينكه چ
نماز  :خواهد بفرمايدحكمي هست كافي است، و الزم نيست كه در اين مقام همه جهات و خصوصيات حكم بيان شود. )مي

در سفر شكسته است و سعي بين صفا و مروه تشريع شده، اما آيا به نحو وجوب است يا غير وجوب از اين جهت ساكت 
 وَ أَنْ "كه نظير اين تعبير را درباره روزه واجب آورده، فرموده: است، چون در مقام بيان اين خصوصيات نيست.( هم چنان

 .«1» "تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ

 "... إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا "

 دهر چند كه معاني بسيار مختلفي دارد، و ليكن آنچه از اطالق آن در قرآن در خصوص كفار و مشركين معهو "فتنه "كلمه
 .است، شكنجه است، يعني كشتن و زدن و امثال اينها

 .كندقرائني هم كه در كالم است اين معنا را تاييد مي

توانيد پس معناي آيه اين است كه اگر از كفار ترسيديد كه شما را شكنجه كنند و مورد حمله قرار دهند و به قتل برسانند، مي
 .نماز را به صورت نماز خوف بخوانيد



فهماند كه ابتداء شكستن نماز براي خوف و مي "فال جناح عليكم ... "جمله مورد بحث قيد و يا شرط است براي جملهو در 
فتنه و تر َ از دشمن تشريع شد، و اين خصوصي بودن مورد، منافات ندارد با اينكه براي بار دوم بطور عموم و براي همه 

كند ميان نباشد. آري، كتاب خدا يك قسم از نماز شكسته را بيان مي سفرهاي مشروع تشريع شود. هر چند كه پاي خوف در
 .آيدسازد، كه ان شاء اللَّه رواياتش بزودي ميو سنت رسول اللَّه آن را براي همه صور، عمومي مي
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رود، گناهي و حرجي بر او نيست كه ي كه به حج و يا عمره ميصفا و مروه محققا از شعائر خداي تعالي است. پس كس(1)
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 99را بگيريد تا غافلگير نشويد[ ..... ص :  در حال نماز، جنگ افزارهايتان را همراه داشته باشيد و جانب احتياط]

كند و خطاب را متوجه اين آيه شريفه كيفيت نماز خوف را بيان مي "وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ ... وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ "
ا كني، نيمي از لشكر بلشكر اقامه ميفرمايد تو نماز را براي كند )مينمايد و او را امام جماعت فرض ميرسول خدا )ص( مي

ايستند.( و اين در حقيقت از قبيل بيان حكم در روند، نيمي ديگر به جماعت ميكنند و ميتو در نيمي از نماز شركت مي
 .تر شده، و در عين حال مختصرتر و زيباتر از كار درآيدقالب مثال است تا بيان براي شنونده واضح

 "فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ "خصوص نماز جماعت است، و مراد از جمله: "فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ "د:پس مراد از اينكه فرمو
اي از لشكريان اسالم به نماز با رسول خدا )ص( بنحو اقتدا است كه اين طايفه مامورند اسلحه خود را با خود برخاستن طايفه

اين است كه وقتي طايفه اول سجده آخر نماز را بجا آوردند و نماز را  "فَإِذا سَجَدُوا ... ":داشته باشند، و مراد از اينكه فرمود
 .تمام كردند، در پشت سر طايفه ديگر قرار بگيرند

از خواهند با رسول خدا )ص( نماين است كه طايفه دوم كه مي "وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ "و همچنين مراد از جمله:
 .بخوانند، نيز اسلحه خود را با خود داشته باشند

اين است كه وقتي تو )رسول خدا ص( در جنگ همراه مسلمانان باشي، و حال، حال خوف  -و خدا داناتر است -و معناي آيه
وند، ل نماز نشبوده باشد، و بخواهي براي مسلمانان اقامه نماز كني، يعني با آنان نماز جماعت بخواني، همه آنان يكباره داخ

اي از آنان با تو به نماز بايستند، و به تو اقتدا كنند، و در حال نماز اسلحه خود را بردارند، و معلوم است كه بلكه طايفه
اي ديگر مواظب اين طايفه و اثاث آنان هستند تا به سجده بروند و نماز را تمام كنند، و در پشت سر شما در جاي طايفه

 .ايستندآيند و به نماز ميرند، آن وقت طايفه دوم در حالي كه آنها نيز سالح را با خود دارند ميطايفه دوم قرار گي

و در عين حال ضمير  "آخر "مؤنث كلمه "اخري "را كه مؤنث مجازي است، توصيف كرد به كلمه "طايفه "و اگر كلمه
اند ه گفتهبطوري ك "و لتاخذ اسلحتها "د و بفرمايد:جمع مذكر به طايفه برگردانده، با اينكه ممكن بود ضمير مؤنث برگردان

براي اين بود كه هم رعايت جانب لفظ را كرده باشد و هم رعايت جانب معنا را )از نظر لفظ صفت موصوف مؤنث را مؤنث 
 (.را به طايفه برگردانيده. چون معناي طايفه، جماعتي از مردم است "هم "آورده، و از نظر لفظ
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اند: حذر و احتياط را آلت براي دفاع شمرده، همانطور كه سالح، نوعي استعاره لطيف بكار رفته، چون بطوري كه گفته
 .ني شمرده استگرفتني و برداشتني است، احتياط را هم گرفت



اين جمله در مقام بيان علت حكمي است كه در اول آيه در مورد كيفيت نماز  "وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ ... مَيْلَةً واحِدَةً "
فار ك فرمايد: اينكه گفتيم اينطور نماز بخوانيد و نماز خوف را براي شما تشريع كرديم علتش اين است كهخوف بيان كرد، مي

 .دارند شما با سرگرم شدن به نماز از اسلحه و ساز و برگ خود غفلت كنيد و با يك حمله بر شما بتازندبسيار دوست مي

 "... وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ "

اري، شود كه يا بخاطر باران و يا بيماين جمله بيانگر تخفيفي ديگر در كيفيت نماز خوف است، و آن اين است كه گاه مي
شوند، حرجي بر فرمايد: اگر به اين جهات كه گفته شد از حمل اسلحه ناراحت ميشود، ميل اسلحه در نماز مشكل ميحم

آنان نيست كه بدون اسلحه نماز بخوانند اما به شرطي كه احتياط داشته باشند، و از كفار غفلت نورزند، چون كفار همه 
 .اهتمامشان به غافلگير كردن آنان است

 "... قَضَيْتُمُ الصَّالةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِكُمْ فَإِذا "

هم ممكن است جمع قائم و قاعد باشند و هم اينكه مصدر باشند، و در هر حال در اين آيه شريفه  "قعود "و "قيام "دو كلمه
 .حال از ذكر خدايند

نيز حال است، و آوردن اين سه حال كنايه است از استمرار ذكر، بطوري كه همه كه آن  "عَلي جُنُوبِكُمْ "و همچنين جمله:
 (.وقتي نمازتان تمام شد بطور دائم و در همه احوال خداي تعالي را بياد آوريد :فرمايداحوال را فرا گيرد. )مي

وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي  "چون جمله مورد بحث در مقابل جمله:استقرار است و  "اطمينان "مراد به "فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّالةَ "
آيد كه مراد به اين استقرار، برگشتن از سفر جنگ به وطن است، سياق هم اين قرار گرفته، از ظاهر آن بر مي "الْأَرْضِ ...

به  آن است، زيرا تعبير از نماز خوف كند، و بنا بر اين مراد به اقامه نماز در وطن، نشكستن آن و تمام خواندنمعنا را تاييد مي
 .اي به اين معنا داردنماز شكسته اشاره

ؤمنين فرمايد: نماز بر مكتابت كنايه است از واجب بودن و واجب كردن، مي "إِنَّ الصَّالةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً "
 بَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ كُتِ "نوشته و واجبي است داراي وقت نظير آيه شريفه:
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 "قَبْلِكُمْ

«1». 

معنايش اين است كه براي فالن امر فالن وقت را  -"وقت كذا "شود:از ماده وقت است، وقتي گفته مي "موقوف "و كلمه
 .معين كردم

اي داراي وقت بوده كه بايد هر نمازي را در وقت ه نماز از همان اول تشريع، فريضهآيد كبنا بر اين از ظاهر لفظ آيه بر مي
 .خودش انجام داد

فرمايد خواهد بولي ظاهرا وقت در نماز، كنايه باشد از ثبات و عدم تغير و خالصه كالم اينكه ظاهر لفظ منظور نيست، و نمي
 :خواهد بفرمايداي است داراي وقت بلكه مينماز فريضه

اي است ال يتغير و ثابت و بنا بر اين اطالق موقوت بر كلمه كتاب، اطالق ملزوم بر الزمه چيزي است. و مراد از فريضه
پذيرد، پس خواهد بفرمايد: نماز به حسب اصل، دگرگونگي نميكتاب موقوت، كتابي مفروض و ثابت و غير متغير است. مي

ا را ترجيح داديم براي اين است كه معناي اول كه در بدو نظر از ظاهر لفظ آيه شود، اگر ما اين معندر هيچ حالي ساقط نمي
ها احتياج به آن نداشت كه متعرض موقوت سازد، چون مضمون آن جملههاي قبلي نميرسد، با مضمون جملهبه ذهن مي

فَإِذَا  ":در مقام بيان علت جمله "الةَ ...إِنَّ الصَّ "بودن نماز بشود، و بفرمايد نماز وقتي معين دارد، عالوه بر اينكه جمله:



است. و معلوم است كه ظاهر اين تعليل اين است كه مراد از موقوت بودن نماز ثابت بودن آن و  "اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّالةَ
وزه ود، و نه مانند رشفرمايد: نماز نه ساقط ميساقط نشدنش در هيچ حالي از احوال و مبدل نشدنش به چيز ديگر است، مي

 .شودبه چيز ديگر نظير كفاره مبدل و عوض مي

 "... وَ ال تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ "

به معناي درد و ناراحتي و به تعبير  "الم "به معناي طلب، و كلمه "ابتغاء "به معناي ضعف است. و كلمه "وهن "كلمه
 .كوتاه، مقابل لذت است

نهفته است. و معناي جمله  "تهنوا "حال از ضمير جمع غائبي است كه در كلمه "مِنَ اللَّهِ ما ال يَرْجُونَ وَ تَرْجُونَ "و جمله:
اين است كه: حال دو طايفه يعني شما مسلمانان و طايفه كفار از نظر ناراحتي يكسان است. همانطور كه شما ناراحت 

راي تر از كفاريد. بتر و خوشبختمنان خود نداريد، بلكه شما مرفهشوند، و شما حال بدتري از حال دششويد آنها نيز ميمي
 و .اينكه شما از ناحيه خدايتان اميد فتح و ظفر و اميد مغفرت داريد. براي اينكه او ولي مؤمنين است
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 ."122سوره بقره، آيه  "."بل از شما نوشته و واجب شده بودروزه بر شما نوشته شده، هم چنان كه بر امتهاي ق"(1)
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يجه اي ندارند. و در نتشما نيز از مؤمنين هستيد. و اما دشمنان شما مواليي ندارند و اميدي كه دلگرمشان كند از هيچ ناحيه
مانت بكند، و خداي تعالي داناي به مصالح است. و در عمل خود نشاط ندارند و كسي نيست كه رسيدن آنان به هدف را ض

 .كند حكيم استدر امر و نهيي كه مي

 080بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات گذشته مربوط به نماز خوف و نماز مسافر و وقت نمازهاي واجب([ ..... ص : 

يبيه حركت كرد، تا به مكه برود، و در تفسير قمي است كه آيه نماز خوف وقتي نازل شد كه رسول خدا )ص( به سوي حد
ها چون خبر به قريش رسيد، خالد بن وليد را با دويست سوار به استقبال رسول خدا فرستادند، و او همه جا بر سر كوه

داد. تا آنكه در يكي از قسمتهاي راه هنگام ظهر رسيد، و بالل رفت و خود را به لشكر اسالم و رسول خدا )ص( نشان ميمي
گفت، و رسول خدا )ص( با لشكرش نماز خواند. خالد بن وليد به همراهان خود گفت: چه خوب است كه هم اكنون كه اذان 

رسيم. زيرا من لشكريان اسالم مشغول نمازند، بر آنان بتازيم. چون اگر اين فرصت را از دست ندهيم به هدف خود مي
مازي رسد و آن ناعتي ديگر كه هنگام نماز ديگرشان است، فرا ميشكنند، بنا بر اين سدانم كه مسلمانان نماز را نميمي

 .كنيماست كه از نور چشم، بيشتر آن را دوست دارند. همين كه داخل نماز شدند، بر آنان حمله مي

يهِمْ تَ فِوَ إِذا كُنْ "فرمايد:در اين هنگام جبرئيل بر رسول خدا )ص( نازل شد، و دستور نماز خوف را آورد، كه خداي تعالي مي
..." «1». 

گفته است: اين آيه وقتي نازل شد كه  "وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذيً مِنْ مَطَرٍ ... "و در مجمع البيان در ذيل آيه:
رسول خدا )ص( در عسفان بود و مشركين در ضجنان قرار داشتند، هر يك در جاي خود توقف كرده بودند، و رسول خدا 

با اصحابش نماز ظهر را با تمام ركوع و سجودش خواند، مشركين تصميم گرفتند، در حال نماز بر مسلمين حمله ببرند، )ص( 
بعضي گفتند مسلمانان نمازي ديگر دارند كه از اين نماز در نظرشان محبوبتر است، و منظور آنان نماز عصر بود. مشركين 

نماز  (د، ولي خداي عز و جل اين آيه را فرستاد. و در نتيجه رسول خدا )صتصميم گرفتند كه در هنگام نماز عصر حمله كنن
 عصر را به طريق نماز خوف خواند و همين معنا باعث شد كه خالد بن وليد مسلمان شود )تا آخر
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 «1»داستان(. 

ص( با قبيله بني انمار جنگيد و آنها را )در تفسير خود گفته است: رسول خدا  -ثمالي -و در همان كتاب است كه ابو حمزه
خوردند، رسول خدا )ص( شكست و فراري داد. و كودكان و اموال را ضبط كرد، و در حالي كه احدي از دشمنان به چشم نمي

ه خود را بزمين گذاشتند، در اين لحظه رسول خدا )ص( از لشكريان دور شد و براي قضاي و مسلمانان پياده شده، اسلح
بياباني ناهموار  .اي رفت، در حالي كه سالحي با خود نداشت و بين آن جناب و لشكريانش بياباني فاصله بودحاجت به نقطه

م شروع به باريدن كرد، رسول خدا )ص( زير سايه ديدند و باران هم نم نو پست و بلند كه مسلمانان رسول خدا )ص( را نمي
درختي نشست. يكي از لشكريان دشمن بنام غورث بن حارث محاربي آن جناب را ديد و يارانش نيز ديدند و غورث را 

تشويق كردند به اينكه رسول خدا را به قتل برساند. غورث گفت: خدا مرا بكشد اگر او را نكشتم. پس از كوه سرازير شد در 
خبر بود، يك وقت خبردار شد كه غورث با شمشير حالي كه شمشير خود را برهنه كرده بود و رسول خدا )ص( از آمدن او بي

كند؟! رسول خدا )ص( گفت: اي محمد امروز چه كسي تو را از شر من حفظ ميكشيده باالي سرش حاضر شده بود و مي
به زبان آورد غورث دشمن خدا با صورت به زمين افتاد. رسول خدا )ص( ، همين كه آن جناب، اسم جالله را "اللَّه ":فرمود

تواند اكنون مانع من از كشتن تو شود؟ غورث گفت: هيچ برخاست و شمشير او را گرفت و فرمود: اي غورث چه كسي مي
م؟ غورث فرستاده اويدهي به اينكه معبودي به جز خداي تعالي نيست. و اينكه من بنده و كس نيست. فرمود: آيا شهادت مي

 (بندم كه ديگر تا ابد با تو جنگ نكنم و هيچ دشمني را عليه تو كمك ننمايم. رسول خدا )صگفت: نه، و ليكن عهد مي

شمشيرش را به او داد. غورث گفت: بخدا سوگند كه تو بهتر از مني. آن جناب فرمود: آخر من به اينگونه صفات ستوده 
 .سزاوارتر از توام

طرف ياران خود رفت. پرسيدند: ما تو را ديديم كه با شمشير باالي سر او ايستاده بودي، پس چرا او را نكشتي؟ غورث به 
گفت: خدا نگذاشت، من شمشير را بلند كردم كه بر او فرود آورم، نفهميدم چه كسي پس گردني به من زد، بطوري كه با 

 ص( آن را)ل از آنكه من شمشير را بردارم، محمد صورت به زمين افتادم و شمشير نيز از دستم افتاد و قب
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برداشت، و چيزي نگذشت كه باران قطع شد و آب باران در بيابان به جريان افتاد، و رسول خدا )ص( متوجه اصحاب خود 
 .«1» "إِنْ كانَ بِكُمْ أَذيً مِنْ مَطَرٍ ... "د و جريان را براي آنان شرح داد و اين آيه را برايشان خواند:ش

و در فقيه به سند خود از عبد الرحمن بن ابي عبد اللَّه از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( در جنگ 
به اين صورت كه اصحاب را دو قسمت كرد، يك دسته را پيش روي دشمن قرار ذات الرقاع با اصحاب خود به نماز ايستاد، 

داد و با دسته ديگر نماز خواند. او تكبير گفت، آنان نيز گفتند، آن جناب حمد و سوره خواند و آنان ساكت بودند، او ركوع 
براي ركعت دوم بپا خاست و ديگر كرد، آنان نيز ركوع كردند، او سجده كرد، آنان نيز سجده كردند. سپس رسول خدا )ص( 

چيزي از حمد و سوره ركعت دوم را نخواند تا اصحاب خودشان حمد و سوره خواندند و ركعت دوم را تمام كردند و به 
يكديگر سالم دادند، و به طرف لشكريان رفته و در برابر دشمن ايستادند و دسته دوم كه تا كنون در برابر دشمن ايستاده 



پشت سر رسول خدا )ص( ايستاده، آن جناب تكبير گفت، آنان نيز گفتند و سكوت كردند. رسول خدا )ص(  بودند آمدند و
حمد و سوره خوانده و به ركوع رفت، آنان نيز ركوع كردند، آن جناب سجده كرد آنان نيز سجده كردند، آن گاه رسول خدا 

ركعت باقيمانده خود را خوانده، در آخر به يكديگر سالم  نشست و تشهد خواند و به ايشان سالم داد. آنان برخاستند و يك
 "وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ ... كِتاباً مَوْقُوتاً "دادند و اين همان نماز خوفي است كه خداي تعالي در آيه شريفه:

 .پيامبر گراميش را به خواندن آن دستور داده است

ي كه بخواهد نماز مغرب را با جمعي به طريق نماز خوف بخواند، بايد يك ركعت را با طايفه اول امام )ع( سپس فرمود: كس
و بايستد تا آنان دو ركعت ديگر را خود بخوانند و سالم دهند و در جاي طايفه دوم قرار بگيرند( آن گاه ركعت )بخواند 

 .«1»ديگرش را با طايفه دوم بخواند )تا آخر حديث( 

ه سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: از امام باقر ابي جعفر )ع( از نماز خوف و نماز سفر پرسيدم، كه آيا هر و در تهذيب ب
شود؟ فرمود: بلي و نماز خوف به شكسته شدن سزاوارتر از نماز سفر است، چون در سفر، خوفي در بين نيست. دو شكسته مي

«2» 
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مام باقر او در كتاب فقيه شيخ صدوق )عليه الرحمه( به سند خود از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده كه هر دو گفتند: به 
فرمائيد درباره نماز در سفر؟ چگونه بايد آن را خواند؟ و چند ركعت بايد خواند؟ فرمود: ابي جعفر )ع( عرضه داشتيم: چه مي

كستن ه شو به حكم اين آي "وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِ "فرمايد:خداي عز و جل مي
 .واجب است (نماز در سفر واجب شد، همانطور كه تمام خواندنش در حضر )منزل

 :بلكه فرموده "افعلوا چنين كنيد "گويند: عرضه داشتيم: آيه شريفه نفرموده كهمي

نماز را  تواندرساند كه مسافر ميرساند، بلكه مي، و اين عبارت وجوب را نمي"حرجي بر شما نيست اگر نماز را بشكنيد "
فرمائيد: شكستن نماز در سفر واجب است، همانطور كه تمام بشكند. جناب عالي چگونه وجوب را از آن استفاده كرديد و مي

 .خواندنش در حضر واجب است؟

بَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَال جُناحَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْ "حضرت در پاسخ فرمود: مگر خداي عز و جل نفرموده:
دانيد كه طواف بين صفا و مروه واجب است، چون هم خداي تعالي آن را در كتابش با اينكه مي« 1» "عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما

ذكر  شذكر كرده و هم پيامبرش آن را عمل كرده، تقصير در نماز سفر نيز همين طور است. هم خداي تعالي در كتاب مجيد
 .كرده و هم رسول خدا )ص( عمال آن را پياده كرده است

گويند: عرضه داشتيم: حال اگر كسي در سفر، چهار ركعتي بخواند، بايد اعاده كند يا نه؟ فرمود: اگر آيه تقصير را خوانده و مي
ا نخوانده و يا اگر خوانده معنايش ربرايش تفسير شده و با اين حال چهار ركعتي خوانده، بايد نمازش را دوباره بخواند، و اگر 

 .نفهميده، اعاده بر او الزم نيست

 شود،اش در سفر دو ركعتي است، همه نمازها اال نماز مغرب، كه در سفر نيز سه ركعت است و شكسته نميو نمازها همه
لمنثور است كه ابن ابي و در در ا« 1»چون رسول خدا )ص( آن را در سفر و حضر سه ركعتي باقي گذاشت. )تا آخر حديث( 



 شيبه و عبد بن حميد و احمد و مسلم و ابو داود، و ترمذي
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و نسايي و ابن ماجه و ابن جارود و ابن خزيمه و طحاوي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و نحا َ )در ناسخ خود( و 
 جُناحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ "طاب پرسيدم: آيه شريفه:اند كه گفت: من از عمر بن خابن حبان همگي از يعلي بن اميه روايت آورده

شكستن نماز را مخصوص خوف دانسته و امروز مردم خوفي  "أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 ندارند، ديگر چرا بايد نماز را شكسته بخوانند؟

 "ال جناح عليكم "تعبير به :را كردم و علت آن را از رسول خدا )ص( جويا شدم. فرمود عمر گفت: من نيز همين تعجب تو
براي اين است كه بفهماند اين حكم تصدق و ارفاقي است از ناحيه خدا به شما مسلمين. و اما اينكه واجب است نماز 

د(. د )و در سفر نماز را تمام نخوانيشكسته شود براي اين است كه قبول تصدق خدا واجب است، پس صدقه خدا را قبول كني
«1» 

و در همان كتاب است كه عبد بن حميد و نسايي و ابن ماجه و ابن حبان و بيهقي در كتاب سنن خود از امية بن عبد اللَّه بن 
ا در ف ردهي؟ با اينكه ما تنها نماز خوخالد بن اسد روايت آورده كه از پسر عمر پرسيده است: آيا به نماز شكسته رأي مي

يابيم. پسر عمر گفت: اي برادر زاده، خداي تعالي محمد )ص( را وقتي فرستاد كه ما بينيم و اما نماز مسافر را نميقرآن مي
كرده و كنيم، بايد ببينيم آن جناب چه ميكنيم، طبق عمل رسول خدا )ص( ميدانستيم، ناگزير ما آنچه ميهيچ چيزي نمي

 «1»ت كه آن را رسول خدا باب كرده است. شكستن نماز در سفر سنتي اس

ند كه او در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و ترمذي )وي حديث را صحيح دانسته( و نسايي از ابن عبا َ روايت كرده
 «2»گفت: ما در بين راه مكه و مدينه نماز را شكسته خوانديم با اينكه ايمن بوديم و هيچ خوفي نداشتيم. 

تاب آمده كه ابن ابي شيبه و احمد و بخاري و مسلم و ابو داود و ترمذي و نسايي از حارثة بن وهب خزاعي و نيز در همان ك
اند كه گفت: من نماز ظهر و عصر را در منا با جمعيتي بسيار زياد و با امنيتي كامل به رسول خدا )ص( اقتدا روايت كرده

 «3»كردم، و آن جناب دو ركعتي خواند. 

 سند خود از داود بن فرقد روايت كرده كه گفت: من از امام صادقو در كافي به 
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 :پرسيدم فرمود "مُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاًإِنَّ الصَّالةَ كانَتْ عَلَي الْ "ع( از معناي آيه:)

رساند، مادامي تر خوانده باشي ضرري به تو نميبه معناي كتاب ثابت است و اگر اندكي نماز را جلوتر و عقب "كتابا موقوتا "
 «1»واقع نشده باشي.  "فَ يَلْقَوْنَ غَيًّاأَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْ "كه سر به اضاعه نماز در نياورد و مصداق آيه:

اند و هر يك وقتي ممتد دارد، رواياتي ديگر مؤلف: اين روايت اشاره به اين معنا دارد كه نمازهاي پنجگانه از نظر وقت موسع



 .نيز بر اين معنا داللت دارد

السالم( روايت كرده كه درباره نماز مغرب در  و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم، از يكي از دو امام باقر و صادق )عليهما
خواني و اگر بخواهي شود، اگر بخواهي مغرب و عشا را در زمان عشا ميسفر فرمود: اگر ساعتي تاخير بيفتد ترك نمي

آن وقت بخواني. چون رسول خدا )ص( نيز نماز ظهر و عصر و  -تواني ساعتي به دنبال كارت بروي تا شفق از بين برودمي
 .انداختخواند و گاهي تاخير ميغرب و عشا را با هم خواند و گاهي زودتر، يعني اول وقت ميم

تي منظورش همين است كه نماز وق "إِنَّ الصَّالةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً "فرمايد:خداي تبارك و تعالي نيز كه مي
آن طور كه در  (كنند، هرگز رسول خدا )صر آن طور بود كه اهل تسنن ادعا ميوسيع دارد و جز اين منظوري ندارد. زيرا اگ

تر و انداخت. چون رسول خدا )ص( از هر كس ديگري عالمخواند، يعني نماز را از وقتش تاخير نميباال نقل كرديم نماز نمي
 .دادل اللَّه به آن دستور ميگويند بهتر بود محمد رسوبا خبرتر به احكام دين است. و اگر آن طور كه آنها مي

، بودند نظير جريان زمان رسول خدا )ص( پيش آمد، مردم نماز (در جنگ صفين هم مردمي كه در ركاب امير المؤمنين )ع
و ال اله  "ها به جاي نماز تكبير بگويندها و پيادهظهر و عصر و مغرب و عشا را نتوانستند بخوانند، حضرت دستور داد، سواره

 :فرمايدو تسبيح به زبان آورند و آن گاه آن حضرت تمسك كردند به كالم خداي عز و جل كه مي "لَّهاال ال

 «2»مردم به دستور امير المؤمنين )ع( چنين كردند. « 1» "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً "

 كنيد با بيان سابق ما موافق است. و اينمؤلف: روايات بطوري كه مالحظه مي
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كه در اين باب آمده، و گرنه روايات وارده در اين باب از طرق شيعه و سني و مخصوصا از اي بود از رواياتي روايات نمونه
 .طرق ائمه اهل البيت )عليهم الصالة و السالم( بسيار زياد است

اين را نيز بايد دانست كه از طرق اهل سنت رواياتي ديگر وارد شده كه مخالف با روايات گذشته است و در عين حال خود 
يكديگر نيز مخالفند و بررسي آن روايات و ساير رواياتي كه كيفيت نماز خوف را و مخصوصا نماز شكسته در سفر را آنها با 

 .كند جايش در علم فقه است و از موضوع بحث تفسير ما خارج استبطور كلي بيان مي

ست: اين آيه عطف است بر آيه سوره آل عمران كه گفته ا "وَ ال تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ ... ":و در تفسير قمي در ذيل آيه
و ما در آنجا سبب نزول آيه را بيان « 1»و به آن نظر دارد « 1» "إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ... "فرمايد:مي

 .كرديم
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 اشاره

وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ  (142أَراكَ اللَّهُ وَ ال تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً )إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّا َِ بِما 
النَّا َِ  ( يَسْتَخْفُونَ مِن142َ( وَ ال تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً )142غَفُوراً رَحِيماً )

ها أَنْتُمْ هؤاُلءِ  (142ونَ مُحِيطاً )وَ ال يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما ال يَرْضي مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُ
 (144الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيالً ) جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ

وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلي نَفْسِهِ وَ  (110)وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً 
( وَ لَوْ ال فَضْلُ 111( وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً )111حَكِيماً )كانَ اللَّهُ عَلِيماً 

ءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْاللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِالَّ أَنْ
( ال خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إاِلَّ مَنْ أَمَرَ 112الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً )

 (113رُوفٍ أَوْ إِصْالحٍ بَيْنَ النَّا َِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً )بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْ

( 112راً )ي وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيلَّوَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدي وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَ
( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ 112ضَالالً بَعِيداً ) إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

( وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ 112( لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً )112ونَ إِالَّ شَيْطاناً مَرِيداً )دُونِهِ إِالَّ إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُ
راناً هِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّ

 (114مُبِيناً )

ينَ آمَنُوا وَ ( وَ الَّذ111ِ( أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ال يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً )114يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِالَّ غُرُوراً )
( 111ا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيالً )عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّ

( وَ مَنْ يَعْمَلْ 112سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ ال يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً )لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ ال أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ 
 (113مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ ال يُظْلَمُونَ نَقِيراً )

( وَ لِلَّهِ ما فِي 112 )نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيالًوَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّ
 (112ءٍ مُحِيطاً )السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ
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ما اين كتاب را به حق به تو نازل كرديم، تا در بين مردم طبق آنچه تعليمت داديم حكم كني. پس طرف خيانتكاران را مگير 
(142). 

 .(142و از خدا طلب مغفرت كن كه مغفرت و رحمت كار خداست )

 .(142ا كسي را كه خيانتگر و گنه پيشه باشد دوست ندارد )كنند، دفاع مكن كه خدو از آنهايي كه به خويشتن خيانت مي

كنند با اينكه خدا همه جا با آنان است و آن زمان كه سخناني خالف چون اين گروه از مردم شرم دارند، ولي از خدا حيا نمي
 .(142كنند صفت اوست )پردازند حاضر است و دانايي خدا بدانچه ميرضاي او مي

و گيرم دفاعتان در دنيا كه نزد خدا ارزشي ندارد سودي به حال آنان  -كه كرديد -ز ايشان دفاع كرديدگيرم شما اشخاصي ا
 .(144كنند، آيا در آنجا هم وكيل مدافعي دارند؟! )داشته باشد، در آخرت چه مي



ند، خدا را آمرزگار و كدارد و سپس از خدا طلب مغفرت ميكند و يا به خود ستم روا ميبلي، كسي كه احيانا عمل بدي مي
 .(110)يابد رحيم مي

 .(111رود و علم و حكمت از طرف خدا است )و هر كس قلب خود را با ارتكاب گناه آلوده سازد، دودش به چشم خودش مي
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 ن و گناهي آشكار گردناندازد بهتاگناهي ميشود، سپس آن را به گردن بيو كسي كه خود مرتكب خطايي يا گناهي مي
 .(111گرفته است )

اي از كفار تو را گمراه كنند هر چند كه جز كرد چيزي نمانده بود كه طايفهو اگر فضل خدا و رحمتش از تو دستگيري نمي
ه تزنند چون خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرده و چيزهايي به تو آموخكنند و خردلي به تو ضرر نميخودشان را گمراه نمي

 .(113)توانستي بداني و فضل خدا بر تو بزرگ بود دانستي و نه ميكه نه مي

شان هيچ چيزي نيست، مگر آنكه سفارش به صدقه دادني يا نيكويي كردني يا اصالحي بين در بيشتر سخنان بيخ گوشي
 .(113دهيم )مردم باشد، و هر كس به منظور جلب رضاي خدا چنين كند پاداشي بزرگ مي

كس بعد از آنكه حق برايش روشن شد مخالفت رسول كند و روشي غير راه مؤمنين اتخاذ نمايد، وي را به همان  و هر
 .(112وضعي كه دوست دارد واگذاريم و به جهنم در آريم كه چه بد سر انجامي است )

بخشد و هر كه به خدا د ميبخشد كه به او شرك آورند، و گناهان كوچكتر از آن را از هر كس بخواهخدا به هيچ وجه نمي
 .(112شرك بورزد به گمراهي افتاده است )

 .(112پرستند )خوانند و در واقع جز شيطاني سركش را نميمشركين جز جماداتي بي اثر و اثر پذير را نمي

 .(112كه خدا لعنتش كرده، او در روز نخست گفته بود: از بندگانت سهمي معين خواهم گرفت )

كنم، تا به عنوان تحريم گوشت حيوانات حالل گوشت گوش سازم و وادارشان ميكنم و آرزومندشان ميو گمراهشان مي
و هر كس به جاي خدا،  -اين است دعوت شيطان -دهم تا خلقت خدا را دگرگون سازند،آنها را بشكافند و دستورشان مي

 .(114شيطان را دوست بگيرد، زياني آشكار كرده )

 .(114دهد )كند، و جز فريب به ايشان وعده نميرزومندشان ميدهد، آشان ميوعده

 .(111يابند )اينان جايشان جهنم است و از آن گريزگاهي نمي

و آن كسان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند به بهشتهايي داخلشان خواهيم كرد كه در دامنه آنها جويها روان است 
 .(111تر باشد )اش از كالم خدا راستو كيست كه گفتهو در آن جاودانند اين وعده خداست، 

شود و داشتن احترام به درگاه خداوند نه به دلخواه شماست و نه به آرزوي اهل كتاب هر كس گناهي كند بدان كيفر داده مي
 .(112سواي خدا براي او يار و ياوري يافت نخواهد شد )

ه شود و حتي به قدر پوستطي كه ايمان داشته باشد، به بهشت داخل ميو هر كس از زن و مرد كارهاي شايسته كند، به شر
 .(113بيند )هسته خرما ستم نمي

كيست كه دين وي از آنكه به جان مطيع خدا شده و نيكوكار است و آئين معتدل ابراهيم را پيروي كرده، خوبتر باشد؟ در 
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 .(112آنچه در آسمانها و زمين است از خداست و خدا به همه چيز احاطه دارد )
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 اشاره

يك زمينه سخن دارند، و كند اين است كه اين آيات سياقي واحد دارند و در آنچه دقت و تدبر در اين روايات به ما افاده مي
آن توصيه به عدل در داوري، و نهي از اين است كه قاضي در قضاي خود به يكي از دو طرف دعوي متمايل بشود. و حاكم 

خواهد باشد، و محق هر كه در حكم راندنش به سوي مبطلين گرايش يابد و بر صاحبان حق جور كند، حال مبطل هر كه مي
 .خواهد باشدمي

ه اي كاي از حوادثي كه در زمان نزول اين آيات رخ داده و سپس بحث پيرامون حقايق دينيها را با اشاره به پارهو اين معن
گيرد كه پس مؤمنين بايد ملتزم به آن حقايق ديني باشند و آن را رعايت كند و نتيجه ميمربوط به آن حوادث است بيان مي

در واقع يك حقيقت است، نه صرف اسم، و مردم وقتي از منافع آن برخوردار  دهد كه دين خداكنند، و به مؤمنين هشدار مي
شوند كه به راستي متلبس بدين و متصف به دينداري باشند، و صرف اينكه خود را متدين نام بگذارند آن منافع را به مي

 .سازدايشان عايد نمي

 "طِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناًوَ مَنْ يَكْسِبْ خَ "و ظاهرا آن حادثه و قصه همان است كه جمله

شود كه در آن روز گناهي از قبيل دزدي و قتل نفس يا اتالف مال مردم يا بدان اشاره دارد. چون از اين آيه استفاده مي
تواند آن را به گردن ديگران بيندازد اتفاق افتاده بود و منظور مرتكب اضرار به مردم و يا گناهي نظير اينها كه مرتكبش مي

گناه را مجازات كند ولي خداي تعالي آن اين بوده كه رسول خدا )ص( را در حكم كردن به اشتباه بيندازد، و مثال مردي بي
 .جناب را از اشتباه حفظ كرده است

 "وَ ال تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً ":فرمايدد بحث بوده باشد، آنجا كه ميو ظاهرا همين داستان نيز مورد اشاره آيات اول مور
 "يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّا َِ ":فرمايدو آنجا كه مي« 1»

 "ها أَنْتُمْ هؤُالءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ "فرمايد:و آنجا كه مي «2»

 :شود، و ليكن سياق آيه شريفهها واقع ميسپرده ها وچون خيانت هر چند ظاهرش آن خيانتهايي است كه در امانت «3»

__________________________________________________ 

 .كاران طرفداري و حمايت مكناز خيانت(1)

 .كننددارند و از خدا شرم نميجرم خود راي از مردم پنهان مي(2)

 .كنيداينك اين شما نيستيد كه از آنان دفاع مي(3)
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 ... إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّا َِ "

يابد. دهد كه مراد از خيانت، آن قسم خيانتي است كه در سرقت و امثال آن تحقق ميآيد چنين دست ميبه بياني كه مي "
ه و اموال مؤمنين، اموال آن يك تن فرض شده، بطوري كه اگر مال يكي به به اين عنايت كه مؤمنين تن واحدي فرض شد

سرقت برود ديگران مسئولند و ديگران بايد رعايت احترام مال او را بكنند و در حفظ و حمايت آن اهتمام بورزند و بنا بر اين 
 .و خيانت كرده است عنايت اگر بعضي از اين تن واحد به مال بعض ديگر تعدي كند در حقيقت به خود تعدي

كند كه گويا قصه مورد نظر آيه، سرقتي بوده كه از بعضي و بنا بر اين، تدبر در آيات شريفه اين معنا را به ذهن نزديك مي
گناهي را متهم ساخته و مؤمنين سر زده، و داستان به اطالع رسول خدا )ص( رسيده و سارق براي دفاع از خود يك فرد بي

ه اند در اينكه حكم را به نفع آنان و علياند كه به نفع آنان حكم بفرمايد. و مبالغه كردهاقعي اصرار ورزيدهخويشاوندان دزد و



 .اند تبرئه نموده استمتهم تغيير دهند و در نتيجه اين آيات نازل شده و متهم را از تهمتي كه به وي زده

دارد، كه بگوئيم جريان همان بوده كه در روايت آمده كه ابي پس آيات از هر احتمال ديگري با اين احتمال انطباق بيشتري 
طعمة بن ابيرق طعامي و شمشيري و زرهي از عموي قتاده دزديد، جريانش خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي هر چند كه 

ده است بر ايم روايات شان نزول در غالب موارد از باب تطبيق داستانهاي روايت شهمانطور كه مكرر خاطر نشان ساخته
شود كه آياتي كه با آنها تناسب دارد. و از اين آيات حجت بودن رسول خدا )ص( و عصمتش و حقائقي ديگر نيز استفاده مي

 .آيدبيانش ان شاء اللَّه به زودي مي

ت داوري در بين آنان در مخاصما "حكم بين مردم "رظاه "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّا َِ بِما أَراكَ اللَّهُ "
 .شودو منازعاتي است كه با يكديگر دارند، منازعاتي كه تا حكم حاكمي در كار نيايد بر طرف نمي

خداي تعالي در اين آيه شريفه داوري بين مردم را غايت و نتيجه انزال كتاب قرار داده در نتيجه مضمون آيه شريفه با 
حَقِّ كانَ النَّا َُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْ "شود:منطبق مي مضمون آيه زير

 .و ما بطور مفصل پيرامون آن بحث كرديم «1» "لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّا َِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ...

__________________________________________________ 

رسان بودند مبعوث كرد، و كتاب را به حق با مردم امتي واحده بودند، خداي تعالي پيامبران را كه بشارت دهنده و بيم(1)
 ."112سوره بقره، آيه  "كنند، داوري نمايند.آنان نازل فرمود، تا در بين مردم در آنچه اختالف مي
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در خصوص موردش نظير آيه سوره بقره است در عموميت  "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ ... "فرمايد:پس اين آيه كه مي
كند بر اينكه خداي تعالي حق حكم و داوري را مضمونش، چيزي كه آيه مورد بحث اضافه دارد، اين است كه داللت مي

به معناي بريدن  "حكم "اش در داوري را حجت قرار داده، چون كلمهرأي آن جناب و نظريه خاص رسول خدا )ص( كرده و
نزاع به وسيله قضا است و معلوم است كه اين معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحيه قاضي حاكم و جز با اظهار 

ن كليه در مورد هر خصومتي عالم و آگاه است. گيرد، عالوه بر اينكه آن جناب به احكام عامه و قوانيعقيده او صورت نمي
آري علم به كليات احكام و حقوق النا َ يك مساله است و قطع و فصل خصومت يك مساله ديگري است. زيرا فصل 

خصومت كردن و بريدن نزاع نيازمند به اين است كه حاكم بداند مورد نزاع منطبق با فالن قانون هست، و با قانون ديگر 
 .منطبق نيست

ايجاد رأي و معرفي حكم است، نه تعليم احكام و شرايع كه  "آن رأيي كه خدا به تو داده -بِما أَراكَ اللَّهُ "پس مراد از كلمه
 .اندبعضي از مفسرين احتمال را داده

ش را رايعشود كه خداي تعالي كتاب را بر تو نازل كرد، و احكام و شرساند اين ميو مضمون آيه بطوري كه سياق آن را مي
ه رساند اضافه كني و بو طريقه داوري را به تو بياموخت، تا تو خود نيز در مرافعات و نزاعها آن رأيي را كه خدا به نظرت مي

 .اين وسيله اختالف طرفين نزاع را بر طرف سازي

 004نهي پيامبر )ص( از حمايت و دفاع از خائنين[ ..... ص : ]

اي كه قبل از آن بود. چون آن جمله هر چند به صورت اين جمله عطف است بر جمله خبريه "صِيماًوَ ال تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَ "
خبريه بود، ولي در واقع معناي انشاء را داشت. و كانه فرموده بايد در بين آنان حكم كني و نبايد از خيانتكاران طرفداري 

 .نمايي



كند، و در اين يا هر چيزي كه در حكم دعوي است دفاع مي به معناي كسي است كه از دعوي مدعي و "خصيم "و كلمه
جمله رسول خدا )ص( را نهي كرده از اينكه خصيم خيانتكاران باشد، و حق كساني كه واقعا محق هستند و حق خود را از 

 .كنند باطل نموده از مبطلين طرفداري كندخائنين مطالبه مي

اده كرد به حكم كردن، استفبر ما قبل كه بطور مطلق امر مي "نْ لِلْخائِنِينَ ...وَ ال تَكُ "و اي بسا ممكن است از عطف جمله
شود كه مراد از خيانت مطلق تعدي به حقوق ديگران است، آن هم از كسي كه سزاوار چنين كاري نيست، نه خصوص 

كنند، و ليكن در مورد آيه آن  اي، خاص را بر عام عطفشود به خاطر عنايت و نكتهها هر چند كه گاه ميخيانت در سپرده
 چنان 
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شود گفت كه در جمله مورد بحث نيز عام بر عام عطف شده اي كه چنين عطفي را ايجاب كند در كار نيست. پس مينكته
 .اي براي اين بحث خواهد آمد. ان شاء اللَّهاست. و به زودي تتمه

 002با توجه به عصمت آن جناب[ ..... ص :  "و استغفر اللَّه ... "لَّه )ص( در:معناي امر خداوند به رسول ال]

ظاهرا منظور از استغفار در اينجا اين است كه رسول خدا )ص( از خداي تعالي  "وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً "
حقوق ديگران را غصب كند و به سوي هواي نفس متمايل شود  بخواهد آنچه كه در طبع آدمي است كه ممكن است احيانا

را بيامرزد، و بپوشاند، و خالصه كالم معناي استغفار طلب آمرزش گناهاني كه از آن جناب سر زده باشد نيست، زيرا آن 
كرديم كه  شانجناب معصوم از گناه است، بلكه معنايش جلوگيري از امكاني است كه گفتيم، و ما در سابق نيز مكرر خاطرن

شود كه جامع همه آن شؤون جامع گناه است. و عفو و مغفرت و استغفار در كالم خداي تعالي در شؤون مختلف استعمال مي
 .جامع گناهان عبارت است از دور شدن از حق به وجهي از وجوه

اش و به سوي آنان تمايل مكن، و از اين است كه: اي پيامبر طرفدار خائنان مب -و خدا داناتر است -و بنا بر اين معناي آيه
خدا بخواه كه تو را موفق به همين سفارشاتش بفرمايد. و اين معنا را بر نفس تو بپوشاند كه روزي بخواهي از خيانت خائنان 

 .دفاع كني و يا هواي نفس بر تو غالب شود

وَ لَوْ ال  ":فرمايده مورد بحث است كه ميدليل بر اينكه معناي استغفار اين است، نه طلب آمرزش گناهان، ذيل آيات كريم
 "ءٍيَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما 

ند خدا )ص( برسانند و هر قدر تالش كنند، قادر نيست توانند ضرري به رسولچون اين آيه تصريح دارد به اينكه خائنين نمي.
عواطف آن جناب را به سوي تقديم باطل بر حق تحريك كنند و هواي نفس آن جناب را به سوي خالف خواسته خدا 

 .برانگيزند

ده، در پس رسول خدا )ص( از اين بابت در امنيت خدايي قرار دارد، و خداي تعالي آن جناب را از چنين چيزي حفظ فرمو
نتيجه ممكن نيست در حكمش جور كند و يا به سوي جور متمايل شود، و محال است پيروي هواي نفس كند، و يكي از 

هايش بين قوي و ضعيف فرق بگذارد، و يا داوريش در حق مصاديق جور و پيروي هواي نفس همين است كه در داوري
من و كافر ذمي و يا خويش و بيگانه تفاوت قائل شود، پس اگر دشمنش با داوريش در حق دوستش متفاوت شود و يا بين مؤ

دهد به اينكه از خدا طلب مغفرت كند، معلوم است كه معناي اين طلب مغفرت، طلب آمرزش با اين حال دستورش مي
 گناهان داراي و بال و عذاب نيست 
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دار از آن جناب سر زده و يا متمايل به كاري ناپسند شده باشد، بلكه به و خالصه براي اين نيست كه مثال گناهي وبال 
معناي اين است كه از خداي تعالي بخواهد همانطور كه تا كنون او را مسلط بر هواي نفسش كرده، از اين به بعد نيز او را بر 

به چنين عنايتي از خداي  هواي نفسش غلبه دهد و جاي هيچ شكي نيست كه رسول خدا )ص( نيز مانند هر كس ديگري
 .كندتعالي محتاج است، هر چند كه داراي عصمت باشد، زيرا خداي سبحان هر چه بخواهد مي

و اين عصمتي كه از آيه شريفه استفاده شد مدار عملش آن كارهايي است كه در نظر عرف ديني طاعت و معصيت شمرده 
ريفه تر آيه شگردد، به عبارتي روشنشود، نه آنچه در خارج واقع مييشود، و يا در نظر عقال پسنديده و ناپسند شمرده ممي

داللت دارد بر اينكه رسول خدا )ص( از پيروي هواي نفس و تمايل به سوي باطل معصوم است و ممكن نيست كه دچار 
 .چنين چيزهايي بشود

 مدعي "ده و مثال از آن جمله فرموده:كه آن قواعد را هم خودش تشريع كر -و اما اينكه حكمي كه بر حسب قواعد قضايي
 -".بايد شاهد بياورد و اگر نياورد منكر بايد سوگند ياد كند

رانده حتما مطابق با واقع باشد. و به خاطر وجود شاهد حكم به نفع مدعي كردن، و يا به خاطر نبود آن و وجود سوگند، حكم 
قضاوت كردن بر طبق شاهد و سوگند، اين نيست كه اگر بر اين  به نفع منكر كردن هميشه مصادف با واقع باشد، نه، معناي
شود. زيرا آيات شريفه هيچ داللتي بر اين معنا ندارد. و خود ما نيز معيار قضاوت بشود هميشه محق غالب و مبطل مغلوب مي

 ، بلكه اين قوانيندانيم كه قوانين ظاهري چنين قدرتي ندارد كه حاكم را همواره به سوي حق هدايت كندبطور قطع مي
ه آيد، نه در همهايي است براي تشخيص دادن حق از باطل، و داشتن اين تشخيص در غالب اوقات پيش ميامارات و نشانه

 .اوقات و همه مرافعات. و معنا ندارد چيزي كه اثرش غالبي است مستلزم اثر دائمي بشود، و اين معنا روشن است

گفته: در  "وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ... "ر بعضي از مفسرين است روشن گرديد او در تفسير جمله:از آنچه گذشت، اشكالي كه در گفتا
اين جمله خداي تعالي رسول گراميش را دستور داده از اينكه در دل بنا گذاشت، از اين خائن كه آيه سخن از او دارد، دفاع 

بنا گذاشته بوده از آن خائن عليه مردي يهودي طرفداري  كند، استغفار نمايد. او پنداشته است كه رسول خدا )ص( در دل
كند، و اين پنداري باطل است، براي اينكه اين پندار مستلزم آن است كه خائنين تا اين مقدار در رسول خدا )ص( اثر داشته 

 "ءٍونَكَ مِنْ شَيْوَ ما يَضُرُّ "فرمايد:باشند. و خداي عز و جل آن را و كمتر از آن و بيشتر از آن را نفي كرده مي

 خائنين به هيچ 
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 ."رسانندوجه به تو ضرر نمي

 "... وَ ال تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ "

اند: اگر در اين جمله، خيانت را به نفس نسبت داده براي اين است كه وبال خيانت عايد نفس بعضي از مفسرين گفته
شود. و يا براي اين است كه بطور كلي هر معصيتي خيانتي است به نفس. هم چنان كه هر معصيتي را ظلم به نفس يم

 .«1» "عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ "خوانند. و خداي تعالي در جاي ديگر همين تعبير را آورده و فرموده:مي

يفه به كمك آنچه قرآن بر آن داللت دارد استفاده كرد كه از اين جهت فرموده به نفس خود ليكن ممكن است از آيه شر
كردند. كه قرآن كريم همه مؤمنين را نفس واحدي دانسته، خيانت كردند. و يا در سوره بقره فرموده: به نفس خود خيانت مي

و نگهداري آن از تلف و ضايع شدن را بر همه واجب  دانسته، و حفظ آن راو مال يك فرد از مؤمنين را مال همه مؤمنين مي
داند، و شمرده، و تعدي بعضي بر بعض ديگر و مثال دزديدن مال بعضي به دست بعضي ديگر را خيانت به آن نفس واحد مي

 .دانديا خيانت به خود خائن مي



 "إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً "و اينكه فرمود:

 "كند، زيرا اين كلمه از كلمهمؤكد مي "اثيم "لت دارد بر استمرار خائنين مورد نظر در خيانت خود. اين داللت را كلمهدال
 .رسانددر معناي گنه كاري مؤكدتر است. چون صفت مشبهه است و استمرار را مي "آثم گنه كار

وث كه صرفا حد "الذين خانوا "فرمود:الف اينكه ميرساند، بخكه اسم فاعل است و ثبوت را مي "خائنين "و همچنين كلمه
 .«1» "بينيم در جاي ديگر تعبير به فعل آورده فرموده: فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْرساند، هم چنان كه ميرا مي

اي  است، يعني " تكن خصيما لهؤالءو ال "-از نظر نزول -گردد كه معناي آيهاز اين قرائن و امثال آن اين نكته روشن مي
رسول گرامي من، طرفدار اين خائنين مباش، و از ناحيه آنها دفاع مكن، كه آنان هم چنان مصر بر خيانت و مداوم در آن و 

دارد، و اين ظهور خود مؤيد رواياتي است كه در گان گنه كار را دوست نميپيشهثابت بر گنهكاريند، و خداي تعالي خيانت
 باب نزول آمده كه آيات مورد بحث درباره ابن ابي طعمة بن ابيرق نازل شده و به زودياس

__________________________________________________ 

 [.....] ."122سوره بقره، آيه  "خدا دانست كه شما همواره بر نفس خود خيانت كرديد.(1)

اي نيست، قبال نيز خيانت كردند خدا در جنگ بدر گرفتارشان چيز تازهاگر اسيران جنگي بخواهند به تو خيانت كنند، (2)
 ."21سوره انفال، آيه  "كرد.
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 .آيد. ان شاء اللَّه تعاليروايتش مي

ارند نت داين است كه، اي رسول در قضا و داوريهايت از كساني كه اصرار بر خيا -با قطع نظر از مورد نزولش -و معناي آيه
دارد. و هم چنان كه او كثير الخيانه براي اينكه خداي تعالي خيانت كار گنه پيشه را دوست نمي .و مستمر در آنند دفاع مكن

دارد. چون اگر ممكن بود قليل الخيانه را دوست بدارد، ممكن هم هست دارد، قليل الخيانه را نيز دوست نميرا دوست نمي
فاع كند، همانطور كه از دبدارد. و چون چنين است پس خدا از دفاع كردن از قليل الخيانه نهي مي كه كثير الخيانه را دوست

كردن از كثير الخيانه نهي فرموده: و اما كسي كه در امري خيانت كرده و سپس در يك نزاعي ديگر حق به جانب او است، 
 "نشده و خداي تعالي از چنين دفاعي نهي نفرموده، و جمله: مانع است، و از ناحيه شرع از آن منعدفاع كردن از او دفاعي بي
 .شودشامل آن نمي "...وَ ال تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً 

 "... يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّا َِ وَ ال يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ "

( يك سياق حاكم است، و در باره 112ه )( تا آي142اين جمله نيز يكي ديگر از شواهدي بر گفتار ما است كه گفتيم از آيه )
 "... وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً "اي است كه جملهيك قصه نازل شده و آن قصه

ن، آبه آن اشاره دارد. و اين استخفاء مناسب با اعمالي است كه ممكن است آن را به ديگري نسبت داد، نظير سرقت و امثال 
 :شود كه آن چيزي كه اين آيه و آيات قبلش به آن اشاره دارد، همان چيزي است كه آيهدر نتيجه اين احتمال تاييد مي

 "وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً "

 .به آن نظر دارد

ر مقدور چون هيچ چيزي در آسمان و زمين نيست كه استخفاء و پنهان كردن امري از خداي تعالي امري است محال، و غي
بر خدا پنهان باشد و وقتي استخفاء از خداي تعالي محال و غير مقدور باشد، طرف مقابلش يعني عدم استخفاء هم امري 

گيرد. اضطراري و غير مقدور است، و چون از هر دو طرف غير مقدور است، ديگر مالمت و سرزنشي به آن تعلق نمي
ر، بينيم كه بر حسب ظاهكني. ولي ميكني و يا پنهان نميود كسي را مالمت كرد كه چرا كارت را از خدا پنهان ميشنمي



رسد و جوابش اين است كه معناي آيه مورد بحث اين سرزنش را كرده و اين خود سؤالي است كه در اين جمله به ذهن مي
وَ ال  "ايه است از حياء كردن و شرمنده شدن و به همين جهت جمله:تحت اللفظي استخفاء منظور نيست، بلكه اين كلمه كن

 "يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ

 "وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما ال يَرْضي مِنَ الْقَوْلِ "را با دو قيد مقيد كرده، اول با جمله

 و با اين قيد «1»
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گفتند ريختند و سخناني ميفهمانيد كه خيانتكاران مورد بحث در هنگام شب براي برائت خود از آن خيانت مذموم، طرح مي
 "وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً "كه خدا از آن راضي نبوده است. و دوم با جمله:

اين قيد فهمانده كه خداي تعالي در هر حالي كه يكي از آن احوال جرمي است كه مرتكب شدند، عالم و آگاه است و و با 
 "...وَ هُوَ مَعَهُمْ  "تقييد به اين دو قيد يعني قيد

 "... وَ كانَ اللَّهُ "و قيد

نظر از خدا  كاران مورداي اينكه خيانتدر حقيقت تقييد به عام بعد از تقييد به خاص است. و اين در حقيقت تعليل است بر
 .كنند و اين شرم نكردنشان دو علت دارد: يكي علتي خاص، و يكي علتي عامشرم نمي

 "... ها أَنْتُمْ هؤُالءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "

ست اين گيرند. چيزي كه هاي نمياين دفاع بهرهاين آيه بيان اين معنا است كه دفاع از اين خائنين فائده ندارد، و خائنين از 
گيرم در زندگي دنيا از آنان دفاع كرديد، در روز قيامت چه كسي از آنها دفاع  "فرمايد:بيان را به صورت استفهام آورده، مي

زي ارزش پشي و منظور آيه شريفه اين است كه بفهماند به فرض كه دفاع از آنها در زندگي دنيايشان كه نزد خدا "كند؟مي
كه  و يا به عبارتي روز قيامت -ندارد، سودي برايشان داشته باشد در زندگي آخرتيشان كه قدر و منزلتي عظيم نزد خدا دارد

هيچ مدافعي نخواهند داشت. و كسي نيست كه از قبل آنها بگو مگو كند و در كار آنان وكالت كند و  -ظرف دفاع است
 .آنان باشدمتكفل امور آنان و اصالح شؤون 

 "... وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ "

كند به اينكه به سوي پروردگار خود بر گردند و از آن جناب طلب در اين آيه خداي تعالي خائنان را ترغيب و تشويق مي
 .مغفرت كنند

ترقي دادن مطلب از پائين به باال  "داردمي و يا بخود ستم روا -كندكسي كه عمل بد مي "و ظاهرا منظور از ترديد در جمله
است. چون مراد از سوء، تعدي به ديگران و مراد از ظلم، تعدي بر نفس خويش است كه معلوم است بدتر از تعدي اول است 

ت تر از معصيت ظلم باشد مانند معصيت صغيره نسبت به معصيو يا مراد از كلمه سوء معصيتي است كه از نظر زشتي پائين
 .-و خدا داناتر است -كبيره

 009بيان سه جهت در باره گناهي كه با علم به گناه بودن آن صادر شود[ ..... ص : ]

و اين آيه شريفه و دو آيه بعد آن هر سه در اين زمينه سخن دارند كه غرض واحدي را تامين كنند و آن غرض بيان گناهي 
كند، آيه اولي است كه آدمي با علم به گناه بودنش مرتكب شود، هر يك از سه آيه جهتي از جهات آن گناه را بيان مي



امه گذارد. و در نشود، با تبعاتي كه دارد، در نفس او اثر سوء باقي مي سازد كه هر معصيت كه انسان مرتكب آنروشن مي
 اعمالش 
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تواند به وسيله توبه و استغفار، آن اثر سوء را از بين ببرد، و اگر بنده خدا توبه و استغفار بكند، شود، و بنده خدا مينوشته مي
 .خدا را غفور و رحيم خواهد يافت

دهد كه هر گناهي كه ايشان مرتكب شوند، تنها و تنها به ضرر خود كرده و ممكن نيست كه اثر آن گناه و آيه دوم تذكر مي
خود تالش نكند، و براي تبرئه خود گناه خطا برود، يعني دامن او را نگيرد و به جاي او دامنگير غير شود. پس گنه كار بي

 .دست به افتراء و تهمت نزندخود را به گردن بي گناهي نيندازد و 

شود، به فرض هم كه به ديگران تهمت بزند و به گردن دهد كه خطا و گناهي كه انسان مرتكب ميو آيه سوم توضيح مي
 .بي گناهان بشكند، تازه مرتكب گناهي ديگر، غير گناه اول شده است

 008..... ص : آثار و تبعات گناه فقط گريبانگير شخص گنهكار است، نه غير از او[ ]

ه در سابق گذشت كه اين آيه از نظر مضمون مرتبط ب "وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلي نَفْسِهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً "
آن  براي آيه بعد است كه مساله تهمت به خدا و گناه را متعرض است، و بنا بر اين جمله مورد بحث به منزله مقدمه است

 فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلي نَفْسِهِ "آيه و در نتيجه جمله:

كنند، و در اين صدد است كه اثر گناه را منحصرا معين در مرتكب آن كند، و اين خود اندرزي است به كساني كه گناه مي "
بر هر كس كه گناهي مرتكب  اين است كه -و خدا داناتر است -اندازند، و معناي آيهسپس آن را به گردن بي گناهي مي

كند، و دود گناه او تنها به چشم خودش شود واجب است متوجه اين معنا بشود كه هر گناهي بكند عليه خودش ميمي
رود، و نه به چشم ديگران و گناه را او مرتكب شده، نه غير او، هر چند كه به گردن ديگران بيندازد، و يا كسي گناه او را مي

چون خدا  .سازداندازد و نه تعهد ديگران اثر گناه او را از او دور ميه تهمت گناه او را به گردن ديگران ميگردن بگيرد، ن
داند گناه را چه كسي مرتكب شده، و او شخص گنه كار است، نه متهم و نه كسي كه گردن گرفته، و خدا حكيم است، و مي

ا لَه "دهد، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:زر گناه را جز بر و ارزش نميكند، و وبه جرم گناه، غير گناه كار را مؤاخذه نمي
وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ  "و نيز فرموده:« 1» "وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "و نيز فرموده:« 1» "ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ

 .«2» "ءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْآمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ 
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 000و اشاره به وجه بكار بردن تعابير مختلف در باره معصيت[ ..... ص :  "خطيئه "معناي كلمه]



وقتي كسي اراده  :گويدات ميراغب در مفرد "وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً "
گويند فالني خطا كرد. و اگر همان چيز را كه چيزي كند، و اتفاقا چيز ديگري را به دست آورد و يا كاري ديگر كند، مي

شود كه به كسي كه عملي كرده كه درست آن را انجام گويند فالني اصابه كرد. گاهي هم ميخواسته بود به دست آورد، مي
 "ند:گويگويند فالني به خطا رفت. و از اين باب است كه ميتواند عمليش كند، مياي كرده كه خوب نميرادهنداده و يا ا

يعني به راه خطا رسيد و راه صواب را  "اخطا الخطاء "و "اصاب الصواب "و يا "اخطا الصواب "گويندو يا مي "اصاب الخطا
رست نرفت، بلكه در آن نيز خطا كرد. و اين لفظ يعني لفظ خطا بطوري به خطا رفت و به راه صواب رسيد و راه خطا را هم د

خواهد در حقايق تدبر كند، بايد در هر مورد استعمالي فكر كند كه مالحظه كرديد، مشترك در چند معنا است. و كسي كه مي
 .ببيند اين لفظ در خصوص آن مورد به چه معنا است

نزديك است چيزي كه هست كلمه خطيئه را بيشتر در جايي  "سيئه "نا با كلمهاز نظر مع "خطيئه "گويد: كلمهو نيز مي
كنند كه مورد مقصود اصلي و في نفسه نبوده باشد، بلكه آن مورد و آن فعلي كه به خطا انجام شده زائيده از استعمال مي

خواهد ا ميخورد. و يا تنهي بر ميمقصدي ديگر باشد، مثل كسي كه قصد كرده شكاري را با تير بزند، ولي تير او به انسان
 .شودمسكري بنوشد و قصد هيچ جنايتي ندارد، و ليكن وقتي مست شد جنايت هم مرتكب مي

البته اين زائيدن و سبب شدن براي تحقق خطا دو جور است، يكي آن سببي است كه خودش نيز حرام است، مانند نوشيدن 
حرام و ممنوع نيست، مثل تير انداختن به طرف شكار كه عملي است مسكر كه سبب جنايتي شود. دوم سببي كه خودش 

نْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ ... وَ لكِ "شود و خداي تعالي درباره اين قسم فرموده:جايز ولي گاهي سبب جنايتي مي
 "... يئَةً أَوْ إِثْماًوَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِ "و نيز فرموده: "ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

 «1»كه در اين دو آيه منظور از خطا قسم دوم است كه مرتكب هيچ قصدي به انجام آن نداشته است. اين بود گفتار راغب. 

 "نياز از موصوف شده، ديگر حاجت نيست بگوئيم:كنم خطيئه از اوصافي است كه در اثر كثرت استعمال بيو من خيال مي
 رساند، مانند كلماتود كلمه اين معنا را ميبلكه خ "فعل خطيئه
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 "پيشامد رزيت "و "حادثه مصيبت ":مصيبت و رزيت و سليقه كه اينها نيز احتياجي به موصوف ندارند، الزم نيست بگوئيم
گوئيم رأيي كه منشا آن قريحه باشد نه الهام گيري و تعلم از ديگران بلكه به حادثه مي "رأيي سليقه "ت كننده( و)ناراح

 .گوئيم سليقهگوئيم رزيه و به رأي آن چناني ميمصيبت، و به پيش آمد مي

ر ه معناي عملي است كه خطا دب "خطيئه "و وزن فعيل داللت دارد بر انباشته شدن حادثه و استقرار آن و بنا بر اين كلمه
 .آن انباشته شده و استقرار يافته، و خطا آن فعلي است كه بدون قصد از انسان سرزده باشد، مانند قتل خطا

همه اينها كه گفته شد به حسب اصل لغت بود، و اما بر حسب استعمال بايد دانست كه معناي كلمه خطا را توسعه دادند، و 
بايست انجام شود را از مصاديق خطا شمردند، و هر عملي و يا اثر عملي كه از آدمي بدون كه نميبه عنوان مجاز هر عملي 

شود، و همچنين هر عملي كه و معلوم است كه چنين عملي معصيت شمرده نمي -اندقصد سر زده باشد، خطيئه خوانده
و معلوم است كه به اين اعتبار آن عمل را  -ودانجام دادنش سزاوار نباشد را خطيئه ناميدند. هر چند كه با قصد انجام ش

 .نامندمعصيت و يا وبال معصيت مي

 "وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً "و اما خداي سبحان از آنجا كه در جمله:



 .ادداند نبايد انجام دخطيئه را به كسب نسبت داده، مرادش از اين كلمه همان معصيت است يعني انجام دادن عملي كه مي

د از خطيئه در آيه شريفه، آن عملي است كه با قصد و عمد انجام شود، هر چند كه وضع آن عمل وضعي باشد كه پس مرا
 .جا دارد كسي قصد انجام آن را نكند

به معناي عملي است كه با وبال خود انسان را از خيرهاي بسياري  "اثم "گفتيم: كلمه« 1» "قُلْ فِيهِما إِثْمٌ "در تفسير آيه:
سازد، مانند شرب خمر، و قمار، و سرقت، از كارهايي كه هيچ انساني آن را به منظور به دست آوردن خيرات زندگي محروم ب

دهد، و بر عكس موجب انحطاط اجتماعي و سقوط آدمي از وزن اجتماعي و سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمي انجام نمي
 .شودمي

سِبْ وَ مَنْ يَكْ "به نحو ترديد و نسبت دادن هر دو به كسب در جمله: "اثم "و "خطيئه "و بنا بر اين پس اجتماع هر دو كلمه
 "... خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً

به اين معنا باشد: هر كس  -و خدا داناتر است -كند كه هر يك از آن دو معناي خاص خود را بدهد، و آيه شريفهايجاب مي
 معصيتي كند كه
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وبال آن از مورد خودش تجاوز نكند چون ترك واجبات يا فعل بعضي از محرمات چون ترك روزه، خوردن خون و نيز هر 
ه معصيت خود را به بي كس معصيتي كند كه وبال آن استمرار دارد، مانند قتل نفس بدون حق و مانند سرقت، و آن گا

 .گناهي تهمت بزند، بهتاني و اثمي آشكار را مرتكب شده است

ه خوانده، و رمي به معناي انداختن تير ب "رمي "در اين آيه شريفه دو استعاره لطيف بكار رفته است: اول اينكه تهمت زدن را
ت و قبول و زر و وبال بهتان را تحمل و يا به طرف دشمن، و يا به طرف شكار است. دوم اينكه تن در دادن به اين عمل زش

 .عبارتي احتمال خوانده

ماند كه شخصي را بدون اطالع ترور كند و به نامردي از پاي كند، مثل كسي ميكانه تهمت زننده كه بي گناهي را متهم مي
اش باز دارد، و محروم سازد و ندگيگذارد كه او را از هر خيري در تمامي زدر آورد، و چنين عملي بار سنگيني به دوش او مي

 .هرگز از دوش او نيفتد

 خوانده، "اثم "و از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه چرا تعبير از معصيت در آيات كريمه مختلف است، يك جا آن را
و  هخواند "ضاللت "و جايي ديگر "خيانت "، يك جا"ظلم "، و جايي ديگر"سوء "ناميده يك جا "خطيئه "جايي ديگر

 .روشن شد كه هر يك از اين الفاظ معنايي دارد. كه مناسب با محلي است كه در آنجا استعمال شده است

 "... وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ "

ميم كنند( اين است كه تص گرفتند، تو پيامبر را گمراه)تصميم مي "همت "سياق آيات داللت دارد بر اينكه مراد از كلمه
گرفتند آن جناب را راضي كنند به اينكه از همان افرادي كه در ابتداي آيات به عنوان خائنين نامبرده شدند دفاع كند، و مي

 مْ هؤُالءِها أَنْتُ "بنا بر اين مراد از اين طايفه نيز همان كساني است كه خداي سبحان روي سخن به آنان بر گردانيد و فرمود:
 "... جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا

 .آيدشود كه روايتش به زودي ميو قهرا اين طايفه با قوم و خويش ابي طعمه تطبيق مي.

وَ  "مراد از اين گمراهي به قرينه اينكه بعد از آن فرموده: "كنند مگر خودشان راو گمراه نمي "ان شاء اللَّه و اما اينكه فرمود:



 "... ءٍضُرُّونَكَ مِنْ شَيْما يَ

 .كندرسانند( نوعي گمراهي است كه از خود آنان به ديگران تجاوز نميو هيچگونه ضرري به تو نمي)

 .اند گمراهند براي اينكه تصميمشان عين معصيت است و هر معصيتي ضاللت استپس خود آنها در اين تصميمي كه گرفته

 113، ص: 2وَ ما يُضِلُّونَ ترجمه الميزان، ج "هست كه ما در بحثي كه پيرامون آيه: البته براي اين گفتار معناي ديگري

 "إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ

 .داشتيم. در جلد سوم اين كتاب آن را يادآور شديم و چون مناسب با اين مقام نيست آن معنا را در اينجا نياورديم «1»

 "... ءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْوَ ما يَ "و اما اينكه فرمود:

را بطور مطلق نفي كرده. چيزي كه  (اي در بر دارد و آن اين است كه اضرار خائنين و حاميان آنان به رسول خدا )صنكته
 ... وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ "آيد كه اين اطالق با جملههست از ظاهر سياق بر مي

است و  "يضرونك "البته اين در صورتي است كه جمله مذكور حاليه باشد از ضميري كه در جمله .مقيد شده باشد "
د در اولش شود اگر حاليه شد، غالبا باياند: جمله فعليه كه با فعل ماضي شروع ميپوشي كنيم از اينكه علماي نحو گفتهچشم
به  -چه خائنين مورد بحث و چه ديگران -ن زمينه خواهد بود كه اضرار مردمدر آيد. در اين صورت كالم در اي "قد "حرف

 .رسول خدا )ص( را نفي كند، چه اضرار در علم آن جناب را و چه اضرار در عملش را

رسانند، نه در علمت و نه در عملت، در حالي كه كنند مگر خودشان را و به تو هيچگونه ضرري نميگمراه نمي "فرمايد:مي
 «1. »"ي تعالي كتاب و حكمت بر تو نازل كرده استخدا

 004انزال كتاب بر رسول اللَّه )ص( و تعليم حكمت به او مالك در عصمت آن حضرت و مصونيتش از ضرر و ضاللت است[ ..... ص : ]

 "... وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ "

 "ءٍوَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ "آيد كه اين جمله در مقام تعليل جمله:همانطور كه قبال نيز اشاره كرديم از ظاهر كالم بر مي

 "ءٍوَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ "و يا روي هم جمالت:

توانند رسول خدا )ص( را گمراه كنند و يا ضرري به آن جناب برسانند. م نميفهماند علت اينكه مرداست، هر چه باشد مي
 .همين انزال كتاب و تعليم حكمت است كه مالك در عصمت آن حضرت است

 004گفتاري پيرامون معناي عصمت ..... ص : 

 اشاره

شود م به وسيله آن معصوم مييابد و شخص معصوآيد، آن چيزي كه عصمت به وسيله آن تحقق مياز ظاهر اين آيه بر مي
 .گذارد صاحبش مرتكب معصيت و خطا گرددنوعي از علم است. علمي است كه نمي

__________________________________________________ 

 ."24سوره آل عمران، آيه "(1)

ت و علم نحو تابع قرآن است، توان اينطور جواب داد كه سند عربيت صحيح قرآن مجيد اسو اما قول علماي نحو را مي)(2)
بر سر جمله حاليه در نيامده، همين خود  "قد "پس اگر در آيه مورد بحث حرف .نه اينكه قرآن كريم تابع علم نحو باشد

 ("مترجم "جايز است. "قد "دليل است بر اينكه نياوردن
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شود. هم چنان كه )در جاي خود مسلم شده( كه ساير اخالق پسنديده و به عبارتي ديگر علمي است كه مانع از ضاللت مي
ار شود آثاز قبيل شجاعت و عفت و سخاء نيز هر كدامش صورتي است علمي كه در نفس صاحبش راسخ شده و باعث مي

و  شره و بخل شود از اينكه صاحبش متصف به ضد آن صفات گردد. مثال آثار جبن و تهور و خمود وو مانع مي .آن بروز كند
 .تبذير از او بروز كند

، ها و رذايلشود كه صاحبش از وقوع در مهلكهآيد كه اگر علم نافع و حكمت بالغه باعث ميدر اينجا اين سؤال پيش مي
مصون و از آلوده شدن به پليديهاي معاصي محفوظ باشد، بايد همه علما اين چنين معصوم باشند و حال آنكه اينطور 

 .نيستند

گوئيم: بله، علم نافع و حكمت بالغه چنين اثري دارد، هم چنان كه در بين رجال علم و حكمت و فضالي از اهل پاسخ مي در
كنيم. و ليكن اين سببيت مانند ساير اسبابي كه موجود در اين عالم مادي و طبيعي دست در كارند تقوا و دين مشاهده مي

 .بيني كه كمال او بطور دائم او را از نواقص حفظ كندهيچ دارنده كمالي را نميسبب غالبي است نه دائمي. به شهادت اينكه 

اش از نقص غالبي است نه دائمي و اين خود سنتي و هيچگاه تخلف نكند. بلكه هر قدر هم آن كمال قوي باشد جلوگيري
ه است كه قواي شعوري مختلفي ك بينيم دست در كارند. و علت اين دائمي نبودن اثر ايناست جاري در همه اسبابي كه مي
شوند آدمي از حكم بعضي ديگر غفلت كند، و يا حد اقل توجهش به آن ضعيف گردد. مثال در انسان هست، بعضي باعث مي

كند، كسي كه داراي ملكه تقوا است ما دام كه به فضيلت تقواي خود توجه دارد. هرگز به شهوات ناپسند و حرام ميل نمي
 شود و هواي نفس آن قدرور ميشود كه آتش شهوت آن چنان شعلهكند. اما گاه ميتقواي خود رفتار ميبلكه به مقتضاي 

شود كه آن شخص متوجه فضيلت تقواي خود شود و يا حد اقل گيرد كه چه بسا مانع آن ميتحت جاذبه شهوت قرار مي
فرضي بدون درنگ عملي كه نبايد انجام دهد، شود و معلوم است كه در چنين توجه و شعورش نسبت به تقوايش ضعيف مي

 .خردراني را بخود ميدهد، و ننگ شره و شهوتمي

ساير اسباب شعوري كه در انسان هست نيز همين حكم را دارند و اگر اين غفلت نبود و سبب سببيت خود را از دست 
س هر شد. پاز تاثير آن سبب جلوگير نمي شد، و هيچ چيزيداد، آدمي هرگز از حكم هيچيك از اين اسباب منحرف نمينمي

 .بينيم ريشه و علتش برخورد و نبرد اسباب با يكديگرند و غالب شدن يك سبب بر سبب ديگر استچه تخلف مي

 002منشا عصمت نوعي از علم است، غير از علوم معمول و عادي كه تاثير غالبي دارند نه دائمي[ ..... ص : ]

آن نيرويي كه نامش نيروي عصمت است، يك سبب علمي و معمولي نيست بلكه سببي است شود كه از اينجا روشن مي
 علمي و شعوري كه به هيچ وجه مغلوب هيچ سبب ديگر 
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 .شديافت و احيانا بي اثر ميهاي شعوري معمولي بود بطور يقين تخلف در آن راه ميشود. و اگر از اين قبيل سببنمي

 .شودشود اين علم از غير سنخ ساير علوم و ادراكات متعارفه است كه از راه اكتساب و تعلم عايد ميپس معلوم مي

وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ  "فرمايد:مي (بينيم كه خداي تعالي در خطابش به شخص رسول خدا )صو در آيه مورد بحث مي
 "لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما 

كه و گو اين "آموختيكتاب و حكمت بر تو نازل كرد، و علمي به تو تعليم داد كه خودت از راه اكتساب هرگز آن را نمي "
فهميم. زيرا ما انسانهاي معمولي آن ذوقي كه معناي اين جمله را بدان جهت كه خطابي است خاص، آن طور كه بايد نمي



ك بكند نداريم و ليكن اينقدر هست كه از ساير كلمات خداي تعالي در اين باب تا حدودي مطلب حقيقت اين علم را در
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ  "و آيه شريفه:« 1» "قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ "شود، مانند آيه:براي ما روشن مي

 .«1» "كُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍعَلي قَلْبِكَ لِتَ

فهميم كه نازل كردن هر چه بوده از سنخ علم بوده، چون محل نزول آن قلب شريف آن جناب بوده و از از اين آيات مي
 ابراهيم و موسي و شود كه اين انزال از قبيل وحي و تكليم بوده، چون در جاي ديگر در باره نوح وجهتي ديگر معلوم مي

 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ "عيسي )عليهم السالم( فرموده:
 .«2» "عِيسي

 .«3» "النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ "و نيز فرموده:

 .«2» "إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحي إِلَيَّ ... "و نيز فرموده:«. 2» "إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحي إِلَيَّ ... "و نيز فرموده:

__________________________________________________ 

ره، آيه سوره بق "ند كه همان جبريل قرآن را بر قلب تو نازل كرد.بگو كساني كه با جبريل دشمني دارند متوجه باش(1)
42". 

 ."42سوره شعراء، آيه  "روح االمين قرآن را به زبان عربي گويا بر قلب تو نازل كرد تا از بيم رسانان باشي.(2)

 وحي كرديم و به ابراهيم و براي شما از دين همان را تشريع كرد كه قبال به نوح توصيه كرده بود، و همان را كه به تو(3)
 ."12سوره شوري، آيه  "موسي و عيسي توصيه نموديم ...

 ."122سوره نساء، آيه  "ما به تو وحي كرديم هم چنان كه به نوح و انبياي بعد از او وحي كرديم.(4)

 [.....] ."24سوره انعام، آيه  "كنم مگر آنچه را كه به من وحي شده است.من پيروي نمي(5)

 ."142سوره اعراف، آيه  "كنم ...نها آنچه را كه بر من وحي شده پيروي ميت(6)
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شود كه مراد از انزال همان وحي است و وحي كتاب و حكمت خود نوعي تعليم الهي است. از اين آيات مختلف استفاده مي
و خدا كتاب و حكمت  "فرمايد:ت از آيه مورد بحث كه ميكه خداي تعالي پيامبرش را به آن اختصاص داده. چيزي كه هس

شود كه اين تعليم الهي استفاده مي "آورديبر تو نازل كرد و علمي به تو تعليم داد كه هرگز از راه اكتساب به دست نمي
آن جناب  تنها وحي كتاب و حكمت نيست. چون مورد آيه شريفه، داوري رسول خدا )ص( در حوادثي است كه پيش آمده، و

براي رفع اختالف از رأي خاص به خود استفاده فرموده، و معلوم است كه اين علم، يعني رأي و نظريه خاص آن جناب غير 
 .علم كتاب و حكمت است، هر چند كه متوقف بر آن دو نيز هست

 007دو نوع علم است[ ..... ص :  "وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ... وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ "مراد از انزال و تعليم به رسول اللَّه در جمله:]

 "وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ "شود كه مراد از انزال و تعليم در جمله:از اينجا روشن مي

نوعي  شده. و دوم به وسيلهبا نزول جبرئيل امين تعليم آن جناب داده ميدو نوع علم است: يكي علمي كه به وسيله وحي و 
شده و اين دو نوع بودن تعليم رسول خدا القاء در قلب و الهام خفي الهي و بدون نازل شدن فرشته وحي تعليمش داده مي

 .كند)ص( چيزي است كه روايات وارده در علم النبي )ص( آن را تاييد مي

 "وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ "مراد از جمله و بنا بر اين پس

داد، اسباب عادي كه در تعلم هر انساني دست در كارند و علوم اين است كه خداي تعالي نوعي علم به تو داد كه اگر نمي



 .دهند در به دست آوردن آن علم برايت كافي نبودعادي را به انسانها تعليم مي

ناميم خود نوعي از ي كه گذشت معلوم شد اين موهبت الهيه كه ما آن را به نام نيروي عصمت ميدر نتيجه از همه مطالب
علم و شعور است كه با ساير انواع علوم مغايرت دارد، ساير علوم همانطور كه گفتيم گاهي مغلوب ساير قواي شعوري واقع 

ر ساير قوا غالب و قاهر است و همه را به خدمت خود در گيرند( ولي اين علم هميشه بگشته )در كورانها مورد غفلت قرار مي
 .كندها و خطاها حفظ ميآورد. و به همين جهت است كه صاحبش را از كل ضاللتمي

اند به نام روح القد َ كه آنان را تشديد در روايات نيز آمده كه رسول خدا و امام )صلوات اللَّه عليهم اجمعين( روحي داشته
 "فرمايد:نموده و اين همان روحي است كه در آيه شريفه زير بدان اشاره نموده مييت و خطا حفظ ميكرده و از معصمي

 "نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً
«1». 

__________________________________________________ 

دانستي كه چيست و نه ايمان را و و اين چنين وحي كرديم به تو روحي را كه از عالم امر ما بود، تو خود نه كتاب را مي(1)
 ."52سوره شوري، آيه  "م.ليكن اين ما بوديم كه آن را نوري كرديم تا هر كس از بندگان را كه خواستيم با آن هدايت كني
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البته اين وقتي است كه ما ظاهر و تنزيل آيه را در نظر بگيريم و كاري به تاويل آن نداشته باشيم و ظاهرش همين است كه 
ير است كه خداي تعالي كلمه روح را به عنوان معلم و هادي بر پيامبرش القا فرموده، و نظير آن آيه شريفه، آيه ز

 .«1» "كاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَوَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّ "فرمايد:مي

ه خواهد اء اللَّه العزيز در سوره انبيا از نظر خوانندالبته اين استشهاد بر اسا َ بياني است كه ما در تفسير اين آيه داريم و ان ش
 «1»كند. گذشت. و اجمال آن اين است كه روح نامبرده پيامبر و امام را به فعل خيرات و بندگي خداي سبحان تشديد مي

 000ص :  در آيه شريفه فوق[ ..... "آورديعلمي كه هرگز با آموختن به دست نمي "و "حكمت "و "كتاب "بيان مراد از]

وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ  "و نيز از آنچه گذشت روشن گرديد كه مراد از كتاب در جمله:
 "تَعْلَمُ

 "فرموده:شود، همان اختالفي كه آيه شريفه زير بدان اشاره نموده و هاي مردم ميهمان وحيي است كه براي رفع اختالف
 "فُوا فِيهِحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّا َِ فِيمَا اخْتَلَكانَ النَّا َُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْ

 .كه بيان و تفسير آن در جلد اول اين كتاب گذشت« 2»

اي است كه به وسيله وحي نازل شده، در وضع زندگي دنيا و آخرت ت در آيه مورد بحث ساير معارف الهيهو مراد از حكم
 "وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ "انسانها سودمند است و مراد از اينكه فرمود:

 .اي است كه در كتاب و حكمت استغير معارف كليه و عامه

اند: منظور از هايي وارد است. ايشان گفتههاي بعضي از مفسرين در اين آيه چه اشكالگفتهشود كه به با اين بيان روشن مي
علمي كه هرگز با آموختن بدست  "كتاب، قرآن، و منظور از حكمت، احكامي است كه در قرآن آمده، و منظور از جمله

 علم به غيب و علم به "آوردينمي

__________________________________________________ 

كنند و فعل خيرات و بپاداري نماز و دادن زكات را به ايشان وحي و ما آنان را پيشوايان كرديم كه به امر ما هدايت مي(1)



 ."22سوره انبياء، آيه  "كرديم و ايشان تنها پرستندگان ما هستند.

حي كرديم كه خيرات را بجا آريد و بين اين دو چون فرموده: ما فعل خيرات را به آنان وحي كرديم و نفرموده به آنان و)(2)
 .("مترجم "-تعبير فرقي است روشن

مردم همگي يك امت بودند، سپس خداي تعالي پيامبران را كه بشارت دهنده و بيم رسانند مبعوث كرد، و با آنان كتاب (3)
 ."112سوره بقره، آيه  "نند.به حق را نازل فرمود تا در بين مردم در آنچه درباره آن اختالف كردند، داوري ك
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و  شرايع "آوريعلمي كه با آموختن به دست نمي "احكام است، بعضي ديگر كتاب و حكمت را به قرآن و سنت و جمله
ما  هاند كه وجه سستي اين اقوال با بيانات گذشتاند بعضي ديگر حرفهايي ديگر زدهسرگذشت رسوالن قديم تفسير كرده

 .شود، و ديگر حاجت نيست دوباره آن مطالب را تكرار كنيمروشن مي

 009بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

 "وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

 .اين جمله منتي است كه به رسول خدا )ص( نهاده

 "ناجيته ":گويد: وقتي بگوييراغب مي "مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالحٍ بَيْنَ النَّا َِ ال خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
كه به  گرفته شده "نجوة "معنايش اين است كه من با او مطلبي سري و بيخ گوشي در ميان نهادم، و اصل اين كلمه از ماده

به  "نجوي "و بنا به گفته وي كلمه«. 1»معناي زمين خلوتي است كه تو با كسي در آنجا خلوت كني. اين سخن راغب بود 
نيز اطالق گردد.  "نجوي "معناي گفتگوي سري و پنهاني است، و چه بسا كه اين كلمه درباره شخص دو طرف صاحب

)زماني كه ايشان نجوا بودند( يعني  "وَ إِذْ هُمْ نَجْوي "يعني به خود آن دو نيز نجوا گويند. هم چنان كه قرآن كريم فرموده:
 .يكديگر نجوا كردندبا 

 "لْقَوْلِإِذْ يُبَيِّتُونَ ما ال يَرْضي مِنَ ا "فرمود:به مطلب قبلي كه مي "ال خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ "و در اين گفتار، يعني جمله:

حث مطلب ب برگشت شده، البته اين در صورتي است كه بگوئيم آيات به يكديگر اتصال دارند، كه در اين صورت جمله مورد
فرمايد: هيچ چيزي در بيشتر سخنان سري قبل را كه راجع به سخن محرمانه و سري به طريق تبييت بود عموميت داده، مي

آنان نيست، چه اينكه اين سخنان به طريق تبييت باشد و چه به طريق ديگر، نظير اين تعميم دادن مطلبي خاص، در آيه 
كس  و هر "ه مورد بحث سخن از سخنان سري داشت و جا داشت در آيه بعدي بفرمايد:بعدي به كار رفته به اين معنا كه آي

د، بلكه ولي اينطور نفرمو "كنيمكند، چنين و چنانش مي "نجوا "به همفكر خود بر سر دشمني با رسول و مشاقه با آن جناب
 چه اينكه اين مشاقه و دشمني به "مكنيو هر كس با رسول دشمني كند چنين و چنانش مي "مطلب را عموميت داده فرمود:

 .طريق نجوا باشد و چه به طرق ديگر

 اين است كه استثنايي منقطع "إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ "و ظاهر استثناي:

__________________________________________________ 

 .323مفردات راغب، ص (1)
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دهد، و يرا م "ليكن "معناي "اال "يعني مستثناء قبل از استثناء داخل در جمعيت مستثناء نبوده( در نتيجه كلمه) .باشد
هيچ خيري در سخنان بيخ گوشي آنان نيست، و ليكن كسي كه امر به صدقه يا معروف يا اصالح  "شود:معناي آيه چنين مي

 ."تكند، در اين امر كردنش خير هسبين مردم مي

 شود: يكي اينكه چرا دعوت بيخ گوشي به خير را امر خواند؟در اينجا دو سؤال مطرح مي

 «1»جوابش اين است كه اين از قبيل استعاره است. 

كند سه چيز دانسته: يا صدقه، و يا معروف و يا اصالح سؤال دوم اينكه خداي تعالي خيري را كه صاحب نجوا بدان امر مي
 .صدقه خود يكي از مصاديق معروف است و با آوردن كلمه معروف احتياج به ذكر صدقه نبود بين مردم. با اينكه

رساند، در اينجا نيز آوردن كلمه صدقه جوابش اين است: ذكر خاص با وجود عام، عنايت زايدي نسبت به خاص را مي
ندتر به نجوا است و غالب موارد فهماند كه صدقه فرد كامل معروف است و در احتياجش به سخنان سري طبعا نيازممي

 .همين طور است

 "... وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ "

وجه خير  دهد. تا به اين وسيلهدر اين جمله حال نجوا را به بياني ديگر و از نقطه نظر آثار يعني مثوبت و عقوبت تفصيل مي
 .سازدودن آنچه كه خير نيست را روشن ميبودن آنچه از نجوا كه خير است و وجه خير نب

و حاصل مفادش اين است كه: نجوا دو قسم است: يكي نجواي كسي كه منظورش از آن به دست آوردن خشنودي خداي 
تعالي است كه خواه ناخواه نجواي او يا با عنوان معروف منطبق است، و يا با عنوان اصالح بين مردم. البته معروف و 

 .دهداطر رضاي خدا صورت بگيرد كه چنين نجوايي را خداي تعالي با اجري عظيم پاداش مياصالحي كه به خ

قسم دوم نجوايي كه منظور توطئه چيني عليه رسول خدا و اتخاذ طريقي غير طريق مؤمنين صورت بگيرد. كه خداي 
گذارد تا همه ادي را در اختيارشان مييعني انواع برخورداريهاي م .كندسبحان صاحبان چنين نجوايي را امالء و استدراج مي

 .گناهان را مرتكب شوند، و در آخر به دوزخ شوند كه بد سر انجامي است

__________________________________________________ 

ت دعوكانه خواسته است دعوت كننده بسوي خير را احترام نموده و او را ما فوق طرف مقابلش قلمداد كند زيرا او با )(1)
 ("مترجم "كند.خود حقي به گردن طرف مقابلش پيدا مي
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اب مصدر ب "شقاق "و "مشاقة "مصدر "وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدي وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ "
گويند اين شاخه افتاده، شقي از آن درخت ناي قطعه جدا شده از چيزي است. )مثال مياست كه به مع "شق "مفاعله از ماده

 .(است

پس مشاقه و شقاق اين است كه تو در يك شقي قرار بگيري، و طرف مقابلت در شق ديگر. و اين كنايه است از مخالفت و 
 .طرفيت

دايت روشن و مشخص شده. معنايي جز مخالفت كردن با و بنا بر اين، مشاقه كردن با رسول خدا، آن هم بعد از آنكه راه ه
 .رسول، و از اطاعتش سر پيچي كردن ندارد

 بيان ديگري است براي مشاقه با رسول "وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ "و بنا بر اين، جمله

 030)ص( است[ ..... ص :  كه از اتباع غير آن نهي شده، اطاعت از رسول اللَّه "سبيل المؤمنين "مراد از]



ص( و مراد از سبيل مؤمنين اطاعت رسول است. چون اطاعت رسول، اطاعت خداي تعالي است، هم چنان كه خود خداي )
 .«1» "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ "تعالي فرمود:

دهد، همان اجتماع بر اطاعت خدا و يل مياي تشكپس سبيل مؤمنين بدان جهت كه بر ايمان به خدا اجتماع كرده جامعه
تواني بگويي راه مؤمنين عبارت است از اجتماع بر اطاعت رسول. چون حافظ وحدت سبيل رسول است. و اگر خواستي مي

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلي  "مؤمنين همان اطاعت رسول )ص( است، هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده:
قاتِهِ وَ ال الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُعَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يا أَيُّهَا 

 .«1» "مِيعاً وَ ال تَفَرَّقُواتَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَ

 .كرديم يعني جلد سوم عربي اين كتاب گذشتاين معنا در سابق آنجا كه اين آيه را تفسير مي

 "هِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَمْ بِوَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُ "و نيز فرموده:
«2». 

__________________________________________________ 

 ."24سوره نساء، آيه "(1)

 شود و رسول او در بين شما است؟ باورزيد با اينكه همين شمائيد كه آيات خدا در بينتان تالوت ميو چگونه كفر مي(2)
به سوي صراط مستقيم هدايت شده؟ هان اي كساني كه ايمان آورديد از خدا آن طور اينكه هر كس خدا را حافظ خود بداند 

ه آل سور "كه شايسته مقام اوست پروا كنيد و زنهار جز در حال اسالم از دنيا نرويد و همگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد.
 ."142عمران، آيه 

، پس آن را پيروي كنيد و راههاي ديگر را پيروي مكنيد، باشد، اين استو اينكه راه من در حالي كه راهي مستقيم مي(3)
اشد كه كند، بسازد، با شما هستم. اين وصيتي است كه خداي تعالي شما را بدان توصيه ميكه شما را از راه خدا متفرق مي

 ."122سوره انعام، آيه  "تقوا پيشه سازيد.
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اند. در خدا عبارت است از راه تقوا و مؤمنين عبارتند از كساني كه به سوي اين راه دعوت شده و وقتي به حكم اين آيات راه
 "اند عبارت است از سبيل تعاون بر تقوا، هم چنان كه فرمود:نتيجه سبيل اين مؤمنين در حالي كه اجتماعي تشكيل داده

 .«1» "ي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِتَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي وَ ال تَعاوَنُوا عَلَ

كنيد از معصيت خداي تعالي و شق عصاي اجتماعي اسالم و يا به عبارتي ايجاد تفرقه در و اين آيه بطوري كه مالحظه مي
 .كند، و اين همان است كه گفتيم معناي سبيل مؤمنين استآن را نهي مي

 ."... قِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدي وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَوَ مَنْ يُشاقِ "فرمايد:پس معناي آيه مورد بحث كه مي

ولِ سُيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَال تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّ "فرمايد:كند كه ميبه معناي آيه زير برگشت مي
كنيم كه او و اعمال او اقتضاي آن را دارد و او را يعني ما با او همان معامله مي "نُوَلِّهِ ما تَوَلَّي "«1» "وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوي

 .كنيماش كه همان پيروي غير سبيل مؤمنين است ياري و مساعدت ميطبق خواسته

كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ، وَ ما كانَ عَطاءُ  "فرمايد:خاطر نشان ساخته، مياين معنا را قرآن كريم در جاي ديگر 
 «2. »"رَبِّكَ مَحْظُوراً

عطف شده به جمله قبلي و همين خود داللت دارد بر  "واو "اين جمله به وسيله حرف "وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً "
. و نيز داللت دارد بر اينكه هر "اصالء در جهنم "و هم "نُوَلِّهِ ما تَوَلَّي "شود، همو معامله با افراد مورد بحث مياينكه هر د



 دو معامله يكي است، يك امر الهي است كه قسمتي از آن

__________________________________________________ 

 ."1سوره مائده، آيه  "دهيد و تجاوز يكديگر را كمك نكنيد.بر هر كار نيك و بر تقوا يكديگر را ياري (1)

ايد، هر گاه با يكديگر نجوا كرديد، به گناه و تجاوز و نافرماني كردن رسول نجوا نكنيد، هان، اي كساني كه ايمان آورده(2)
 ."4سوره مجادله، آيه  ".بلكه به احسان و تقوا نجوا كنيد

سوره  "دهيم و عطاي پروردگار تو جلوگير ندارديفه را از عطاي پروردگارت كمك ميما هم آن طايفه را و هم اين طا(3)
 ."14اسراء، آيه 
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است. و قسمت ديگرش در آخرت بروز  "توليت ما تولي "يابد و آن مسالهدر دنيا جريان مي -كه قسمت آغاز آن باشد -
 .است. كه بد بازگشت گاهي است "اصالء در جهنم "كند و آن مسالهمي

 "... إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "

 033مشاقه و دشمني با رسول )ص( شرك به خداي عظيم است[ ..... ص : ]

بنا بر  يل كند، البته اينرا كه در آيه قبل بود تعل "نُوَلِّهِ ما تَوَلَّي وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ ... "خواهد جمله:ظاهر اين آيه اين است كه مي
ل، كند بر اينكه مشاقه و دشمني با رسواين است كه آيات به يكديگر اتصال داشته باشند و در اين صورت آيه داللت مي

آمرزد و اي بسا اين معنا از آيه شرك به خداي عظيم است و اينكه خداي تعالي اين گناه را كه به وي شرك بورزند نمي
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ  "فرمايد:فاده شود كه ميشريفه زير نيز است

نَ طِيعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ. إِنَّ الَّذِيالْهُدي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَ
 .«1» "كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

كند را تعليل رسول امر مي خواهد مضمون آيه دوم كه به اطاعت خدا و اطاعت كردن ازچون ظاهر آيه سوم اين است كه مي
شود، و اين را هم به كند. در نتيجه بفهماند كه خروج از طاعت خدا و طاعت رسول او، كفري است كه هرگز آمرزيده نمي

 .شود شرك به خدا استدانيم كه كفري كه هرگز آمرزيده نميحكم آياتي ديگر مي

آيات استشهادي بود، حال بايد دانست كه از مقام آيه نيز مطلبي آنچه تا كنون استفاده كرديم از الفاظ آيه مورد بحث و 
به  "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "به جمله "وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ "شود، به اين بيان كه الحاق جملهاستفاده مي

وم يعني مشاقه و دشمني با رسول را بفهماند. و ما در جلد اين منظور بوده كه بيان را تكميل كند و عظمت اين مصيبت ش
 .(تواند بدانجا مراجعه كندچهارم اين كتاب مطالبي مربوط به اين آيه آورديم )كه خواننده مي

 ".انث الحديد انثا "شود:است، وقتي گفته مي "انثي "جمع كلمه "اناث "كلمه "إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً "

__________________________________________________ 

محققا كساني كه به كفر گرائيده و از راه خدا جلوگيري كرده و با اينكه راه هدايت برايشان روشن گشت مع ذلك با (1)
ه نتيجيرسانند و خداي تعالي به زودي اعمالشان را برسول دشمني ورزيدند، بايد بدانند كه هرگز ضرري به خدا نمي

هان، اي كساني كه ايمان آورديد خدا را اطاعت كنيد و رسول را فرمان ببريد و اعمال خويش را باطل مسازيد كه  .سازدمي
سوره  ".آمرزدمحققا كساني كه كافر شدند و از راه خدا جلوگيري كردند و در آخر كافر مردند، خداي تعالي هرگز آنان را نمي

 [.....] ."23محمد، آيه 
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معنايش اين است كه فالن زمين خيلي  "انث المكان "معنايش اين است كه آهن نرم و چكش پذير شد. و چون گفته شود:
فهميم يك جهت در همه موارد استعمال اين ماده هست زود سرسبز شد و يا قابل كشت شد. پس از اين موارد استعمال مي

اند از اين باب است. و اگر ال و نرمي و تاثر پذيري و اگر جنس ماده از هر حيوان را نيز انثي خواندهو آن عبارت است از انفع
ها و ها بدين جهت است كه به زعم آنان بتاند، به قول بعضيها و هر معبود ديگر خود را اناث خواندهپرستان، بتبت

 هاي پرستندگان خود را براي از خواستهيست و هيچ خواستهمعبودها تاثر پذير و منفعل است و خودش فاعل و اثر بخش ن
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ  "ها آورده و فرموده:بودن بت "اناث "آورند و در جاي ديگر قرآن همين معنا را براينمي

بابُ شَيْئاً ال يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ
يَمْلِكُونَ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ال يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ ال  "و باز در جاي ديگر فرموده:« 1» "اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

شود كه مراد از انوثت بتها همين بنا بر اين روشن مي« 1» "لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً وَ ال يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ ال حَياةً وَ ال نُشُوراً
در مقايسه  قپذيرند و فعل ندارند و اين خود خاصيت مخلواست كه اين دو آيه خاطرنشان كردند، يعني اينكه فقط انفعال مي

 «2»با خالق او تبارك و تعالي است. 

 034تعبير شده[ ..... ص :  "اناث "وجه اينكه از خدايان دروغين به]

 و اين وجه در اينكه چرا خدايان دروغين را اناث خوانده، بهتر از وجهي است كه ديگران

__________________________________________________ 

 اي بيافرينند هر چند همه آنهاتوانند پشهكنيد هرگز نميدروغيني كه شما آنها را به جاي خدا عبادت ميمحققا خدايان (1)
توانند آن چيز را از آن پشه باز ور شود و چيزي از آنها بربايد نميدست به دست هم دهند و حتي اگر يك پشه به آنها حمله

ر دو ناتوانند )و اين بدان جهت است كه( خدا را آن چنان كه بايد تصور پس بگيرند. آري طالب و مطلوب، پرستنده و معبود ه
 "23سوره حج، آيه  "نكردند و نفهميدند كه خداي تعالي قوي و شكست ناپذير است.

اني گرفتند اند خداياند، بلكه خود آفريده خداي تعاليبه جاي خداي تعالي خداياني ديگر گرفتند كه هيچ چيز را نيافريده(2)
 ."2سوره فرقان، آيه  "نه مالك نفع و ضرر خويشند و نه مالك مرگ و زندگي و معاد خود. كه

ها و چه فرشتگان و چه جنيان هر چه باشند در مقايسه با خالق تعالي چيزي ها و چه فرعونو خدايان مشركين چه بت)(3)
است چون هيچ حركتي ندارند. و اما امثال فراعنه و هاي سنگي و فلزي و چوبي كه واضح به جز انفعال و تاثير ندارند، اما بت

ديگران، هر چند كه جاندار هستند و جنب و جوشي دارند ولي در مقايسه با خداي تعالي جنب و جوششان هم از آن حضرت 
 .("مترجم "است و هيچ موجودي در فعلش و اثرش مستقل از خداي تعالي نيست
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 اي از عرب برايگانه الت و عزي و منات و امثال آنها است، زيرا هر قبيلههاي سهبت "انثي "اند: مراد از كلمهتهآورده و گف
ها مؤنث يعني بت فالن قبيله. حال، يا به خاطر اين بوده كه اسامي بت "انثي بني فالن "گفتند:خود بتي داشت و به آن مي

شود و شود به جمع مؤنث بسته ميبي جان بودند و كلمه جماد وقتي جمع بسته ميمجازي بوده و يا به خاطر اينكه جماد و 
 .گويند جماداتمي

ونِهِ إِلَّا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُ "وجه اينكه گفتيم توجيه ما بهتر است اين است كه توجيهي كه نقل كرديم با حصري كه در جمله:
ودهايي شود، معبانيم در بين معبودهايي كه به جاي خداي تعالي پرستيده ميدسازد چون ميآمده آن طور كه بايد نمي "إِناثاً



 .انددر باره آنها صادق نيست مانند عيساي مسيح )ع( و برهما و بودا كه هر سه مرد بوده "انثي "هست كه كلمه

ت كه از هر خيري عاري باشد. البته اين به فتحه ميم به معناي كسي اس "مريد "كلمه "وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً "
 .كلمه در مورد مطلق عاري نيز استعمال دارد، چه عاري از خير و چه عاري از غير آن

شود كه با هيچ خيري وابسته نيست، و اصل به كسي گفته مي "مريد "و كلمه "مارد "بيضاوي در تفسير خود گفته: كلمه
غالم  "و نيز "صرع ممرد "مويي و برهنگي از پر و پشم وضع شده و تعبيرتركيب براي توصيف به نرمي و لطافت و بي

مو، و همه از اين باب است، اولي به معناي تختي نرم و لطيف، و دومي به معناي پسري بي "شجرة مرداء "و نيز "امرد
 «1»سومي به معناي درختي است كه برگ آن اندك و تك تك باشد. اين بود گفتار بيضاوي. 

از دعوت است، و دعوت  "يدعون "آيد كه جمله مورد بحث بياني باشد براي جمله سابق چون كلمهظاهر گفتار بر ميو از 
گويند كه اصل عبادت و منشا آن دعوت نيازهاي آدمي است به كنايه از عبادت است و به اين مناسبت، عبادت را دعوت مي

 :آورد خداي تعالي طاعت را نيز عبادت خوانده، فرمودهبر مي اينكه آدمي خود را به پناه كسي بكشاند كه حاجتش را

 .«1» "أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي "

ان غير خداي تعالي، عبادت و دعوت شيطان و بنا بر اين برگشت معناي جمله مورد بحث به اين است كه عبادت پرستندگ
 .مريد است چون اطاعت او است

__________________________________________________ 

 .133، ص 1تفسير بيضاوي، ج (1)

مكنيد چون كه او دشمني آشكارا براي شما  -اطاعت -آيا با شما اي بني آدم عهد نكرده بوديم كه شيطان را عبادت(2)
 ."21سوره يس، آيه  "؟-اطاعت كنيد -اينكه مرا بپرستيد است، و
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به معناي دور كردن ملعون از رحمت است و اين جمله صفت دومي است براي شيطان، صفت  "لعن "كلمه "لَعَنَهُ اللَّهُ "
هماند فقيقت تعليل صفت اول است و مياوليش اين بود كه او مريد است و از هر خيري عاري و تهي است. صفت دوم در ح

 .كه علت عاري بودن شيطان از هر خير اين است كه او رانده شده و دور شده از رحمت خدا است

خواهد اشاره كند به گفتاري كه خداي عز و جل در جاي ديگر از كانه مي "وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً "
 "فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ "كرده و آن اين است كه آن ملعون گفته بود:شيطان حكايت 

«1». 

 در حقيقت اعتراف و تقدير بر اين معنا است كه فريب "بطور قطع از بندگانت نصيبي مقدر خواهم گرفت. "و در اينكه گفت:
اند بنده خداي تعالي هستند و يك انسان هر قدر هم كه فريب شيطان را بخورد ن اينكه فريب او را خوردهخوردگان او در عي

تواند از بندگي خدا بيرون شود و چگونه ممكن است بيرون شود در حالي كه خداي تعالي رب او است و هر حكمي كه نمي
 .راندبخواهد در باره او مي

 036و عاقبت كار آنها[ ..... ص : بيان حال فريب خوردگان شيطان ]

 "... وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ "

وش از آن مشتق شده به معناي شكافتن است و شكافتن گ "فليبتكن "كه مصدر باب تفعيل است و جمله: "تبتيك "كلمه
ود كه اند: عرب جاهليت را رسم بر اين بشود و آن اين است كه گفتهاند تطبيق ميها نقل كردهحيوانات با مطلبي كه بعضي



را  "سائبه "كردندو شتري كه به عنوان وفاء به عهد رها مي "بحيره "گوش ماده شتري كه پنج شكم زائيده باشد
 .شكافتند تا اعالم كنند كه اين حيوان آزاد است و در نتيجه خوردن گوشت آن بر همه جايز استمي

مساله ضاللت را  "وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ "اش مصاديقي از ضاللت است. و با اينكه در جملهده همهو اين اموري كه در آيه شمرده ش
صريحا ذكر كرده اگر اين مصاديق از ضاللت را نيز بر شمرده از باب ذكر عام و سپس نام بردن از بعضي افراد آن عام است. 

 ارد. در اين آيه شريفه از شيطان حكايت شده كهفهماند عنايت خاصي به اين چند فرد دكه گوينده به شنونده مي

__________________________________________________ 

وره ص، س "كنم، مگر بندگان مخلصت را كه عده كمي از انسانهايند.پس به عزتت سوگند كه همه انسانها را گمراه مي(1)
 ."22آيه 
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انسانها را از راه سرگرم كردنشان به پرستش غير خدا و ارتكاب گناهان گمراه خواهم كرد و آنان را با اشتغال گفته است: من 
دهم، تا آنچه را كه برايشان مهم و حياتي است به به آمال و آرزوهايي كه از اشتغال به واجبات زندگيشان باز بدارد فريب مي

دهم كه گوش چهار پايان خود را بشكافند و )با اينگونه ا كنند و دستورشان ميخاطر آنچه موهوم و خالي از واقعيت است، ره
دهم كه خلقت خدايي را تغيير دهند مثال مردان عقايد خرافي و موهوم( حالل خدا را بر خود حرام سازند و نيز دستورشان مي

 -بريدن اعضاء -را در آنها بكشند و يا انواع مثله اند و استعداد زن گرفتن را دارند اخته نموده اين استعدادرا كه مرد خلق شده
 .را باب كنند و يا مردان با يكديگر لواط و زنان با يكديگر مساحقه كنند

و بعيد نيست كه مراد از تغيير خلقت خداي تعالي خروج از حكم فطرت و ترك دين حنيف باشد آن ديني كه خداي تعالي در 
 .«1» "لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّا ََ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ ":اش فرمودباره

باشد را ولي گرفتن او كند، ميخداي تعالي بعد از حكايت كالم شيطان وعده او را كه همان اطاعت او در آنچه امر مي
خِذِ وَ مَنْ يَتَّ "اطاعت او معنايش اين است كه شما او را به جاي خداي تعالي ولي و سرپرست خود بگيريد:دانسته، فرموده: 

و من يكن الشيطان له وليا، و هر كس  "و در افاده اين معنا نفرمود:« 1» "الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً
اي را بفهماند كه آيات سابق آن را فهمانيد و آن اين بود كه تنها ولي عالم خداي تا همان نكته "باشدكه شيطان ولي او 

 .تعالي است و هيچ كس ديگر بر هيچ چيز عالم واليت ندارد، هر چند كه مردمي او را ولي خود بگيرند

 "... راًيَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُو "

و چه  "يناًفَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِ "فرمود:آيد كه اين جمله تعليلي براي اين قسمت از آيه قبلي باشد كه مياز ظاهر سياق بر مي
 هايتر از اين خسران كه سعادت حقيقي كسي مبدل به سعادت خيالي و شقاوت واقعي شود و با وعدهخسراني روشن

 :فرمايدكمال خلقت او مبدل به خسران و نقص شود هم چنان كه خداي تعالي مي دروغين و آرزوهاي موهوم

__________________________________________________ 

روي دل سوي دين حنيف كن، ديني كه زبان فطرت است، فطرتي كه خداي تعالي انسان را بر آن فطرت آفريده، (1)
 ."24سوره روم، آيه  "ايدار چنين ديني است.پذيرد، دين پآفرينشي كه دگرگونگي نمي

 .و هر كس شيطان را به جاي خدا، ولي خود بگيرد به خسراني روشن زيانكار شده است(2)
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جِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، فَوَفَّاهُ حِسابَهُ، وَ اللَّهُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ، يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّي إِذا جاءَهُ لَمْ يَ "
 .«1» "سَرِيعُ الْحِسابِ



كند، به خالف اماني )كه جمله: و يمنيهم هايي كه او بدون واسطه ميهاي شيطان عبارت است از وسوسهاما وعده
ت و منظور از آن هر امر خيالي است كه و هم از آن لذت متضمن آن است( كه آن از نتائج وسوسه اس -كندآرزومندشان مي

و به همين جهت بود كه خداي تعالي تمني و يا به عبارت ديگر استفاده از آرزوهاي دروغي بشر را غرور نخواند « 1»ببرد. 
 .ي پوشيده نيستدهد مگر غرور و فريب را، و اين نكته بر كسشان نميبلكه وعده او را غرور خواند و فرمود: شيطان وعده

أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ال  "هاي شيطان، عاقبت حال فريب خوردگان او را بيان نموده، فرمود:خداي تعالي بعد از بيان وعده
، عاقبت حالشان اين است كه منزلگهي در دوزخ دارند كه به هيچ وجه محيصي از آن ندارند و محيص "يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً

 "فالني عدول كرد يا جا عوض كرد و يا گريزگاهي يافت و از آنجا پا به فرار گذاشت "كه به معناي "حاص "ماضياز 
 .باشدمي

خداي سبحان بعد از بيان عاقبت حال فريب خوردگان شيطان، حال كساني را بيان كرد كه در مقابل آن طائفه قرار دارند، 
تند و منظورش از بيان حال طرف مقابل فريب خوردگان اين بود كه بيان خود يعني مؤمنيني كه از فريب شيطان بر حذر هس

، و در اين آيات "... وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ "نسبت به فريب خوردگان را تكميل كند، لذا فرمود:
تر كار رفته، روشنب "مِنْ دُونِ اللَّهِ -لَعَنَهُ اللَّهُ -إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ "به سياق غيبت "نُصْلِهِ -نُوَلِّهِ "التفاتي از سياق تكلم مع الغير
 "فرمايد:و در وسط خود را غايب فرض كرده مي "كنيمما او را چنين و چنان مي "فرمود:بگويم در اول خداي تعالي مي

 خداي تعالي چنين و چنان

__________________________________________________ 

 نتيجه بودن و نتيجه به عكس دادن نظير سرابي است كه در بياباني واقعو كساني كه به كفر گرائيدند، اعمالشان در بي (1)
باشد و لب تشنه آن را آب بپندارد، همين كه به سويش آمد آن را چيزي نيابد و خدا را در آنجا بيابد، خداي تعالي جزا و كيفر 

 ."24سوره نور، آيه  "اي كم و كاست كف مشتش بگذارد و خدا سريع الحساب است.را بدون ذره كفرش

 هاي خود آن لذتلذت بردن واهمه از چيزي كه برايش لذت آور است ربطي به شيطان ندارد، ليكن شيطان با وسوسه (2)
اقعي بپندارد، آن هم لذتي كه جا دارد به خاطر دهد كه فريب خورده او آن لذت را لذتي ورا آن قدر در نظر واهمه زينت مي

به دست آوردنش هر لذت واقعي ديگر را فدايش ساخت، پس روشن شد كه كار مستقيم و بالواسطه شيطان وسوسه و 
 ."مترجم "دهد.تقويت اماني است كه با وساطت قوه واهمه آدمي انجام مي
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بشود،  ايت دو نكته در نظر بوده: يكي اينكه آنجا كه مقام اقتضاء دارد به عظمت خداي تعالي اشارهو در اين التفا "كندمي
را بياورد، همين كه اين غرض تامين شد، دو  "اللَّه تعالي "اسم جالله "كنيمما چنين و چنان مي "در آنجا به جاي ضمير

 "يد:فرمادر اين آيات دوباره به سياق اصلي برگشته، ميباره به سياق اول كه سياق اصلي بود بر گردد، هم چنان كه 
كند كه ، نكته دوم اشاره به قرب حضور خداي تعالي و محجوب نبودنش از وضع بندگان اشاره مي«1» "سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

 .معناي ولي مؤمنين هم همين است

اي كه قبال از شيطان آورد ذكر در اين جمله، وعده خداي تعالي را در مقابل وعده "وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا "
فرمايد: وعده خداي تعالي حق و گفتار او صدق فرمود: وعده شيطان چيزي به جز غرور نيست و در اينجا مينموده، آنجا مي

 .است

 039.... ص : كرامت نزد خدا بستگي به اعمال دارد و كسي از خداوند طلبكار نيست[ .]



لي خواهد از گفتار مفصدر اين آيه شريفه، به آغاز سخن برگشت شده و كانه مي "لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ ال أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ "
 .كه تا كنون آورده بود خالصه گيري كند

ل فرمود و از اصراري كه آنان به رسول آري از اعمالي كه در آيات قبل، از بعضي مؤمنين حكايت و از اقوالي كه از آنان نق
دهد، آنان اي رخ ميكردند كه رعايت جانب آنان را بفرمايد و در مواقعي كه بين آنان و ديگران نزاع و مشاجرهخدا )ص( مي

حال اند: كردهآيد كه مؤمنين اينطور فكر ميرا عليه ديگران معاضدت و مساعدت فرمايد، اين معنا بطور خالصه به دست مي
ايم و بر خدا و رسول واجب است كه رعايت احترام ما را نموده، ايم، حقي بر خدا و پيامبرش پيدا كردهكه ما ايمان آورده

اي رخ دهد از ما طرفداري كنند، چه اينكه ما بر حق و آنان جانب ما را رعايت كنند و هر زمان كه بين ما و ديگران مشاجره
طل و آنان بر حق باشند و چه اينكه طرفداري از ما عدالت باشد و يا ظلم باشد، اين طرز تفكر بر باطل باشند و چه ما بر با

عينا همان طرز تفكري است كه پيشوايان ضاللت و اطرافيان آنان و رؤساي جور و قوم و خويش و اذناب آنان دارند، يك 
گذارد و هم به ما فوق خود و در عين اينكه در يبينيم هم به زير دست خود منت مفرد طاغوتي را اگر در نظر بگيريم مي

 داند و توقعكند، در عين حال خود را مستحق احترام او ميبرابر ما فوقش خضوع و كوچكي نموده دستوراتش را اطاعت مي
 دارد كه رئيسش به او احترام نموده، رعايت جانبش را بكند و اگر وقتي با ديگران نزاع و مشاجره كرد،

__________________________________________________ 

 .ما به زودي آنان را داخل بهشت خواهيم كرد(1)
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 .رئيس از او حمايت كند، چه اينكه حق با او باشد و چه با خصم او باشد

وَ قالُوا  "و در آيه شريفه:« 1» "أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُوَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصاري نَحْنُ  "بطوري كه قرآن كريم در آيه شريفه:
، حكايت فرموده يهود و نصارا «2» "قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "و آيه شريفه:« 1» "كُونُوا هُوداً أَوْ نَصاري تَهْتَدُوا

 .ستنددانكردند، خود را طلبكار او نيز ميه خيال خود عبادت مياند، يعني در عين اينكه خدا را بچنين طرز تفكري داشته

و به همين جهت خداي عز و جل در اين آيه هم مؤمنين مذكور را رد كرد و هم به دنبال آنان اهل كتاب را و طرز تفكر 
 هايي خيالي وور را صورتاي است، كانه آرزوها و توقعات غلط مذكغلط مزبور را اماني خواند و اين تعبير، مجازي و استعاره

، به "لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ ":هايي دانسته كه در عالم خارج هيچ اثري ندارد و فرمودهكنكخوشتر دللذت آور و به عبارت ساده
پرداز نيست و به دلخواه اهل كتاب هم نيست بلكه دلخواه شما مسلمانان و يا شما گروهي از مسلمانان منحرف و خيال

زد خدا و حمايت خدا از شما دائر مدار اعمال شما است تا اعمال شما چگونه باشد، اگر خير باشد، خدا هم نظر خيري كرامت ن
به شما خواهد داشت و اگر شر باشد به جز شر پاداشي نخواهيد داشت، و اگر اول سيئه و گناه را ذكر كرد و بعد حسنه را، 

 .يابددر سيئات تبلور ميبراي اين بود كه عمده خطاي اين خوش خيالها 

 ."مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ ال يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً "

اين جمله بطور فصل آمده، يعني با واو عاطفه، عطف به ما قبل نشده و به اصطالح ادبي به فصل آمده نه به وصل و اين 
ف وقتي صر "قعيت جواب از سؤالي فرضي را دارد و تقدير آن سؤال و اين جواب اين است:بدان جهت است كه اين جمله مو

گفتن شهادتين و داخل شدن در حريم اسالم و ايمان اين خاصيت را نداشته باشد كه همه خيرات را به سوي آدمي جلب 
ه يز چنين اثري نداشته باشد، پس چگري نكند و همه منافع زندگي ما را تامين نمايد و همچنين وقتي يهوديت و نصراني

 شود؟فرقي بين داشتن اين اديان با نداشتن آن هست و باآلخره حال آدمي به كجا كشيده مي

بيند و به غير از خدا هيچ ولي و ناصري براي هر كس عمل زشتي را مرتكب شود كيفرش را مي "فرمايد:قرآن در پاسخ مي



 نيك انجام خود نخواهد يافت و هر كس هم كه اعمال

__________________________________________________ 

 ."12سوره مائده، آيه  "يهود و نصارا گفتند: ما پسران خدائيم.(1)

 ."122سوره بقره، آيه  "گفتند: يهودي و نصراني شويد تا راه را يافته باشيد.به مردم مي(2)

 [.....] ."22سوره آل عمران، آيه  "ندارد.هيچ ملتي بي كتاب، حق تحكم و سروري بر ما را (3)
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 ."... دهد، چه مرد باشد و چه زن )البته در صورتي كه ايمان داشته باشد( پاداش خود را كه همان بهشت است خواهد ديد

شود كه شريعت اسالم آن را نيوي ميمطلق است و به همين جهت هم شامل كيفرهاي د "مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ":جمله
مقرر كرده، از قبيل قصاص كردن جاني و بريدن دست دزد و شالق زدن و سنگسار كردن زاني و امثال آن از احكام 

شود كه خداي تعالي چه در كتابش و چه به زبان رسول گراميش سياسات و غير سياسات و هم شامل كيفرهاي اخروي مي
 .آنها را وعده داده است

مناسب با مورد آيات كريمه مورد بحث و منطبق با آنها نيز همين بود كه جمله مورد بحث را مطلق بياورد، چون در رواياتي 
 :كه در شان نزول اين آيات وارد شده، آمده است كه

لمان ا مساين آيات درباره سرقتي نازل شد كه شخصي مرتكب آن شده بود و آن گاه گناه خود را به گردن فردي يهودي ي
 .كردند كه عليه آن يهودي يا مسلمان بي گناه حكم كنداش به پيغمبر )ص( اصرار ميانداخته بود، تازه او و دار و دسته

نيز مطلق شده، هم شامل ولي و نصيرهاي دنيوي از  "وَ ال يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً "و باز به همين جهت جمله:
ا كنند و نه خويشاونديش بفهماند كه آن دو وي را شفاعت ميشود و در نتيجه ميرسول اللَّه )ص( و يا اولي االمر ميقبيل 

كند و هم شامل ولي و نصيرهاي اي دارد و نه احترام اسالم و دين از شالق خوردن او جلوگيري ميآن دو برايش فائده
تواند از معذب شدن گنهكاران مانع شود مگر افرادي كه آيات بعد نمي فهماند كه در آخرت هيچ كسشود و مياخروي مي

 .شامل آنان است

 040روند[ ..... ص : عمل كنندگان به بخشي از اعمال صالحه، چه زن و چه مرد، به شرط مؤمن بودن به بهشت مي]

اين آيه شريفه بيانگر  "فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ ال يُظْلَمُونَ نَقِيراً وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ "
كنند و آن پاداش عبارت است از بهشت، سازد كه اعمال صالح ميوضع شق دوم است و پاداش كساني را خاطرنشان مي

عميم داده و از سوي ديگر فعليت آن را چيزي كه هست خداي تعالي در اين آيه از يك جهت رسيدن به بهشت را توسعه و ت
 .كندمقيد كرده به قيدي كه آن فعليت را تضييق مي

از يك سو شرط كرده كه صاحب عمل صالح اگر بخواهد به پاداش خود يعني بهشت برسد، بايد كه داراي ايمان باشد، چون 
 گذارد و هر عمل صالحي بكند آنباقي نمي هر چند پاداش در برابر عمل است و ليكن آنكه كافر است كفرش براي او عملي

 وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا "نمايد، هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده:اجر ميرا حبط و بي
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 "يَعْمَلُونَ

«1». 

 .«2» "مْ وَ لِقائِهِ، فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَال نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناًأُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِ "و نيز فرموده:



تا در نتيجه پاداش اخروي و بهشت را منحصر كرده باشد به كساني كه  "و من يعمل الصالحات "و از سوي ديگر نفرمود:
 .اي است در وعده به بهشتو اين خود توسعه "لْ مِنَ الصَّالِحاتِوَ مَنْ يَعْمَ "همه اعمال صالحه را انجام دهند، بلكه فرمود:

ير كرد كه جزاي خبله، از آنجا كه مقام، مقام بيان جزاء است، رعايت اين دقت الزم بود، فضل الهي نيز همين را اقتضاء مي
كه ايمان آورد و مقداري  آخرت را منحصر در افرادي انگشت شمار نكند بلكه آن را عموميت دهد تا شامل حال هر كسي

اعمال صالحه انجام دهد بگردد و آن گاه از راه توبه بنده و يا شفاعت شفيعان، بقيه اعمال صالح را كه او انجام نداده و 
 وَ هِإِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِ "گناهاني را كه مرتكب شده، تدارك و جبران نمايد هم چنان كه در كالم مجيدش فرموده:

 :و بحث مفصل ما پيرامون توبه در ذيل آيه شريفه« 2» "يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ

وَ اتَّقُوا  "در جلد چهارم عربي اين كتاب و بحث ديگرمان پيرامون مساله شفاعت در ذيل آيه:« 3» "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ "
 .در جلد اول اين كتاب گذشت« 2» "فْسٍ شَيْئاًيَوْماً ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَ

حكم را عموميت داده تا شامل مردان و زنان هر دو بشود و اختصاص به  "مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي "و از سوي سوم با آوردن جمله:
 .مردان نداشته باشد

حل از قبيل هند و مصر و ساير آري از نظر اسالم هيچ فرقي بين مرد و زن نيست، بر خالف پندار قدماي اهل ملل و ن
پنداشتند زنان اصال عملي ندارند و اعمال صالحه آنان پاداش ندارد و نيز بر خالف آنچه از يهوديان و پرستان كه ميبت

 اند: زنان نزد خدامسيحيان به ظهور رسيده كه گفته

__________________________________________________ 

 ."22سوره انعام، آيه  "شود.اجر ميفائده و بيآنچه عمل نيك كنند بياگر شرك بورزند (1)

آنان كه به آيات پروردگارشان و به روز قيامت كه روز لقاي او است كفر ورزيدند اعمالشان بي نتيجه و حبط شد، در (2)
 ."142سوره كهف، آيه  "كنيم.نتيجه ما در قيامت براي سنجش وضع آنان ميزاني بپا نمي

آمرزد و اما گناهان كوچكتر از آن را از هر كس بخواهد بطور قطع خدا اين گناه را كه به وي شرك بورزند نمي(3)
 ."112سوره نساء، آيه  "آمرزد.مي

 ."112سوره نساء، آيه  "(4)

 ."32سوره بقره، آيه  "(5)
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اسر است، هر چه حرمت و كرامت هست از آن مردان است و نيز بر خوار و بي مقدارند، چون خلقتشان ناقص و اجرشان خ
پنداشت كه آنان نيز گرفتار اين عقائد خرافي بودند ولي اسالم دو طائفه زن و مرد را يكسان خالف آنچه عرب جاهليت مي

 ."مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي "معرفي نموده، فرمود:

مله اول تا ج "وَ ال يُظْلَمُونَ نَقِيراً "اضافه كرد كه: "فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ "و چه بسا همين سر در كار بوده كه دنبال جمله:
داللت كند بر اينكه زنان نيز مانند مردان داراي مثوبت و اجرند و جمله دوم بفهماند كه هيچ فرقي بين آن دو از جهت 

 فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ "ين حقائق تصريح نموده و فرموده:زيادت پاداش و نقصان آن نيست، هم چنان كه در جاي ديگر به ا
 «1» ."أَنِّي ال أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

 "... وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ "

اي كه ممكن است به ذهن شنونده بيايد قبال پاسخ داده باشد و آن سؤال اين هد از يك سؤالي و شبههخواكانه اين آيه مي
است كه وقتي براي اسالم مسلمان و يا ايمان يهوديان و نصرانيان هيچ تاثيري در جلب خير به سوي آنان در حفظ 



دهند و وجود و عدم آن ات او هيچ چيز به انسان نميمنافعشان ندارد و كوتاه سخن اينكه وقتي در برابر ايمان به خدا و آي
به  شود كه يك انسانيكسان است، ديگر چه كرامتي و ارزشي براي اسالم هست و ديگر چه مزيتي براي ايمان تصور مي

 .عشق رسيدن به آن مزيت به سوي ايمان گرايش پيدا كند؟

ات قبل پيدا شود( گفته شده: كرامت و احترام داشتن دين در پاسخ به اين سؤال )كه گفتيم ممكن است در دل شنونده آي
 و با اين استفهام از طريق "وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً "امري است كه شكي در آن نبوده، حسن آن بر هيچ عاقلي پوشيده نيست:

ز داشتن اي اچارهارسال مسلم( اين معنا را مسلم داشت كه اسالم بهترين دين است، توضيح اينكه هيچ انساني )اصطالحي 
ها و آنچه در زمين است از آن دين ندارد و بهترين دين اين است كه انسان روي خود تسليم خدايي كند كه آنچه در آسمان

د و كند عمل نماياو است و در برابر او خضوع كند، خضوع عبوديت و بر طبق آنچه كيش و ملت حنيف ابراهيم اقتضا مي
مين است و به همين جهت است كه خداي سبحان ابراهيم )ع( را كه اولين كسي است كه كيشي كه مطابق فطرت باشد ه

 وجه خود را در حالي كه نيكوكار بود تسليم خداي تعالي نموده، ملت حنفيت را پيروي كرد، خليل خود

__________________________________________________ 

داد و مستجاب كرد كه من هرگز عمل صالح هيچ عاملي را چه مرد باشد و پس پروردگارشان دعايشان را چنين پاسخ (1)
 .گذارم، زيرا شما همه از يكديگريدكنم و بين زن و مرد فرقي نميچه زن ضايع نمي

 ."142سوره آل عمران، آيه  "
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 .گرفت

مانند خلت و دوستي دائر در بين مردم و حاكم در ميان  ليكن اين را هم اضافه كنيم كه كسي خيال نكند خليل خدا بودن
ها بر سر حق است و گاهي بر سر آنان است، نه، هرگز، زيرا دوستي در بين مردم تنها دائر مدار حق نيست، گاهي دوستي

بد و اما اها در بين بشر راه بيها و زورگوييگوييباطل و همين قسم دوستي است كه منشا شده فسادهايي از قبيل جزاف
هاي بشر و رؤسا و خداي سبحان مالكي است غير مملوك و محيطي است كه كسي به او احاطه ندارد به خالف مولي

پادشاهان كه از بردگان و رعايا و زير دستان خود مالك هيچ چيزي نيستند و اگر چيزي از آنان را مالك شوند در مقابل 
بلكه  كنندشوند، يك تنه حكومت نميها قاهر و غالب و حاكم ميبت به بعضيدهند و اگر نسچيزي از خود در مقابل آن مي

گر است و به كنند با كمك بعضي ديآورند، اگر نسبت به بعضي ظلم ميبه وسيله بعضي ديگر اين قهر و غلبه را به دست مي
توانند در اندازند، ديگر نميلطنت ميكاران، مخالف اراده او شود، او را از رياست و سهمين جهت اگر روزي اراده همين كمك

 .مقام خود ثابت بمانند

وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ  "فرمود: "وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ... "شود كه چرا دنبال جمله:از اينجا روشن مي
 ."ءٍ مُحِيطاًبِكُلِّ شَيْ

 044ذشته([ ..... ص : بحث روايتي ])در ذيل آيات گ

بيله بني اي از انصار از قاين بوده كه دسته "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ ... "در تفسير قمي آمده كه سبب نزول اين آيه شريفه:
ده و رابيرق كه سه برادر به نام بشير و بشر و مبشر و جزء منافقين بودند، ديوار خانه عموي قتادة بن نعمان را سوراخ ك

مقداري طعام را كه او براي زن و بچه خود تهيه كرده بود با يك شمشير و يك زره را بردند و اين قتاده از رزمندگان جنگ 
 .بدر بود



وي شكايت نزد رسول خدا )ص( برده، عرضه داشت: يا رسول اللَّه! چند نفر خانه عموي مرا نقب زده، طعامي را كه او براي 
ود با يك شمشير و يك زره بردند و اين چند نفر از يك خانواده بدي هستند، از سوي ديگر در بين عيال خود تهيه كرده ب

ه اي شرور بود، در پاسخ قتادآنان مردي مؤمن به نام لبيد بن سهل بود كه در رأي همفكر آنان بود و بني ابيرق كه خانواده
لبيد بن سهل است و چون خبر به لبيد رسيد شمشير خود را  )كه از نزد رسول خدا )ص( برگشته بود( گفتند: اين سرقت كار

دهيد؟ با اينكه خود شما سزاوارتر از من به اينگونه كه آيا نسبت دزدي به من مي :گرفته، به سوي بني ابيرق شتافت و گفت
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كرديد؟ و در هجو آن جناب اشعاري )ص( را هجو مي بارها خودم شنيدم كه( رسول خدا)اعماليد؟ و با اينكه منافق هستيد و 
داديد؟، يا بايد اين مساله روشن و اين سارق معلوم شود و يا آنكه سروديد و آن گاه اشعار خود را به قريش نسبت ميمي

: خدا رحمتت شمشيرم را از خون شما سيراب خواهم كرد، خانواده بني ابيرق، از در مدارا و ماليمت در آمدند و به او گفتند
 .كند تو بر گرد كه از اين گناه مبرايي

و مردي حرف زن و زبان آور بود رفتند و جريان را با او  "اسيد بن عروه "آن گاه بني ابيرق نزد مردي از قبيله خود كه نامش
ه! قتادة بن نعمان فرستادند. اسيد به رسول خدا )ص( عرضه داشت: يا رسول اللَّ (در ميان گذاشته، او را نزد رسول خدا )ص

به نزد خانداني از ما كه اهل شرف و حسب و نسبند رفته و آنان را به عمل سرقت متهم كرده است با اينكه اهل آن خانواده 
از شنيدن اين سخن اندوهناك شد )كه چرا قتاده مرتكب تهمت شده است( و به عنوان  (اين كاره نيستند، رسول خدا )ص

روي و آنان را متهم به سرقت به سر وقت خانداني شريف و آبرومند و داراي حسب و نسب مي گاليه به او فرمود: آيا
كني؟ و او را به سختي عتاب فرمود، قتاده از اين بابت سخت در اندوه شد و به سوي عمويش برگشت و گفت: اي كاش مي

گرفتم، عمويش در پاسخ اب آن جناب قرار نميمرده بودم و ماجراي تو را نزد رسول خدا )ص( نبرده بودم و اينطور مورد عت
 .(، )تنها كسي كه بايد از او ياري خواست خداي تعالي است"اللَّه المستعان "گفت:

 "وْلِقَإِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ... إِذْ يُبَيِّتُونَ ما ال يَرْضي مِنَ الْ "چيزي نگذشت كه اين آيه شريفه بر پيامبر نازل شد:

ه، كنند و در اين آيكاري را كه خدا راضي نيست طرح ريزي مي "ما ال يرضي من الفعل "قمي سپس گفته است: يعني.
 ها أَنْتُمْ هؤُالءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "كلمه قول در جاي فعل قرار گرفته:

 "يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ ...

 "احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً "، قمي گفته است: اين لبيد بن سهل بود كه

«1». 

 :و در تفسير قمي است كه ابي الجارود از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود

( رفته و با وي در باره رفيقمان ص)چند تن از خويشاوندان نزديك بشير به يكديگر گفتند: چه خوب است نزد رسول خدا 
 لَّهِيَسْتَخْفُونَ مِنَ ال "وساطت كنيم و يا او را بي گناه قلمداد نموده، بگوئيم: بشير مبراي از دزدي است ولي وقتي آيه:

 "وَكِيلًا ...

 نازل شد،

__________________________________________________ 

 .124ص  1تفسير قمي، ج (1)
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خويشاوندان بشر نزد او آمده، گفتند: اي بشر! استغفار كن و به درگاه او از گناهانت توبه ببر، بشر گفت: سوگند به آن كسي 



خورم اموال عموي قتاده را كسي به جز لبيد ندزديده، چون او اين سخن بگفت آيه زير بر پيامبر كه همواره به وي سوگند مي
 "وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً "د كه:نازل گردي

بعد از نزول اين آيه بشر از اسالم دست كشيد و كافر شد و به مكه نزد كفار رفت و در اين ماجرا در باره كساني كه آمدند تا .
وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ  "فرمايد:داد كنند، آيه زير نازل شد كه ميبشر را بي گناه قلم

 يُضِلُّوكَ

 "وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ...

. «1» 

م و ابو الشيخ و حاكم )وي حديث را صحيح و در تفسير در المنثور است كه ترمذي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حات
هاي بشر سه برادر بودند به نام "بني ابيرق "اي از قبيله ما به ناماند كه گفت: خانوادهدانسته( از قتادة بن نعمان روايت كرده

از  بعضي گفت و از تر َ آن را بهو مبشر و بشر مردي منافق بود و اشعاري در هجو و بد گويي اصحاب رسول خدا )ص( مي
ن كرد كه ايگفت و اظهار ميگفت: اين اشعار را فالن عرب گفته و شعر ديگري ميداد و ميهاي ناشنا َ نسبت ميعرب

هاي بشر دانستند كه از سرودهشنيدند، مياشعار را بهمان عرب گفته، ولي اصحاب رسول خدا )ص( هر جا آن اشعار را مي
ر را جز آن خبيث پليد كسي نسروده و چون اين سخن به گوش بشر رسيد، به عنوان به خدا سوگند اين شع :گفتنداست، مي

 :دهيد گفتاينكه چرا سروده هر كسي را به من نسبت مي

 «1» "او كلما قال الرجال قصيدة اضموا فقالوا ابن ابيرق قالها "

اجت بودند و هم در اسالم، و مردم خوراك گويد: اين خانواده هم در جاهليت فقير و اهل حقتادة بن نعمان، ناقل جريان مي
رسيد از كارواناني از شام كه كاال معموليشان در مدينه خرما و جو بود و اين بشر هر زماني كه دستش به دهانش مي

 .كرداش جو و خرما خريداري ميخريد و براي زن و بچهآوردند براي خوراك خودش آرد ممتاز و بدون سبو َ ميمي

از شام رسيد و عموي من رفاعة بن زيد يك بار شتر از آن آردهاي ممتاز خريداري نموده، آن را در حوضخانه  روزي كارواني
 منزلش جاي داد و اتفاقا دو شمشير و دو زره و آالت و
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 :اي آن را به من بچسبانند و بگويندسرايند عدها كه مردم مياي رآيا درست است كه هر قصيده(2)

 .اين قصيده سروده ابن ابيرق است؟
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ابزاري كه مربوط به اسلحه وي بود در همان حوضخانه جاي داشت، شبي ديوار حوضخانه را سوراخ كرده، آرد و اسلحه را 
داني چه شده؟ ديشب بر ما دستبرد ه نزد من آمد و گفت: اي برادر زاده هيچ ميربودند، همين كه صبح شد عمويم رفاع

 .زدند، ديوار مشرف به )حوضخانه( را سوراخ نموده، طعام و سالح ما را بردند

گويد: ما به جستجوي خانه بشر برخاستيم و بعد از بررسي، اين مقدار برايمان مسلم شد كه همان شب پسران قتاده مي
: در گويدنوري آتش كرده و ناني پخته بودند و به دست آورديم كه جنس آرد از همان آرد عموي من بوده، قتاده ميابيرق، ت

حيني كه ما مشغول بررسي و تحقيق از افراد خانه بوديم بني ابيرق گفتند: به خدا سوگند ما به غير از لبيد بن سهل )كه 
شناسيم، كار، كار او است و چون اين مان بود( دزدي براي كاالي شما نمييكي از افراد خانواده آنان و مردي صالح و مسل

خبر به گوش لبيد رسيد شمشير خود را برهنه نموده، به سر وقت بني ابيرق آمد و گفت: آيا دزد من هستم؟ به خدا سوگند يا 



تند: چه كسي بوده، بنو ابيرق گف آميزم و يا بايد روشن كنيد كه عامل اين سرقتاين شمشير را با گوشت و خونتان در مي
دست از سر ما بردار اي مرد، به خدا سوگند تو دزد اين اموال نيستي و هم چنان به سؤال از اهل خانه ادامه داديم تا ديگر 
شكي برايمان نماند كه كار، كار بنو ابيرق است، عمويم گفت: اي برادر زاده حال كه چنين است پس چه خوب است نزد 

 .)ص( رفته و نتيجه بررسي خود را به آن جناب بگويي رسول خدا

گويد به حضور رسول خدا )ص( رفتم و عرضه داشتم: يا رسول اللَّه از قبيله ما يك خانواده ستمكار و اهل جفا قتاده مي
ا د، دستور بفرمهستند و اخيرا به سراغ عموي من رفاعة بن زيد رفته، حوضخانه او را نقب زدند و سالح و طعام او را دزديدن

حد اقل سالح ما را به ما برگردانند و اما طعام از آن خودشان باشد، ما حاجتي به آن نداريم، رسول خدا )ص( فرمود: در اين 
ود رفته و ب "اسير بن عروة "كنم، خبر اين گزارش به گوش بني ابيرق رسيد، نزد مردي از كسان خود كه نامشباره فكر مي

جمع شدند به اتفاق، به حضور رسول  "ابن عروة "با او صحبت كردند، رفته رفته همه اهل آن خاندان دوردر باره اين ماجرا 
خواهند آبروي خانداني از قبيله ما را كه اهل خدا )ص( آمدند و عرضه داشتند: يا رسول اللَّه! قتادة بن نعمان و عمويش مي

 .اندهد و دليلي نسبت دزدي به آنان دادهاسالم و اهل صالحند بريزند، براي اينكه بدون هيچ شا

د گويناي آبروي خانداني را كه ميگويد: در اين ميان خدمت رسول خدا )ص( رسيدم، فرمود: آيا تصميم گرفتهقتاده مي
 خانداني مسلمان و صالحند ببري؟ و آيا بدون 
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گويد: از شنيدن اين سخن بسيار ناراحت شدم به حدي كه دلم ؟ ميدهيهيچ شاهد و دليلي نسبت دزدي به آنها مي
گفتم، دادم و با رسول خدا )ص( در باره سرقت رفتن اموال عمويم سخن نميخواست غرامت عمويم را از مال خودم ميمي

رمايش رسول خدا )ص( را با حالت ناراحتي نزد عمويم رفاعه آمدم، پرسيد: برادر زاده چه كردي؟ من جريان را به او گفتم و ف
 .تنها كسي كه بايد به ياريش اميد بست خدا است "اللَّه المستعان "برايش باز گو كردم، او گفت:

 وَ هُإِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّا َِ بِما أَراكَ اللَّ "چيزي نگذشت كه آياتي از قرآن در اين باره نازل شد كه:
و تو اي ابن عروة از آنچه به قتاده  "وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ "كه منظور از خائنين همان بني ابيرق است "ال تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً
لَّذِينَ وَ ال تُجادِلْ عَنِ ا "كه خداي تعالي آمرزگار و رحيم است، "إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً "گفتي خدا را استغفار كن.

 "يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ

رِ اللَّهَ يَجِدِ ثُمَّ يَسْتَغْفِ "فرمايد:تا آنجا كه مي -اند دفاع كنيو تو اي ابن عروة زنهار كه از بني ابيرق كه به خود خيانت كرده -
 "اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً

كْسِبْ وَ مَنْ يَ "يابند،ر كنند، خدا را آمرزگار و رحيم مياند استغفايعني اهل خاندان بني ابيرق اگر از آنچه كه مرتكب شده
 خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً

 "فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً ...

 .انداند گناهي بزرگ مرتكب شدهكنند و با اين حال عمل خود را به لبيد نسبت دادهيعني اينكه خود دزدي مي

 "هِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَوَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّ "

و را خواستند تاي از آنان مييعني اي پسر عروه و هر كس ديگر كه با تو همدست بوده، اگر فضل و رحمت خدا نبود طائفه.
معين كرد كه  (ين كه قرآن كريم براي رسول خدا )صهم "فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ":فرمايدگمراه كنند تا آنجا كه مي

 .دزد اسلحه كيست رسول خدا )ص( سالح را به رفاعه برگردانيد

گويد: من وقتي سالح را براي عمويم آوردم او كه پير مردي بود كه هنوز تمايلي به جاهليت داشت و من اسالم او قتاده مي



ي برادر زاده اين سالح را من در راه خدا دادم من آن وقت فهميدم كه دانستم، وقتي سالح را ديد گفت: ارا خالص نمي
 .ام و اسالم او اسالمي صحيح بودهاشتباه كرده

بعد از آنكه قرآن كريم مقصر اصلي را معرفي و متهم را تبرئه كرد، بشر از مدينه به طرف مكه و نزد مشركين رفت و در 
وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ  "اين مناسبت خداي تعالي اين آيه را نازل كرد كه: آنجا در خانه سالفه دختر سعد وارد شد و به

 هميدند كه اش گذشت، وقتي همه فكه ترجمه "بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدي وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّي ... ضَاللًا بَعِيداً
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سالفه ميزبان بشر شده، حسان بن ثابت )شاعر معروف( چند بيتي عليه سالفه سرود و سالفه كه آبروي خود را در خطر بديد 
اثاث و رحل بشر را برداشته بر سر خود نهاد و از خانه بيرون و تا لبه دره آمد و آن اثاث را به طرف ابطح )ته دره( پرتاب كرد 

 .«1»اي؟ ثاث و گفت: تو براي من به جاي هر سوغاتي مطلوب شعر حسان را به ارمغان آوردهو رو كرد به صاحب ا

مؤلف: اين سرگذشت به طرقي ديگر نيز روايت شده و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن زيد روايت كرده كه در 
و آن را به خانه مردي يهودي پرت  تفسير آيه مورد بحث گفته است: مردي در زمان رسول خدا )ص( زرهي آهني بدزديد

ن آن ام و ليككرد، و يهودي )بعد از آنكه دستگير شد( عرضه داشت: اي ابا القاسم به خدا سوگند كه من اين زره را ندزديده
 اگويد: آري مردي آن زره را دزديده بود و همسايگانش كه خواسته بودند او رام پرتاب كردند، ابن زيد ميرا به داخل خانه

ورزد و تبرئه كنند زره را به خانه يهودي پرتاب كرده، به رسول خدا )ص( عرضه داشتند: اين يهودي خبيث به خدا كفر مي
 .ص( او را به چند كلمه عتاب كرد)اي ايمان ندارد، آن قدر عليه او بد گويي كردند كه رسول خدا نيز به آنچه تو آورده

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّا َِ بِما  "را مورد عتاب قرار داد كه: و به اين جهت خداي تعالي خود آن جناب
اش در همين فصل گذشت. و در آن به رسول خدا )ص( كه ترجمه "أَراكَ اللَّهُ وَ ال تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ

ين مرد يهودي گفتي استغفار كن كه خدا غفور و رحيم است، آن گاه عتاب خود را متوجه همسايگان فرمود: از آنچه به ا
ونُ نْ يَكُها أَنْتُمْ هؤُالءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، أَمْ مَ "سارق مذكور كرده، فرمود:

 "مْ وَكِيلًاعَلَيْهِ

وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً وَ مَنْ يَكْسِبْ  "، آن گاه توبه را پيشنهاد كرده، فرمود:
 "إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلي نَفْسِهِ

 "إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناًوَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ  "،

تعالي  اي را كه خدايابن زيد در معناي اين جمله گفته است: يعني توبه "وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدي "،
مدينه به سوي مشركين مكه برود و در آنجا خانه مردم را نقب بزند و بدزدد و خدا  به او عرضه كرده نپذيرد و به جاي آن از

 «1»آن خانه را به رويش خراب كرده، به قتلش برساند. 
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 .مؤلف: اين معنا به طرق بسيار و با مختصر اختالفي روايت شده است

ه شود كه بعد از گناه، برخاستاي گناهي مرتكب نميو در تفسير عياشي از رسول خدا )ص( نقل شده كه فرمود: هيچ بنده
 "فرمايد:ون همو است كه ميشود كه او را بيامرزد، چوضويي بگيرد و از گناهش استغفار كند مگر آنكه بر خدا زيبنده آن مي



 "مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً

«1». 

 «1»كند تا تضرع و زاري او را بشنود. دارد مبتال ميو نيز فرمود: خداي تعالي بنده خود را كه دوست مي

اش را موفق به دعا كند و در دعا به رويش بگشايد و هم از سوي ديگر در ممكن نيست هم بنده و نيز فرمود: خداي تعالي
 :استجابت را به رويش ببندد، چون خود او فرموده

 .«2»مرا بخوانيد تا دعايتان را اجابت كنم  "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "

سي بگشايد و در عين حال باب مغفرت را به رويش ببندد، و نيز فرمود: خداي تعالي ممكن نيست باب توبه را به روي ك
 "مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً "چون همو است كه فرموده:

«4». 

غيبت  :روايت آمده كه گفت: امام صادق )ع( فرمودو در همان كتاب است از عبد اللَّه بن حماد انصاري از عبد اللَّه بن سنان 
آن است كه گناهي را كه برادر مؤمنت مرتكب شده و خدا آن را پوشانده تو برماليش كني و اما اگر چيزي درباره او بگويي 

هْتاناً وَ إِثْماً بُ فَقَدِ احْتَمَلَ "اش فرموده:كه در او نيست، آن گفتار تو غيبت نيست بلكه بهتان است كه خداي تعالي در باره
 "مُبِيناً

«5». 

آمده كه پدرم از ابن ابي عمير از حماد از حلبي از امام  "ال خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه:
فدايت شوم؟  خداي تعالي تمحل را در قرآن واجب كرده، عرضه داشتم: تمحل چيست :صادق )ع( روايت كرد كه فرمود

تر باشي و او به منظور رفع گرفتاريش به تو مراجعه كند و تو راز دل او فرمود: اينكه تو از برادر مؤمنت آبرومندتر و سرشنا َ
 .را آهسته و محرمانه به ديگري بگويي تا چاره كار او كني

فت: امام باقر ابو جعفر )ع( فرمود: هر وقت من و در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از ابي الجارود روايت كرده كه گ
 براي شما حديثي گفتم از من بپرسيد شاهد آن در

__________________________________________________ 

 .313ص  1(تفسير برهان، ج 2و  1و  1)

 .313ص  1تفسير برهان، ج (4)

 [.....] .122ص  1و تفسير عياشي، ج  312ص  1تفسير برهان، ج (5)

 121، ص: 2ترجمه الميزان، ج

قرآن كريم كدام آيه است، آن گاه در بعضي از سخنان خود فرمود: رسول خدا )ص( از قيل و قال و از فساد مال و از كثرت 
سؤال نهي فرموده، شخصي پرسيد: يا بن رسول اللَّه شاهد اين گفتار در كجاي قرآن كريم است؟ فرمود: خداي عز و جل 

كند ، كه اين آيه از نجوا نهي مي" خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، أَوْ مَعْرُوفٍ، أَوْ إِصْالحٍ بَيْنَ النَّا َِال "فرموده:
 .و قيل و قال نيز يكي از مصاديق نجوا است

 .و اين همان نهي از افساد مال است« 1» "اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ "و نيز فرموده:

 «2»و اين نهي از كثرت سؤال است. « 1» "ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ "و نيز فرموده:

ال خَيْرَ  "ه كه در تفسير آيه:ع( روايت كرد)و در تفسير عياشي از ابراهيم بن عبد الحميد از بعضي معتمدين از امام صادق 
 "معروف "فرموده: منظور خداي تعالي از كلمه "فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالحٍ بَيْنَ النَّا َِ



 «3»قرض است. 

ين معنا از چند طريق از طرق اهل سنت نيز و ا« 2»اين روايت را قمي نيز در تفسير خود به همين سند نقل كرده  :مؤلف
 .نقل شده و به هر حال روايت از باب جري است، يعني از باب تطبيق كلي بر بعضي از مصاديق آن است

اند كه و در تفسير در المنثور است كه مسلم و ترمذي و نسايي و ابن ماجه و بيهقي از سفيان بن عبد اللَّه ثقفي روايت كرده
خدا )ص( عرضه داشتم: مرا به امري فرمان بده كه در مسلمانيم از هر خطري محفوظ بمانم، حضرت فرمود:  گفت: به رسول

 ، عرضه داشتم: يا رسول اللَّه از چه چيزي بيشتر از هر چيز بر من خوف داري؟«2» "آمنت باللَّه ثم استقم ":بگو

 «2»حضرت نوك زبان خود را گرفت و فرمود: از اين. 

__________________________________________________ 

 ."2سوره نساء، آيه  "اموال خود )را( به سفيهان مدهيد، چون خدا مال را مايه قوام زندگي شما قرار داده.(1)

 ."141سوره مائده، آيه  "از چيزهايي نپرسيد كه اگر برايتان آشكار شود ناراحتتان كند.(2)

 .24، ص 1كافي، ج (3)

 .122ص  1اشي، ج تفسير عي(4)

 .121ص  1تفسير قمي، ج (5)

 .ايمان آوردم به خدا، و آن گاه استقامت بورز و پاي ايمانت بايست(6)

 .114، ص 1در المنثور ج (7)

 121، ص: 2ترجمه الميزان، ج

هم در اخبار در مذمت زياد حرف زدن و مدح كم سخن گفتن و سكوت و مطالبي مربوط به آن بسيار زياد است كه  :مؤلف
 .جوامع شيعه روايت شده و هم در جوامع اهل سنت

از انس روايت كرده كه گفت: مردي اعرابي به حضور رسول  "االبانه "و در همان كتاب است كه ابو نصر سجزي در كتاب
 :خدا )ص( شرفياب شد، رسول خدا )ص( به وي فرمود: اي اعرابي خداي عز و جل در قرآن اين آيه را بر من نازل كرده

، اي اعرابي منظور از اجر عظيم بهشت است، اعرابي گفت: "فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً "ال خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ... "
 .حمد آن خدايي را كه ما را به سوي اسالم هدايت فرمود

از پسر  "االسماء و الصفات ": ترمذي و بيهقي در كتابگويدمي "وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ ... "و در همان كتاب در تفسير آيه:
خداي عز و جل اين امت را هرگز بر ضاللت، جمع و متحد القول  :اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمودعمر روايت كرده

 .كند و دست خدا بر سر جماعت سايه افكنده، هر كس از جماعت كناره گيري كند در داخل آتش نيز تنها خواهد بودنمي

و در همان كتاب آمده كه ترمذي و بيهقي از ابن عبا َ روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: خداي تعالي امت مرا 
 «1» .افكندسازد و دست خدا بر جماعت سايه مياين امت را( بر ضاللت مجتمع نمي :)و يا فرمود

اش كه به اهل اهواز نوشته آن را از رسول خدا )ص( مؤلف: اين روايت از احاديث معروف است و امام هادي )ع( در رساله
 .ع( در جلد سوم بحار االنوار است و ما در بيان سابق خود معناي اين روايت را آورديم)نقل كرده و رساله امام هادي 

عه از يكي از دو امام يعني باقر و صادق )عليهما السالم( روايت آمده كه فرمود: و در تفسير عياشي از حريز از بعضي رجال شي
آن روزها كه امير المؤمنين )ع( در كوفه بود، مردمي به حضورش آمدند و عرضه داشتند! براي ما پيشنمازي معين كن كه در 

كرد از اينكه در ماه رمضان جمع شوند، مردم الزم نيست و آنان را نهي  :ماه مبارك رمضان به او اقتداء كنيم، حضرت فرمود
خواني كردند، وا رمضانا گفتند، نامبرده عصر آن روز دور هم جمع شدند و براي ماه رمضان، مجلس بر پا كردند و مرثيه



حارث اعور با جمعي نزد امير المؤمنين آمده، عرضه داشتند: مردم به گريه و شيون در آمدند و سخن تو سخت آنان را 
 :خوش آمده، حضرت فرمودنا

 حال كه چنين است به حال خود واگذارشان كنيد، هر كس را كه خواستند خود امام جماعت

__________________________________________________ 

 .111ص  1در المنثور، ج (1)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 "تَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّي وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراًوَ يَ "خودشان كنند، آن گاه استشهاد كرد به آيه شريفه:
 .اش گذشتكه ترجمه« 1»

آمده كه بيهقي در كتاب دالئل از عقبة بن عامر روايتي  "وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ... ":و در تفسير در المنثور در ذيل جمله
كند و در آن آمده كه رسول خدا كرده كه عقبه در آن، ماجراي رفتن رسول خدا )ص( به سوي جنگ تبوك را نقل مي نقل

 :)ص( صبح هنگام به تبوك رسيد، خداي را حمد و ثنا گفت، ثنائي كه خدا اهل آن باشد آن گاه فرمود

لمه آويز كترين دستن، كتاب خدا است و محكمترين سخگويم: كه راستبعد از حمد و ثناي خداي تعالي به شما مردم مي
رين تتقوا است و بهترين كيش، كيش و مذهب ابراهيم )ع( است و بهترين سنت و روش سنت محمد )ص( است و شريف

ها همين قرآن است و بهترين امور آن است كه اسا َ ديني داشته باشد، اموري كه گفتار ذكر خدا است و زيباترين داستان
ت ها، هدايري در آن روا نيست و بدترين آن امري است كه بشر به دست خود بدعت نهاده باشد و بهترين هدايتانگاسهل

ها، كوري آن كسي است كه بعد از هدايت گمراه شود و ترين مردنها، كشته شدن شهدا و كورترين كوريانبياء و شريف
ها و ها آن هدايتي است كه پيروي گردد و بدترين ضاللتها آن علمي است كه نافع باشد و بهترين هدايتبهترين علم

دست فوق بهتر است از دست زير( و )از )ها است، هان اي مردم دست دهنده بهتر است از دست گيرنده ها، كوري دلكوري
ز عيش باهاي مادي( آنچه اندك و كافي باشد بهتر است از بسياري كه آدمي را به خود مشغول ساخته، از سعادت واقبهره

ها، پشيماني روز قيامت است و بعضي از ها، معذرت در هنگام رسيدن مرگ است و بدترين ندامتبدارد و بدترين معذرت
افتد مگر به لقلقه زبان، و آيند مگر در اواخرش و بعضي از آنان كسي است كه به ياد خدا نميمردمند كه به نماز نمي

ها هنيازي دل است و بهترين توشها، بينيازيشود و بهترين بين دروغگو انجام ميبزرگترين خطاها، خطايي است كه با زبا
تقوا و سر منشا حكمت ترسيدن از خداي عز و جل است و بهتر چيزي كه در دلها جاي بگيرد و دل آن را عظيم بداند يقين 

از غنيمت جنگي كه سرقت شود، تلي سرايي كردن از رسوم جاهليت است و آنچه است و شك و ترديد از كفر است و نوحه
س هاي ابليدهد و درهم و ديناري كه گنجينه شود داغي از آتش است و شعر، خود يكي از ناياز سنگ در دوزخ تشكيل مي

 است و شراب ام الخبائث
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 .122ص  1تفسير عياشي، ج (1)

 123ص:  ،2ترجمه الميزان، ج

ربا  ها كسباي است از ديوانگي و بدترين كاسبيو منشا همه گناهان است و زنان طناب دام شيطانند و جواني خود شعبه
است، و بدترين مالي كه خورده شود مال يتيم است )و هان اي مردم( خوشبخت آن كسي است كه از ديگران پند بگيرد و 

دبخت شده باشد و سر انجام محل شما و جاي شما چهار ذراع قبر است و هر بدبخت آن كسي است كه در شكم مادر خود ب
ها نقل سخنان دروغ است و آنچه كه قرار شود و بدترين روايتكاري آخرش معيار است و مالك عمل در اواخرش معلوم مي



يبت شت او )يعني غاست بيايد نزديك است و ناسزا گويي به مؤمن فسق است و جنگيدن با مؤمن كفر است و خوردن گو
كردن او( نافرماني خدا است و حرمت مال او مانند حرمت خون او است و كسي كه عليه خدا عهد و سوگندي بخورد خدا او 

شود و كسي كه ديگري را عفو كند، كند و كسي كه جفاكاران به خود را بيامرزد، جفاي خودش آمرزيده ميرا تكذيب مي
دهد و كسي كه بر مصيبت صبر و كسي كه خشم خود فرو ببرد خداي عز و جل پاداشش ميكند خداي تعالي او را عفو مي
كند و دهد و كسي كه در پي سمعه و خودنمايي باشد، خداي تعالي او را به ريا كاري معرفي ميكند خدا او را عوض مي

ماني كند خداي عز و جل او را عذاب كند و كسي كه خداي تعالي را نافركسي كه صبر كند خدا پاداش او را چند برابر مي
ما شخواهد كرد، بار الها مرا و امتم را بيامرز، بار الها مرا و امتم را بيامرز، بار الها مرا و امتم را بيامرز و من براي خودم و براي 

 «1»كنم. از خدا طلب مغفرت مي

ع( و از جابر از امام باقر )ع( روايت كرده كه در و در تفسير عياشي از محمد بن يونس از بعضي اصحاب خود از امام صادق )
دهد به اينكه امر خدا را به هر چه امر اند: يعني شيطان دستورشان ميفرموده "وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ "معناي جمله:

 «1»كرده تغيير دهند. 

: ، فرمود"وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ "ايت آمده كه در معناي جمله:و در همان كتاب از جابر از امام ابي جعفر، باقر )ع( رو
 «2»يعني دين خدا را تغيير دهند. 

 .مؤلف: برگشت هر دو روايت به يك معنا است و آن همان دين فطرت است كه در بيان سابق ما گذشت

يعني گوش حيوانات را از بيخ ببرند و اين معنا از امام صادق  :گفته "انَ الْأَنْعامِفَلَيُبَتِّكُنَّ آذ "و در مجمع البيان در ذيل جمله:
 «4» .)ع( روايت شده

__________________________________________________ 

 .113ص  1در المنثور، ج (1)

 .122ص  1(تفسير عياشي، ج 2و  2)

 .112ص  2مجمع البيان، ج (4)

 122 ، ص:2ترجمه الميزان، ج

از محمد بن مسلم از امام باقر )ع( روايت آمده كه فرمود: وقتي  "لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ ... "و در تفسير عياشي در ذيل آيه شريفه:
نازل شد، بعضي از اصحاب رسول خدا )ص( به يكديگر  "شودهر كس بدي كند سزا داده مي "فرمايد:آيه شريفه باال كه مي

يه شديد است رسول خدا )ص( به ايشان فرمود: بله لحن آن سخت است و بين شما و اهل كتاب گفتند: چقدر لحن اين آ
ا جز شويد، آيفرقي نگذاشته ولي اين فرق بين شما و آنان هست كه شما و آنان در مال و جان و اوالد خود گرفتار بالها مي

اي است كه خداي تعالي در برابر آن مسلمانان وسيلهاين است؟ گفتند: نه، همين طور است، فرمود: اين بالها در مورد شما 
 «.كند ولي در كفار اين اثر را ندارددهد و گناهانتان را محو ميپاداشتان مي

مؤلف: اين معنا به طرقي بسيار در جوامع اهل سنت از صحابه نقل شده و در در المنثور است كه احمد، بخاري، مسلم و 
اند كه گفت، رسول خدا )ص( فرمود: مؤمن هيچ رنجي و مرضي و همي و آزاري و كردهترمذي از ابي سعيد خدري روايت 

 .«1»هد دخلد مگر آنكه خداي تعالي آن ناراحتيها را كفاره گناهانش قرار ميبيند و حتي هيچ خاري بدستش نميغمي نمي

 .ايت شدهمؤلف: و اين معنا بطور مستفيض و سرشار از رسول خدا )ص( و از ائمه هدي )ع( رو

و در كتاب عيون به سند خود از حسين بن خالد از امام ابي الحسن رضا )ع( روايت آمده كه فرمود: من از پدرم شنيدم كه از 
فرمود كه: آن جناب فرموده بود: اگر خداي تعالي ابراهيم را خليل خود گرفت براي اين بود پدرش امام صادق )ع( روايت مي



 «2»د و نه از احدي غير از خداي تعالي چيزي را درخواست نمود. كه نه هيچ سائلي را رد كر

ترين روايت است در توجيه اينكه چرا خداي تعالي ابراهيم را خليل خود گرفت، براي اينكه با لفظ و لغت مؤلف: و اين صحيح
و از تو رفع حاجت  هم مطابق است، چون خلت به معناي حاجت است و خليل تو كسي است كه حوائج خود را به تو بگويد

 .تر استبخواهد، البته وجوهي ديگر در اين باب روايت شده ولي همانطور كه گفتيم وجه باال درست
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 026[ ..... ص : 034تا  007(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره

 تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ  الالَّتِي الوَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَي النِّساءِ
قُومُوا لِلْيَتامي بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَ

أَنْفُسُ لْلصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ ا( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فاَل جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ ا112)
( وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَال تَمِيلُوا 112الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً )

( وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كاُلًّ مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ 114ا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً )كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُو
لَّهَ نْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا ال( وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ م124ِاللَّهُ واسِعاً حَكِيماً )

 (131)وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً 

أْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّا َُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ وَ كانَ اللَّهُ عَلي ( إِنْ يَش121َوَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيالً )
 (123( مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً )122ذلِكَ قَدِيراً )
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 027ت ..... ص : ترجمه آيا

كند )هم چنان خواهند، بگو زمام امر احكام به دست خدا است، خدا در باره آنان حكم صادر ميدر باره ارث زنان از تو فتوا مي
كه در اول سوره، احكام ارث آنان را صادر كرد( و همچنين احكامي را كه در مورد دختران پدر مرده كه شما حقشان را 

اشتيد آنان را اگر صاحب جمال بودند به نكاح در آوريد و نيز احكام مربوط به كودكان عقب مانده را در داديد و دوست دنمي
كند به اينكه رعايت عدالت كتاب )در اول همين سوره( صادر كرد و در اينجا نيز بطور عموم در باره اطفال پدر مرده حكم مي

 .(112جام دهيد خدا بدان دانا است )را در باره آنان بكنيد و بدانيد كه هر عمل خيري ان

و هر گاه زني از بي ميلي و يا سرگرداني شوهرش بيم دارد و بخل كه خدا به منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده 
در او تحريك شد، او و همسرش مجازند به منظور نوعي اصالح از قسمتي از حقوق خود صرفنظر كنند و صلح در هر حال 



 .(112كنيد با خبر است )ت و اگر شما مردان احسان كنيد و رعايت تقوا بنمائيد خدا از آنچه ميبهتر اس

توانيد در بين چند همسر عدالت را )به تمام معنا يعني زائد بر مقدار واجب شرعي( رعايت كنيد، هر چند كه در شما هرگز نمي
را رعايت كنيد( و به كلي از او اعراض مكنيد كه آن باره حرص به خرج دهيد پس )حد اقل آن يعني مقدار واجب 

بالتكليفش گذاريد و اگر اصالح كنيد و تقوا پيشه خود سازيد و در نتيجه از گناهش درگذريد و به او ترحم كنيد بدانيد كه 
 .(129)درگذشتن و ترحم صفت خدا است 

و  كند و گشايشگرينياز ميسيله همسري بهتر بيو اگر زن و شوهر از هم جدا شدند، خدا به گشايشگري خود هر دو را به و
 .(124حكمت صفت خدا است )

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خدا است، ما قبل از شما به اهل كتاب )يهود و نصارا( سفارش كرديم، به شما 
ين آنچه در آسمانها و آنچه در زم -د، كهزنيبه خدا ضرري نمي -كنيم كه از خدا پروا كنيد و اگر كفران كنيدنيز سفارش مي

 .(121ملك خدا است و بي نيازي و ستودگي صفت خدا است ) -كه يكي از آنها خود شمائيد -است

 گاه بودن كافي استكنم غفلت نورزيد كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خدا است و خدا براي تكيهتكرار مي
(121). 

 .(122آورد و قدرت بر اين كار صفت خدا است )برد و خلقي ديگر ميم همه شما را مياگر بخواهد اي مرد

كسي كه از زندگي پاداش دنيوي را بخواهد، بايد بداند پاداش دنيا و آخرت هر دو نزد خدا است و شنوا و بينا بودن صفت خدا 
 .(123است )
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 020ه زنان و مسائل زن و شوهر و تعدد زوجات[ ..... ص : بيان آيات ]بيان آيات مربوط ب

 اشاره

گفتار در اين آيات در حقيقت برگشت به مطالب اول سوره است كه آنجا نيز سخن در امور زنان بود، مسائل ازدواج و اينكه 
 ئل پرداخته شده و آنچه سياقكرد، در اينجا نيز به همان مساازدواج با چه كساني حرام است و مسائل ارث و غيره را بيان مي

فهماند اين است كه اين آيات بعد از آن آيات نازل شده، و اينكه مردم بعد از شنيدن آن آيات در امر زنان از رسول به ما مي
دار عرب را لغو و باطل اعالم كرده و آنچه مردم هايي كرده بودند، چون در آيات اول سوره رسوم ريشهسؤال (خدا )ص
ها پايمال كرده بودند را احياء كرده بود و جاي آن داشت كه سؤال كنند و از حقوق زنان در اموال و در معاشرتجاهليت 

 .توضيح بخواهند

خداي تعالي رسول گرامي خود را دستور داد تا در پاسخشان بگويد كه: احكامي كه در شريعت او به نفع زنان و به ضرر 
ي و احكامي است الهي و خود آن جناب در تشريع آنها هيچگونه دخالتي نداشته و نه مردان تشريع شده فتاوايي است آسمان

تنها در تشريع اين احكام دخالت ندارد بلكه در تشريع هيچ حكمي ديگر و از آن جمله تشريع احكام مربوط به ايتام زنان 
فتار تام دستورشان داده كه به قسط و عدالت رهيچ دخالتي ندارد و باز اين تنها نيست بلكه خداي تعالي بطور كلي در باره اي

 .كنند

 .آن گاه چند حكم از احكام اختالفي بين زن و شوهر را كه مورد ابتالء عموم است بيان فرموده است

 به فتح اول "فتوا "هو نيز كلم "فاء "به ضم "فتيا "گويد: كلمه:راغب مي "وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ "



الني شود: من از فبه معناي پاسخ دادن به حكمي است كه تشخيص دليل آن براي ديگران مشكل باشد و چون گفته مي
استفتاء كردم و او به من چنين افتاء كرد معنايش اين است كه من از او حكم شرع را پرسيدم و او حكم را برايم بيان كرد. 

«1» 

شود اين است كه معناي اين كلمه جواب دادن به امور مشكل است، عمال اين ماده لغوي فهميده ميو آنچه از موارد است
البته نه هر جوابي بلكه جوابي كه از خود انسان باشد و انسان آن جواب را با اعمال نظر و فكر بدست آورده باشد )و به همين 

 به خود نظريه نيز هر چند ابتدايي و ساده باشد اطالق فتواخوانيم( گو اينكه جهت است كه مساله گو را صاحب فتوا نمي

__________________________________________________ 
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هد اعمال مجتشود، به دليل اينكه در آيه مورد بحث فتوا را به خداي تعالي نسبت داده، با اينكه خداي تعالي مانند يك مي
 .رويه و فكر ندارد

وَ  "و اين آيه هر چند كه تحمل چند جور معنا را دارد و با در نظر گرفتن وجوه مختلفي كه مفسرين در تركيب جمله بعدش
در  هتوان آن را به معاني مختلف معنا كرد، چيزي كه هست اگر آيه شريفه را به ساير آياتي كدارند و مي "ما يُتْلي عَلَيْكُمْ ...

 .شود كه اين آيه بعد از آن آيات نازل شده استاول سوره نظر به امور زنان دارند ضميمه كنيم اين معنا استفاده مي

اند، مربوط به همه احكامي بوده كه در جاهليت بين عرب و الزمه اين بعديت اين است كه استفتايي كه در امر زنان كرده
شده به حقوق زنان در ديد آورده و بدعت نهاده و معلوم است كه آن احكام مربوط ميمعمول و معروف نبوده و اسالم آن را پ
هاي زنان و مسائلي از اين قبيل نداشته، چون اينگونه مسائل مربوط به طائفه خاصي ارث و در ازدواج و ربطي به احكام يتيم

ها هم يتيم در آغوش ندارند، عالوه بر اينكه از زنان است نه همه زنان، چون همه زنان شوهر مرده نيستند و شوهر مرده
س استفتاء پ "وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَي النِّساءِ ... "فرمايد:دار مساله يتيمان جمله ديگري است كه ميعهده

 .شودان ميباشد و قهرا شامل تمامي زنان عالم و جنس آنمربوط به احكام زنان از آن جهت كه زن هستند مي

، همان بياني است كه "بگو خدا در مورد زنان فتوا داده "و بنا بر اين مراد از آنچه خدا در مورد زنان فتوا داده و فرموده:
خداي تعالي در آيات اول سوره داشت و در اينجا كالم اقتضاء داشت كه امر فتوا را به خداي تعالي ارجاع دهد و از رسول خدا 

خواهند كه درباره آنان فتوا دهي، بگو امر فتوا به دست خدا گفتار اين معنا را به خود بگيرد: زنان از تو مي)ص( برگرداند تا 
 .است و او هم فتوا را در آيات اول سوره داده است

و زمينه  ر سابق گفتيم كه از ظاهر سياقد "وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَي النِّساءِ ... وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ "
آيد كه اگر خداي تعالي در اينجا متعرض حكم يتاماي مردم و كودكان مستضعف شده، از اين جهت بوده كالم چنين بر مي

كه به حكم زنان اتصال دارد و مربوط به آن است، هم چنان كه در اول سوره نيز متعرض مساله ايتام مردم شد و اين نه 
هت است كه از رسول خدا )ص( فتواي آنان را خواسته بودند بلكه همانطور كه گفتيم صرفا براي اين بود كه به بدان ج

احكام ساير زنان ارتباط داشت و گر نه مساله استفتاء تنها در مورد زنان شده، بدان جهت كه زن هستند نه بدان جهت كه 
 .زنان يتيم دارند

 عطف باشد بر ضمير "وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ ... "و الزمه اين سخن آن است كه جمله:
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مير اي بر ضاند كه جملهو اگر بگويي بيشتر علماي نحو ممنوع كرده "فيهن "يعني عطف است بر "في "مجرور به حرف



ابِ فِي ما يُتْلي عَلَيْكُمْ فِي الْكِت "جمله: گوئيم آري و ليكن فراء آن را جائز دانسته و بنا بر اين منظور ازعطف شود، جواب مي
احكام و معارفي است كه آيات نازله در باره دختران و پسران يتيم متضمن آن است و در اول اين سوره  "يَتامَي النِّساءِ ...
 .جاي داده شده

ز شود، بر القاء معاني آن الفاظ ني)كه فعل يتلي از آن گرفته شده( همانطور كه برخواندن الفاظ اطالق مي "تالوت "و كلمه
 :گردد و معناي آيه مورد بحث اين است كهاطالق مي

شود، دهد و نيز در احكامي كه در كتاب در مورد ايتام زنان بر شما تالوت ميبگو خداي تعالي شما را در باره زنان فتوا مي "
 .دهدفتوا مي

 068در آيه شريفه گفته شده است[ ..... ص :  "ليكمو ما يتلي ع "اقوال و احتماالتي كه در باره جمله]

را عطف كند بر موضع و  "وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ ":آيد كه خواسته است جملهو چه بسا از گفتار بعضي از مفسرين چنين بر مي
 "و اگر است "يفتيكم "، چون اين كلمه هر چند به ظاهر جار و مجرور است ولي در واقع مفعول"فيهن "موقعيت كلمه

كند و شود كه خدا احكام مربوط به زنان را براي شما بيان ميبگيريم، معنايش اين مي "يبين لكم "را به معناي "يفتيكم
 .كندرا برايتان بيان مي "ما يُتْلي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ "نيز

از تعسف )و زورگويي( نيست، بطوري كه اند كه خالي هاي ديگري ذكر كردهو چه بسا براي الفاظ اين آيه تجزيه و تركيب
ا يُتْلي وَ م "اند: كه جمله:هايي نسبت داد، مثال بعضي از مفسرين گفتهتوان كالم خداي تعالي را به چنان تركيبنمي

و در  گرددكه آن نيز به اللَّه بر مي "يفتيكم "و يا ضمير نهفته در "اللَّه "عطف است بر موقعيتي كه اسم جالله "عَلَيْكُمْ
 .باشدمي« 1» "قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ "جمله

 .«1» "يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ "در جمله: "نساء "عطف است بر كلمه "وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ "اند: جمله:بعضي ديگر گفته

ت كه اطفه نيست بلكه واو استينافي اساصال ع "وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ "در جمله "واو "اند: حرفبعضي ديگر گفته
ر مبتداء است و خب "ما يُتْلي عَلَيْكُمْ "كند پس جمله مورد بحث مربوط به ما قبل نيست و جمله:اي را از نو آغاز ميجمله

 است "فِي الْكِتابِ "آن

__________________________________________________ 

كند شود: اللَّه تعالي برايتان بيان ميمبتداء است و قهرا معناي آيه چنين مي "اللَّه "كلمهدانيم در اين جمله كه همه مي)(1)
 .("مترجم "كند.شود نيز بيان ميو آنچه هم كه بر شما تالوت مي

اء فتشود استكنند و نيز از آنچه بر شما تالوت مياز تو از احكام زنان استفتاء مي "شود:كه قهرا معنايش چنين مي)(2)
 .("مترجم "كنند و نچسب بودن اين معنا بر كسي پوشيده نيستمي
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 .خواهد عظمت كتاب را برساندو در حقيقت مي "شود، در كتاب استآنچه بر شما تالوت مي "و معناي جمله اين است:

ند است، سوگ "واو "نه عاطفه است و نه استينافي، بلكه "وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ "در جمله: "واو "اند: حرفبعضي ديگر گفته
و معناي آيه چنين است  "فيهن "بدل است از كلمه "فِي يَتامَي النِّساءِ "قسم است و جمله: "و اللَّه "در جمله: "واو "نظير
مورد ايتام زنان بر شما تالوت دهد، سوگند به آنچه در كتاب در بگو اللَّه تعالي شما را در امور و احكام زنان فتوا مي "كه:
ف اند كه تعساي از وجوهي كه مفسرين در اين آيه ذكر كرده. اين بود نمونه"شود كه خداي تعالي اين كار را خواهد كردمي

 .و زور بودن آنها بر كسي پوشيده نيست



و اين در واقع  "هُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّاللَّاتِي ال تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَ "در آيه مورد بحث زنان را توصيف كرده به:
 :فرمايدهاي اين زنان، ميتوصيفي است براي يتيم

شود، ايتام زناني كه يتيم دار و مال كند آنچه را كه در مورد ايتام زنان بر شما تالوت ميخداي تعالي براي شما بيان مي "
و در اين توصيف اشاره است به اينكه در  "دهيدخدا برايشان معين كرده نميدار و صاحب جمالند و شما حق آنان را كه 

جاهليت اينگونه زنان چه نوع محروميتي داشتند، محروميتي كه باعث شد خداي تعالي آن احكام را به نفع آنان تشريع كند و 
، زنان نامبرده را از آن تنگنا و مضيقه اي را كه مردم دوران جاهليت در مورد اينگونه زنان داشتند لغو نمودهسنت ظالمانه

نجات دهد، چون در جاهليت رسم بود زنان يتيم دار و يا به عبارت ديگر شوهر مرده را اگر ارثي از شوهر قبليش براي 
گرفتند و دست ظالمانه خود را هم بر سر آن زن و هم بر اموال ايتام نهاده، اگر زن نامبرده صاحب ايتامش مانده بود مي

ر كردند و اگگرفتند و در اموالش تصرفات دلخواهانه ميكردند و از جمالش كام ميبود با او همخوابگي ميال و حسن ميجم
 .گذاشتند با مردي ديگر ازدواج كند تا اموالش را بخورندكردند و نميزشت بود با او همخوابگي نمي

كتابت تكويني است كه همان تقديرهاي « 1» "ما كُتِبَ لَهُنَّ "شود: يكي اينكه مراد از جمله:از اينجا دو نكته روشن مي
الهي است و يكي از آن تقديرها اين است كه زن و هر انساني ديگر وقتي به سن ازدواج رسيد ازدواج كند، يكي ديگرش اين 

ود، پس مردي است كه هر كسي در مال خودش آزاد است تصرف نمايد و كسي مانع دخل و تصرف او در مال و اثاث او نش
 كه از تصرف زني در مال شخصيش و از ازدواج كردنش جلوگيري كند، از چيزي جلوگيري كرده كه
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 .آنچه برايشان مقدر شده(1)
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 .كرده است خداي تعالي در مخلوقات خود و از آن جمله در اين مخلوقش مقدر

با حرف جر متعدي  "رغبت "حرف جري در تقدير است، چون ماده "وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ "و نكته دوم اينكه در جمله:
گوئيم: من در است و در اين صورت رغبت به معناي ميل و عالقه است و در فارسي هم مي "في "شود كه يا حرفمي

است كه در اين صورت رغبت به معناي نفرت است و حرف جري كه در جمله: مورد  "عن "فالن غذا رغبت دارم و يا حرف
خواهد بفرمايد: از ازدواج و همخوابگي با آنان نفرت داريد و اين با چون مي "في "است نه لفظ "عن "بحث حذف شده لفظ

وَ  "فرمايد:آن داللت داشت و نيز جمله بعدي كه مي بر "ال تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ "اشاره به محروميت آن زنان كه جمله:
 .بدانيم "في "تر است تا اينكه حرف جر رابر آن داللت دارد مناسب "الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ

ان ها تنها كودكپدر مرده، چون از "يَتامَي النِّساءِ "، اين جمله عطف است بر جمله:"وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ "و اما جمله:
 هاي جنگيساختند به اين بهانه كه اينها سوار بر مركبكردند و از ارث محروم ميدادند و آنها را استضعاف ميرا ارث نمي

 "له:ماين جمله عطف است بر محل و موقعيت ج "وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامي بِالْقِسْطِ "كنند.شوند و از حريم خانواده دفاع نمينمي
 :و معنايش اين است كه بگو "فيهن

كند كه در امر ايتام قيام به عدالت كنيد و اين جمله در حقيقت به منزله اعراض كردن از يك خداي تعالي براي شما بيان مي
حكم خاص و توجه نمودن به حكمي عمومي است، حكمي كه شمولش از آن حكم خاص بيشتر است، قبال سخن از حكم 

گفت، م زنان داشت و در اين جمله، حكم را متوجه عموم ايتام نموده، اول در خصوص مال آن ايتام سخن ميخاص به ايتا
 .گويدحاال در باره مال و غير مال آنان سخن مي

آنچه خداي عز و جل دهد به اينكه در اين جمله به مردان جاهليت تذكر مي "وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً "



درباره زنان و در خصوص يتيمان بر آنان واجب كرده خيرشان در آن احكام است و اينكه خداي تعالي به آن دانا است، اين 
دهد تا تشويق آنان به عمل به آن احكام باشد، چون وقتي بدانند كه خدا به اعمال آنان دانا است، هم تشويق تذكر را مي

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ  "بيند و به آن آگاه استگردند، چون مخالفتشان را نيز ميلفت او بر حذر ميشوند و هم از مخامي
 "... بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً

 122، ص: 2كند كه مورد استفتاء پرسش كنندگان نبود و ليكن از ترجمه الميزان، جاين آيه شريفه حكمي را بيان مي

 وَ لَنْ "كم مورد استفتاءشان تناسب داشت در اينجا ذكر شده، نظير حكمي كه در آيه بعدي آمده و جملهآنجا كه با ح
 .بيانگر آن است كه آن نيز از مسائل مورد استفتاء آنان خارج بود "تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ...

ي اين بود كه صلح موضوعش از زماني تحقق و اگر شرط اصالح را خوف نشوز و اعراض قرار داد، نه خود آن دو را، برا
ها و آثار تر َ آور آن تحقق يابد و سياق داللت دارد بر اينكه مراد از صلح و مصالحه كردن اين است كه يابد كه عالمتمي

زن از بعضي حقوق زناشويي خودش صرفنظر كند تا انس و عالقه و الفت و توافق شوهر را جلب نمايد و به اين وسيله از 
 .طالق و جدايي جلوگيري كند و بداند كه صلح بهتر است

خواهد اين حقيقت را خاطر نشان سازد به معناي بخل است و جمله مورد بحث مي "شح "كلمه: "وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ "
اين  كرده تا به وسيله اي است كه خداي تعالي بشر را بر آن غريزه مفطور و مجبولكه غريزه بخل يكي از غرائز نفسانيه

هست و  "بخل "و "شح "غريزه منافع و مصالح خود را حفظ نمايد و از ضايع شدن آن دريغ كند، پس هر نفسي داراي
بخلش همواره حاضر در نزد او است، يك زن نسبت به حقوقي كه در زوجيت دارد يعني در لبا َ و خوراك و بستر و عمل 

كند و يك مرد نيز در صورتي كه به زندگي لف شدن و غصب شدن آن جلوگيري ميورزد، يعني از تزناشويي، بخل مي
ورزد، در چنين صورتي حرجي بر آن دو كردن با همسرش بي ميل باشد، از موافقت و محبت و اظهار عالقه به او بخل مي

 .پوشي كندماي حقوق خود چشنيست در اينكه بين خود صلح بر قرار نمايند، يعني يكي از آن دو از پاره

اي است براي مردان كه از طريق احسان و تقوا اين جمله موعظه "وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً "
ستم  وكنند با خبر است، پس در معاشرت با زنان، جور تجاوز نكنند و متذكر اين معنا باشند كه خداي عز و جل از آنچه مي

 .توانند چنين كنندنكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقوق حق خود چشم بپوشند، هر چند كه خود آنان مي

 063مقدار واجب از عدالت بين همسران متعدد كه بايد مرد مراعات كند[ ..... ص : ]

 "... وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ "

اگر  "اين جمله حكم عدالت در بين زنان كه خداي عز و جل در اول سوره تشريع كرده و به مردان حكم كرده بود كه:
 «1» "ترسيد نتوانيد عدالت بر قرار كنيد به يك زن اكتفاء كنيدمي

__________________________________________________ 

 ."2سوره نساء، آيه  "(1)

 123، ص: 2زان، جترجمه المي

كه در آيه قبلي بود، به اين معنا اشاره دارد، چون آن جمله خالي از  "وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا ... "كند و نيز جمله:را بيان مي
شود كه شنونده در تشخيص حقيقت عدل در بين زنان دچار حيرت شود و بويي از تهديد نيست و اين تهديد باعث مي

به معناي حد وسط در بين افراط و تفريط است و تشخيص اين حد وسط از امور صعب و بسيار دشوار است و  "عدل "كلمه:
مخصوصا از اين جهت كه ارتباط با دلها دارد، چون رعايت دوستي عادالنه در بين زنان و اينكه يك مرد به اندازه مساوي 



 .م از حيطه اختيار آدمي بيرون استزنان خود را دوست بدارد، امري ناشدني است، چون بطور دائ

كند كه رعايت عدالت به معناي حقيقي آن در بين زنان و اينكه يك مرد حد وسط حقيقي دوستي را لذا خداي تعالي بيان مي
در بين زنان خود رعايت كند چيزي است كه هيچ انساني قادر بر آن نيست، هر قدر هم كه در تحقق دادن آن حرص بورزد، 

در اين باب بر مرد واجب است اين است كه يكسره از حد وسط به يكي از دو طرف افراط و تفريط منحرف نشود پس آنچه 
و تا آنجا كه برايش ممكن است رعايت عدالت را بكند و مخصوصا مراقب باشد كه به طرف تفريط يعني كوتاهي در اداي 

شوهر نگذارد كه نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بي حق همسر خود منحرف نگردد و زن خود را بال تكليف و مانند زن
 .مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسري ديگر اختيار نموده، و يا پي كار خود برودبهره

پس، از عدالت در بين زنان آن مقداري كه بر مردان واجب است اين است كه در عمل و سلوك بين آنان مساوات و برابري 
دهد حق ديگري را نيز بدهد و دوستي و عالقمندي به يكي از آنان وادارش نكند كه حقوق ر حق يكي را ميرا حفظ كند، اگ

ديگران را ضايع بگذارد، اين آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحبّ از عدالت اين است كه به همه آنان احسان و 
ميلي نكند و به هيچ يك بد اخالقي روا ندارد، هم چنان كه  نيكي كند و از معاشرت با هيچ يك از آنان اظهار كراهت و بي

 .سيره و رفتار رسول خدا )ص( با همسرانش اينطور بود

 062دفع توهم اينكه تعدد زوجات در اسالم لغو شده است[ ..... ص : ]

ز هرگ "ليل بر اين است كه منظور از جمله:، خود د"فاَل تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ "و اين ذيل يعني جمله:
اين نيست كه قدرت بر عدالت را بطور  "توانيد بين زنان عدالت بر قرار كنيد، هر چند كه بر اين معنا حرص بورزيدنمي

م لغو دواج متعدد در اسال، از"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً "اش اين باشد كه به انضمام آن با جمله:مطلق نفي كند تا نتيجه
فرمايد: هر قدر هم كه كوشش كنيد و اند جمله اول ميشود، هم چنان كه بعضي از مفسرين اين نتيجه را گرفته )و گفته

 توانيد بين چند زن رفتاري عادالنه داشته باشيد و جمله دوم حرص بورزيد نمي
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شود كه فرمايد: اگر نتوانستيد عدالت برقرار كنيد به يك زن اكتفاء كنيد، پس نتيجه حاصل از انضمام اين دو آيه اين ميمي
 .(تعدد زوجات در اسالم ممنوع و ملغي است

يكي از زنها بطور كلي فرمايد: چنان نباشد كه مي "... فاَل تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ "و اين اشتباه بزرگي است، براي اينكه جمله:
توانيد هرگز نمي "مورد اعراض شما واقع گشته، مثل زني بشود كه اصال شوهر ندارد و اين خود دليل بر اين است كه جمله:

توانيد بين چند همسر عدالت واقعي را بر قرار نموده، خواهد عدالت واقعي و حقيقي را نفي كند و بفرمايد شما نميمي "...
لبي خود را بين آنان بطور مساوي تقسيم كنيد( پس آن مقدار عدالتي كه تشريع شده، عدالت تقريبي است، آن )حتي عالقه ق

 بينيمهم در مرحله رفتار نه در مرحله عالقه قلبي و عدالت تقريبي در مرحله رفتار امري است ممكن )هم چنان كه مي
كنند و رفتاري يكسان با همسران خود دارند، هر چند كه در دل بسياري از افراد با تقوا و متدين اين عدالت را رعايت مي

 .(يكي را از ديگران بيشتر دوست بدارند

سنت رسول خدا )ص( و عملكرد مسلمانان به آن سنت در مرآ و مسمع رسول خدا )ص( بود و آن جناب از رفتار مسلمانان با 
همان سنت تا عصر حاضر در بين مسلمين برقرار و متصل مانده گرفت و زنان متعدد خود اطالع داشت و ايرادي به آنان نمي

 .و همه اينها دليل بر بطالن آن توهم است

 :فرمايدشود بگوئيم: اول آيه تعدد زوجات كه ميعالوه بر اينكه توهم مذكور باعث مي



ضي است عقلي كه در عالم خارج حتي يك ، صرف فر«1» "فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ رُباعَ "
 .مصداق هم ندارد و اين نظريه باطلي است كه كالم خداي سبحان اجل از مثل آن است

 وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً "خداي تعالي بعد از دستورات و نصايحي كه در امر معاشرت با زنان داشت با جمله:
هاي ناسازگاري را ديدند، بال درنگ در صدد اصالح ، مردان را تشويق و ترغيب كرده به اينكه هر گاه امارات و نشانه"رَحِيماً

برآيند و بيان فرموده كه اين اصالح كردن خود يكي از مصاديق تقوا است و تقوا هم به دنبال خود مغفرت و رحمت را 
در حقيقت تاكيدي است بعد از  "وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا ... "و بعد از جمله: "خَيْرٌ وَ الصُّلْحُ "آورد و اين جمله بعد از جمله:مي

 .تاكيدي ديگر

__________________________________________________ 

 ."2 سوره نساء، آيه "از زناني كه مورد پسند شما است بگيريد، دو تا دو تا، و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا.(1)
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يعني اگر زنان و مردان مورد بحث كارشان به جدايي و طالق كشيد، خداي تعالي به  "وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ "
ام، اين است كه هر دو را نياز كردن به قرينه مقكند و هم آن زن را و منظور از بينياز ميفضل واسع خود، هم آن مرد را بي

دهد و به آن زن نيز شوهري كند، به آن مرد زني سازگار و شوهر دوست و ... مينياز ميدر همه امور مربوط به ازدواج بي
دهد كه بهتر از اول به وي نفقه بدهد و با او انس و همخوابگي و ساير لوازم زناشويي را داشته باشد، زيرا چنان ديگر مي

داي تعالي فالن زن را براي فالن مرد و آن مرد را براي آن زن خلق كرده باشد، بطوري كه اگر يكي از ديگري نيست كه خ
جدا شد آن ديگر جفت ديگري نداشته باشد بلكه سنت ازدواج يعني زن گرفتن مردان و به شوهر رفتن زنان سنتي است 

روند، اين رفتار ناشي از دعوتي است كه در فطرت آنان است، گيرند و زنان شوهر ميبينيم مردان زن ميفطري و اينكه مي
 .اين زن نشد، زن ديگر و اين شوهر نشد، شوهر ديگر

رمايد: اگر فكند و مياين دو جمله حكم قبلي را تعليل مي "وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "
براي اين بود كه خدا واسع و حكيم است و نيز براي اين  "كندنياز ميعالي هر دو را به فضل واسع خود بيخداي ت ":گفتيم

 .بود كه ملك آنچه در آسمانها و در زمين است از آن خداي تعالي است

 "... للَّهَوَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا ا "

ه: فرمايد، ككند و مياين آيه شريفه دعوت قبلي مردم به مراعات تقوا در همه مراحل معاشرت بين زن و شوهر را تاكيد مي
تقوا را در هر حال بايد رعايت كرد، چون ترك تقوا كفران نعمت خداي تعالي است، البته اين در صورتي است كه تقواي 

هاي او نداشته باشد و يا در صورتي است كه بگوئيم: ترك تقوا و بي پروايي شكر نعمت حاصل از اطاعت خدا عنواني جز
نسبت به خداي تعالي منشاي به جز كفر ندارد، حال يا كفر ظاهري نظير كفري كه در كفار و مشركين هست و يا كفر 

 .باطني و نهفته در درون، نظير كفري كه در مسلمانان فاسق وجود دارد

شود روشن مي "وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... "ي كه ما بيانش كرديم معناي جمله:با اين مطلب
اگر شما وصيت ما را حفظ نكنيد آن وصيتي را كه به پدران شما و اقوام قبل از شما كرديم و آن وصيت را  :فرمايدكه مي

نيد، ترك تقوايي كه يا خودش كفر به خدا است و يا ناشي از كفر به خدا است، در اين صورت ضايع گذارده، ترك تقوا ك
زنيد، چون خداي سبحان احتياجي به شما ندارد نه به شما و نه به تقواي شما و بدانيد كه هيچ ضرري به خداي سبحان نمي

 چگونه چنين چيزي تصور دارد با اينكه آنچه در آسمانها 
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 .و زمين است از آن او است و او بي نياز و ستوده است

در يك آيه تكرار شده چيست؟  "لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "در اينجا ممكن است بپرسي وجه اينكه جمله:
 .شودمخصوصا با در نظر گرفتن اينكه در آيه بعد نيز بالفاصله براي سومين بار تكرار مي

را تعليل كند و بفهماند علت اينكه خداي تعالي  "وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً "اما بار اول خواست جمله: :گوئيمدر پاسخ مي
 ها و زمين وواسع و حكيم است و به اصطالح بشري دست و بالش باز و كارش حكيمانه است، اين است كه ملك آسمان

ست و بار دوم كه اين جمله را تكرار كرد علتش اين بود كه موقعيت جواب شرط را داشت، آنچه در آن دو است از آن او ا
 رسانيد، چون ملكخواست بفهماند اگر شما كفر بورزيد ضرري به او نميآمده بود، مي "وَ إِنْ تَكْفُرُوا "شرطي كه در جمله:

از آن خداي عز و جل است و خداي تعالي چه آنچه در آسمانها و زمين است كه شما مشتي از خاك زمين هستيد، همه 
وَ  "فرمايد:بيند؟ در حقيقت جواب شرط جمله بعدي آن است كه ميحاجتي به ايمان شما دارد و چه ضرري از كفر شما مي

بورزيد خدا  كفرفهماند كه اگر شما كند، يعني ميو آن جمله جاي اين جمله نشسته و اين را تعليل مي "كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً
 .غني و حميد است، چون ملك هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است

ن ا "اي است از نو و غير مربوط به ما قبل و بدين خاطر آورده شده كه به وجهي جمله:و اما در نوبت سوم در حقيقت جمله
 .را پيشاپيش تعليل كرده باشد "يشأ

در سابق بيان اينكه مالكيت خداي تعالي به چه معنا است؟ مكرر  "وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيلًا وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ "
كند و در اين كار خودش به گذشت و وكيل بودن حضرتش بدين جهت است كه او به امور بندگانش و شؤون آنها قيام مي

در نتيجه اگر اعمال مردمي را نپسندد و از اعمال نكوهيده آنان به  تنهايي كافي است و احتياجي به گرفتن كمك ندارد،
تواند براي اينكه امور به دست آنان جاري نشود به كلي آن قوم را از بين ببرد و قومي ديگر جايگزين آنان كند، خشم آيد، مي

 و آن قوم را زير دست و خوار در برابرتواند به تقدم پيشرفت آن قوم خاتمه داده، قومي ديگر را تقدم ببخشد هم چنان كه مي
 :اين قوم كند، با اين معنايي كه ما براي جمله مورد بحث كرديم و سياق هم آن را تاييد كرد جمله

 .شودكه در آيه بعدي است با آيه مورد بحث مرتبط مي "إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّا َُ ... "

 067[ ..... ص : "بْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَإِنْ يَشَأْ يُذْهِ "معناي جمله:]

 "... إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّا َُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ "
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نيازي خدا از خلق در از اهل كتاب را بدان دعوت كرده، خود دليل بر اين است كه اظهار بيهاي گذشته امت را و امت
ا ها را سفارش به تقومربوط به مساله تقوا است. و معناي آيه اين است كه خداي تعالي همه شما انسان "ان يشأ ... "جمله:

نياز از اين كار امتناع نموده و كفر بورزيد، بدانيد كه او بي كرده، پس تقوا پيشه كنيد و از او پروا داشته باشيد و به فرضي كه
تواند در مملوك از شما است، او مالك و متصرف در هر چيز است، به هر نحوي كه بخواهد و به هر جهتي كه بخواهد مي

كنند، او يام به اين امر نخود تصرف كند، اگر بخواهد بندگانش او را بپرستند و از او پروا كنند و بندگانش آن طور كه بايد ق
تواند براي تحقق دادن خواسته خود، شما را عقب زند و قوم ديگر را مقدم بر شما كند تا آن قوم خواسته او را عملي كنند، مي

 .چون خدا بر اين كار قادر است

كه بيضاوي  مردم با تقوا، روايتي همتقوا به و بنا بر اين معنا بايد گفت: آيه شريفه ناظر به تبديل مردم است، تبديل مردم بي
در تفسير خود نقل كرده مؤيد اين معنا است، در آن روايت آمده: وقتي اين آيه شريفه بر رسول خدا )ص( نازل شد، دست 



آيند و در قبول اسالم و دعوت حق تعالي از شما اعراب مبارك خود را به پشت سلمان فارسي زد و فرمود: آن قومي كه مي
گيرند، قوم اين مردند و بر خواننده عزيز است كه در مضمون آيه شريفه و روايت تدبر كند و اما اينكه بعضي از پيشي مي

كند و قومي ديگر به جاي شما ايجاد اند كه معناي آيه اين باشد كه اگر خدا بخواهد شما را نابود ميمفسرين احتمال داده
 .آفريند، احتمال درستي نيست، زيرا از سياق آيه به دور استها ميكند و يا مخلوقي ديگر به جاي شما انسانمي

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ  "فرمايد:بله اين احتمال در مثل آيه شريفه زير سازگار است كه مي
 .«1» "عَلَي اللَّهِ بِعَزِيزٍ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَ ما ذلِكَ

ت كه خطاي اين آيه شريفه بياني ديگر اس "مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً "
، به اين بيان كه اينگونه افراد اگر به خاطر سازدتاركين تقوا و تر َ از خداي را و ناديده گرفتن وصيت او را روشن مي

 گيرند، بايد بدانند كه امر بر آنهاي مادي و درآمدهاي دنيوي تقوا را ترك و وصيت خداي تعالي را ناديده ميپاداش

__________________________________________________ 

برد و مخلوقي جديد فريده، او اگر بخواهد شما را از بين ميبيني كه خداي تعالي آسمانها و زمين را به حق آمگر نمي(1)
 ."14سوره ابراهيم، آيه  "آورد و اين بر خداي تعالي گران نيست.پديد مي
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ظري نهاي اخروي و با اين حال چرا كوتههاي مادي و دنيوي نزد خدا است و هم پاداشمشتبه شده، زيرا هم ثواب و پاداش
ا خواهند و حد اقل چرتر و ارزشمندتر است نميدوزند و آنچه شريفكنند و نظر خود را به آنچه پست و بي مقدار است ميمي

 .خواهندهر دو نوع پاداش را نمي

ن است شود ايتر از آيه فهميده مياند، ليكن به نظر ما آنچه روشناين معنايي است كه بعضي از مفسرين براي آيه كرده
مراد از ثواب دنيا و آخرت، سعادت دنيا و آخرت با هم باشد و سعادت دنيا و آخرت با هم تنها نزد  -و خدا داناتر است -كه

خدا است، پس بنده خدا بايد به درگاه او تقرب بجويد، حتي آن هم كه سعادت دنيا و پاداش مادي را در نظر دارد بايد از 
 .خداي تعالي بخواهد

شود و تقوا هم جز از طريق عمل به احكام دين او و آخرت از غير مسير تقوا براي انسان حاصل نميچون سعادت دنيا 
گردد، پس دين نيست مگر سعادت حقيقي بشر و با اين حال ديگر چگونه تصور دارد كه كسي جز از طريق حاصل نمي

ست، از حاجت خلق با خبر و بينا و دعاي آنان را افاضه خداوندي به ثوابي و پاداشي برسد؟ با اينكه تنها او سميع و بصير ا
 .شنوا است

 069بحث روايتي ])در ذيل آيات مربوط به احكام ارث و زنان و زناشويي و چند همسري ...([ ..... ص : 

د كه واند كه گفت: در جاهليت رسم بر اين بدر تفسير در المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از سعيد بن جبير روايت كرده
برد مگر مردي كه به حد بلوغ رسيده باشد و بتواند مال ميت را سرپرستي نموده، در آن از بازماندگان ميت كسي ارث نمي

بردند، اين رسم در اسالم عمل كند )بطوري كه از بهره آن، عائله ميت اداره شود( و اما اطفال و همسر ميت هيچ ارثي نمي
ه نساء كه مربوط به مواريث است نازل شد و اين بر مردم گران آمد، گفتند: آخر بچه صغير هم ادامه يافت تا آنكه آيات سور

داند در مال دخل و تصرفي كند چرا ارث ببرد و همسر ميت نيز همين طور، آيا اينها كه هيچ كاري از تواند و نميكه نمي
ي اي آسمانق ندارند؟ و در اين انتظار بودند كه حادثهكند فرآنان ساخته نيست با مردي كه همه امور اموال ميت را اداره مي

اي ديگر نازل شود و حكم مزبور را نسخ كند ولي وقتي ديدند خبري نشد با خود گفتند: اگر اين قانون بماند رخ دهد يعني آيه



ان يم، در پاسخشاي جز اين نيست كه آن را بپذيريم، آن گاه گفتند: خوب است از رسول خدا )ص( بپرسچاره چيست؟ چاره
 "ر اول همين سورهيعني د "وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ "آيه زير نازل شد:

 فِي
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 "وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يَتامَي النِّساءِ اللَّاتِي ال تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ

 .«1»تا آخر حديث( )

اند كه در ذيل آيه مورد بحث گفته است: اگر و در همان كتاب آمده كه: عبد بن حميد و ابن جرير از ابراهيم روايت كرده
ا نمودند تگيري مي دادند و حتي از ازدواج كردنش جلووارث ميت دختري زشت صورت بود هيچ چيزي از ميراث را به او نمي

 «1»بميرد و اموالش را ارث ببرند و به همين جهت بود كه خداي تعالي اين آيه را نازل كرد. 

مؤلف: اين معاني به طرق بسياري ديگر نقل شده، هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت كه بعضي از آن روايات در 
 .اوائل سوره گذشت

 آنچه از ميراث "يعني "ما كتب لهن من الميراث "جمله را معنا كرده به "ونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّال تُؤْتُ "و در مجمع در ذيل آيه:
 «2»آن گاه فرموده: اين تفسير از امام ابي جعفر )ع( روايت شده.  "كه خداوند براي آنان نوشته است

گفته: اين آيه در باره دختر محمد بن مسلمه نازل شد  "وزاً ...وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
گذاشت، و رافع بن خديج زن جواني سر او گرفت و اتفاقا در نظر او از كه او همسر رافع بن خديج بود و داشت پا به سن مي

شكي ندارم كه تو از دختر محمد بن مسلمه زيباتر هم بود، ال جرم دختر محمد بن مسلمه به همسرش رافع گفت: من هيچ 
 دهي، آيا جز اين است؟اي و همسر جوانت را بر من ترجيح ميگردان شدهمن دلسرد و روي

تر و در نظر من زيباتر از تو است، حال اگر مايل باشي قرار رافع گفت: همين طور است و علتش اين است كه او جوان
روز سهم تو، دختر محمد بن مسلمه حاضر به اين تقسيم نشد، گذاريم كه من دو روز و يا سه روز سهم او باشم و يك مي

خواست او را به خانه برگرداند رافع به ناچار او را طالق داد و بعدها يك بار ديگر او را طالق گفت، براي نوبت سوم كه مي
موده آيه شريفه شوم كه سهم مرا به كسي ندهي و خالصه به فربه شرطي بار ديگر همسرت مي :دختر قبول نكرد و گفت

، شح و بخل او گل كرد تا آنجا كه رافع او را راضي كرد و طبق دلخواه او مصالحه "وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ "فرمايد:كه مي
 ."فاَل جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ "كرد و خداي تعالي در اين خصوص فرمود:

عد از آنكه آن زن راضي شد و در خانه شوهر قرار گرفت، رافع نتوانست بين او و همسر جديد و جوانش به عدالت رفتار كند، ب
 :اينجا بود كه آيه
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 .121ص  1(در المنثور، ج 1و  1)

 .112ص  2مجمع البيان، ج (3)

 121ص:  ،2ترجمه الميزان، ج

و بطور خالصه فرمود: عدالت  "عَلَّقَةِوَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ، فاَل تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُ "
ين مقدار واجب است بطور حقيقي واجب نيست، چون مقدور شما نيست، هر قدر هم كه در رعايت آن حرص بورزيد بلكه ا

كه حقوق همسري هر دو را اداء كنيد و چنان نباشد كه يكي را بال تكليف و پا در هوا بگذاريد كه نه بيوه باشد و نه شوهر 
دار و اين سنت در همه مواردي كه مشابه مورد آيه باشد جاري است، اگر زن خواست به همسري خود ادامه دهد و بر آنچه 



شود و نه متوجه او، و اگر نخواست به آن كيفيت به كرد رضايت داد، نه اشكالي متوجه شوهرش ميشوهرش با او مصالحه 
كند، غير از انتخاب يكي دهد و يا بين او و همسر ديگرش مساوات برقرار ميهمسري خود ادامه دهد شوهرش طالقش مي

 «1»از اين دو راه، راه ديگري ندارد. 

نيز از مالك و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و حاكم )وي حديث را  مؤلف: اين روايت را در المنثور
 «1»اند. صحيح دانسته( بطور اختصار روايت كرده

و در تفسير در المنثور است كه طيالسي و ابن ابي شيبه و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و بيهقي از علي 
اند كه وقتي از معناي آيه مورد بحث سؤال شد حضرتش فرمود: اين آيه در باره وات اللَّه عليه( روايت كردهبن ابي طالب )صل

مردي است كه داراي دو همسر باشد يكي از آن دو پير و يا زشت باشد و شوهر از او جدا شود و خود او بر اين معنا مصالحه 
شد، در صورتي كه بر اين معنا رضايت داشته باشد و آن را از طالق كند كه شوهر يك شب نزد او و چند شب نزد ديگري با

و جدايي بهتر بداند اشكالي متوجه او نيست و هر گاه از اين مصالحه برگشت، شوهرش بايد تساوي را بين آن دو رعايت كند 
«2». 

عناي كالم خداي عز و جل پرسيدم و در كافي به سند خود از حلبي از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب از م
فرمود: منظور زني است كه در عقد مردي قرار دارد كه او را  "وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً "فرمايد:كه مي

كه من از شماتت گويد: اين كار را مكن خواهم تو را طالق بدهم، زن به او ميگويد من ميدارد و به او ميدوست نمي
كنم و در آن باره هر طوري خوابگي من اختيار را به تو واگذار ميدشمنان كراهت دارم و ليكن در باره حق اضطجاع و هم

بخشم كه تو مرا به همين نحو نگه داري و كه ميل داري عمل كن و از اين حق گذشته هر حق ديگري كه دارم به تو مي
 طالقم ندهي، اين است منظور از
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 .123ص  1تفسير قمي، ج (1)
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 .«1»ست و صلح همين ا "فَال جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً "فرمايد:كالم خداي تعالي كه مي

 .اندآنها را نقل كرده« 2»و عياشي « 1»مؤلف: در اين معنا روايات ديگري هست كه صاحب كافي 

روايت آورده كه معصوم )ع( فرمود: هر كسي داراي بخل هست،  "وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ "و در تفسير قمي در ذيل جمله:
كند )به همين جهت در رواياتي كه بخل را مذمت مي« 3»كنند، ضي نميكنند و بعچيزي كه هست بعضي بخل را اختيار مي

 .("مترجم "فرمايد: آن بخلي مذموم است كه اطاعتش كنيآورد و ميقيد مطاع را مي

بَيْنَ النِّساءِ وَ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا  "روايت كرده كه در ذيل آيه: (و در تفسير عياشي از هشام بن سالم از امام صادق )ع
توانيد آن را بين زنان برقرار سازيد عدالت در ميل و محبت دروني فرمايد: شما نميفرمود: اين عدالتي كه مي "لَوْ حَرَصْتُمْ

 «5» .است

و در كافي به سند خود از نوح بن شعيب و محمد بن حسن روايت كرده كه گفت: ابن ابي العوجاء از هشام بن حكم 
تر كرد از آن جمله گفت: مگر نه اين است كه خداي تعالي حكيم است؟ هشام گفت: بله او از هر حكيمي حكيمسؤالهايي 

 :است، ابن ابي العوجاء گفت



فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ رُباعَ فَإِنْ  "اگر چنين است پس بگو ببينيم چگونه از يك طرف فرموده:
، مگر گرفتن دو زن و سه زن و چهار زن حكم شرعي او نيست؟ گفت: آري، پرسيد: پس چرا با "مْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةًخِفْتُ

اي ديگر فرمايد: اگر ترسيديد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد فقط به يك زن اكتفاء كنيد؟ در آيهاينكه در اين آيه مي
كيم است كه ؟ آن كدام ح"أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَال تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا "فرموده:

اينطور سخن بگويد، از يك طرف گرفتن زنان متعدد را براي كساني كه بتوانند رعايت عدالت را بكنند تجويز كند و از سوي 
توانيد عدالت را برقرار سازيد؟ هشام نتوانست جواب بدهد ناگزير به مدينه كوچ كرد و به حضور اصال شما نمي ديگر بگويد:

 اي؟حضرت صادق )ع( شرفياب شد، حضرت پرسيد: چطور در غير موسم حج به مدينه آمده

 در عرضه داشت: بله فدايت شوم مساله مشكلي پيش آمد، ابن ابي العوجاء سؤالي از من كرد كه
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 [.....] .132ص  2(فروع كافي، ج 1و  1)

 .122، ص 1تفسير عياشي، ج (3)

 .122ص  1تفسير قمي، ج (4)

 .124ص  1تفسير عياشي، ج (5)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .باز گفتجوابش ماندم، امام )ع( پرسيد: آن سؤال چه بود؟ هشام قصه را 

وط به ، مرب"فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً "امام صادق )ع( فرمود: اما آيه:
وَ لَنْ  "فه:اما آيه شري توانيد نفقه چند همسر را بطور مساوي بدهيد به يك زن اكتفاء كنيد وفرمايد: اگر نمينفقه است مي

ت به زنان ، مربوط به ميل دروني و محب"تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فاَل تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ
م كند و چنين چيزي در شرع واجب تواند محبت دروني خود را بين چند همسر بطور مساوي تقسياست كه هيچكس نمي

 .هم نشده است تا با آيه قبلي منافات داشته باشد

گويد: همين كه هشام اين جواب را براي ابن ابي العوجاء آورد، او گفت: به خدا سوگند اين پاسخ از خودت نيست. راوي مي
«1» 

جعفر احول از همين مساله سؤال كرد  -ها از ابينظير اين حديث از قمي نيز روايت شده كه او گفته: بعضي از زنديق :مؤلف
و ابو جعفر به مدينه سفر كرد و از امام صادق )ع( از آن سؤال نمود و امام مثل همان جواب باال را به وي داد و ابو جعفر 

 «1»اي. برگشته، پاسخ زنديق را بداد و آن زنديق نيز گفت: كه اين پاسخ را از حجاز گرفته، با خود آورده

گفته است: معنايش اين است كه آن زني را كه دوست نداريد آن چنان رها  "فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ "و در مجمع در ذيل جمله:
كنيد كه مثل زني شود كه نه شوهر دارد و نه بي شوهر است، آن گاه گفت: اين معنا از امام باقر و امام صادق )عليهما 

 «2»السالم( روايت شده. 

كرد و آن گاه گويد: رسول خدا )ص( همواره ايام خود را بين زنان تقسيم ميمان كتاب روايتي نقل كرده كه ميو در ه
بار الها اين تقسيم من بود در آنچه مالكش بودم پس مرا در آنچه تو مالكش هستي و من نيستم مالمت  -فرمود: اللهم ...مي

 «3»مكن. 

و  آنچه تو مالكي "اند، آن هم به چند طريق و مراد از جمله:احبان جوامع نقل كردهمؤلف: اين روايت را بيشتر مفسرين و ص
يز ( ن"وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً "افكند )هم چنان كه آيه:همان محبت قلبي است كه خداي تعالي در دلها مي "من نيستم



 اين است كه خداي تعالي اجل از آن است كه كسي را دربر آن داللت دارد و ليكن در اين حديث اشكالي هست و آن 
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 123، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و شان رسول « 1» "ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها "موده بود:آنچه كه مالكش نيست مالمت كند، هم چنان كه خودش فر
خدا )ص( هم اجل از اين است كه خداي تعالي را به چنين جاللي نشناسد و چگونه ممكن است با اينكه آن جناب از هر 

ود او منزه از داشتن چنين كس ديگر آشناتر است به مقام پروردگارش، مع ذلك از خداي تعالي رفتاري را بخواهد كه خ
 .رفتاري است

و در كافي به سند خود از ابن ابي ليلي روايت آورده كه گفت: عاصم بن حميد برايم حديث كرد و گفت: نزد امام صادق )ع( 
بودم كه مردي به حضورش آمد و از فقر و حاجت شكايت كرد، حضرت فرمود: براي اينكه فقر و حاجتت زايل گردد ازدواج 

 :آن مرد ازدواج كرد و فقرش شديدتر شد، ال جرم به حضور امام صادق )ع( آمد، حضرت پرسيدكن، 

حال و روزت چگونه است؟ آن مرد عرضه داشت: بدتر از سابق شدم، فرمود: حال زن را رها كن و از او جدا شو و آن مرد 
و دستور دادم كه خداي تعالي به آن دو امر چنان كرد و چيزي نگذشت كه ثروتمند شد، امام صادق )ع( فرمود: من به تو د

 :كرده، يك جا فرموده

خداي تعالي زن شوهردار  "در صورت ناسازگاري از فقر نترسند "و جايي ديگر فرموده: «2» "...وَ أَنْكِحُوا الْأَيامي مِنْكُمْ  "
اي بسا خداي تعالي بهتر از اول را به دهد، مرد هم از بي زن شدن نهراسد، شوهر را هم روزي ميدهد، )زن( بيرا روزي مي

 .«3«: »2. »"وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ "او بدهد:
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 .كند، مگر در مورد آن چيزهايي كه به او داده باشدخداي تعالي هيچكسي را تكليف نمي(1)

 ."2ق، آيه سوره طال "

 ."21سوره نور، آيه  "كند.نيازشان ميو اگر فقير باشند خدا به فضل واسع خود بي(2)

 .كندو اگر از يكديگر جدا شوند خداي تعالي هر يك از آن دو را به فضل واسع خود بي نياز مي(3)

 .2ح  221ص  2فروع كافي، ج (4)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 072[ ..... ص : 032آيه (: 4سوره النساء )]

 اشاره

اللَّهُ أَوْلي  الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلي أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ
 (122نْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً )بِهِما فاَل تَتَّبِعُوا الْهَوي أَ
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طبق رضاي خدا  -ترين مصاديق آن اين است كهاز روشن -ايد! عمل به عدالت را بپا داريدهان اي كساني كه ايمان آورده
ه ضرر خودتان و يا پدر و مادرتان و خويشاوندانتان باشد، ثروت توانگر، و دلسوزي در حق فقير شهادت دهيد، هر چند كه ب

وادارتان نسازد به اينكه بر خالف حق شهادت دهيد، چون خدا از تو، به آن دو مهربانتر است، پس هوا و هو َ را پيروي 
را تحريف كنيد و يا اصال شهادت ندهيد خدا  مكنيد كه بيم آن هست از راه حق منحرف شويد و بدانيد كه اگر شهادت

 .(122كنيد آگاه است )بدانچه مي

 072بيان آيه ..... ص : 

 اشاره

به معناي عدل است و قيام به قسط به معناي عمل به  "قسط "كلمه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ "
تام و  است البته قائميني كه قيامشان به قسط "قائمين به قسط "،"قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ "ن است، پس مراد ازقسط و تحفظ بر آ

دهد( آري مبالغه در قيام به همين است كه چون قوام صيغه مبالغه است و به آيه چنين معنايي مي)ترين قيام است، كامل
 ه شخص قوام به قسط كمال مراقبت را بخرج دهد تا ب
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 .اي از هواي نفس يا عاطفه يا تر َ و يا طمع و يا غيره از راه وسط و عادالنه عدول نكند و به راه ظلم نيفتدانگيزه

ترين اسباب براي پيروي حق و حفظ آن از پايمال شدن است و البته اين قيام به و اين صفت زود اثرترين عوامل و كامل
د گويهاي آن اين است كه شخص قوام به قسط ديگر دروغ نميها و لوازمي دارد، يكي از شاخهد آثار و شاخهقسط براي خو

 .دهدو شهادت به ناحق نمي

 076بيان آيه شريفه مربوط به گواهي دادن[ ..... ص : ]

قبل از پرداختن به اصل شود كه علت اينكه در اين آيه )كه غرض از آن بيان حكم شهادت است( و از اينجا روشن مي
غرض صفت قوام بالقسط را آورد، براي اين بوده كه خواسته است مطلب را به تدريج بيان كند، از باال گرفته در دائره وسيعي 

حكم عمومي قيام به قسط را بيان كند، آن گاه به اصطالح عوام به مساله مورد غرض گريز بزند، چون اين مساله يكي از 
)گواهاني در راه خدا باشيد( و اين براي شما  "كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ "است، پس كانه فرموده:فروعات آن صفت 

شود مگر بعد از آنكه قوامين به قسط باشيد، ناگزير بايد نخست قوامين به قسط شويد تا بتوانيد گواهاني براي ميسر نمي
 .خداي تعالي بوده باشيد

فرمايد: گواهاني باشيد و اين گواهيتان براي خدا به اصطالح الم غايت است، مي "الم "، حرف"شُهَداءَ لِلَّهِ ":و در جمله
يمُوا وَ أَقِ "باشد، يعني در شهادت خود غايت و هدفي به جز رضاي خداي تعالي نداشته باشيد، هم چنان كه در آيه شريفه:

غايت آمده و معناي براي خدا بودن شهادت اين است كه شهادت مصداق پيروي حق و براي  "الم "نيز« 1» "الشَّهادَةَ لِلَّهِ
)پس پيروي هوا مكنيد كه  "فَال تَتَّبِعُوا الْهَوي أَنْ تَعْدِلُوا "به خاطر اظهار حق و زنده كردن حق باشد، هم چنان كه جمله:

 .دهدشويد( اين معنا را توضيح ميمنحرف مي



يعني به حق شهادت بدهيد هر چند كه بر خالف نفع شخصيتان و يا منافع پدر و  "كُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَوَ لَوْ عَلي أَنْفُسِ "
مادرتان و يا خويشاوندانتان باشد، پس زنهار كه عالقه شما به منافع شخصيتان و محبتي كه نسبت به والدين و خويشاوندان 

ايد تحريف كنيد و يا از اداي آن مضايقه نمائيد، پس مراد شهادت را يعني آنچه را كه ديده خود داريد شما را بر آن بدارد كه
داء اي اگر بخواهي در مقام ااز اينكه شهادت بر ضرر و يا بر ضرر والدين و يا خويشاوندان باشد اين است كه آنچه را كه ديده

 نافع والدين و خويشاوندانت لطمه بزند،بدون كم و كاست بگويي به حال تو ضرر داشته باشد و يا به م

__________________________________________________ 

 .1سوره طالق، آيه (1)
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حال چه اينكه مشهود عليه خود شاهد بدون واسطه باشد، مثل اينكه پدر شاهد يا انساني ديگر نزاعي داشته باشد و شاهد 
و به نفع آن انسان شهادت دهد و يا آنكه تضرر شاهد از شهادت خودش با واسطه باشد، مثل اينكه دو نفر با  عليه پدر خود

اي به نفع يكي از آن دو را مشاهده و تحمل كرده باشد كه اگر در مقام اداي يكديگر نزاع داشته باشند و شاهد صحنه
 .شودعليه گرفتار ميشهادت آن صحنه را بازگو كند خود شاهد نيز مانند مشهود 

مشهود له  چه اينكه "در اين جمله با اينكه غني و فقير بطور ترديد آمده و فرموده: "إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلي بِهِما "
خداي  "موده:رمع ذلك ضمير تثنيه به آن دو بر گردانده و ف "دهي توانگر باشد و چه فقير باشدكه تو، به نفعش شهادت مي

، با اينكه در يك واقعه، شخص مشهود له، يكي از آن دو است، يعني يا فقير است يا غني و "تعالي سزاوارتر به آن دو است
 .؟"فاهلل اولي به "هر دوي آنها نيست، پس جاي اين سؤال هست كه چرا ضمير تثنيه برگردانيده و چرا نفرمود:

اشد تواند هر دو بكه در يك واقعه شخص مشهود له يا غني است و يا فقير و نميجواب اين سؤال اين است كه درست است 
و ليكن از آنجايي كه سخن از مشهود له معيني نيست، بلكه از مشهود له فرضي است و مشهود له فرضي در يك واقعه غني 

ه غني خداي تعالي اوالي ب "چنين شود:اي ديگر فقير است، لذا ضمير تثنيه را به مشهود له برگردانيده تا معنا و در واقعه
 ."است در غنايش و اوالي به فقير است در فقرش

 077اشاره به آثار نيكوي شهادت راست و آثار سوء شهادت به دروغ در اجتماع[ ..... ص : ]

شويد و فقر فقير اين است كه زنهار كه غناي غني، شما را وادار نسازد به اينكه از حق منحرف  -و خدا داناتر است -و مراد
هم، شما را وادار نكند به اينكه به خاطر دلسوزي نسبت به او به ناحق به نفع او شهادت دهيد، پس خداي تعالي اوالي به آن 

دو و مهربانتر از تو نسبت به آن دو است، دليل مهربانتريش اين است كه حق را واجب االتباع كرده و به سوي قسط و 
لوم است كه اگر در جامعه، حق پيروي شود و قسط بپا داشته شود، آن مجتمع سر پاي خود خواهد عدالت دعوت فرموده و مع

 .گرددآيد و هم حال فقير اصالح ميماند و از پاي در نميايستاد و از پا در نخواهد آمد و در نتيجه هم غني و توانگر باقي مي

اگر به ناحق به نفعش شهادت دهند در خصوص آن واقعه  و يكي از اين دو طائفه هر چند كه در يك حادثه و يك نزاع
مند شود و ليكن اين شود و حتي ممكن است در چند واقعه از شهادت به ناحق شاهدي خدانشنا َ بهرهمند ميبهره

 ايشود كه حق ضعيف گشته و عدالت در آن جامعه بميرد و معلوم است كه در چنين جامعههاي به ناحق باعث ميشهادت
 .گيرد و اين خود درد بي درمان جامعه و هالك انسانيت استل نيرومند گشته و ظلم و جور جان ميباط
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يعني پيروي هوا مكنيد كه تر َ آن هست كه از حق عدول كنيد و منحرف شويد، پس اينكه  "فَال تَتَّبِعُوا الْهَوي أَنْ تَعْدِلُوا "



 "، مجموع جمله مفعول له است و ممكن هم هست جمله با حرف الم تقديري، مجرور و تقدير كالم"واأَنْ تَعْدِلُ "فرمود:
 .الن تعدلوا باشد

است ولي به شهادت، كنايه است از  "لي "از مصدر "تلووا "كلمه "وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً "
ايد معنايش اين است كه اگر به آنچه ديده "وَ إِنْ تَلْوُوا "از لي زبان يعني پيچاندن زبان گرفته شده، پس جمله:تحريف آن و 

به اين معنا است كه اصال از دادن شهادت اعراض نموده، آن را  "او تعرضوا "شهادت ندهيد بلكه آن را تحريف كنيد و جمله
 .از اصل ترك كنيد

 و از مصدر واليت "ولي يلي "اند به اين حساب كه از ماده:را با ضم الم و سكون واو خوانده "لوات "بعضي از قاريان كلمه
اگر متولي و عهده دار امر شهادت شديد و آن را به خوبي انجام داديد، خدا  "شود:باشد و بنا بر اين معناي جمله چنين مي

بيند و در هر دو سر برتافتيد، باز خداي تعالي اعمال شما را مي دار نشديد و از اين كاربيند و اگر هم عهدهعملتان را مي
 .دهدصورت پاداشتان را مي

 070بحث روايتي ])روايتي در باره سخن حق گفتن مؤمن به مؤمن([ ..... ص : 

تر اين در تفسير قمي آمده كه امام صادق )ع( فرمود: مؤمن به گردن مؤمن ديگر هفت نوع حقوق دارد، از همه آنها واجب
تواند به خاطر است به او حق بگويد، هر چند به ضرر خودش و يا والدينش باشد، پس به حسب اين حق، مسلمان نمي

استشهاد نموده، در معناي  "فاَل تَتَّبِعُوا الْهَوي أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا "نامبردگان از حق منحرف شود، آن گاه آيه:
 «1»فرمودند: يعني از حق منحرف شويد.  "نْ تَعْدِلُواأَ "جمله:

اي است و آن اين است كه معناي شهادت را عموميت داده، و آن را شامل مطلق سخن حق گفتن مؤلف: در اين حديث نكته
 .عموم را فهميده است "كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ "دانسته، چون امام )ع( از جمله:

 "ان تبدلوا "،"ان تلووا "اند: معناي جمله:آمده كه بعضي گفتهو در مجمع البيان 

__________________________________________________ 
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معناي آيه چنين « 1»ع( روايت شده )است و بنا بر اين قول كه از امام باقر  "او تكتموها "،"او تعرضوا "است و معناي
وئيد: ايد كتمان نموده، بگايد بگوئيد و يا به كلي آنچه را ديدهو اگر شهادت را مبدل كنيد و چيزي غير آنچه ديده "شود:مي

 ."كنيد آگاه استام، خداي تعالي به آنچه ميمن اصال چيزي نديده

__________________________________________________ 
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 اشاره



اللَّهِ وَ رْ بِأَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلي رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً 122مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً بَعِيداً )

( الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ 122( بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً )122يَهُمْ سَبِيالً )لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال لِيَهْدِ
كُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها ( وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَي124ْدُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً )

 جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَوَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ 
 (134جَمِيعاً )

حْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ ينَ نَصِيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَالَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِ
( إِنَّ الْمُنافِقِينَ 131قِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيالً )نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْ

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ  (131هَ إاِلَّ قَلِيالً )يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَي الصَّالةِ قامُوا كُسالي يُراؤُنَ النَّا ََ وَ ال يَذْكُرُونَ اللَّ
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ 132ذلِكَ ال إِلي هؤُالءِ وَ ال إِلي هؤُالءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيالً )

( إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ 133لَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً )دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَ
 (132نَصِيراً )

ماً وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِي إِالَّ الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
 (132( ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً )132)
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 000ترجمه آيات ..... ص : 

ايد، بطور تفصيل به خدا و رسول او و كتابهايي كه قبل از او نازل كرده، ايمان آوردههان اي كساني كه بطور اجمال ايمان 
آوريد و كسي كه به خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و به روز جزا كفر بورزد، در ضالل افتاده است، ضاللتي دور از 

 .(122طريق حق )

اند و اين نوبت كفرشان زيادتر شد، خدا در وباره ايمان آورده، باز كافر شدهكساني كه ايمان آوردند و باز كافر شدند، آن گاه د
 .(122صدد آمرزش آنان نيست و بنا ندارد به هيچ راهي )هر چند كوره راه( هدايتشان كند )

 .(122منافقان را نويد بده كه عذابي الم انگيز دارند )

طلبند، بدانند كه عزت جويند؟ اگر عزت ميد از اين كار چه ميگيرنآنان كه به عوض مؤمنان، منافقان را دوست خود مي
 .(124اش از آن خدا است )همه

( اين معنا را بر شما نازل كرد كه هر گاه شنيديد به آيات خدا 122يكي از مظاهر عزتش همين است كه در سوره انعام آيه )
ا به سخني ديگر بپردازند و گر نه شما نيز مثل آنها خواهيد كنند با آنان منشينيد تشود و به آن استهزاء ميكفر ورزيده مي

 .(134بود و بدانيد كه خدا كافران و منافقان را در جهنم فراهم خواهد آورد )

ر ما با گويند: مگهمان منافقان كه در انتظار فرصتند تا اگر فتحي از ناحيه خدا نصيب شما شود خود را از شما دانسته، مي
گذاشتيم گويند: مگر نبود كه ما رهنمودهاي خود را به شما قبوالنديم و نمير نصيب كافران شود به آنان ميشما نبوديم و اگ

به دين مؤمنين بگرويد، ولي خدا در قيامت بين شما حكم خواهد كرد و خدا تا ابد اجازه نداده كه كافران كمترين تسلطي بر 
 .(131مؤمنان داشته باشند )



گذارد به راه حق برسند( عالمت آنان اين است كنند در حالي كه او فريب دهنده آنها است )كه نميگ ميمنافقان با خدا نيرن
د كنند و خدا را جز اندكي ياد نكننخوانند ريا ميايستند و چون در انظار مردم نماز ميايستند با مالل ميكه چون به نماز مي

(131). 

نه با آن گروهند و نه با اين گروه و هر كس كه خدا گمراهش كند براي او راهي ميان دو گروه مؤمن و كافر سرگردانند، 
 .(132يابي )نمي

خواهيد عليه خود براي خدا دليلي روشن پديد آريد؟ شما كه مؤمنيد به جاي مؤمنين كافران را دوست خود مگيريد، مگر مي
(133). 

 .(132واهي يافت )منافقان در طبقه زيرين جهنمند و هرگز برايشان ياوري نخ

 مگر آنها كه توبه كرده و به اصالح خود گرايند و به خدا متوسل شده و دين خويش را براي خدا
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 .(132اند، آنان قرين مؤمنانند و خدا مؤمنان را پاداشي بزرگ خواهد داد )خالص كرده

 .(132خدا را با عذاب شما چه كار؟ كه خدا حقگزار و دانا است ) اگر شكر خدا را بجاي آريد و به او ايمان بياوريد،

 000بيان آيات ..... ص : 

 000و اقوالي كه در اين مورد گفته شده است[ ..... ص :  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا "معناي جمله]

 "... كِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلي رَسُولِهِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْ "

دهد براي بار دوم ايمان بياورند و اينكه گفتيم براي بار دوم اند دستور ميدر اين آيه شريفه مؤمنين را با اينكه ايمان آورده
ه خدا و فرمايد: بو ميدهد ايمان بياورند به خاطر دو قرينه بود، قرينه اول اينكه متعلق ايمان دوم را بطور تفصيل شرح مي

رسول او و كتاب او ايمان بياوريد ... و قرينه دوم اين است كه تهديد كرده كه اگر به تك تك اين جزئيات و تفاصيل ايمان 
شود كه مراد از ايمان اول ايمان بطور اجمال و سر بسته و در بسته ايد، پس معلوم مينياوريد به ضاللتي بعيد گمراه شده

از ايمان دوم، ايمان به تفاصيلي است كه در آيه بيان نموده و حاصل مضمون آيه اين است كه مؤمنين بايد  است و مراد
ايمان سربسته و اجمالي خود را بر تك تك اين جزئيات بگسترند، براي اينكه اين جزئيات معارفي هستند كه به يكديگر 

 .اند و هر يك مستلزم بقيه استمرتبط و وابسته

بحان كه معبودي به جز او نيست، داراي اسماء حسنا و صفات عليايي است و همين خود باعث آن شده، كه پس خداي س
خالئقي خلق كند و آنها را به سوي آنچه مايه رشد آنان و سعادتشان است ارشاد و هدايت كند و سپس همه آنها را كه نسال 

شود كه ي اعمالشان برساند و اين غرض وقتي حاصل ميميرند در روز جزا يك جا مبعوث نموده و به سزابعد نسل مي
رسان مبعوث نموده، كتابهايي با آنان نازل كند تا آن رسوالن به وسيله آن كتب در بين مردم در آنچه رسوالني مبشر و بيم

 .كندكنند حكم كنند و نيز در آن كتب معارف مبدأ و معاد و اصول شرايع و احكام را براي خلق بيان اختالف مي

شود مگر با ايمان به همه آن معارف، بدون اينكه يكي از آنها استثناء پس ايمان به يكي از آن حقايق و معارف تمام نمي
شده و در نتيجه به بعضي از آنها ايمان بياورند و به بعضي ديگر كفر بورزند كه اگر چنين كنند در حقيقت به همه كفر 

 .باشد، كافر و اگر باطني باشد، منافق خواهند بوداند، چيزي كه هست اگر علني ورزيده

كند روش و مسيري را پيش بگيرد كه در آخر منتهي شود و يكي از مصاديق نفاق اين است كه مؤمني كه اظهار ايمان مي



 به رد بعضي از آن معارف و احكام، مثال از مجتمع مؤمنين 
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هايي كه آنان به دين و اهل ايمان گيريع كفار نزديك گردد و آنها را دوست خود بگيرد و خردهكنار بكشد و به طرف مجتم
دارند تصديق كند و يا اعتراض و استهزايي كه آنان نسبت به حق و اهل حق دارند بپذيرد و به همين جهت بوده كه خداي 

 .ليم تهديد كرده استتعالي بعد از اين آيه متعرض حال منافقين شده و آنان را به عذاب ا

ترين ترين معنا و موجهكند و درستاين معنايي كه ما براي آيه مورد بحث كرديم، معنايي است كه ظاهر آيه بدان حكم مي
 "..يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا . "اند: مراد از جمله:اند، از آن جمله بعضي از مفسرين گفتهوجوهي است كه براي آيه ذكر كرده

ايد، در باطن نيز اقرار كنيد تا ظاهر هان اي كساني كه در ظاهر ايمان آورده و به خدا و رسول او اقرار كرده "اين است كه
 .شما با باطنتان موافق باشد

 است يعني هان اي كساني كه ايمان "اثبتوا علي ايمانكم "،"ايمان بياوريد -آمنوا "اند: معناي جمله:بعضي ديگر گفته
 .ايد بر ايمان خود استوار و پاي بر جا بمانيد و دست از ايمان بر نداريددهآور

اند: اصال خطاب در اين آيه متوجه مسلمين نيست تا اشكال شود چه معنا دارد كه به دارندگان ايمان بعضي ديگر گفته
ه به هان اي كساني ك "اين است كه:بفرمايد: ايمان بياوريد بلكه خطاب متوجه مؤمنين از يهود و نصارا است و معناي آيه 

تورات و انجيل و آورندگان آن دو ايمان داريد، به خدا و رسول او يعني خاتم االنبياء )ص( و نيز به كتابي كه بر آن جناب 
 .نازل شده يعني قرآن كريم ايمان بياوريد

ميه داللت بر خالف آن دارد و از و اين وجوهي كه مالحظه فرموديد هر چند در جاي خود صحيح است و ليكن قرائن كال
 .تر، وجه اخير استپايههمه اين وجوه بي

ه از آنجا كه قسمت اول آيه شريفه ك "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَاللًا بَعِيداً "
، دعوت به اين بود كه بين همه جزئيات معارف كه ذكر شده جمع كنند و به "نَ آمَنُوا آمِنُوا ... مِنْ قَبْلُيا أَيُّهَا الَّذِي "فرمود:مي

همه ايمان بياورند به اين دليل ادعايي كه اجزاي اين مجموعه كه نامش اسالم است همه به هم مربوط است و ممكن 
معناي ترديد را به خود  -كه همين جمله مورد بحث است -نيست يكي از ديگر اجزاء جدا شود، بدين جهت تفصيل دوم

فهماند كه هر كس به مجموع اين مجموعه ايمان نياورد به گمراهي بعيدي گمراه شده، چه اينكه به خدا گرفته، اينطور مي
ست و به بورزد كافر ا كفر بورزد يا به مالئكه او و يا به كتب او و يا به رسل او و يا به روز جزا، هر كس به يكي از اينها كفر

 .گمراهي بعيدي گمراه شده
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ها، موضوع واحدي براي جمع نيست تا در نتيجه همه نامبرده "واو "عاطفه كه چهار بار در آيه تكرار شده، "واو "پس مراد از
كفر بورزد و اما اگر به يكي از اينها حكمي واحد بشوند، يعني محكوم به حكم كفر كسي باشد كه به همه اين چهار چيز 

اين  است و در حقيقت آيه در معناي "او "در اينجا به معناي "واو "ايمان و به سه تاي ديگر كافر باشد كافر نيست، نه، بلكه
ات قرآني ي، چون آ"و من يكفر باللَّه او مالئكته او كتبه او رسله و اليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا ":است كه فرموده باشد

 .كافر است -هر چند كه به بقيه ايمان داشته باشد -ناطق است بر اينكه هر كس به يكي از اين معارف كفر بورزد

 004شود[ ..... ص : توبه و مغفرت الهي، طبعا و عادتا شامل كساني كه براي بار دوم به كفر بگروند نمي]



يه شريفه اگر اين آ "مَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًاإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آ "
كند بر كيفري كه خداي تعالي مرتدين را در صورتي كه به تنهايي و بريده از ما قبل و ما بعدش مالحظه شود داللت مي

دهد و تكرار ارتداد به اين است كه بعد از آنكه به اسالم ايمان آوردند بار ديگر كفر ر شود با آن كيفر ميارتداد آنها تكرا
بورزند، سپس براي بار دوم ايمان بياورند و بعد از آن دوباره كافر شوند و اين بار كفر خود را زيادتر كنند، خداي سبحان در 

رند تهديد كرده، به اينكه ديگر آنان را نخواهد آمرزيد و به سوي راه هدايت اين آيه اينگونه افراد را كه چنين وضعي دا
رود رحمتي كه از خدا متوقع است شامل حال آنان بگردد زيرا استقرار بر ايمان ندارند و نخواهد كرد به اين معنا كه اميد نمي

نين حالي است طبعا ثبات قدمي بر ايمان اي براي بازي و سرگرمي خود قرار دادند و كسي كه حالش چامر خدا را ملعبه
جدي و ايماني كه از آنان قبول شود ندارند، آري به حسب طبع چنينند، هر چند كه اگر ايمان جدي بياورند مغفرت و هدايت 

شود، چون توبه كردن يعني ايمان واقعي آوردن چيزي نيست كه خداي تعالي آن را در هيچ خداي تعالي شامل حالشان مي
 .قبول نكند حالي

 "ي اللَّهِ ...إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَ "اي را قبول كند و ما در سابق يعني در تفسير آيه شريفه:آري خداي تعالي وعده داده كه چنين توبه
 .در جلد چهارم اين كتاب پيرامون آن بحث كرديم« 1»

رومند، حكمي است كه بر حسب جريان طبع و پس اگر در اين آيه شريفه حكم كرده به اينكه از رحمت و مغفرت خدا مح
عادت و به مالحظه آن صادر فرموده، نه اينكه خواسته باشد بفرمايد: از ميان اينگونه افراد حتي يك نفر هم مستثناء نيست و 

 ينا شود كه موفق به ايمان صحيح و استقامت در برابر آن گردد، هم چنان كهبطور ندرت هم فردي از اين طائفه پيدا نمي

__________________________________________________ 

 [.....] ."12سوره نساء، آيه "(1)
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كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ  ":شود، توجه فرمائيدمعنا يعني استثناء پذيري مطلب از آيه زير نيز استفاده مي
رٌ ا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُودُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ... إِلَّا الَّذِينَ تابُوشَهِ

 .«1» "راً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَرَحِيمٌ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْ

كنيد از زمره كساني كه بعد از ايمان آوردن كافر مي شوند و در نتيجه مشمول مغفرت و و اين آيات بطوري كه مالحظه مي
داد ول توبه افرادي ديگر را كه بعد از ارتگردند افرادي را استثناء كرده و در عين اينكه افرادي را استثناء كرده، قبهدايت نمي

كند و اول اين آيات درباره همين افراد است كه بعد از ايمان آوردن و به حقانيت رسول كنند نفي ميكفر خود را بيشتر مي
اشد تواند بشهادت دادن و بعد از ظاهر شدن آياتي بينات، كفر ورزيدند، اين كفر ورزيدن و ارتدا جز از راه عناد و لجاجت نمي

گذارد كه عناد و طغيان در دلها مستقر و جايگير شود، و طغيان و استكبار جايي در دلها و وقتي اين كفر رو به زيادي مي
براي قبول حق باقي نگذارد و معلوم است كه از چنين افرادي و دارندگان چنين حالي عادتا توبه و برگشت به سوي خدا 

 .شودمحقق نمي

به مقتضاي خود آيه شريفه و با قطع نظر از قبل و بعد آن  -همانطور كه قبال اشاره كرديم -تا اينجا گفته شدهمه اينها كه 
بود و اما اگر آيه شريفه را با قبل و بعد آن، مورد دقت قرار دهيم و بايد هم چنين كنيم، زيرا آيات خالي از ظهور و تا حدودي 

إِنَّ  "، سياقي واحد دارند و به يكديگر متصلند در اين صورت بايد بگوئيم جمله:خالي از داللت بر اين معنا نيست كه آيات
باشد و اين دو آيه شريفه مي "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ ... فَقَدْ ضَلَّ ضَاللًا بَعِيداً "در مقام تعليل براي جمله: "الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ...

كه مصداق جمله دومي و يا به عبارت ديگر آن كسي كه به خدا و مالئكه او و كتب او و  داراي يك مصداقند به اين معنا



ورزد همان كسي است كه جمله اول درباره او سخن گفته، يعني همان كسي است كه اول رسوالن او و به روز جزا كفر مي
ه و كفر خود را بيشتر هم كرده و نيز مصداق ايمان آورده و سپس كفر ورزيده و باز ايمان آورده، و براي بار دوم كفر ورزيد

 "... بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً "فرمايداي از منافقين است كه آيه بعد متعرض حال آنان شده، ميآيه دومي طائفه

__________________________________________________ 

ها مي را كه بعد از آنكه ايمان آورده و به حقانيت رسول شهادت دادند و از رسول معجزهكند مردچگونه خدا هدايت مي(1)
كند ... مگر كساني را كه بعد از اين خطا توبه نموده و خود را ديدند كفر ورزيدند نه، هرگز، خدا قوم ستمكار را هدايت نمي

از ايمان آوردنشان كافر شدند و اين بار كفر خود را اصالح كنند كه خداي تعالي غفور و رحيم است و اما كساني كه بعد 
 ."44سوره آل عمران، آيه  "پذيرد و ايشان همانا گمراهند.بيشتر كردند خداي تعالي توبه آنان را نمي
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 006رود[ ..... ص : مي "دو بار ايمان آوردن و سپس كفر ورزيدن "احتماالتي كه در معناي]

شود و يا به عبارت ديگر چيزهاي ديگري چيز ديگري مي "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ... "نا بر اين معنا مراد از جمله:و ب
كنيم ر را كه مفسر آن است چگونه تفسي "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ "شود و اين بستگي دارد به اينكه ما آيهمي

 .و از تفسيرهايي كه براي آن شده و قبال نقل شد كدام را بپذيريم

، "ايد، در باطن نيز ايمان بياوريدهان اي كساني كه در ظاهر به خدا و رسولش ايمان آورده "اگر اينطور تفسيرش كنيم كه:
ر ورزيدن در آيه مورد بحث همان در اين صورت معناي ايمان آوردن و سپس كفر ورزيدن و باز ايمان آوردن و بار ديگر كف

ند كافر بينشوند و چون كفار را ميبينند مؤمن ميحالتي خواهد بود كه منافقين دائما گرفتار آنند، وقتي مؤمنين را مي
 .شوندمي

اد از ت مر، آن وق"ايد بر ايمان خود استوار باشيدهان اي كساني كه ايمان آورده "و اگر آيه مذكور را اينطور معنا كنيم كه:
ايمان آوردن و سپس كفر ورزيدن و باز ايمان آوردن و باز كفر ورزيدن همان ارتداد پي در پي است كه همه معنايش را 

كنيد، به اسالم و خدا و رسول هان اي يهود و نصارا كه ادعاي ايمان مي "دانند. و اگر آيه مذكور را اينطور معنا كنيم كه:مي
، ايمان به موسي و كفر به آن جناب و گوساله "ايمان و كفر و باز ايمان و باز كفر ورزيدن "را معنايقه "اسالم ايمان بياوريد

پرستيدن و سپس ايمان به عزيز، يا به عيسي و سپس كفر ورزيدن به وي و در آخر كفر را زيادتر كردن با كفر به رسالت 
اند، خواهد بود، هم چنان كه بعضي از مفسرين اين را ادهرسول اسالم كه موسي و عيسي )عليهما السالم( به آمدنش خبر د

 .اندگفته

هان اي كساني كه بطور سر بسته و اجمال اسالم را پذيرفته و به آن  "و اگر چنانچه آيه مذكور را اينطور معنا كنيم كه:
همين معنا بود و ما آن را از آيه  كه مختار ما "ايد، ايمان خود را به تفاصيل و جزئيات حقائق اسالم بگسترانيدايمان آورده

شريفه استظهار كرديم، در اين صورت آيه مورد بحث تعليلي خواهد بود كه منطبق بر حال منافقيني است كه آيه شريفه 
ار اتصال ي كه با كفكند، چون كسوضع آنها را تفسير و بيان مي "الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "بعد

شود و چنين كسي ممكن نيست در مجالس و محافل كفار حاضر نشود و با آنها داشته باشد، قهرا از مجتمع مؤمنين جدا مي
كنند و قهرا سخناني است كه مورد رضاي خداي سبحان انس و عالقه نداشته باشد و سخناني كه آنها با يكديگر مذاكره مي

ل هايي كه از اهزنند و استهزاء و مسخرهها كه به اهل دين ميزنند و طعنهها كه به دين ميتنيست تصديق نكند، و تهم
 .كنند، تصديق نكنددين مي
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ا هاي آنان را ببينند امضها و سخريهر گاه به مشركين و كفار برخورد كنند و تهمتآورند و هجويند، به آن شعائر ايمان مي
شوند، پس اينگونه افراد بطور دائم در حال ايمان آوردن و سپس كافر شدن و باز ايمان آوردن و كنند و در نتيجه كافر ميمي

ن وقتي است كه كفر باطنيشان رو به زيادت باز كافر شدنند تا وقتي كه اين رفتار و خصلت، صفت دروني آنها شود، آ
 .-و خدا داناتر است -فهميمگذارد، اين آن معنايي است كه ما از آيه با در نظر گرفتن قبل و بعد آن ميمي

و چنين افرادي كه همواره مبتال به اختالف احوال هستند و بر يك حالت استقرار ندارند، قهرا توبه هم ندارد، براي اينكه بر 
 .حالت مثال بر حالت ندامت كه همان توبه است استقرار ندارنديك 

بله اگر از كرده خود پشيمان بشوند و بر اين پشيماني استقرار داشته باشند بطوري كه ديگر آن تزلزل و اختالف احوال را 
 .شودشان قبول ميلرزد، البته توبهنداشته باشند و بيدي نباشند كه به هر بادي مي

جهت است كه خداي تعالي توبه مقبول از مثل چنين منافقاني را مقيد به قيدهايي كرده كه ديگر مجال براي و به همين 
هِ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّ "آيد فرموده:تزلزل و دگرگونگي نگذاشته، در استثنايي كه مي

ي مگر كساني كه توبه كنند و بعد از توبه، آنچه از آنان فاسد شده اصالح كنند و خود را از تر َ انحراف به دامن خدا يعن "...
 ... بيفكنند و دين خود را خالص براي خدا سازند

 007 كنند[ ..... ص :گيرند و با آنان مجالست و مخالطت ميتهديد برخي از مؤمنين كه كافران را دوست و ولي خود مي]

 "... بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ "

اين آيه شريفه تهديدي است براي منافقين كه آنان را به دوستي با كفار و بريدن از مؤمنين توصيف كرده و اين وصف از 
ك عده كنند و شامل يتنها به لقلقه زبان تظاهر به ايمان مينظر مصداق اعم از منافقين است كه دلهايشان ايمان نياورده و 

گيرند شود، آن مؤمنيني كه همواره مبتالي به دوستي با كفارند و به ظاهر از جماعت مؤمنين فاصله مياز مؤمنين نيز مي
 .ولي در باطن با آنان اتصال دارند و اينگونه از مؤمنين حتي در زمان رسول خدا )ص( نيز بودند

اين خود تا حدي مؤيد اين احتمال است كه منظور از اين منافقين، منافقين معروف يعني كفار باطني و مسلمانان ظاهري و 
اهر، گرفتند، مؤيد ديگر اين احتمال ظنباشد بلكه منظور بعضي از مؤمنين باشد كه به جاي مؤمنين، كفار را اولياي خود مي

ن، ، چون اين آيه ترجمه الميزا"زَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ ... إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْوَ قَدْ نَ "فرمايد:آيه بعدي است كه مي
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ر كند و مؤيد ديگر آن توصيفي است كه خداي تعالي دكه خطابش به مؤمنين است براي مؤمنين تهديد منافقين را بيان مي
 "اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَ ال يَذْكُرُونَ "جمله:

كند كه در حال نفاقشان چه وضعي دارند، براي اينكه در اين جمله ياد خدا به معناي واقعي و باطني را براي از منافقين مي
افقيني افتند و انطباق چنين توصيفي با منفرمايد: خيلي كم به ياد خدا ميانسانهاي مورد نظر اثبات نموده، از باب توبيخ مي

 .اند بعيد استه اصال در دل ايمان نياوردهك

استفهام در اين آيه انكاري است، و پاسخي است كه انكار را توجيه نموده،  "أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "
ز خداي تعالي كسي نباشد، عزت نيز فهماند عزت خود يكي از فروع ملك است، و معلوم است كه وقتي مالك حقيقي جمي

قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ  "خاص او خواهد بود. هم چنان كه خود فرموده:
 .«1» "مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ



 "... ي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ ... مِثْلُهُمْوَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِ "

وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا  "فرمايد:منظور از آنچه نازل شده در كتاب آياتي است كه در سوره انعام آمده مي
، به «2» "نَّكَ الشَّيْطانُ فاَل تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْري مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَ

دليل اينكه سوره انعام قبل از سوره نساء در مكه نازل شد و نساء در مدينه نازل گرديد و از اينكه در آيه مورد بحث به آيه 
هاي قرآني كه متوجه به شخص رسول خدا )ص( شده، از خطاب شود كه آنچهسوره انعام اشاره كرده، اين معنا استفاده مي

 .در حقيقت منظور از آنها همه امت است

خواهد بفرمايد: اگر شما مسلمين را نهي كرديم از نشست و تعليلي است براي نهي، مي "إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ":و اينكه فرمود
 "ست مؤثر است و در اثر آن شما نيز مثل آنان خواهيد شد و اينكه فرمود:برخاست با افراد ايرادگير، براي اين بود كه مجال

فرمايد: اين تماثل از نظر خاتمه امر كند و مي، وجه تماثل را بيان مي"إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً
 .است كه هم شما و هم آنان بر جهنم جمع خواهيد شد

__________________________________________________ 

گيري، هر كه را بخواهي دهي و از هر كس بخواهي ميبگو بار الها كه مالك ملكي، تو ملك را به هر كس بخواهي مي(1)
 ."12سوره آل عمران، آيه  "كني.دهي و هر كه را بخواهي ذليل ميعزت مي

در آيات ما هستند از آنان روي بگردان، تا در حديثي غير آن، خوض و غور كنند و بيني جمعي مشغول خوض و چون مي(2)
 .اگر شيطان اين را از يادت برد حال كه به يادت آمد ديگر با مردم ستمكار منشين

 ."22سوره انعام، آيه  "
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 "... حٌ مِنَ اللَّهِالَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْ "

به معناي غلبه و تسلط است و اين وصف ديگري براي اين منافقين  "استحواذ "به معناي انتظار و كلمه: "تربص "كلمه
ي دوشند و هم از آن طائفه، تا ببيناست كه رابطه اتصال بين دو طائفه مؤمنين و كافران را حفظ نموده، هم از اين طائفه مي

مؤمنين  گويند: ما با شما و ازه پولدارتر باشد و يا برد با كداميك از آن دو باشد، اگر برد با مؤمنين بود ميكداميك از دو طائف
ها و ساير فوائد جنگ سهمي براي ما منظور بشود و اگر برد با كفار هستيم و بايد كه از اين فتح و فيروزي و از اين غنيمت

 ا را بر مؤمنين غلبه داده و نگذاشتيم مؤمنين به شما آسيبي برسانند؟گويند: مگر اين ما نبوديم كه شمباشد، مي

 و نيز نگذاشتيم مؤمنين ايمان خود را به خورد شما داده، شما را به خود متصل سازند؟

ما بر شما منت داريم، براي اينكه اين  :گويندپس بنا بر اين بايد كه سهمي از آنچه نصيب شما شده به ما بدهيد و يا مي
 .ها را ما نصيب شما كرديمهرهب

اند: اگر برد و پيروزي مؤمنين را فتح خوانده و پيروزي كفار را نصيب دانسته، براي اين بوده كه بعضي از مفسرين گفته
پيروزي كفار را تحقير كند و بفهماند پيروزي كفار، پيروزي واقعي نيست بلكه امري است موهوم و از نظر عقل و واقعيت 

ل اعتنا ندارد، آن هم بعد از آنكه خداي تعالي مؤمنين را وعده داده كه فتح واقعي از آنان است و او ولي و ارزشي قاب
 .سرپرست ايشان است و شايد همين نكته باعث شده كه فتح را به خداي تعالي نسبت داده ولي نصيب را نسبت نداده

 009[ ..... ص : "افِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًالَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْك "مراد از نفي سبيل در جمله:]



مله متوجه در اين ج "كم شما "خطاب "فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا "
و خداي تعالي هرگز كفار را ما فوق  "گيرد و اما اينكه فرمود:يز ميمؤمنين است، هر چند كه پر آن منافقين و كفار را ن

، معنايش اين است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه كافران است و تا ابد نيز "دهدمؤمنين و مسلط بر آنان قرار نمي
اي ابد از اينكه به هدف شوم شود و اين خود اعالمي است به منافقين كه ديگر برچنين خواهد بود و هرگز به عكس نمي

 .ها باآلخره فتح و فيروزي از آن مؤمنين و عليه كافران خواهد بودخود برسند مايو َ باشند و به حكم اين آيه در همه دوره

اعم از تسلط در دنيا باشد يعني منظور اين باشد كه كفار نه در دنيا مسلط بر مؤمنين  "سبيل "احتمال هم دارد كه نفي
و نه در آخرت، و مؤمنين به اذن خدا دائما غالبند، البته ما دام كه ملتزم به لوازم ايمان خود باشند، هم چنان كه در شوند مي

 جاي ديگر اين وعده را صريحا داده 
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 .«1» "مِنِينَوَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْ "و فرموده:

 098معناي خدعه منافقين به خدا و خدعه خدا به آنان و ذكر چند صفت از اوصاف منافقين[ ..... ص : ]

از آن گرفته شده به معناي  "يخادعون "كه فعل مضارع "مخادعة ":كلمه "إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ "
كند هاي سخت كردن است، البته اين در صورتي است كه بگوئيم: زيادتر بودن مباني داللت ميخدعهبسيار خدعه كردن و 

هايي كند در خدعه كردن مهارت پيدا نموده، خدعهبر زيادي معاني )و همين طور هم هست، زيرا كسي كه بسيار خدعه مي
 .(كندتر ميشديدتر و ماهرانه

 "وَ هُوَ خادِعُهُمْ "جمله:

كنند، در حالي كه او با فهماند كه منافقين با خداي تعالي خدعه ميع حال است و موقعيت حال را دارد و چنين ميدر موض
شود كه اين منافقين با اعمالي كه ناشي از نفاقشان است كند و برگشت معنا به اين ميهمين عمل آنان، آنان را خدعه مي

خواهند خدا ود را به آنان نزديك كردن و حضور در مجالس و محافل آنان مييعني با اظهار ايمان كردن در نزد مؤمنين و خ
را )و يا به عبارتي ديگر پيغمبر و مؤمنين را( خدعه كنند تا با ايمان ظاهري و اعمال خالي از حقيقت خود از قبل آنان استفاده 

براي آنان باز كرده و جلوي آنان را نگرفته، همان  هادانند كه آن كسي كه راه را براي اينگونه نيرنگها نمينمايند و بيچاره
اي است از خداي تعالي نسبت به ايشان و مجازاتي است در برابر سوء نيات و اعمال خداي سبحان است و همين خود، خدعه

 .زشت پنهانيشان، پس خدعه منافقين عينا همان خدعه خداي تعالي به ايشان است

 "ةِ قامُوا كُسالي يُراؤُنَ النَّا ََ وَ ال يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًاوَ إِذا قامُوا إِلَي الصَّال "

ايستند ايستند اوال به حالت كسالت مياين جمله وصف ديگري است از اوصاف منافقين و آن اين است كه وقتي به نماز مي
 د كه به مردم بفهمانند كه ما نمازخوانيم، با اينكهو پيدا است كه هيچ اشتها و ميلي به نماز ندارند و در ثاني همه در صدد آنن

شود و اگر به راستي دلهايشان علقه و محبتي به نماز برترين عبادتي است كه خداي تعالي در آن ذكر و يادآوري مي
مل ع شدند وداشت، در توجه به سوي خدا و در ذكر خدا دچار كسالت و سستي نميداشت و به او ايمان ميپروردگارشان مي

آوردند، آري قلب به هر چه تعلق دادند و در عوض بسيار خدا را به ياد ميخود را به قصد ريا و نشان دادن به مردم انجام نمي
 داشته باشد و خاطر آدمي به هر
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 "ملتزم به لوازم ايمان باشيد دست باال و بر دشمنان مسلطيد.سست نشويد و اندوه به خود راه ندهيد كه شما ما دام كه (1)
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 .چه مشغول باشد، دائما به ياد همو خواهد بود

 "ذبذبته فذبذب "يد:گودر مجمع البيان گفته است: وقتي عرب مي "مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ ال إِلي هؤُالءِ وَ ال إِلي هؤُالءِ "
منظورش اين است كه من فالن چيز را حركت دادم و او به حركت در آمد، پس اين ماده مثل تحريك چيزي است كه 

 «1»آويزان باشد، اين بود گفتار مرحوم طبرسي. 

لقي و تع پس بنا به گفته وي مذبذب بودن هر چيزي به معناي آمد و شد كردن آن بين دو طرف است بدون اينكه آن چيز
 .وابستگي به يكي از آن دو طرف داشته باشد

 "و اين خود صفت منافقين است كه بين مؤمنين و بين كفار آمد و شد دارد، نه به كفار بستگي و تعلق دارند و نه به مؤمنين
ر ه به طرف كفار تا كافو ن "وَ ال إِلي هؤُالءِ "يعني نه به طرف مؤمنين به تنهايي، تا مؤمن حقيقي باشند، "ال إِلي هؤُالءِ
 .محض باشند

 :فرمايد، ميكنداين جمله در مقام تعليل جمله قبل است و علت تذبذب را بيان مي "وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا "

از  كه خداي تعالي علت اينكه بين دو طرف كفر و ايمان تردد دارند، نه به اين طرف تعلق دارند و نه به آن طرف اين است
 .راه، گمراهشان كرده، راهي ندارند كه بطور مستقيم بروند

را  ، خواست بفهماند اين حالت سرگرداني"متذبذبين "و نفرمود: "مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ "و به خاطر همين علت است كه فرمود:
ن نوع تحريك را برايشان پيش آورده، تا سعي و اند، تا اختيارشان تذبذب باشد بلكه قهر الهي ايخودشان اختيار نكرده

 .تالششان در زندگي به يك هدف ثابت و آرامش بخش منتهي نگردد

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ "

شود( ل و سكون راء تلفظ ميبه دو فتح )و گاهي به فتح او "درك "به معناي حجت و برهان است و كلمه: "سلطان ":كلمه
برند كه مساله باال )پله( را در جايي بكار مي "درج "و به معناي آن است، چيزي كه هست "درج "به گفته راغب بر وزن

رود كه مساله پائين آمدن مورد نظر باشد و به همين جهت رفتن و صعود را در نظر داشته باشند ولي درك در جايي بكار مي
هاي جهنم را براي اينكه در ذهن شنونده تصوير درجات بهشت و دركات آتش و همين دركات و سرازيريشود: گفته مي

 «2» .يعني سقوط گرفته شده، اين بود گفتار راغب "هوي "ناميدند كه از "هاوية "كنند آن را
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 090است و اعمال بد بندگان حجتي است عليه آنان[ ..... ص :  "نفاق "ترك واليت مؤمنين و قبول واليت كفار]

 كند از اينكه به واليت كفار و سرپرستي آنها بپيوندند ومؤمنين را نهي مي -كنيدبطوري كه مالحظه مي -و اين آيه شريفه
كند، به تهديد شديدي كه از ناحيه خداي تعالي واليت مؤمنين را ترك كنند و سپس آيه شريفه دوم مساله را تعليل مي

تواند داشته باشد كه خداي تعالي ترك واليت مؤمنين و قبول متوجه منافقين شده و اين بيان و تعليل معنايي جز اين نمي
يا أَيُّهَا  "دارد. سياق داللت دارد بر اينكه آيه شريفه:از وقوع در آن بر حذر مي دانسته، و مؤمنين را "نفاق "واليت كفار را



اي است كه از مطالب قبل گرفته شده و يا حد اقل فرعي است كه بر آنها متفرع به منزله نتيجه "الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا ...
موده باشد كه آيات سابق متعرض حال بيمار دالن ضعيف ماند كه صريحا فرشود و همين داللت سياق مثل اين ميمي

االيمان است، نه منافقين اصطالحي و اگر آنان را منافق خوانده صرف تعبير و نامگذاري بوده، و به فرضي كه بگوئيم آيات 
پيرامون اين دهد كه شود، آن گاه مؤمنين را اندرز ميسخن از منافقين اصطالحي دارد، حد اقل شامل بيماردالن نيز مي

قرقگاه خطرناك نگردند و متعرض خشم خداي تعالي نشوند و حجتي واضح عليه خود به دست خداي تعالي ندهند كه اگر 
چنين كنند خداي تعالي گمراهشان خواهد كرد و خدعه و نيرنگ در كارشان خواهد نمود و در زندگي دنيا گرفتار ذبذبه و 

هاي آتش و كفار در يك جا يعني در جهنم جمع خواهد كرد و در گودترين درك سرگردانشان ساخته و در آخرت بين آنان
سكنايشان خواهد داد و رابطه بين آنان و هر نصير و ياوري را كه بتواند ياريشان كند و هر شفيعي را كه بتواند شفاعتشان 

 .كند قطع خواهد كرد

الل و خدعه و هر سخط الهي ديگر كه از اين سنخ باشد خود شود، اول اينكه: اضاز دو آيه مورد بحث دو نكته استفاده مي
دهد و اينگونه كيفرها اخزاء خدا و خزي بنده است كه حجتي است واضح كه اعمال بندگان آن را به دست خداي تعالي مي

بتداء و ان خود را اخداي تعالي او را به طريق مقابله و مجازات گرفتار آن ساخته است و گر نه حاشا بر جناب الهي اينكه بندگ
به منزله اين  "أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً "بدون هيچ سابقه گرفتار شر و شقاوت كند، پس اينكه فرمود:

 .ا آوردهاين تعبير ر 12، همانطور كه در سوره بقره آيه "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "است كه بفرمايد:

نكته دومي كه از دو آيه مورد بحث استفاده كرديم اين بود كه: در آتش دوزخ مراتبي مختلف براي ساكنان آن هست، بعضي 
شود كه مي ها نيز مختلفتر( و ناگفته پيدا است كه به حسب اختالف اين مراتب شكنجهدر سافلند و بعضي در اسفل )سافل
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 "... إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ "

ينَ فِي قِإِنَّ الْمُنافِ "اين آيه شريفه استثنايي است از وعيد و تهديدي كه خداي تعالي در مورد منافقين كرده و فرموده بود:
و الزمه اين استثناء اين است كه دارندگان صفات مزبور در آن از جماعت منافقين خارج باشند و  "الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ...

اي داشته، دنباله استثناء اين را تذكر داد كه دارندگان اين صفات با مؤمنين به صف مؤمنين بپيوندند و چون چنين الزمه
فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً  "بود و نيز پاداش آنان و مؤمنين را يك جا آورد و فرمود: خواهند
 ."عَظِيماً

 093هاي نفاق و رهايي از صفات زشت آن[ ..... ص : شرائط از بين بردن ريشه]

هاي نفاق استثناء كرده به چند صفت سنگين توصيف فرموده، صفاتي كه ريشه خداي تعالي اين عده را كه از زمره منافقين
كند و شرايطي را يادآور شده كه هر يك از آنها قسمتي از آن صفات زشت را از دلها جز در زمينه وجود آن صفات رشد نمي

عني خشكاند توبه است، يق را ميهاي نفاكند، يكي از آن شرائط و يا به عبارت ديگر يكي از آن عواملي كه ريشهپاك مي
برگشتن به سوي خداي تعالي و اين برگشتن وقتي نافع است كه شخص تائب آنچه را كه تا كنون از خود تباه ساخته اصالح 

ها را پاك كند و اين اصالح نيز هايي كه هست آن آلودگيكند، اگر جان پاك خدادادي خود را آلوده كرده، بايد با رژيم
دهد، مگر آنكه انسان خود را از خطر لغزش و انحراف به خدا بسپارد و از او عصمت و مصونيت بخواهد يعني مياي ننتيجه

كتاب خدا و سنت پيغمبرش را پيروي كند زيرا راهي به سوي خدا نيست مگر آن راهي كه خود او معين فرموده، از آن 



 .گذشته هر راهي ديگر راه شيطان است

رساند مگر وقتي كه انسان دين خود را خالص براي خدا كند و اتفاقا كند و سود نهايي را نميا تمام نميباز اين اعتصام كار ر
شود و دهد، براي اينكه شرك، ظلم است، آن هم ظلمي كه آمرزيده و بخشيده نمياعتصام هم در همين اخالص معنا مي

خداي عز و جل نيز اعتصام جستند و دين خود را خالص وقتي بيماردالن توبه كردند و اصالح مفاسد خويش نمودند و به 
براي خدا نمودند، در آن هنگام مؤمن حقيقي خواهند بود و ايمانشان آميخته با شرك خواهد بود و آن وقت است كه از خطر 

 يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ "كنند، هم چنان كه فرموده است:نفاق ايمن شده، خودشان راه گم شده را پيدا مي
 «1. »"أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ

__________________________________________________ 

سوره انعام، آيه  "كساني كه ايمان آوردند و ايمان خود را به ظلم نيالودند، آنان داراي امنيت و همانان راه يافتگانند.(1)
21". 
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آيد كه مراد از مؤمنين تنها آن دسته از مؤمنيني است كه ايمانشان محض و خالص است از سياق آيه هم اين معنا بدست مي
نمايند مي كنند و ثانيا گذشته خود را اصالحو خداي تعالي نيز اين چنين معرفيشان كرده، كه ايشان كسانيند كه اوال توبه مي

كنند و اين چهار صفت متضمن جزئيات خواهند و رابعا دين خود را خالص براي خدا ميلثا از خدا عصمت و مصونيت ميو ثا
تمامي صفات و خصائصي است كه خداي تعالي در كتاب عزيزش براي مؤمنين بر شمرده، مثال يك جا در صفت مؤمنين 

 .«1» "فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ، وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ  "فرموده:

 يَبِيتُونَوَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَي الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً وَ الَّذِينَ  "و جاي ديگر فرموده:
 «1. »"قِياماً لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ

ا فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ، حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ "و در جاي ديگر فرموده:
 .«2» "قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

منين را بطور مطلق و بدون توضيح ذكر كند مرادش چنين كساني فهميم كه قرآن كريم هر جا كه كلمه مؤاز اين آيات مي
اي در كالم باشد كه بفهماند در خصوص اين كالم منظور از كلمه مؤمنين غير دارندگان چنين است، مگر آنكه قرينه

 .اوصافي است

فَأُولئِكَ مَعَ  "، بلكه فرمود:«3» "فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ "خداي تعالي هم به همين جهت در آيه مورد بحث نفرمود:
ار شود بلكه براي اولين ب، چون به صرف تحقق اين اوصاف در مؤمنين، دارندگان آن، از مؤمنين بطور مطلق نمي"الْمُؤْمِنِينَ

 .شوندملحق به مؤمنين بطور مطلق مي

 "ستقر گردد و براي هميشه محفوظ بماندشوند كه اين اوصاف در ايشان پاي بگيرد و در دلهاشان مبله وقتي از خود آنان مي
 ."دقت فرمائيد

__________________________________________________ 

سوره  "مؤمنان رستگار شدند، آنهايي كه در نمازشان خاشعند و آنهايي كه از لغو و هر كار بيهوده روي گردانند ...(1)
 ."2مؤمنون، آيه 

دارند و چون افراد نادان با بي ادبي با آنان رو برو شوند در زمين با تواضع قدم بر مي بندگان خداي رحمان آنهايند كه(2)
سجده  بيند كه يا سر بهدهند و آنهايند كه هنگام شب به خاطر خلوت با پروردگارشان هر بيننده آنان را ميپاسخي سالم مي



 ."23سوره فرقان، آيه  "دارند و يا در حال نمازند ...

روردگارت سوگند، اين انسانها ايمان ندارند، مگر وقتي كه تو را در هر نزاعي كه برايشان پيش آيد حكم قرار نه به پ(3)
دهند و هر حكمي كه بفرمايي هر چند به ضررشان باشد در دل از حكم تو احسا َ ناراحتي نكنند و به تمام معنا تسليم 

 ."22سوره نساء، آيه  "حكم تو باشند.

 .اند از مؤمنين هستندي چنين اوصافي شدهكساني كه دارا(4)
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 "... ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ "

اين آيه شريفه ظهور در اين معنا دارد كه خطاب در آن متوجه مؤمنين است، زيرا زمينه كالم خطاب با مؤمنين بود، البته با 
پوشي شده، كانه انسانهايي فرض اند بلكه در اين خطاب از ايمانشان چشمنشان مخاطب به چنين خطابي نشدهحفظ ايما

 .اند كه از ايمان عاريندشده

و اين آيه شريفه كنايه است از اينكه خداي تعالي احتياجي به عذاب كردن آنان ندارد، اگر خود آنان با شكر نكردن از 
نياوردن، خويشتن را مستوجب نسازند، براي اينكه باري تعالي از شكنجه كردن بندگان سودي هاي خدا و يا ايمان نعمت
شود تا با عذاب كردن آنان، آن ضرر را از خود برد تا انجام آن را بر ترك آن ترجيح دهد و از وجود گنهكاران متضرر نمينمي

خدا را با اداي حق واجب او به جاي آورده و به او  دفع كند، پس معناي جمله مورد بحث اين است كه اگر شما شكر نعمت
ايمان بياوريد هيچ موجبي نيست كه شما را عذاب كند بلكه خداي عز و جل شكرگزار شكرگزاران خويش و دارندگان ايمان 

 .كندبه خويش است، او عليم است، اينگونه افراد را كه مورد شكرگزاري اويند با ساير موارد اشتباه نمي

ه شريفه داللتي دارد بر اينكه عذابي كه شامل اهل عذاب است از ناحيه خود آنان است نه از ناحيه خداي تعالي و اين آي
همچنين هر عاملي و هر عملي كه مستوجب عذاب است، از قبيل ضاللت و يا شرك و يا معصيت، مستند به خداي تعالي و 

قبل  آيد ازه خداي تعالي باشد عذابي هم كه دنبال اين عناوين مياز قبل آن حضرت نيست و اگر چيزي از اين امور از ناحي
 .او بود، چون او مسبب االسباب است و سببيت هر سببي مستند به او است

 092بحث روايتي ])رواياتي در باره: كفر بعد از ايمان، نفي سبيل، خدعه خدا، ريا، ...([ ..... ص : 

د بن مسلم از امام ابي جعفر و امام ابي عبد اللَّه )عليهما السالم( روايت آورده كه در تفسير عياشي از زراره و حمران و محم
فرموده: اين آيه در باره عبد اللَّه بن ابي سرح  "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً "در تفسير آيه:

به شهري فرستاد و او و يارانش بعد از آنكه چيزي از ايمانشان در آن شهر باقي نماند كفر خود را  نازل شد كه عثمان او را
 «1»زيادتر كردند. 

 (و در همان كتاب از ابي بصير روايت شده كه گفت: من از امام صادق )ع

__________________________________________________ 
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را تالوت كرد و سپس فرمود: منظور از كفر بعد از ايمان ارتكاب گناهاني است  "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ... "شنيدم كه آيه:
ي كه بنوشد و كسكه آدمي حرام بودنش را بداند، مثال كسي كه معتقد باشد به اينكه شراب حرام است و با اين حال آن را 

معتقد باشد به اينكه زنا حرام است و باز مرتكب آن شود و كسي كه معتقد باشد به اينكه زكات واجب است و آن را نپردازد، 



 «1»در حقيقت بعد از ايمان كافر شده است. 

مراتب ترك  مؤلف: در اين حديث آيه شريفه را عموميت داده، بطوري كه شامل همه مراتب كفر بشود كه يكي از آن
كند. و در همان كتاب از محمد بن فضيل از امام ابي واجبات و فعل محرمات است و تا حدودي بيان قبلي ما را تاييد مي

 إِذاً مْوَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ ... إِنَّكُ "الحسن رضا )ع( روايت آورده كه در تفسير آيه شريفه:
دهد، از نزد او برخيز و ديگر كند و به اهل خود دشنام مي، فرمود: هر گاه شنيدي كه مردي حق را انكار و تكذيب مي"مِثْلُهُمْ

 «1»با او نشست و برخاست مكن. 

 .مؤلف: در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست

وَ  "روايت كرده كه در تفسير كالم خداي جل و عال:و در كتاب عيون به سند خود از ابي الصلت هروي از حضرت رضا )ع( 
فرمود: منظور اين است كه خداي تعالي هرگز كافر را بر مسلمان بر سر بحثي  "لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

كه نفي شده شامل انواع  سازد، پس اين شكستكند و مسلمان را شكست خورده حجت او نميكه دارند غالب نمي
اشد با تواند شامل بشوند و چگونه ميخواهد بفرمايد: مسلمانان زير دست كفار نميشود و آيه شريفه نميها نميمظلوميت

ه حدي كه به شوند آن هم ببينيم كه نه تنها مؤمنين بلكه حتي انبيا )عليهم السالم( زير دست كفار واقع مياينكه ما خود مي
فهميم كه منظور از نداشتن سبيل معنايي است كه با كشته شدن انبيا به دست كفار نيز شوند، پس مير كشته ميدست كفا

 «2»سازد و آن عبارت است از شكست نخوردن در احتجاج. مي

لَ اللَّهُ لَنْ يَجْعَوَ  "و در تفسير در المنثور است كه ابن جرير از علي )عليه صلوات اللَّه( روايت كرده كه بعد از خواندن جمله:
 «3»فرمود: يعني در آخرت.  "لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

 آيد كه مراد از نفي سبيل، در آخرتمؤلف: در سابق گفتيم كه از ظاهر سياق بر مي
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 .شوداست و اگر از سياق صرفنظر كنيم و خود جمله را معيار قرار دهيم حجت در دنيا و آخرت هر دو مي

ت: من از علي بن موسي الرضا )ع( از معناي و مؤلف كتاب عيون اخبار به سند خود از حسن بن فضال روايت كرده كه گف
 "يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ "جمله:

سزاي  دهد كهتر از آن است كه خدعه كند و ليكن سزايي به خدعه كاران ميتر و مباركپرسيدم فرمود: خداي تعالي متعالي
 «1» .خدعه آنان باشد

فر بن محمد و از پدرش روايت كرده كه فرمود: شخصي از رسول خدا )ص( و در تفسير عياشي از مسعدة بن زياد از جع
پرسيد: نجات از عذاب فرداي قيامت در چيست؟ فرمود: نجات اين است كه با خداي تعالي نيرنگ مكنيد كه او شما را 

قيقت برد، پس در حمي كند و ايمان را از دل اونيرنگ كند، چون هر كس با خداي تعالي نيرنگ كند او نيز با وي نيرنگ مي
 .فهمدكند ولي نمياو دارد به خودش نيرنگ مي

شود؟ فرمود: اينطور كه به دستور خدا عمل بكند ولي اش نيرنگ ميشخصي پرسيد: خداي تعالي چگونه به وسيله بنده
اسم خوانده  منظورش غير خدا باشد كه چنين عملي شرك به خداي تعالي است و شخص ريا كار در روز قيامت به چهار



اي كافر، اي فاجر، اي حقه باز، اي زيانكار عملت بي نتيجه و اجرت باطل است و امروز پاداشي در  "گويند:شود: به او ميمي
برابر اعمال نيكي كه به منظور خودنمايي كردي به تو نخواهند داد، اينك پاداشت را از كساني طلب كن كه عمل براي 

 «1»خوشايند آنان كردي. 

مرحوم كليني در كافي به سند خود از ابي المعزاي پاره دوز و او بدون ذكر راوي قبل از خويش نقل كرد كه امير المؤمنين و 
 .ع( فرمود: كسي كه خداي عز و جل را در خلوت و نهاني ياد كند خدا را به ذكر كثير، ذكر كرده است)

ر روند آن كاافتند )چون به خلوت ميند ولي در خلوت به ياد او نميزنكنند و دم از خدا ميآري منافقان خدا را علنا ياد مي
 "يُراؤُنَ النَّا ََ وَ ال يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا "فرمايد:كنند( و خداي عز و جل در باره آنها ميديگر مي

. «3» 

 .معناي ديگري شده كه معناي لطيفي است "قليل "مؤلف: در اين روايت براي كلمه
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هيچ عملي )هر قدر هم كه كوچك باشد( با تقوا  :( روايت كرده كه فرمودو در تفسير در المنثور آمده كه ابن منذر از علي )ع
كوچك نيست و چگونه ممكن است چيزي كه مورد قبول درگاه الهي است كوچك بوده باشد و خداي عز و جل وعده داده 

 «1»كند. قبول ميخداي تعالي عمل را تنها از مردم با تقوا  "إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ "كه

 .گرددمؤلف: اين معنا نيز معناي لطيفي است كه بعد از تجزيه و تحليل باآلخره به معناي روايت سابق بر مي

و در همان كتاب است كه مسلم و ابو داود و بيهقي در كتاب سنن خود از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( 
 "... إِذا قامُوا إِلَي الصَّالةِوَ  "فرمود: منظور از اين آيه )يعني آيه:

ن كند همين كه خورشيد بين دو شاخ شيطادوزند تا كي غروب مينشينند و چشم به آفتاب ميمنافقين است كه مدتي مي
زنند بدون اينكه ذكر خدا بگويند مگر قرار گيرد آن گاه برخاسته، به سرعت سر خود را چون كالغ، چهار مرتبه به زمين مي

 «1»اندكي. 

مؤلف: اين نيز معناي ديگري است براي كمي ذكر خدا، چون ذكر كردن مثل چنين نمازگزاري صرف رو به خدا ايستادن 
 .تواند غرق در ياد خدا باشد، حضور قلب را رعايت نموده، با طمانينه و آرامش نماز بگزاردبراي نماز است با اينكه او مي

، نزديك شدن خورشيد به كرانه غروب است و وجه "بين دو شاخ شيطان قرار گيرد تا آنكه خورشيد "و مراد از اينكه فرمود:
ا را هاين تشبيه اين است كه كانه آخر روز و اول شب را دو شاخ شيطان دانسته، چون شيطان با اين دو شاخ خود انسان

 .كندزند و يا در اين دو هنگام براي جنس بشر خودنمايي ميمي

اند كه عبد بن حميد و بخاري در تاريخ خود و مسلم و ابن جرير و ابن منذر از ابن عمر روايت كردهو در همان كتاب آمده 
كه گفته است: رسول خدا )ص( فرمود: مثل منافق مثل گوسفند لوچي است كه در بين دو گوسفند قرار گرفته باشد، يك بار 

چ وقت گيرد و هيافتد و دنبال آن را ميبه آن ديگري ميرود، بار ديگر چشمش بيند و به دنبالش ميچشم لوچش اين را مي
 «2»رود. فهمد كه دنبال كداميك مينمي

اند كه گفت: هر جا و در همان كتاب است كه عبد الرزاق و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردويه، از ابن عبا َ نقل كرده



 «3»ل است. آمده باشد به معناي حجت و دلي "سلطان "در قرآن كريم كلمه:
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و ابو الشيخ بن حبان، از مكحول روايت  "زوائد الزهد "و در همان كتاب آمده كه ابن ابي شيبه و مروزي در كتاب خود
اي چهل شبانه روز خود را براي خدا خالص ام كه رسول خدا )ص( فرموده بود: هيچ بندهن شنيدهاند كه گفته است: مكرده
 «1»شود. هايي از حكمت از قلبش به جوشش در آمده و بر زبانش جاري ميسازد مگر آنكه چشمهنمي

ولي به همين معنا به طرقي  مؤلف: اين روايت از روايات مشهور است و به عين اين الفاظ و يا به الفاظي ديگر نقل شده
 .ديگر روايت شده است

و در همان كتاب آمده كه حكيم ترمذي در كتاب نوادر االصول، از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( 
 نشود، شخصي پرسيد: يا رسول اللَّه خلوص در گفتن ايفرمود: هر كس با خلوص بگويد: ال اله اال اللَّه، داخل بهشت مي

 «1»كلمه به چه معنا است؟ فرمود: به اين معنا كه گفتن اين كلمه او را از آنچه حرام است باز بدارد. 

اند، مؤلف: مفاد اين روايت بطور مستفيض يعني به طرقي زياد نقل شده، هم جوامع شيعه و هم جوامع سنت آن را نقل كرده
سول خدا و ما ان شاء اللَّه تعالي عمده آن روايات را به عين عباراتش شيعه از ائمه اهل بيت )عليهم السالم( و اهل سنت از ر

آيد نقل خواهيم كرد و در ذيل اين آيات رواياتي در شان نزول وارد شده كه بسيار مختلف و در جاي مناسبي كه پيش مي
از ايراد  داند( لذاخدا بهتر مي پريشان است و چون پيدا بود كه جنبه تطبيق آيه با مصداقي از مصاديقش را دارد )هر چند كه

 .آنها صرفنظر كرديم

__________________________________________________ 

 .122ص  1(در المنثور، ج 1و  1)

 144، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 088[ ..... ص : 049تا  040(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره

( إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ 132مِنَ الْقَوْلِ إاِلَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً )ال يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ 
 (134اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً )

 088ترجمه آيات ..... ص : 

دا بلند كند مگر آنكه ظلمي به او رسيده باشد كه خدا شنوا و به دارد كه كسي با گفتار زشت به عيب خلق صخدا دوست نمي
 .(132اقوال و احوال بندگان دانا است )

كه در انتقام گذرد با آناگر در باره خلق به آشكار يا پنهان نيكي كنيد يا از بدي ديگران بگذريد كه خدا هميشه از بديها در مي
 .(134بدان توانا است )



 088: بيان آيات ..... ص 

 اشاره

 "... ال يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ "

رود كه زائد ، )بر خالف كلمه ظهور( وقتي در مورد چيزي به كار مي"جهر "گويد: كلمه:مي "ر -ه -ج "راغب در باره ماده
آن  يعني من "رأيته جهارا "گوئيم:، در مورد حس بينايي ميبر اندازه براي حوا َ بينايي يا شنوايي ما ظاهر شده باشد

خوانيم: كه بني اسرائيل به موسي بن عمران ترجمه شخص و يا آن چيز را بسيار روشن و واضح ديدم، در قرآن كريم مي
 141، ص: 2الميزان، ج

 .«1» "أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً "د:و يا گفتن« 1» "لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي نَرَي اللَّهَ جَهْرَةً "ع( گفتند:)

 "خوانيم:گويد: و اما در مورد حس شنوايي در قرآن كريم ميدهد تا آنجا كه ميراغب هم چنان به معناي اين ماده ادامه مي
 «3»اين بود گفتار راغب. « 2» "سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ

گردد، مثل به معناي هر سخني است كه در باره هر كسي گفته شود ناراحت مي "زشت از سخن سوء من القول "و كلمه
هايي به دروغ به وي هاي طرف باشد و چه فحشي كه در آن بديها و عيبنفرين و فحش، چه فحشي كه مشتمل بر بدي

 دارد ورت ديگر اظهار آن را دوست نمينسبت داده شود، همه اينها سخناني است كه خداي تعالي جهر به آن را و يا به عبا
ها و در حيوانات هم جنس ما وجود معلوم است كه خداي تعالي منزه است از دوستي و دشمني به آن معنايي كه در ما انسان

دارد، چيزي كه هست از آنجا كه امر و نهي در بين ما انسانها به حسب طبع ناشي از حب و بغض است )چيزي را كه دوست 
كنيم( لذا داريم طرف را از انجام آن نهي ميكنيم تا آن را عملي كند و چيزي را كه دشمن ميريم مامور خود را امر ميدامي

اند( و گرنه در ساخت مقد َ او بطور كنايه امر و نهي خدا را اراده و كراهت )يا حب و بغض و يا رضا و سخط او تعبير كرده
 .شود وجود ندارداينگونه حاالت كه در نفس ما پيدا مي

 080خدا بد گويي آشكار را، اينست كه در شريعت خود آن را نكوهيده شمرده است[ ..... ص :  "دوست نداشتن "مراد از]

كنايه است از اينكه در شريعتي كه تشريع فرموده،  "داردخدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمي "پس اينكه فرمود:
ل چه نكوهيده به حد حرمت و چه اينكه زشتي آن به حد حرمت نرسد و از حد كراهت و اين عمل را نكوهيده شمرده، حا

 .اعانه تجاوز نكند

 080حد مجاز در بدگويي مظلوم از ظالم[ ..... ص : ]

لكن من  "يكي است، پس در حقيقت فرموده: "لكن "استثناي منقطع است و معنايش با معناي كلمه "إِلَّا مَنْ ظُلِمَ "و جمله:
دارد سخن زشت با صداي بلند )خدا دوست نمي "م ال با َ بان يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه و من حيث الظلمظل

تواند در مورد خصوص آن شخص و يا اشخاص و گفتن را، ليكن كسي كه مورد ظلم شخصي يا اشخاصي قرار گرفته، مي
 و همين خود در خصوص ظلمي كه به وي رفته، سخن زشت و با صداي بلند بگويد(

__________________________________________________ 

 .هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه خدا را به وضوح و با دو چشم خود ببينيم(1)

 ."22سوره بقره، آيه  "



 ."122سوره نساء، آيه  "خدا را به وضوح به ما نشان بده(2)

گويد و هم سخنان آن كس را كه شنود كه بلند سخن مينان آن كسي را ميبراي خدا وضع شما يكسان است، هم سخ(3)
 ."14سوره رعد، آيه  "گويد:آهسته مي

 ."141مفردات راغب، ص (4)

 141، ص: 2ترجمه الميزان، ج

د بر رتواند هر چه از دهانش بيرون بيايد به او نسبت دهد و حتي آيه شريفه داللت نداقرينه است بر اينكه چنين كسي نمي
كردنش را  تواند با صداي بلند ظلمهاي ديگر او را كه ربطي به ظلمش ندارد به زبان بياورد بلكه تنها ميتواند بدياينكه نمي

 .بگويد و صفات بدي از او را به زبان آورد كه ارتباط با ظلم او دارد

ضي ديگر اند: نفرين است. بعاست، بعضي گفتهاند كه به چه معنا اختالف كرده "سوء "مفسرين هر چند كه در تفسير كلمه:
اند: نام بردن از خصوص ظلم او است و از اين قبيل معاني ديگر، جز اينكه همه اين معاني مشمول اطالق آيه شريفه گفته
 .باشد، ديگر جهت ندارد كه هر مفسري كلمه سوء را به يكي از آن معاني تفسير كندمي

وده، شود را تاييد نماستفاده مي "ال يحب ... "اين جمله در مقام اين است كه نهيي كه از جمله "لِيماًوَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَ "
بفرمايد: اين كاري كه گفتيم: خداي تعالي دوستش ندارد به راستي كار خوبي نيست، كاري نيست كه هر انساني به خود 

شنود و عليمي است كه سخن هر صاحب سخن را شت را مياجازه ارتكاب آن را بدهد مگر مظلوم چون خداي تعالي سخن ز
 .داندمي

 اين آيه بي ارتباط به آيه قبلش نيست، چون در اين آيه "إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً "
شود يعني اول آن شامل سخنان خوبي كه آدمي ل مورد آيه قبل نيز ميسخن از اظهار و اخفاء خير است و به اطالقش شام

ي شود و حاصل كالم اينكه يكگويد و آخر آن شامل عفو از بدي و ظلمي كه به وي شده ميدر مقام تشكر از ولي نعمتي مي
ر مقام كند و دمي شود تشكراز مصاديق آيه مورد بحث مصداق آيه قبل است، يعني كسي است كه وقتي به او احسان مي

گويد و اگر چنانچه كسي به او بدي كند يا ستم روا بدارد عفو كند و از جهر به سخنان زشت در شكرگزاري سخنان خوب مي
 .نمايدباره او صرفنظر مي

ديگر  هپس ابداء خير به معناي اظهار آن شد، چه اينكه آن خير فعلي از افعال از قبيل انفاق بر مستحقين و هر عمل پسنديد
باشد كه باعث اعالء كلمه دين و تشويق مردم به سوي كارهاي خير )نه به منظور ريا و خودنمايي( و چه اينكه قولي از 

اقوال باشد، از قبيل اظهار شكر در برابر ولي نعمت و ستودن او به ذكر جميل و خالصه تقدير كردن از او به نحوي كه ساير 
 .انند ولي نعمت ما كارهاي نيك بكنند، اين بود معناي ابداء خيراهل نعمت تشويق شوند به اينكه م

اي است مطلق و دامنه شمولش گسترده است( و ليكن آنچه از اين كلمه و اما اخفاء خير و پنهان كردن آن )گو اينكه كلمه
 142، ص: 2رسد اخفاء فعل خير و عمل شايسته ترجمه الميزان، جزودتر به ذهن مي

إِنْ تُبْدُوا  "تر باشد هم چنان كه در جاي ديگر قرآن كريم آمده كه:ل از ريا دورتر و به خلوص نزديكاست تا اين عم
 .«1» "ئاتِكُمْالصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ

 083و چشم پوشي كردن از انتقام[ ..... ص :  تشويق به عفو نمودن]

به معناي پوشاندن است، پس عفو از سوء به معناي پوشاندن عمل زشت  "أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ "در جمله: "عفو "و اما كلمه
د و آبروي ناست، اين نيز دو جور است، يكي به زبان و آن به اين است كه نام كسي را كه به او بدي كرده نزد مردم فاش نك



او را نزد مردم نبرد و سخنان زشت به جهر و آشكارا در باره او نگويد، قسم دوم به عمل است و آن به اين است كه در مقام 
فَمَنِ  "خوانيم:تالفي ظلم او بر نيايد و از او انتقام نگيرد، هر چند كه شرعا جائز باشد، هم چنان كه در جاي ديگر قرآن مي

 .«1» "مْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَاعْتَدي عَلَيْكُ

عفوا عن ان ت "، در حقيقت سببي است كه در جاي مسبب خود آمده و تقدير كالم:"فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً "و اينكه فرمود:
هاي ديگران اگر از بدي) "العفو علي قدرة، فان اللَّه ذو عفو علي قدرته سوء فقد اتصفتم بصفة من صفات اللَّه الكمالية و هو

ايد و آن صفت عفو با داشتن قدرت بر تالفي است، عفو و اغماض كنيد به يكي از صفات كماليه خداي تعالي متصف شده
 .(كندتواند از گنهكاران انتقام بگيرد، عفو ميچون خداي تعالي چنين است با اينكه مي

جزائي كه آمده جزاء، بعضي از شرط است، چون  "... إِنْ تُبْدُوا خَيْراً "بنا بر اين در جمله شرطيه مورد بحث يعني جمله:و 
زاء ج "فَإِنَّ اللَّهَ ... "شرط سه لنگه داشت: يكي اظهار خير و دوم اخفاي آن و سوم عفو از سوء و جزائي كه آمده يعني جمله:

نهايي و اظهار خير و اخفاي آن و يا به عبارت ديگر دادن خير به بندگان در همه احوال هر چند است براي عفو از سوء به ت
كه از صفات خداي تعالي است، بدان جهت كه اللَّه تعالي است ليكن در آيه شريفه تصريح به آن نيامده و تنها ممكن است 

 «2»به آن اشاره داشته باشد. 

__________________________________________________ 

به منظور محفوظ شدنش از ريا( )دهيد )به منظور تشويق مردم( آشكارا دهيد بسيار خوب است و اگر اگر صدقاتي كه مي(1)
 "121 سوره بقره، آيه "كند.پنهانش كنيد و پنهاني به فقرا بدهيد، آن نيز برايتان خير است و گناهاني از شما را محو مي

 "توانيد به او ظلمي كنيد مثل ظلمي كه او به شما كرده و از خدا پروا كنيد.ما تجاوز و ظلم كرده، ميپس كسي كه به ش(2)
 "143سوره بقره، آيه 

چون وقتي خواننده آيه شريفه در جزاء شرط سوم و يا به عبارت ديگر لنگه سوم شرط به ياد يكي از صفات خدايي بيفتد (3)
 "مترجم "افتد.با آن دو لنگه ديگر شرط است نيز مي قهرا به ياد صفات ديگرش كه متناسب

 143، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 084([ ..... ص : "ال يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه شريفه:

دارد كه كسي در مقام انتقام ناسزا بگويد، ي تعالي دوست نميگويد: خدامي "ال يُحِبُّ اللَّهُ ... "در مجمع البيان در ذيل آيه:
مگر آنكه به راستي مظلوم واقع شده باشد كه در اين صورت جائز است از ظالم خود به نحوي كه شرع اجازه داده انتقام 

 «1»بگيرد، آن گاه اضافه كرده كه اين معنا كه ما براي آيه كرديم از امام باقر )ع( روايت شده. 

 :در تفسير عياشي از ابي الجارود از امام صادق )ع( روايت آمده كه فرمودو 

 .«1»هايي كه در او نيست( هايي كه در دشمنت هست بر مال كني )نه عيباين است كه عيب "الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ "

و  نزد تو آمد و در باره تو مدح و ثنائي گفت و در تفسير قمي آمده كه در حديثي ديگر در تفسير اين آيه آمده كه اگر كسي
 «2»اعمال خير و صالحي برايت برشمرد كه در تو نيست، از او قبول مكن واو را تكذيب كن كه به تو ظلم كرده است. 

 "هُ ...ال يُحِبُّ اللَّ "و عياشي در تفسيرش به سند خود از فضل بن ابي قرة از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه:
فرموده: هر كس قومي را ميهمان كند و بد پذيرايي كند، او از كساني است كه ظلم كرده، پس بر ميهمانان حرجي نيست كه 

 «3»در باره او چيزي بگويند. 



نيز از آن جناب نقل كرده، ولي بدون ذكر سند، و از طرق اهل سنت از « 2»مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان 
 .نقل شده است مجاهد نيز

 .و روايات به هر حال داللت دارد بر عموميت مفاد آيه همانطور كه ما نيز عموميت را استفاده كرديم

__________________________________________________ 

 [.....] .121ص  2مجمع البيان، ج (1)

 .142ح  122ص  1تفسير عياشي، ج (2)

 .122ص  1تفسير قمي، ج (3)

 .142ح  122ص  1ير عياشي، ج تفس(4)

 .121ص  2مجمع البيان، ج (5)

 142، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 082[ ..... ص : 020تا  028(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره

 يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ 
( وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ 121( أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً )124يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيالً )

 (121بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) يُفَرِّقُوا

 082ترجمه آيات ..... ص : 

خواهند ميان خدا و پيامبرانش فرق گذاشته بگويند: من به ورزند و ميكساني كه )از اهل كتاب( به خدا و پيامبرانش كفر مي
راهي ميانه  (خواهند )از پيش خودآورم و ميخداي عيسي ايمان دارم و به خداي محمد )ص( ايمان نمي خداي موسي و يا

 .(124داشته باشند )

 .(121ايم )تا كيفر استكبارشان باشد( )اينان همان كافران حقيقي هستند و ما براي كافران عذابي خوار كننده آماده كرده

گذارند، خدا پاداششان را خواهد داد، چون و كساني كه به خدا و همه پيامبرانش ايمان آورده و بين احدي از آنان فرق نمي
 .(152)غفور و رحيم بودن، صفت خدا است 

 082بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اي از مظالم و گناهان و سخنان و عدهكند اين آيات، انعطاف و توجهي به حال اهل كتاب كرده، حقيقت كفر آنان را بيان مي
  .دهدفاسدشان را شرح مي
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 086ايمان به خدا مستلزم ايمان به همه رسوالن او است و تفرقه انداختن بين خدا و رسوالنش كفر حقيقي است[ ..... ص : ]

 "... إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ "

ورزند، اهل كتاب يعني يهود و نصارا است كه يهود به موسي ايمان ظور از اين كفار كه به خدا و پيامبران او كفر ميمن
ورزند و نصارا به موسي و عيسي )عليهما السالم( ايمان دارند ولي آورند ولي به عيسي و محمد )عليهما السالم( كفر ميمي

پندارند كه به خدا و به بعضي از رسوالن او كفر نورزيده، تنها به بعضي فه ميورزند و اين دو طائبه محمد )ص( كفر مي
 :اند، در حالي كه در آيه مورد بحث بطور مطلق فرمودهديگر از رسوالن او كفر ورزيده

طالق اند و به همين جهت مطلب احتياج پيدا كرده به اينكه منظور از اين ااينها به خدا و همه رسوالن خدا كفر ورزيده
 .روشن شود

مله را عطف كرد بر ج "يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ "و به همين خاطر جمله:
ين عطف بيان و تفسير آن هم بطور عطف بيان عطف كرد، و تازه هم "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ... "مورد بحث كه فرمود:

كنند و حاصل بيان چنين است كه يهود و نصارا به خدا و همه رسوالن او كافرند، براي اينكه ابعاضش يكديگر را تفسير مي
خواهند بين خدا و رسوالن او تفرقه انداخته، به خدا و ، مي"ما به بعضي ايمان داريم و به بعضي ديگر كافريم "گويند:مي

ش ايمان آورند و به بعضي ديگر از رسوالنش كفر بورزند با اينكه آن بعض نيز فرستاده خدا است و رد او رد بعضي از رسوالن
 .خداي تعالي است

خواهند مي "يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا "فرمايد:تر نموده، ميآن گاه به بياني ديگر و با عطف تفسير مطلب را روشن
، ميان ايمان به خدا و همه رسوالنش و ميان كفر به خدا و همه رسوالنش اتخاذ كنند، يعني به بعضي از راهي متوسط

رسوالن خدا ايمان آورده، به بعضي ديگر كفر بورزند، در حالي كه به سوي خدا هيچ راهي نيست، اال يك راه و آن عبارت 
بدان جهت كه فرستاده خدا است چيزي از خودش ندارد و است از ايمان آوردن به او و به همه رسوالن او، چون رسول 

اختياري هم ندارد، پس ايمان به رسول خدا، ايمان به خدا است و كفر به او، كفر به خداي تعالي است، كفري خالص نه 
 .آميخته به مقداري ايمان

 جز تفرقه انداختن بين خدا و پس كفر به بعضي و ايمان به بعضي ديگر از رسوالن با ايمان به خود خداي تعالي چيزي
رسوالن او و استقالل دادن به رسول نيست و معنايش اين است كه ايمان به آن رسول هيچ ربطي به ايمان به خدا ندارد. 
كفر به او نيز ربطي به كفر به خداي تعالي ندارد، در نتيجه اين روش، روشي وسط است و حال آنكه چيزي به جز پنداري 

ي اينكه چگونه صحيح است فرض كنيم رسالت كسي را كه ايمان به او هيچ ارتباطي به ايمان به خدا باطل نيست، برا
  .نداشته و كفر به او نيز هيچ ربطي با كفر به خداي تعالي نداشته باشد؟
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 ين وضعي دارد و خاضع شدن در برابرپس اين معنا به خوبي روشن شد و هيچ شكي در آن نماند كه ايمان به رسولي كه چن
رسولي كه كفر و ايمان به وي هيچ ربطي به كفر و ايمان به خدا ندارد، در حقيقت خضوع در برابر غير خداي تعالي است و 

خواهند با بيني كه خداي تعالي بعد از آنكه يهود و نصارا را توصيف كرد به اينكه ميشركي است واضح و به همين جهت مي
ن آوردن به بعضي و كفر ورزيدن به بعضي ديگر، بين خدا و رسوالن او تفرقه انداخته، راهي وسط اتخاذ كنند، اين معنا ايما

ده ، و سپس تهديدشان كر"أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا "سازد كه اينها با اين روش خود كافر حقيقي هستند:را خاطرنشان مي
 .«1» "كافِرِينَ عَذاباً مُهِيناًوَ أَعْتَدْنا لِلْ "و فرموده:



بعد از آنكه يهود و نصارا را كه بين خدا و  "وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ... تا آخر آيه سوم "
 :اندازند تكفير كرد و فرمودرسوالنش تفرقه مي

برد كه مثل آنان نيستند تا تقسيم اي ديگر را ميورزند، در مقابل آنان نام طائفهر ميكه اينها به خدا و رسوالن او كف
اطرافيان بحث تمام شود، و آنها كساني هستند كه به خدا و همه رسوالن او ايمان دارند و فرقي ميان اين رسول و آن رسول 

 .گذارندنمي

كار رفته، نخست در آيه اول كه خداي تعالي غايب فرض شده بود و بايد توجه داشت كه در سه آيه مورد بحث چند التفات ب
لتفاتي به و سپس ا "ايمما براي كافران چنين و چنان كرده "التفاتي از غيبت، به تكلم با غير )ما( در آيه دوم كه مي فرمايد:

ها اين باشد كه نيست وجه اين التفات و بعيد« 1» "أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ "خطاب به رسول خدا )ص( در جمله:
خواسته است كيفر كفار را به خود گوينده )كه خداي تعالي است( نسبت دهد تا از نظر لحن گفتار در دل شنونده مؤثر بيفتد، 

 ."كندخدا چنين و چنانشان مي "چون چنين لحني مؤثرتر از آن است كه كيفر را به غائب نسبت دهد و بفرمايد:

كند، چون خطاب را متوجه رسول خدا )ص( كردن آنجا كه سخن م كه در آيه دوم واقع شده، اين فائده را افاده ميالتفاتي ه
شود خود مفيد اين معنا است كه وعده مذكور قريب الوقوع از وعده جميل است و رسول علم دارد به اينكه اين وعده وفا مي

 .است

__________________________________________________ 

 .ايمو ما براي كافران عذابي خوار كننده آماده كرده(1)

 .دهداي پيامبر! اينها كه به خدا و همه رسوالن ايمان دارند خدا به زودي پاداشهايشان را مي(2)
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 080[ ..... ص : 069تا  023(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره

هُمُ الصَّاعِقَةُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسي أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَيَسْئَلُكَ أَهْلُ 
( وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ 122ذلِكَ وَ آتَيْنا مُوسي سُلْطاناً مُبِيناً ) بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ

 ( فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُم123ْثاقاً غَلِيظاً )بِمِيثاقِهِمْ وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُلْنا لَهُمْ ال تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِي
( وَ 122 )لَيْها بِكُفْرِهِمْ فَال يُؤْمِنُونَ إاِلَّ قَلِيالًوَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَ

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ ( 122بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلي مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً )
 (122وهُ يَقِيناً )نِّ وَ ما قَتَلُلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إاِلَّ اتِّباعَ الظَّ

( وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إاِلَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ 122بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً )
( وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ 124مْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً )( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَر124َّشَهِيداً )

سِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ ( لكِنِ الرَّا121قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّا َِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً )
كاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيمِينَ الصَّالةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّ

 (121)أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً 

يسي عِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ عِإِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْما



( وَ رُسُالً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُساُلً لَمْ نَقْصُصْهُمْ 122وراً )وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُ
 هُرُسُالً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَالَّ يَكُونَ لِلنَّا َِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللَّ (164)عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي تَكْلِيماً 

إِنَّ الَّذِينَ  (122لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَالئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً ) (165)عَزِيزاً حَكِيماً 
 (122كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَالالً بَعِيداً )

إِالَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَ كانَ ذلِكَ  (122الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً )إِنَّ 
 (124عَلَي اللَّهِ يَسِيراً )
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 089ترجمه آيات ..... ص : 

كنند كه كتابي از آسمان بر آنان نازل كني، از موسي بزرگتر از اين را خواستند، بدو گفتند: خدا را ب پيشنهاد مياهل كتا
آشكارا به ما نشان ده كه صاعقه آنان را به خاطر ظلمشان بگرفت، با اين حال باز ايمان نياورده، بعد از آن همه معجزه، 

 .(122لمشان نيز درگذشتيم و به موسي دليلي قاطع و روشن داديم )گوساله را خداي خود گرفتند و ما از اين ظ

نان داخل كو به مقتضاي پيماني كه داده بودند كوه طور را بر باالي آنان بلند كرديم و به آنان گفتيم از اين دروازه سجده
 .(123ت گرفتيم )شويد و نيز دستورشان داديم كه فرمان مربوط به شنبه را تمرد مكنيد و از آنان پيماني سخ

هاي خدا و به ناحق كشتن پيامبران از نعمت دين حق محروم شكني و كفر به آيهولي با همه اين احوال به سزاي پيمان
تواند دعوت اسالم را بفهمد، غافل از اينكه خدا بر دلهاشان مهر زده بود و در نتيجه شدند آنها بهانه آوردند كه دلهاي ما نمي

 .(122ياوردند )جز اندكي ايمان ن

 .(122و نيز به سزاي اينكه به عيسي كفر ورزيده، به مريم بهتاني عظيم زدند )

و اين گفتارشان كه ما مسيح عيسي بن مريم را كشتيم، با اينكه فرستاده خدا بود ولي نه او را كشتند و نه به دار آويختند 
وي اختالف كردند هنوز هم در باره عيسي در شكند، اگر ادعاي  بلكه از ناحيه خدا امر بر آنان مشتبه شد و آنها كه در باره

 .(122اند )گويند، مدركي جز پيروي ظن ندارند و به يقين او را نكشتهكنند دروغ ميعلم مي

 .(122بلكه خدا وي را به سوي خويش باال برد و عزت و حكمت صفت خداست )

 آورد و عيسيطور حتم به عيسي ايمان ميهيچ فردي از اهل كتاب نيست مگر آنكه قبل از مرگش ب
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 .(124در قيامت عليه آنان گواه خواهد بود )

ها كه در يهوديت خود تعصب ورزيدند سر زد، ما چيزهايي را كه قبال برايشان حالل و به خاطر ظلمي كه از ناحيه همين
 .(124كردند )اينكه با تالش بسيار از راه خدا جلوگيري ميطيب بود بر آنان حرام كرديم و نيز به خاطر 

خوردند و ما براي كفر پيشگان از آنان عذابي گرفتند با اينكه از آن نهي شده بودند و اموال مردم را به ناحق ميو ربا مي
 .(121ايم )دردناك آماده كرده

كند واقعي بودند از آنجايي كه همين ايمان واقعي وادارشان مياما آنهايي كه علم در دلهاشان رسوخ يافته بود و داراي ايمان 
به اينكه بدانچه به تو نازل شده و آنچه قبل از تو به عيسي نازل شده بود ايمان بياورند و نيز نماز بخوانند و زكات بدهند و 

 .(121به خدا و روز قيامت ايمان آورند، لذا ما به زودي اجري عظيم به آنان خواهيم داد )



 .(122ما به تو وحي كرديم، همانطور كه به نوح و پيامبران پس از او وحي كرديم و به داود زبور داديم )

ميان خدا با موسي  ايم و از آنو پيامبراني كه قبال سرگذشتشان را برايت سرائيديم و پيامبراني كه داستانشان را برايت نگفته
 .(164)به نحوي ناگفتني سخن گفت 

رسان وحي كرديم تا مردم بر ضد خدا دستاويزي نداشته باشند، آري عزت و حكمت وصف اني نويد بخش و بيمبه فرستادگ
 .(122خدا است )

و دهد به اينكه كتابي كه به تخواهند كتابي از آسمان برايشان نازل كني مردود است و خدا شهادت ميپس اينكه از تو مي
 .(122دهد و خدا براي شهادت دادن بس است )نيز شهادت مي نازل كرده به علم خود نازل كرد، مالئكه

ورزند شد معلوم است كه كساني كه باز كفر بخوب با اينكه قرآن از ناحيه خدا است و از سنخ وحيي است كه به ساير انبيا مي
 .(122اند )و از راه خدا جلوگيري كنند، به چه ضاللت دور از نجاتي گرفتار شده

 .(122ر ورزيدند و ستم كردند خدا هرگز در صدد آمرزش آنان و اينكه به راهي هدايتشان كند نيست )آري كساني كه كف

 .(124مانند، و اين كار براي خدا آسان است )اال طريق جهنم كه در آن هميشه باقي مي

 008بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند و آن اين بوده كه خداي تعالي كتابي را از آسمان زگو مياند بااين آيات سؤالي را كه اهل كتاب از رسول خدا )ص( كرده
بر خود آنان نازل كند، چون آنها با نزول قرآن به وسيله وحي جبرئيل آن هم آيه آيه و تكه تكه قانع نشده بودند و خواستند 

، 2، جفرمايد: ترجمه الميزانيتا كتابي در بسته مانند مرغي از هوا به سوي آنان پائين آيد و سپس به جواب آنان پرداخته م
 111ص: 

 000درخواست اهل كتاب از پيامبر )ص( كه كتابي از آسمان به ايشان نازل گردد و پاسخ به آنها[ ..... ص : ]

 "... يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ "

چون معهود در اصطالح قرآن در امثال اين موارد همين است، پس سائل هر دو  منظور از اهل كتاب، يهود و نصارا است،
 .اند نه تنها يهوديانطائفه بوده

و اين منافات ندارد كه مظالم و جناياتي كه در ضمن اين آيات شمرده شده، مختص به يهود باشد از قبيل درخواست ديدن 
 .ال رفتن طور و امر به سجده و نهي از تجاوز در روز شنبه و غيرهخدا و معبود گرفتن گوساله و نقض پيمان در هنگام با

براي اينكه مرجع هر دو طائفه به يك اصل است و ريشه يهود و نصارا همان نژاد اسرائيل است كه موسي و عيسي )عليهما 
وم و ائيل يعني در رالسالم( در بين آنان مبعوث شدند، هر چند كه دعوت عيسي بعد از رفتنش به آسمان در غير بني اسر

 .عرب و حبشه و ديگران انتشار يافت

 .عالوه بر اينكه ظلم قوم عيسي به عيسي كمتر از ظلم يهود به موسي )ع( نبود

فَبِظُلْمٍ مِنَ  "و چون ريشه هر دو طائفه يكي بود، يهوديان را در خصوص جزاي خود آنان مورد خطاب قرار داده، فرمود:
 .«1» "نا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْالَّذِينَ هادُوا حَرَّمْ

و باز به همين جهت در سه آيه بعد نام عيسي را در زمره رسوالني كه نام برده، آورده و اگر وجهه سخن متوجه يهود به 



آيات مورد  ع( را قبول نداشت و باز به همين جهت بعد از)تنهايي بود، ديگر بردن نام عيسي معنا نداشت، زيرا يهود عيسي 
يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ  "فرمايد:خطاب را متوجه عموم اهل كتاب نموده مي 124بحث در آيه 

 "... إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ

نه از خصوص يهود، در نتيجه صاحب سؤال  فهميم كه آيات مورد بحث سخن از عموم اهل كتاب داردپس از همه قرائن مي
نيز عموم اهل كتاب است نه تنها يهود و اين عموميت وجهه كالم هم چنان باقي است و  "يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ ":در جمله

ن اهاي گزاف و پا بند نبودن به عهد و پيمان را سركوب آنمعايب مشترك اهل كتاب يعني زور گويي و ناحق گويي و الف
 .شودكند، همين كه پاي مختصات قوم معيني به ميان آمد وجهه كالم متوجه آن قوم ميمي

ه اين دانيم كو سؤالي كه اهل كتاب از رسول خدا )ص( كردند اين بوده كه از آسمان كتابي بر آنان نازل شود و ما اين را مي
نيز نبوده بلكه قرآن نازل شده بود، اهل كتاب هم  سؤال قبل از نزول قرآن نبوده و حتي قبل از تالوت شدنش بر آنان

 دانستند كه نازل شده و بر عموم مردم از آن جمله اهل كتاب هم تالوت شده بود، چون جريان مربوط به مدينه است كهمي

__________________________________________________ 

 .كه براي آنان حالل بود بر آنان حرام كرديمبه خاطر ظلمي كه از يهوديان سر زد، ما طيباتي را (1)
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مركز اهل كتاب بود و از آيات نازله در مدينه آگاه بودند، حتي از آياتي هم كه در مكه و قبل از آمدن رسول خدا )ص( به 
 آن را كتابي آسماني و دليل نبوت مدينه نازل شده بود خبر داشتند، چيزي كه هست به قرآن و آيات قرآني قانع نشدند و

 .شمردندنمي

با اينكه هر چه در قرآن كريم نازل شده توأم با تحدي و دعوي اعجاز بود، و مكرر اعالم داشت، كه اگر قرآن را كتابي 
ويد ع شها و بلكه انس و جن جمها بلكه انساندانيد، همه شما عربآسماني و دليلي بر نبوت محمد بن عبد اللَّه )ص( نمي

 .يك سوره مثل آن بياوريد

اند خاطرنشان شده است. پس هاي اسري، يونس، هود، بقره كه همه قبل از سوره مورد بحث نازل شدهو اين معنا را در سوره
كنند، اين سؤالشان به جز بهانه جويي و جزاف معنايي ندارد، با اين حال اگر از رسول خدا )ص( درخواست نزول كتاب مي

ستي زند، تنها كسي كه چنين درخواست كه از كسي كه در برابر حق خاضع و براي حقيقت منقاد باشد هرگز سر نميسؤالي ا
كند كه در اثر عمري هواپرستي دچار لغو و هذيان گويي شده باشد و براي سخن گفتن خود هيچ قيد و شرطي قائل مي

كه يعني قريش كه در عين اينكه قرآن داشت در بين آنان نباشد و سخنش هيچ پايه و اساسي نداشته باشد، نظير مردم م
 :گفتنديافت با اين حال ميشد، و دعوت قرآن ظهور مينازل مي

 "رَؤُهُا كِتاباً نَقْأَوْ تَرْقي فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّي تُنَزِّلَ عَلَيْن "گفتند:و يا مي« 1» "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "
«1». 

و به خاطر همين اساسي كه ما براي درخواست آنان ذكر كرديم، بود كه خداي سبحان در پاسخ درخواست آنان اوال فرمود: 
ها را هر چند كه دهند، حاضرند انواع ظلماين اهل كتاب مردمي متمادي در جهالتند، و به جهالت و گمراهي خود ادامه مي

تكب شوند و در برابر حق كفر و جحود بورزند، هر چند كه آورنده آن حقيقت، بينه و دليل قطعي بياورد و نيز عظيم باشد مر
هيچ پروايي از اين ندارند كه پيمان خود را هر چه هم غليظ و محكم باشد بشكنند و گناهاني ديگر چون دروغ و بهتان و هر 

 ت لياقت آنظلمي ديگر را مرتكب گردند و كسي كه وضعش چنين اس

__________________________________________________ 



 ."14سوره يونس، آيه  "شود؟چرا آيتي از ناحيه پروردگارش بر او نازل نمي(1)

آوريم مگر وقتي كه چنين و چنان باشي و يا به آسمان بروي و ما هرگز تسليم افسون تو و گفتند: ما به تو ايمان نمي(2)
 ."42سوره اسري، آيه  "آنكه كتابي از آسمان بر ما نازل كني تا ما آن را بخوانيم.شويم تا نمي
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 .ندارد كه خداي تعالي خواسته او را اجابت كند و به پيشنهاد او وقعي بگذارد

ي ر حقانيت او شهادت داده و كتابو ثانيا فرمود: كتابي كه خداي تعالي نازل كرده توأم با نزولش خداي سبحان و مالئكه ب
 .ها را كرده استاش آن تحديكه چنين شاهداني دارد همان كتابي است كه با آن آيات كريمه

يعني بزرگتر از آنچه كه از تو خواستند، زيرا از تو خواستند  "از موسي بزرگتر از اين را خواستند "در پاسخشان نخست فرمود:
يعني خدا را  "أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً "ع( خواستند كه خدا را نشان بدهد و گفتند:)كني ولي از موسي  كتابي از آسمان برايشان نازل

بطور آشكار به ما نشان بده، بطوري كه با چشمان خود او را ببينيم و اين نهايت درجه طغيان و هذر و جهلي است كه انسان 
 122و سوره اعراف آيه  22 -22و اين داستان در سوره بقره آيه « 1» "بِظُلْمِهِمْفَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ  "شود،بدان مبتال مي

 .آمده است

پرستي است، آن هم بعد از بت "اتخاذ گوساله "و منظور از "ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ "فرمايد:سپس مي
ان اين حقيقت است كه خداي سبحان منزه از شائبه جسميت و حدوث است و چنين ظهور و وضوح بطالن آن و يا منظور بي

ه ، منظور از )عفو( اين است ك"فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ آتَيْنا مُوسي سُلْطاناً مُبِيناً "هاي بشري استاي از رسواترين جهالتعقيده
يگر را به قتل برسانند، همين كه به جان هم افتادند خدا موسي )ع( به آنان دستور داد كه به سوي خالق خود توبه برده، يكد

ع( )وسي به م "سلطان مبين "از آنان عفو كرد و دستور متاركه را داد، نگذاشت تا به آخر يكديگر را بكشند و منظور از دادن
آمده  23بقره آيه اش مسلط كرد كه داستانش در سوره پرستان و بر سامري و گوسالهاين است كه آن جناب را بر گوساله

 .است

، منظور از اين ميثاق آن پيماني است كه خداي عز و جل از بني اسرائيل "وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ "فرمايد:آن گاه مي
آمده  42و آيه  22گرفت و آن گاه كوه طور را بر باالي سر آنان بلند كرد كه داستانش در دو جا از سوره بقره يعني آيه 

 .است

و داستان ، اين د"وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُلْنا لَهُمْ ال تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً "فرمايد:سپس مي
و در سوره اعراف آيه  22 -22يعني داستان وارد شدن آنان در باب حطه و داستان تجاوزشان در شنبه، در سوره بقره، آيه 

 آمده و بعيد نيست ميثاق مذكور راجع به اين دو داستان و به غير از اين دو داستان باشد، چون قرآن 163 -161
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 .در نتيجه خداي تعالي آنان را به ظلمشان گرفت(1)
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رائِيلَ ال فرمايد: وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْطر نشان كرده كه گرفتن ميثاق از بني اسرائيل مكرر اتفاق افتاده، مثال ميكريم خا
 .«1» "تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ...

ونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ ال تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ ال تُخْرِجُ "فرمايد:و در جاي ديگر مي
 .«1» "تَشْهَدُونَ

 "... فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ "



 "هِمْفَبِما نَقْضِ "شود و كلمه:ي است كه از مطالب قبل گرفته ميافهماند كه جمله نتيجهبر سر اين جمله مي "فاء "حرف
كه بعد از چند آيه و شمردن جرائم بني اسرائيل در آن  124در آيه  "حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ "جار و مجروري است متعلق به كلمه:

 ... طيباتي را كه شكني آنان حرام كرديم بر آنانآيات آمده و حاصل معنايش اين است كه به خاطر پيمان

و اين آيات در اين زمينه سخن دارد كه مجازاتهايي كه خدا بني اسرائيل را با آنها مجازات كرد بيان كند، مجازاتهايي كه با 
هاي زشت بني اسرائيل سخن رفته كه در اي سنتعواقب وخيم دنيايي بود و يا عواقب شوم اخروي و در اين آيات از پاره

 .ا نشده بودآغاز يادي از آنه

 هايي كه قبال از بني اسرائيل خاطر نشان شده بود وشكنيخالصه گيري است از پيمان "فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ "پس جمله:
 .شودبعدا نيز از آنان ذكر مي

دند، كفرشان در زمان خالصه گيري از انواع كفرهايي است كه اين امت به آن گرفتار ش "وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ "و جمله:
ع( و كفرشان بعد از آن زمان كه قرآن كريم بسياري از آن كفرها را بر شمرده و از جمله آنها دو موردي است كه در )موسي 

 اتَّخَذُوا ثُمَّ "مله:و يكي ديگر در ج "فَقَدْ سَأَلُوا مُوسي أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً "اول اين آيات آمده، يكي در جمله:
و اگر اين دو نوع كفر در آن آيات قبل از ساير كفرهاشان ذكر شده، ولي در آيه مورد  "الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ

بحث در آخر آمده، براي اين بوده كه مقام صدر آيات با مقامي كه آيه مورد بحث دارد مختلف است و به همين جهت 
 ضاي آن دو نيز مختلف شده، توضيح اينكه از آنجا كه در صدر آيات متعرض درخواست بني اسرائيل شد كه از پيامبرشانمقت

__________________________________________________ 

 .و به ياد آر، آن زماني را كه ما پيمان بني اسرائيل را اينطور گرفتيم كه جز اللَّه كسي را نپرستيد(1)

 ."22سوره بقره، آيه  "

و چون گرفتيم ميثاقي از شما خون يكديگر را مريزيد و خودتان را از وطن خود اخراج مكنيد پس اقرار نموديد و شما (2)
 ."23سوره بقره، آيه  "دهيد.شهادت مي
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ر ستي بزرگتر از اين نيز كردند و گوساله را پرستيدند، دكتابي از آسمان بر ايشان نازل شود لذا يادآوري اينكه درخوا :خواستند
تر و بهتر بود ولي در آيه مورد بحث و ما بعد آن متعرض مجازات آنان در قبال اعمال زشتشان بود، اعمال اينجا مناسب

دآوري كرد، يايزشتي كه بعد از اجابت دعوت حق مرتكب شدند و نيز از آنجا كه در اين آيه سبب اين اعمال زشت را بيان م
 .تر و فهمش به ذهن نزديكتر بودمساله نقض پيمان در اين مقام مناسب

( فرمايد: بني اسرائيل انبيا را بدون حق كشتند، زكريا و يحيي )عليهما السالم، منظور از اينكه مي"وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ "
 .مال و بدون ذكر اسامي شريف آنان ياد كرده استو غير آن دو بزرگوار است كه قرآن بطور اج

ده هايي پوشيده شاست و اغلف به معناي چيزي است كه در پرده "اغلف "جمع كلمه "غلف "كلمه "وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ "
آن  ا كه به سويهايي بر آن افتاده باشد، نگذارد دعوت حقه انبيا را بشنود و حق رباشد و قلب اغلف قلبي است كه پرده

كنيم و شود بپذيرد و اينكه گفتند: ما يهوديان دلهايمان غلف است، منظورشان اين بوده كه ما دعوت انبيا را رد ميدعوت مي
ا ما را اند بگويند: خدپذيريم و اين ناپذيري دلهاي ما مستند به خداي سبحان است، خدا ما را چنين كرده، كانه خواستهنمي

ايم، چه كنيم اختياري از نسبت به پذيرش دعوت غير موسي اينطور خلق شده :اند بگويندق كرده و يا خواستهاغلف القلب خل
 .خود نداريم، خدا ما را اينطور خلق كرده كه غير دعوت موسي را نپذيريم

آنان دانسته و و به همين جهت خداي سبحان اين تهمتشان را رد نموده، اغلف بودن دلهاشان را مستند به كفر خود 



و بيان كرده كه اگر دلهايشان از شنيدن دعوت حق الهي امتناع  "بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ، فاَل يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا "فرموده:
بلكه  اشندورزد، هر چند كه مستند به صنع و خلقت خدا است، اما چنان نيست كه خود آنان هيچ دخالتي در آن نداشته بمي

خداي تعالي )كه راه سعادت و شقاوت را براي انسانها بيان كرده و فرموده: اگر به حق كفر بورزند، دلهايشان از پذيرش حق 
، دلهاي يهوديان را به عنوان مجازات كفر و جحودشان نسبت به حق از لياقت و استعداد قبول حق (گرددبه كلي ساقط مي

 .زدن بر دلهاشان اين شده كه اين قوم به خدا و حق ايمان نياورند مگر اندكي محروم ساخته و نتيجه اين مهر

داشتيم و گفتيم كه اين نقمت الهي بر قوميت و بر مجتمع يهود نازل  "مگر اندكي "و ما در سابق بحثي پيرامون جمله:
ان به مهر الهي ممهور باشد و شده، پس بر مجموع من حيث المجموع يهود تقدير شده كه دچار اين نقمت باشند و دلهايش

  .در نتيجه ايمان آوردن مجموعشان امري محال شده باشد و اين منافات ندارد كه عده اندكي از آنان ايمان بياورند
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ي كه به مريم زدند، خدا بر دلهاشان آري به خاطر كفرشان و تهمت عظيم "وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلي مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً "
مهر زد و تهمتشان به مريم )ع( اين بود كه وقتي فرزند خود، عيسي )ع( را به دنيا آورد، او را متهم به زنا كردند و اين خود، 

 اللَّهِ، آتانِيَإِنِّي عَبْدُ  "هم كفر بود و هم بهتان، زيرا خود عيسي )ع( در آغاز والدتش به زبان آمد و با آنان سخن گفت كه:
 .«1» "الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا

 006مشتبه شدن امر بر يهود در مورد كشتن و به دار آويختن عيسي )ع([ ..... ص : ]

 "...هَ لَهُمْ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّ "

كه اند در ايندر سابق يعني در سوره آل عمران آنجا كه سخن از داستان عيسي )ع( بود گفتيم كه يهوديان اختالف كرده
را به چه شكلي كشتند، آيا او را به دار آويختند؟ و يا كشتند و به دار نزدند؟ شايد اينكه در آيه مورد بحث اول  عيسي )ع(
ارش نه او را كشتند و نه به د "و سپس از كشتن و به دار زدن او سخن گفته و فرموده: "گفتند: ما او را كشتيم "فرموده كه

رد دعوي آنان بوده، خواسته همه اقسام دعوي آنان را رد كند، بطوري كه ديگر  ، براي اين بوده كه چون مقام، مقام"زدند
 .هيچ ترديدي نماند

آري از آنجا كه دار زدن نوع خاصي از شكنجه دادن به مجرمين بوده و در همه موارد مالزم با قتل نبوده، لذا اگر اين كلمه 
 دهد كه او را زنده به دار زده و زنده هم پائين آوردهه احتمال ميكند بلكه شنوندبيان نداشته باشد كشتن به ذهن تبادر نمي

 :اند، لذا در آيه شريفه كافي نبود بفرمايدباشند و چون خود يهوديان در كيفيت كشتن عيسي )ع( اختالف كرده

ه دارش كشتيم بلكه باو را نكشتند، چون ممكن بود يهوديان اين كالم خدا را تاويل نموده، بگويند: بله او را بطور عادي ن
تا كالم  "و به دارش نياويختند "اضافه كرد كه: "او را نكشتند "آويختيم، به همين جهت خداي سبحان بعد از آنكه فرمود:

حق صراحت را اداء كرده باشد و بطور نص صريح فهمانده باشد كه عيسي به دست يهوديان از دنيا نرفته، نه به كشتن و نه 
بلكه امر بر يهود مشتبه شد و غير مسيح را به خيال اينكه مسيح است گرفتند و كشتند و يا به دار زدند  به دار آويخته شدن،

و اين واقعه خيلي هم بعيد نيست بلكه امري عادي است، چون در جوامع وحشي و همجي و مخصوصا در موقعي كه اجتماع 
ر شود و غيشود كه در اثر غوغا مجرم حقيقي گم ميميآورند تا شخص مورد نظرشان را به قتل برسانند بسيار هجوم مي

 مجرم به جاي مجرم

__________________________________________________ 

 ."24سوره مريم، آيه  "من بنده خدايم، او به من كتاب داده و مرا پيامبر كرده است.(1)
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عيسي )ع( مباشرين قتل اطرافيان آن جناب نبودند تا او را به خوبي بشناسند بلكه لشگريان شود و اتفاقا در داستان كشته مي
ه اند پس ممكن است كاند و معلوم است كه روميان معرفتي كامل به حال و وضع آن جناب نداشتهروم مباشر اين عمل شده

يات آمده كه خداي تعالي قيافه و شكل مسيح شخص ديگري را دستگير كرده و به قتل رسانده باشند و با اين حال در روا
 .)ع( را بر شخص ديگر انداخت و اين باعث شد كه او را بگيرند و به جاي عيسي )ع( به قتل برسانند

اند: داستانهاي تاريخي كه در اين مساله ضبط شده و حوادثي كه با دعوت آن جناب ارتباط و بسا از محققين تاريخ گفته
كه تاريخ از حكام و داعيان معاصر عيسي )ع( ضبط كرده، همه با دو تن انطباق دارند كه نام هر دو  داشته و داستانهايي

مسيح بوده و بين آن دو بيش از پانصد سال فاصله بوده است، مسيح اول مسيح حقيقي و پيامبر خدا بوده كه كشته نشده و 
اين محقق به همين دليل تاريخ ميالدي كه فعال در بين مسيح دوم مردي باطل گو بوده كه به دار آويخته شده و از نظر 

 .مسيحيان معروف است، مورد ترديد و شك قرار گرفته

و بنا بر اين نظريه پس آنچه قرآن كريم در اين باره فرموده يعني مساله تشبيه، منظور از آن، تشبيه مسيح بن مريم با مسيح 
 .-ستو خدا داناتر ا -مصلوب و به دار آويخته شده است

لَفِي  "يعني آنهايي كه در باره عيسي )ع( اختالف كردند كه آيا او را كشتند و يا به دار آويختند "وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ "
 مي بدان ندارند و، عل"ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ "در باره امر عيسي )ع( در شك هستند، يعني جهل دارند "شَكٍّ مِنْهُ

پيرويشان تنها از ظن و تخمين است و يا صرفا ترجيح دادن يك طرف احتمال است بدين جهت كه فالني چنين گفته 
 .است

يعني او را بطوري كه يقين داشته باشند نكشتند، و )يا او را نكشتند و من اين خبر را به تو بطور يقين  "وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً "
 گردد و معناي جمله اين استبه علم بر مي "ما قتلوه "اند: ضمير در جمله:ه بسا بعضي از مفسرين كه گفتهدهم( و چمي
 «1»و كشتن علم در لغت به معناي خالص كردن آن از شك و ترديد است.  "آنان علم را يقينا نكشتند "كه

 معناي جمله گردد وبر مي "ظن "اند: ضمير مزبور به كلمهو چه بسا بعضي ديگر گفته

__________________________________________________ 

پس معناي جمله مورد بحث اين است كه يهوديان بطور قطع علم خالص بر كشتن عيسي ندارند يا اصال علم ندارند و )(1)
چار يده خود داريد؟ ديا اگر علمي دارند علم خالص از شك نيست، به محضي كه مورد سؤال قرار گيرند كه چه دليلي بر عق

 [.....] .("مترجم "شوندشك و ترديد مي
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ين توانند به پاي آن بايستند و ااين است كه يهوديان غير از ظن، دليلي بر عقيده خود ندارند، آن هم ظني ناخالص كه نمي
زيرا  توان بر مثل آن حمل كرد،ت كه لفظ قرآن را نميمعنا به فرضي كه از نظر لغت، معناي ثابتي باشد، معنايي غريب اس

 .ترين كالم استاستعمال كلمات غير مانو َ از هيچ فصيحي پسنديده نيست، تا چه رسد به قرآن كريم كه فصيح

 000رفع عيسي )ع( )به سوي خدا( با روح و جسم او و نوعي تخليص بوده[ ..... ص : ]

مساله رفع عيسي )ع( به آسمان را قرآن كريم در سوره آل عمران آورده و  "وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماًبَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ  "
 :فرموده

)گرفتن(  "توفي "كنيد اولو خداي تعالي بطوري كه مالحظه مي« 1» "إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ "



 .باال بردن رارا ذكر كرد و سپس 

كند و ظاهرش داللت دارد اند نفي ميو اين آيه شريفه به حسب سياق، وقوع ادعاي يهود را كه او را كشتند و يا به دار زده
بر اينكه همان شخصي را كه يهود دعوي كشتن و به دار زدن او را دارند خداي تعالي با همان بدن شخصيش به سوي خود 

شود عيسي )ع( را با بدن و روحش به آسمان باال برده، نه اينكه مانند حفظ فرموده، پس معلوم ميباال برده و از كيد دشمن 
ساير انسانها روحش از كالبدش جدا شده و به آسمان باال رفته باشد، چون اين احتمال چيزي است كه با ظاهر آيه با در نظر 

 :سازد، چون اضرابي كه در جملهگرفتن سياق آن نمي

بعد از  تر بگويم: باال رفتن روحسازد و سادهواقع شده، با صرف باال بردن روح عيسي بعد از مردنش نمي "فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِبَلْ رَ "
مردن هم در قتل هست و هم در آويخته شدن به دار و هم در مردن عادي، چون هر كسي كه بميرد روحش به عالم ارواح 

عيسي  فهماند باال بردنبه ما مي "بلكه "كلمه "بلكه ما او را به سوي خود باال برديم "مايد:رود ديگر معنا ندارد بفرباال مي
 .با روح و جسمش بوده

پس اين رفع خود نوعي تخليص بوده كه خداي عز و جل عيسي را به آن وسيله خالص كرده و به همين وسيله او را از 
تخليص به وسيله قبض روح عيسي باشد يا نباشد و پاي قتل و صلبي كند كه اين دست يهوديان نجات داد، حال فرق نمي

به  شناسيم و يا آنكه با لقاء خدا زنده و باقي مانده باشد،به ميان نيامده باشد بلكه به نحوي ديگر بوده باشد كه ما آن را نمي
 .آوريم، اين هر دو محتمل استنحوي كه ما از چگونگي آن سر در نمي

 ال نيست كه خداي تعالي مسيح را گرفته، به سوي خود باال برده و نزدو از نظر عقل مح

__________________________________________________ 

سوره آل عمران،  "برم.گيرم و به سوي خودم باال ميآن زمان كه خداي تعالي به عيسي فرمود: اي عيسي من تو را مي(1)
 ."32آيه 
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خود حفظش فرموده باشد و يا زندگي او را حفظ كرده به نحوي كه با جريانهاي عادي و معمولي نزد ما انسانها منطبق نبوده 
تر آسايي كه از خود عيسي )ع( واقع شد و قرآن كريم آنها را حكايت نموده، مهمو اين ماجرا از ساير ماجراهاي معجزه

ر تر نيست اگنديده و سخن گفتنش با مردم بعد از چند ساعت به دنيا آمدن عجيبباشد، از والدتش از مادري شوهر نمي
براي مرده زنده كردن و ساير معجزات آن جناب و معجزات ابراهيم و موسي و صالح و ساير انبيا )عليهم السالم( توجيهي 

ق تواند براي اينگونه خوارادي نميشود و هرگز علم ععلمي عادي پيدا شد، براي زنده به آسمان رفتن عيسي نيز پيدا مي
عادات توجيه پيدا كند، پس همه اين معجزات مجراي واحدي دارند و دليل بر وجود و وقوع آنها كتاب خداي عزيز است كه 

را  هايي آيات قرآنيداللتش بر آن قابل انكار نيست مگر آنكه مثل بعضي از مردم خود را به زحمت بيندازي و با تاويل
يل كني كه به خيال خودت قانون عليت عمومي استثناء بر ندارد و خارق عادتي الزم نيايد و ما در جلد اول اين طوري تاو

 .كتاب بحثي مفصل پيرامون مساله معجزه و خرق عادت ايراد كرديم

نيا زنده است و از دو بعد از همه اين حرفها آيه بعدي خالي از اشعار و بلكه از داللت بر اين معنا نيست كه عيسي )ع( هنوز 
 .-توجه بفرمائيد -نرفته

 009[ ..... ص : "وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "اقوال مختلف در باره معني]



 "عنايدر اين آيه نافيه و به م "ان "كلمه "ونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداًوَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُ "
 "است و ضمير در كلمه: "احد من اهل الكتاب "مبتداء حذف شده، تقدير آن "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ "است و در جمله "نيست

واقع شده كه مرجع آن كجا مورد اختالف  "قبل موته "گردد و اما ضمير دربه عيسي )ع( بر مي "يكون "و در كلمه "به
 .است

است و معناي آيه اين است كه هر يك يك از  "احد "اند: مرجع آن مبتداء تقديري يعني همان كلمهبعضي از مفسرين گفته
شود كه عيسي رسول خدا اي قبل از مردن برايش روشن ميآورد يعني لحظهاهل كتاب قبل از مردنش به عيسي ايمان مي

بوده، چيزي كه هست ايمان آوردن به وي در اين لحظه يعني در دم جان دادن سودي به حال او ندارد و و بنده حقيقي او 
عيسي در روز قيامت عليه همه اهل كتاب شهادت خواهد داد چه اينكه به وي ايماني سودمند آورده باشند و چه ايماني بي 

 .ن داشته باشند و چه در دم مرگ ايمان آورده باشندفائده و يا به عبارت ديگر چه اينكه در طول زندگي به وي ايما
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وز زنده )ع( هنبلكه به عيسي )ع( برگردانيم، برگشت معنا به همان چيزي خواهد شد كه در بعضي از روايات آمده كه عيسي 
آورند و آيد و همه يهود و نصاراي موجود در آن روز به وي ايمان مياست و از دنيا نرفته و اينكه در آخر الزمان از آسمان مي

آيه را اينطور معنا كردن مستلزم آن است كه در آيه شريفه بدون هيچ دليلي مخصص، مرتكب تخصيص بشويم و با اينكه 
اهل كتاب فرموده، يك يك آنان به عيسي ايمان خواهند آورد، بگوئيم يهود و نصارايي كه بين دو آيه بطور كلي در باره 

 اند به عيسي ايماناند، يعني بين به آسمان رفتن عيسي و نازل شدنش از آسمان بودهكردهمقطع تاريخي زندگي مي
 .آورند و اين صحيح نيستنمي

گردد و منظور از ايمان آوردن اهل كتاب به عيسي قبل از مرگ عيسي بر مياند: ضمير مذكور به عيسي بعضي ديگر گفته
ه اند كايمان آوردنشان در هنگام نزول آن جناب از آسمان است، اين مفسرين نيز دليل نظريه خود را همان روايت دانسته

 .شنيدي

 يَوْمَ وَ "د اين است كه در آخر آيه فرموده:اين بود نظريه مفسرين، ولي آنچه در اينجا الزم است مورد دقت و تدبر قرار گير
هاي قبل در يك سياق قرار دارند و اين خود ظهور دارد در اينكه عيسي )ع( و اين جمله با جمله "الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

هل كتاب قبل از مردن به در قيامت شهيد و گواه بر همه اهل كتاب است، هم چنان كه اول آيه ظهور دارد در اينكه همه ا
 .آورندعيسي ايمان مي

ارا پروردگ "خوب با در نظر گرفتن آيه سوره مائده كه در خصوص مساله شهادت از آن جناب حكايت كرده كه گفته است:
 راقبدانم چه كردند، تو خودت ممن ما دام كه در بين آنان بودم شاهد بر اعمالشان بودم، بعد از آنكه مرا ميراندي من نمي

شود كه عيسي ، كه شهادت را منحصر كرده به ايامي كه زنده بوده، معلوم مي«1» "آنان بودي و تو بر هر چيزي شاهدي
رود مگر بعد از همه اهل كتاب، چون آيه مورد بحث همانطور كه قبال گفتيم داللت دارد بر اينكه عيسي )ع( از دنيا نمي

اش اين است كه عيسي بعد از همه اهل ن به عيسي هم همه آنها باشند الزمهشاهد بر جميع اهل كتاب است، پس اگر مؤم
فهماند كه عيسي گردد و ميضمير به عيسي بر مي :گفتدهد كه ميكتاب از دنيا برود و اين قهرا نظريه دوم را نتيجه مي

ايت امر اين است كه كسي بگويد: گردد تا به او ايمان آورند، نه)ع( هنوز زنده است و دوباره به سوي اهل كتاب بر مي
ان به وي كنند در هنگام مرگشكنند و بين دو مقطع تاريخي زندگي ميآنهايي كه از اهل كتاب برگشتند، عيسي را درك نمي

 آورندايمان مي
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 .آورندكنند يا به اضطرار و يا به اختيار به وي ايمان ميو آنها كه آن روز را درك مي

وَ  ":يعني واقع شدنش بعد از آيه "وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ... "از اين هم كه بگذريم با در نظر گرفتن سياق آيه:
كه آيه مورد  رسدتر آن به نظر مي، مناسب"لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ... بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماًما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ 

بود، هيچ بحث در مقام بيان نمردن عيسي باشد و بخواهد بفرمايد: او هنوز زنده است، چون اگر اين غرض در بين نمي
رسد كه احتمال دهيم به خاطر آن غرض مساله ايمان اضطراري آنان و شهادت آن جناب بر غرض ديگري به ذهن نمي

 .آنان را ذكر كرده است

اي كه به نظرت رسانديم مؤيد اين است كه مراد از ايمان آوردن اهل كتاب به عيسي قبل از موت، ايمان پس همين نكته
 .آوردن همه آنان به وي قبل از موت وي باشد

إِنِّي  إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي "ين باب آيات ديگري هست كه خالي از اشعاري بر خالف اين احتمال نيست مانند آيه:ليكن در ا
كه داللت « 1» "يامَةِرُوا إِلي يَوْمِ الْقِمُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَ

 .كه به عيسي كفر ورزيدند تا روز قيامت هستند -يعني يهوديان -دارد بر اينكه بعضي از كفار

آيد اين يكه از ظاهرش بر م« 1» "وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ، فاَل يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا "و مانند آيه شريفه:
مهر خوردن دلهاشان عذابي و نقمتي است كه از ناحيه خداي تعالي عليه آنان مقدر شده، در نتيجه مجتمع يهود بدان جهت 

 .آورندكه مجتمع يهودند و يا مجتمع اهل كتابند تا روز قيامت ايمان نمي

ر در اين است ظاه "يهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْوَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِ "فرمايد:بلكه ذيل آيه كه مي
اند، براي اينكه عيسي در پاسخ خداي تعالي كه تا روز قيامت يهوديان باقي هستند، حتي بعد از مرگ عيسي )ع( هم زنده

 .نكه از دنيا رفتم ديگر اطالع ندارم كه چه كردنددارد من تا زنده بودم شاهد بر اعمال آنان بودم ولي بعد از آعرضه مي

 ليكن انصاف قضيه اين است كه اين آيات منافات با مطالب گذشته ما ندارد زيرا

__________________________________________________ 

از شر كساني كه كافر  زماني كه خداي تعالي به عيسي فرمود من تو را خواهم گرفت و به سوي خود باال خواهم برد و(1)
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داللت ندارد بر اينكه يهوديان به عنوان اهل كتاب  "وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ "اينكه فرمود:
 .تا روز قيامت باقي هستند

گيرد و تنها داللت بر اين دارد كه ايمان، همه يهوديان را فرا نمي "بِكُفْرِهِمْ ...بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها  "و همچنين اينكه فرموده:
 أَهْلِ وَ إِنْ مِنْ "اگر در حيني از احيان ايمان بياورند، ايمان آورندگان نسبت به سايرين، اندكند، عالوه بر اينكه اگر جمله:

ه روند مگر آنكه در موقع جان دادن باللت كند بر اينكه يك يك اهل كتاب از دنيا نميد "الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
آورند، تازه اين ايمان، ايماني مقبول نيست، چون اضطراري است و در آيه داللتي نيست بر اينكه اين ايمان عيسي ايمان مي

 .مقبول و غير اضطراري است



داللت ندارد بر اينكه اهل كتاب بعد از مرگ عيسي )ع( نيز  "... كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْفَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي  "و همچنين جمله:
گردد نه به اهل بر مي« 1» "أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّا َِ "در جمله: "نا َ "به كلمه "عليهم "هستند، براي اينكه ضمير در كلمه:

است كه عيسي )ع( از پيغمبران اولوا العزم و صاحب شريعت است و بر تمام بشر كتاب و نه به نصارا باز دليل بر اين معنا اين 
 .مبعوث شده و شاهد بر اعمال كل انسانها است، چه بني اسرائيل و گروندگان به او و چه غير آنان

به ما  -استاگر ضميمه شود به آيات ديگر كه مربوط به آنها  -و سخن كوتاه اينكه آنچه تدبر و دقت در سياق اين آيات
سازد، اين است كه عيسي )ع( تا به امروز از دنيا نرفته، نه در عصري كه روي زمين بود كشته شد، و به دار آويخته عايد مي

يا  "شد و نه به مرگ طبيعي از دنيا رفت )هم چنان كه در سابق نيز به اين معنا اشاره كرديم( و ما در تفسير آيه شريفه:
 .در جلد سوم اين كتاب تا آنجا كه بر ايمان ميسر بود بحث كرديم« 1» "يكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّعِيسي إِنِّي مُتَوَفِّ

ممكن است مراد از  :اند، گفتار زمخشري در كشاف است كه گفتههاي عجيب و غريبي كه در اين باب زدهو از جمله حرف
 آورد و اين به اين صورت باشدطور حتم به تو ايمان ميماند مگر آنكه بآيه اين باشد كه احدي از همه اهل كتاب باقي نمي

اند همه را در همان زير خاك كه خداي تعالي در هنگام نزول عيسي از آسمان آنچه نفو َ كه از يهود و نصارا زير خاك رفته
 رساند كه عيسي نازل شد و اينكه براي چه نازل شد؟كند و به اطالعشان ميزنده مي
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، اين گفتار زمخشري «1»آورند، ايماني كه سودي به حالشان ندارد و آن انسانهاي زير زميني در آن هنگام به وي ايمان مي
 .در حقيقت همان عقيده به رجعت است

پايه و ناپسندي از ناحيه بعضي از مفسرين ارائه شده است از آن جمله وجهي است كه از گفتار زجاج و در معناي آيه وجوه بي
 وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ "گردد و معناي جمله:به كتابي )اهل كتاب( بر مي "قَبْلَ مَوْتِهِ "آيد كه گفته است: ضمير در جمله:بر مي

پيغمبري  -شودگويند آن عيسي كه در آخر الزمان ظاهر مياين است كه همه اهل كتاب مي "ؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِالْكِتابِ إِلَّا لَيُ
 .و ما به آن عيسي ايمان داريم -است كه موسي بن عمران به آمدنش خبر داده

كه د ادعاي يهوديان باطل است و اينو اين معناي سخيفي است، براي اينكه آيات مورد بحث در اين زمينه است كه بيان كن
گويند: ما عيسي را كشتيم و يا به دار آويختيم مردود است و در اين زمينه نيست كه در باره كفر آنان به عيسي سخن مي

اي هم كه آيه سخن در آن باره دارد ارتباطي با مساله اعتراف به ظهور عيسي در آخر الزمان و زنده شدن امر بگويد و مساله
 .ژاد اسرائيل ندارد تا بگوئيم چون در آن مساله بحث شده سخن به اين مساله كشيده شده باشدن

نبود، زيرا بدون آن نيز حاجت بر  "قَبْلَ مَوْتِهِ ":عالوه بر اينكه اگر مراد از آيه چنين معنايي بود ديگر احتياجي به ذكر جمله
 .شدطرف مي

حمد به م "وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ... "در آيه شريفه: "به "ضمير اند اين است كهو وجه ديگري كه ذكر كرده
 .آوردگردد و معناي آيه اين است كه هيچ اهل كتابي نيست مگر آنكه قبل از مردنش به رسول اسالم ايمان مي)ص( بر مي

ندارد، براي اينكه قبل از اين آيه سخني از محمد )ص( در  پايگي دست كمي از وجه قبليو اين وجه نيز در سخافت و بي
ميان نبود تا ضمير به اين كلمه بر گردد و حتي مقام هم داللتي بر اين كلمه نداشت، پس اين جور تفسير كردن در حقيقت 

 .بي دليل سخن گفتن است



نظر خواننده خواهد گذشت آمده است و ليكن روايت بله اين معنا در بعضي از روايات كه ان شاء اللَّه در بحث روايتي آينده از 
نخواسته است تفسير كند و بفرمايد: آيه در باره رسول خدا )ص( نازل شده بلكه خواسته است ايمان آوردن به رسول خدا 

ع ق)ص( را نيز مصداقي از ايمان آوردن به عيسي معرفي كند و مساله تطبيق امري است كه در روايات شان نزول بسيار وا
 شده و اين بر كسي كه اهل تتبع و تفحص باشد پوشيده
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 .نيست

 004دو كيفر، يكي دنيوي و ديگري اخروي كه يهود به خاطر مظالمشان مستوجب آن دو شدند[ ..... ص : ]

 "... بِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْفَ "

فهماند مضمون آيه نتيجه مطالب قبل است و رساند و ميكه در آغاز اين آيه آمده تفريع و نتيجه گيري را مي "فاء "حرف
ي اين است كه عظمت آن ظلم را برساند و يا براي اين در اين آيه نكره )يعني بدون الف و الم( آمده، برا "ظلم "اگر كلمه

هاي آنان نگذاشته باشد، چون غرض مهمي در مشخص كردن آن ظلم در است كه انگشت روي يك ظلم معيني از ظلم
بدل است از فجايعي كه يهود داشته و در آيات قبل ذكر شدند، چيزي كه هست  "ظلم "بين نبوده و اين كلمه يعني كلمه

 -2بدل جزء از كل.  -1بدل كل از كل.  -1ن اقسام بدل يعني: )در بي

تواند بدل كل از كل باشد بلكه بدل بعض از كل است چون خداي تعالي اين اند: نميها گفتهبطوري كه بعضي (بدل اشتمال
در  ر موسي )ع(ظلم يهوديان را علت تحريم طيبات بر آنان دانسته و چيزي بر يهود تحريم نشد مگر در شريعت نازله ب

ها شريعت موسي خاتمه يافته و بطوري كه در آمار فجايع و مظالم يهود آمده، اموري ذكر شده كه بعد تورات و با اين تحريم
 .اند، نظير تهمت زدن به مريم و امثال آناز در گذشت موسي مرتكب شده

اي از طيبات بعد از حالل بودنش تحريم شود، پس مراد از ظلم مورد نظر، بعضي از مظالم فجيع است كه باعث شده پاره
را )كه از اعراض مكرر آنان از راه خدا و رباخواريشان با اينكه  "وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً "خداي تعالي پس از آن جمله

 :دهد( ضميمه جمله گذشته كرد و سپس فرمودد و خوردنشان مال مردم را به باطل خبر مياز آن نهي شده بودن

اطر فهماند كه يهود به خو مي "حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ "اين جمله عطف است بر جمله: "وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً "
جب دو كيفر شدند: يكي دنيايي و عمومي و آن عبارت بود از حرام شدن طيبات بر مظالمشان از ناحيه خداي تعالي مستو

 .آنان و دوم كيفري اخروي و خاص افراد كافر يهود و آن كيفر عبارت است از عذاب اليم

 اين جمله استثناء و به اصطالح "نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَلكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُ "
خبر آنها  "يؤمنون "و آنچه بر اين كلمه عطف شده همه مبتداء و جمله "راسخون "استداللي است از اهل كتاب و كلمه

 .تبعيضي است "من "متعلق به راسخون است و در اين كلمه حرف "منهم "است و كلمه:

 از  "منهم "ا كلمه راسخون در تعلق و ارتباط با كلمهب "المؤمنون "و ظاهرا كلمه:
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نظر معنا شركت دارد، پس اين جار و مجرور متعلق به هر دو كلمه است و معناي جمله مورد بحث چنين است: ليكن آنها كه 
يد اين آورند و مؤبل از تو نازل شده ايمان ميراسخ در علم هستند و نيز آنها كه مؤمن حقيقي اهل كتابند به تو و به آنچه ق



 :معنا تعليلي است كه بعدا در جمله

آيد چون ظاهر اين آيه )بطوري كه در تفسيرش خواهد آمد( مي "... إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ "
ه ما آورند كه نبوت تو و وحيي كاينگونه افراد از اين جهت و بدين علت به تو ايمان ميخواهد بيان كند كه اين است كه مي

تو را بدان گرامي داشتيم شبيه به وحيي است كه انبياي گذشته خدا براي آنان خواندند، مانند وحيي كه به نوح و پيغمبران 
يم. و هايشان را برايت شرح ندادنبيايي شد كه ما داستانبعد از او شد و نيز وحيي كه به آل ابراهيم و آل يعقوب و به ساير ا

فرمائيد( با مؤمنين اهل كتاب بيشتر تطبيق دارد تا با مؤمنين عرب كه خداي عز و جل آنها اين معنا )بطوري كه مالحظه مي
فرموده: قرنها )يعني در مدت فترت كه حدود  توصيف كرده و« 1» "لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ "را به مثل آيه:

پانصد سال بوده( پيغمبري به سوي آنان نيامده و از وحي خدا به كلي غافل بودند ولي در آيه مورد بحث مؤمنيني را توصيف 
 .تري داردشاند پس آيه مورد بحث با اهل كتاب انطباق بيها ديدهها و وحيكند به اينكه قبل از نبوت و وحي به تو، نبوتمي

 002در آيه شريفه گفته شده است[ ..... ص :  "المقيمين "توجيهات مختلفي كه در مورد اعراب كلمه]

اب از ب "و المقيمون "و اگر به حالت نصب آمده و نفرموده: "راسخون "عطف است بر كلمه: "وَ الْمُقِيمِينَ الصَّالةَ "و جمله:
 "راسخون ":باشد و مثل اين جمله در عطف به كلمهكنم مقيمين را( ميمي مدح -مدح است )و تقدير آن امدح المقيمين

مبتداءهايي  "مقيمين "است و همه اينها به جز جمله: "وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ "و جمله: "وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ "جمله:
به  را هم "وَ الْمُقِيمِينَ الصَّالةَ "است و اگر جمله: "تِيهِمْ أَجْراً عَظِيماًأُولئِكَ سَنُؤْ "پشت سر هم هستند كه خبرشان جمله:

 "راسخون "بخوانيم، آن نيز مانند "مقيمون الصالة "رفع بخوانيم يعني همانطور كه از قرآن ابن مسعود نقل شده به صورت
 .است "..اولئك . "مبتداء خواهد بود و خبر همه آنها جمله "مؤمنون "و "مؤتون "و

اند، از آن منصوب آمده؟ اختالف كرده "وَ الْمُقِيمِينَ الصَّالةَ "علماي نحو در اينكه چرا جمله: :در مجمع البيان گفته است
ظريه خود است و در توجيه ن "اعني المقيمين الصالة "اند: از باب مدح است و تقدير آنميان سيبويه و بصريهاست كه گفته

 وقتي :اندگفته
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و منظورت معرفي زيد كريم باشد و يعني بخواهي به طرف بفهماني  "مررت بزيد الكريم عبور كردم به زيد كريم "گوييمي
خاطر اينكه صفت زيد مجرور است، مجرور كني و آن را به را به  "كريم "كه منظور من زيد غير كريم نيست، بايد كلمه

داي تواني بخواني، يكي به صصداي زير بخواني و اما اگر منظورت ستايش زيد باشد به اينكه مردي كريم است، دو جور مي
ر به فتادم و ديگاي بگويي همين كه نام زيد را آوردم به ياد كرامت او ا: كانه خواسته"مررت بزيد الكريم "باال و بگويي:

خبر است براي مبتدايي كه حذف شده و  "الكريم "كه در اين صورت كلمه: "مررت بزيد الكريم "صداي پيش و بگويي:
 .است "مررت بزيد هو الكريم "تقدير كالم

و  "يعني "بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ "در جمله: "ما "مجرور است و عطف است بر كلمه "مقيمين "و اما كسايي گفته: موضع كلمه
و معناي آيه اين است كه راسخين در علم و مؤمنين بدانچه بر تو و بر انبياي قبل از تو نازل شده و به  "بالمقيمين الصالة

شود، پس كلمه اي ساقط شود آن كلمه به صداي باال خوانده ميآورند و چون هر جا عامل جر از كلمهنمازگزاران ايمان مي
 .خافض استمورد بحث منصوب به نزع 



خون ليكن راس "و معناي آيه چنين است كه "منهم "در كلمه "ميم "و "ها "اند: اين كلمه عطف است برقومي ديگر گفته
 ."كننددر علم از اهل كتاب و از نمازگزاران چنين و چنان مي

بل از در علم به آنچه ق راسخون "و معناي آيه اين است كه "من قبلك "اند: عطف است بر كاف در كلمه:بعضي ديگر گفته
 ."آورندتو و قبل از نمازگزاران نازل شده ايمان مي

، ولي اين چند وجه اخير از "قبلك "و يا كاف در كلمه: "اليك "اين كلمه عطف است بر كاف در كلمه :اندبعضي ديگر گفته
عطف شود مگر آنكه حرف جري كه  دانند كه اسم ظاهر بر ضمير مجرورنظر علماي بصري جائز نيست، چون آنها جائز نمي

ن قبلك و م "و يا "/ بما انزل اليك و بالمقيمين"بر سر ضمير آمده دوباره بر سر اسم ظاهر بيايد و در آيه بايد فرموده باشد:
 .و چون در آيه چنين نشده اين وجوه نادرست است "اليك و الي المقيمين "و يا "من قبل المقيمين

گذرد قابل و اما آن روايتي كه از عايشه نقل شده و رواياتي ديگر كه از نظر خواننده مي :ستآن گاه صاحب مجمع گفته ا
و از  "و الصابئين "و نيز از كلمه "و المقيمين الصالة ":گويد: از عايشه از جملهاعتنا نيست، اينك آن روايت: عروه مي

 "نإ "به رفع خوانده شده، با اينكه كلمه "ان هذان "چراو  "ياء "پرسيدم كه چرا مقيمين و صابئين با "ان هذان "كلمه
 مخفف
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ها از ناحيه نويسندگان دهد؟ در پاسخ من گفت: اي خواهر زاده من، اين اشتباهاست و اسم خود را نصب مي "ان "كلمه
 .قرآن پيدا شده است

هايي از نظر خط و كتابت رخ داده كه به زودي عرب با قواعد اشتباهاند كه در كتاب خدا و بعضي از مفسرين روايت كرده
 و "آمده، يعني به صورت "واو "اند: كه در قرآن ابن مسعود كلمه مورد بحث باكند و نيز گفتهادبي خود اصالحش مي

ن غلطهاي ود صحابه ايها قابل اعتنا نيست، اين است كه اگر چنين بآمده و علت اينكه گفتيم اين نقل "المقيمون الصالة
دادند و چگونه چنين چيزي ممكن بود؟ با اينكه آنان مقتداي مردم بودند و قرآن را از رسول خدا خطي را به مردم تعليم نمي

 «1»)ص( گرفته بودند، اين بود گفتار صاحب مجمع. 

هل كتاب، از اين جهت كه الزمه سؤالشان از استثنايي است از ا "لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ "و سخن كوتاه اينكه جمله:
رسول اسالم )ص( كه كتابي از آسمان بر آنان نازل شود به بياني كه گذشت، اين است كه در نظر اهل كتاب قرآن و 

حكمتي كه به رسول خدا )ص( نازل شد و كتب آسماني قبل را تصديق كرد در اثبات حقانيت اسالم و پذيرفتن دعوت به 
نبوده باشد و خواسته باشد عالوه بر آن كتاب ديگري از آسمان بر ايشان نازل شود با اينكه پيامبر اسالم حق آن كافي 

چيزي به جز مثل آنچه انبياي قبل از آن جناب آورده بودند نياورده بود و در بين اهل كتاب معاشرت و زندگي نكرده بود مگر 
بودند، هم چنان كه خداي تعالي همين نكته را خاطر نشان ساخته به مثل معاشرتي كه ساير انبيا در بين مردم كرده 

 .«1» "قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ "فرمايد:مي

أْكُلُونَ ناهُمْ جَسَداً ال يَلْوَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ وَ ما جَعَ "و نيز فرموده:
 .«2» "لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَال تَعْقِلُونَ ... الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدِينَ

خداي تعالي بعد از آنكه الزمه درخواست اهل كتاب را ذكر كرد، در فصلي از گفتار به ذكر اين معنا پرداخت كه اين 
 واست كنندگان كه همان اهل كتابند خلق و خوي پذيرشدرخ
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 ."4سوره احقاف، آيه  "من در بين انبيا پيامبري نو ظهور و غير آنان نيستم.(2)

شما  كرديم پساني از جنس بشر بودند كه به آنها وحي ميو ما قبل از تو هيچ پيامبري نفرستاديم مگر آنكه همه مرد(3)
مشركين اگر اطالع نداريد از اهل كتاب بپرسيد و ما آن فرستادگان را جسدي بي نياز از خوراك و اشخاصي خالد و جاودانه 

اء، آيه ه انبيسور "كنيد.نكرديم ... آري ما به سوي شما كتابي نازل كرديم كه در آن تذكر شما است پس چرا تعقل نمي
14". 
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هاي بينه كه مورد ستم خود قرار دادند و چه بسيار دعوت حق كه از حق و ثبات و عزم و رأي را ندارند و چه بسيار آيت
 هرسيدن آن به گوش بشر جلوگيري كردند اال اينكه از اين طائفه عده معدودي كه راسخين در علم بودند، بدان جهت ك

ثباتي بر علم خود داشتند و تا حدي نسبت به حقي كه حقانيت آن بر ايشان روشن بوده پاي بند بودند و همچنين مؤمنين 
حقيقي ايشان از آنجا كه خلق و خوي پذيرش حق را دارند بدانچه به تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ايمان 

بينند آنچه بر تو نازل شده شبيه است به آنچه بر ساير انبيا از نوح و بعد از او مييابند و آورند، چون هر دو را يكسان ميمي
 .وحي شده است

 000آورند[ ..... ص : به سبب علم به اينكه وحي به پيامبر اسالم )ص( با وحي به انبياء پيشين فرقي ندارد، به آن حضرت ايمان مي "راسخون در علم "از ميان اهل كتاب]

شود كه اوال چرا پيروان رسول خدا )ص( از اهل كتاب را راسخين در علم نام نهاد و آنان را مؤمنين خواند وشن مياز اينجا ر
اي معرفي كرد كه رسوخ در علم ندارند و شود علت اين بوده كه در آيات قبل كل اهل كتاب را به عنوان جامعهو معلوم مي

هر چند كه براي تاييد حقانيت آن حق از سوي خداي تعالي معجزات روشن  دهند،در برابر هيچ حقي ثبات قدم به خرج نمي
بر ايشان اقامه شود، قهرا عده كمي كه از آنان پيروي رسول خدا )ص( كردند، چون او را حق يافتند، راسخين در علم 

 .خواهند بود و بايد در مقابل دسته اول به اين صفت متصف شوند

ر آيه شريفه نزول قرآن را با نزول كتب آسماني قبل از قرآن ذكر كرد و معلوم شد وجه آن شود كه چرا دو ثانيا روشن مي
 .هاي گذشته هيچ فرقي نيستكرده بفهماند بين اين وحي و وحياين است كه مقام اقتضاء مي

بيان علت ايمان اين افراد استثنايي از اهل  در آيه بعد در مقام "... إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا "و ثالثا روشن شد كه جمله:
 .كتاب است

 "... إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ "

اين آيه شريفه همانطور كه قبال نيز اشاره كرديم در اين مقام است كه بيان كند چرا اين افراد استثنايي به اسالم ايمان 
اي آورند براين است كه اينگونه افراد به آنچه بر تو نازل شده ايمان مي -و خدا داناتر است -آورند و حاصل معناي آيهمي

فرمايد: ما آنچه به تو داديم چيز بي سابقه و نو ظهوري نبوده، چنين نيست كه مشتمل بر دعاوي و اينكه خداي تعالي مي
نبوده باشد بلكه امر وحي يك نواخت است، هيچ اختالفي بين مصاديق آن نيست، جهاتي باشد كه در نزد انبياي گذشته 

كنيم كه به نوح و انبياي بعد از او وحي كرديم و نوح )ع( اولين پيامبري بود براي اينكه ما به همان كيفيت به تو وحي مي
نبياي بعد از او و از آل او وحي كرديم و كنيم كه به ابراهيم و اكه كتاب و شريعت آورد، و به همان كيفيت به تو وحي مي

 افراد استثنايي از اهل
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ند، مانند دانستند كه بعضي از آنها كتاب آوردشناختند و به كيفيت بعثت و دعوت آنان آشنا بودند و ميكتاب اين انبياء را مي



نبوت و مانند موسي كه معجزه تكليم را داشت كه خود نوعي ديگر  داوود كه زبور را آورد كه خود وحيي بود از سنخه وحي و
از وحي نبوت بود و مانند غير او چون اسماعيل و اسحاق و يعقوب كه بدون كتاب آمدند ولي آمدنشان باز مستند به وحي 

 .نبوت بود، يعني پيغمبر صاحب كتاب از آمدن آنان خبر داده بود

ند در اند تا به بشر بفهماناست كه انبياء فرستادگاني از ناحيه خداي تعالي هستند، آمده و جامع همه انحاء نبوت و وحي اين
برابر كارهاي نيك ثواب دارند و در برابر كارهاي زشت عذاب، خدا آنان را فرستاده تا حجت را بر مردم تمام كنند يعني آنچه 

ها و ت خود و بر شمردن فوائد دنيوي و اخروي نيكيكنند به وسيله بيانارا كه عقلشان بر خوبي و بدي آنها حكم مي
 ايها حجت بر مردم تكميل گردد و ديگر بعد از آمدن رسوالن مردم عليه خدا حجتي و بهانهضررهاي دنيوي و اخروي بدي

 .نداشته باشند

 "... و االسباط "

شرح داديم كه انبياء يا ذريه يعقوبند و يا از  "أَسْباطِوَ يَعْقُوبَ وَ الْ "فرمايد:كه مي 23در سابق يعني در سوره آل عمران آيه 
 .اسباط بني اسرائيل

 "... وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً "

به معناي مكتوب است و از اين جا منشا گرفته كه وقتي عرب بخواهد بگويد: فالني  "زبور "اند: كلمهبعضي از مفسرين گفته
 .آن را نوشت، پس زبور به معناي مزبور است يعني "زبره "گويد:فالن چيز را نوشت، مي

 "... رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ "

كانَ  "اين سه كلمه يا هر سه حالند و يا اولي حال و دو تاي اخير صفتند براي آن و ما در سابق يعني در تفسير آيه شريفه:
ل از اينكه ارسال رسوالن چه معنا دارد؟ و تماميت حجت از ناحيه در جلد دوم اين كتاب بحثي مفص« 1» "النَّا َُ أُمَّةً واحِدَةً

 خدا بر مردم به چه معنا است؟

تواند بشر را و اينكه عقل به تنهايي و بدون راهنمايي انبيايي كه از ناحيه خداي تعالي مبعوث شوند و شرايعي بياورند نمي
 .اداره كند گذرانديم

 حال كه عزت مطلقه و حكمت مطلقه و بدون قيد و شرط از آن خداي تعالي است، ديگر "حَكِيماًوَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً  "
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د بلكه حجت بالغه تنها براي خدا است محال است كه كسي بر او غلبه كند و حجت و دليل خود را بر حجت خدا غلبه ده
 .«1» "قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ "هم چنان كه خودش فرمود:

 "... لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَالئِكَةُ يَشْهَدُونَ "

قبل استدراك شده، هم چنان كه چند آيه قبل استدراكي ديگر شد و  فهماند كه در اين آيه از مطالببه ما مي "لكن "كلمه
و استدراك در مورد بحث در معناي استثناي منقطع است، استثناء از رد سؤال اهل  "لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ "در آن فرمود:

بَرَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسي أَكْ "ت كرد و فرمود:كتاب و اينكه بايد كتابي از آسمان بر تو نازل شود، چون ردي كه از اين در خواس
اي داشت و آن الزمه اين بود كه پس درخواستشان مردود است زيرا آنچه پيامبر اسالم آورده از طريق الزمه "...مِنْ ذلِكَ 

ا اند ندارد، خوب بهوحي از ناحيه پروردگارش بوده و از نظر نوع هيچ فرقي و تغايري با آنچه ساير انبيا از وحي آسماني آورد
اند ايمان دارم بايد بدون هيچ فرقي به آنچه اين كند به اينكه من به آنچه انبياي گذشته آوردهاين حال كسي كه ادعا مي



 .پيغمبر آورده نيز ايمان بياورد

ر حقانيت آنچه بر در آيه مورد بحث از اين بيان استدراك كرده، فرموده: بلكه با همه اينها خداي تعالي خود گواه است ب
 .پيغمبرش نازل كرده، مالئكه نيز بر آن گواهند و خدا به تنهايي براي گواهي دادن كافي است

 038سازد[ ..... ص : ها را )از مورد گواهي خدا و مالئكه( خارج ميوحي شيطان "أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ "در جمله "بعلمه "قيد]

يعني خدا اين شريعت را به علم خود نازل كرده  "أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ "ده اين جمله است:متن آن چيزي كه خدا در اين گواهي فرمو
 .ها استو خواسته است بفهماند صرف نزول در اثبات مدعا كافي نيست، براي اينكه بعضي از اقسام نزول به وحي شيطان

كشانند به اين معنا كه راه باطلي را به به فساد ميها هم براي خود وحي دارند و با وحي خود امر هدايت الهي را آري شيطان
دهند هم چنان كه از كنند و به خورد مردم ميزنند، مقداري باطل را با وحي حق الهي مخلوط ميجاي راه حق خدا جا مي

روردگارشان اي پهفرمايد: ما مراقب انبيا هستيم تا بدانيم كه رسالتآيه زير كه در خصوص وحي به انبياء است، از اينكه مي
شود كه اگر مراقبت خداي تعالي نباشد خوف دستبرد شيطان در وحي او هست، اينك به آن آيه اند، فهميده ميرا رسانده

فِهِ يْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْعالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَ ":شريفه توجه بفرمائيد
 .«1» "ءٍ عَدَداًرَصَداً، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصي كُلَّ شَيْ
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سازد مگر رسولي كه خدا او را براي اين كار بپسندد، آري او از دي را بر غيب خود آگاه نميخدا عالم غيب است واح(2)
ي اند و خداي تعالگمارد تا معلوم كند رسوالن او رساالت پروردگارشان را رساندهپيش رو و پشت سر آن رسول مراقبي مي

 [.....] ."12سوره جن، آيه  "د.دانبدانچه نزد رسوالن است احاطه دارد و شماره عدد هر چيزي را مي
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 .«1» "وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلي أَوْلِيائِهِمْ "و در باره دخل و تصرف شيطانها فرموده:

يد كرد به كند و لذا شهادت را مقو خالصه اينكه شهادت بر صرف نزول قرآن و يا انزال آن ادعا، آن را از ابهام خارج نمي
تا بطور كامل روشن سازد كه خداي تعالي هم قرآن را نازل كرد و هم در ابالغ آن به بشر نظارت نمود و  "بعلمه "قيد

داند كه چه نازل كرده و به آن احاطه دارد و هم آن را از كيد شيطانها ماموريني براي اين منظور بگماشت، پس او هم مي
 .كندحفظ مي

ت بر انزال باشد و انزال به وسيله مالئكه صورت بگيرد، قهرا آنان نيز شاهد بر انزال خواهند بود و و وقتي شهادت، شهاد
 :بدين جهت شهادت مالئكه را نيز اضافه كرد، به آيات زير كه در باره نزول قرآن به وسيله مالئكه است، توجه فرمائيد

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ،  "و نيز در وصف جبرئيل فرشته گراميش فرموده:« 1» "لي قَلْبِكَمَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَ "
و اين آيه داللت دارد بر اينكه فرشتگاني ديگر در تحت فرمان  «3» "ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ فِي  ":آيه زير اوصافشان را بيان نموده، فرمودهجبرئيلند و آن فرشتگان همانهايند كه در 
 .«3» "صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ

ه انزالند، همانطور كه خداي تعالي گوا و سخن كوتاه اينكه مالئكه از آنجا كه واسطه در انزال هستند قهرا آنان نيز گواهان بر
 ."وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً "است

لْ لَئِنِ قُ "فرمايد:و دليل بر شهادت خداي تعالي آياتي است كه خداي تعالي در باب تحدي نازل كرده، مانند آيه زير كه مي



 ".قُرْآنِ، ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراًاجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْ
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 ."111سوره انعام، آيه  "كنند.ها به دوستان خود وحي ميبه درستي كه شيطان(1)

 ."42سوره بقره، آيه  "قلب تو نازل كرده. كساني كه دشمن جبرئيلند بدانند كه جبرئيل قرآن راي بر(2)

اي نيرومند كه مقام در نزد خداي صاحب عرش دارد، هم مطاع است اي است بزرگوار، فرستادهاين سخن، گفتار فرستاده(3)
 ."21سوره تكوير، آيه  "و هم در آنجا امين است.

گيرد، آياتي است در صحفي كه در درگاه خداي نه، حاشا كه اين آيات تذكره است، پس هر كس بخواهد از آن پند مي(4)
تعالي مورد احترام است و در آسمان مقامي بلند دارد و از تما َ شيطان با آنها منزهند، به دست نويسندگاني نسخه برداري 

 ."12سوره عبس، آيه  "شوند، فرشتگاني مطيع خداي تعالي.مي
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«1» 

 .«1» "أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً "فرمايد:ميو آيه زير كه 

 .«2» "فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ "فرمايد:و آيه ديگر كه مي

بعد از آنكه خداي تعالي حجت بالغه در رسالت پيامبرش و در  "كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَاللًا بَعِيداًإِنَّ الَّذِينَ  "
نزول كتاب او از ناحيه خود را ذكر كرد و بعد از آنكه فرمود: اين كتاب از سنخ وحيي است كه به انبياي قبل از رسول خدا 

اينكه اين كتاب مقرون به شهادت او و شهادت مالئكه اوست، هر چند كه او براي شهادت كافي شده و )ص( وحي مي
است، اينك در اين آيه ضاللت كساني را كه به اين حجت بالغه كفر بورزند و از آن اعراض كنند، هر كس كه باشند، چه 

 .يهود و چه نصارا، محقق و تثبيت نموده است

و با  "وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "فرموده: "ان الذين كفروا و صدوا عن كتاب اللَّه "آنكه بفرمايد:و در اين آيه شريفه به جاي 
كفر ورزيدند  كساني كه "اينكه گفتار در نزول كتاب از ناحيه خدا بود و اين خود يك كوتاه گويي لطيفي است و كانه فرموده:

 كنند، به راه خدا كفر ورزيده و از آن جلوگيريمن آن است جلوگيري ميو از پيشرفت اين كتاب و اين وحيي كه كتاب متض
 .شونداند و كساني كه كفر بورزند و از راه خدا جلوگيري كنند چنين و چنان ميكرده

 "... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ "

ر، و سر انجام شوم آنان را تثبيت نموده، در حقيقت تحقيق و تثبيت قبلي را كه مضمون در اينجا براي بار دوم ضاللت كفا
كند و بر اين اسا َ مراد از ظلم در اينجا نيز همان صد و جلوگيري از راه خدا است و مطلب روشن آيه قبلي بود تاكيد مي

 .است

چرا ضاللت آنان ضاللت بعيدي است و معناي آيه و ممكن است آيه شريفه در مقام تعليل آيه قبل باشد و بيان كند كه 
 .روشن است

__________________________________________________ 

بگو اگر انس و جن جمع شوند بر اينكه كتابي به مثل اين قرآن بياورند نخواهند توانست مثل آن را بياورند، هر چند كه (1)
 ."88سوره اسري، آيه  "پشت به پشت هم دهند.

فهمند از ناحيه خدا است، چون اگر از ناحيه غير خدا بود در آن كنند با اينكه اگر تدبر كنند ميچرا در قرآن تدبر نمي(2)
 ."21سوره نساء، آيه  ".ديدنداختالفي مي



خداوند به  از گويند: محمد اين قرآن را به خدا افترا بسته، بگو اگر چنين است يك سوره مثل آن را بياوريد و غيرو يا مي(3)
 ."22سوره يونس، آيه  "هر كس دست يافتيد او را به كمك طلب كنيد.

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 033بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

مه از امام ق، از ابن بابويه نقل كرده كه او به سند خود از عل"وَ قَوْلِهِمْ عَلي مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً "در تفسير برهان در ذيل جمله:
ع( روايت كرده كه آن جناب در ضمن حديثي فرمود: مگر نبود كه به مريم دختر عمران نسبت دادند كه از مردي )صادق 

 «1»نجار به نام يوسف حامله شده است؟. 

 033ر باره نزول عيسي )ع( در هنگام ظهور مهدي )ع([ ..... ص : و رواياتي د "وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "رواياتي در معناي]

مد گفته است: پدرم از قاسم بن مح "وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه:
ت كرده كه گفت: حجاج به من گفت: اي شهر يك آيه از از سليمان بن داود منقري از ابي حمزه از شهر بن حوشب رواي

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا  "فهمم معنايش چيست؟ پرسيدم: اي امير آن كدام آيه است؟ گفت: آيه:قرآن مرا گيج كرده، نمي
ن دي و يا مسيحي را بزنند و خودم تا آخريدهم گردن يك يهواست با اينكه به خدا سوگند دستور مي "لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

ا نه، دهد يدهد و به حقانيت عيساي مسيح شهادت ميها را تكان ميكنم ببينم لبايستم و به دقت نگاه ميرمقش مي
ر دهد كه هر يهودي دها هم چنان بسته است تا بدن سرد شود با اين حال چطور آيه قرآن خبر ميبينم بلكه لبچيزي نمي

آورد، من به او گفتم: خدا امير را اصالح كند معناي آيه شريفه آن طور كه تو فهميدي نيست، رگش به عيسي ايمان ميدم م
قي شود و هيچ اهل ملتي باپرسيد: پس به چه معنا است؟ گفتم: عيسي قبل از بپا شدن قيامت از آنجا كه هست نازل مي

آورند و او دنبال مهدي )ع( به نماز از مرگ وي به وي ايمان مي ماند نه يهودي و نه غير يهودي مگر آنكه قبلنمي
فتم: كني؟ گايستد، حجاج چون اين بشنيد از در تعجب گفت: واي بر تو اين سخن از كه آموختي و از چه كسي نقل ميمي

اي مهاز سر چشمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب آن را برايم نقل كرد، در پاسخم گفت: بخدا سوگند كه 
 «1»اي. زالل گرفته

 :و در تفسير در المنثور است كه ابن منذر از شهر بن حوشب روايت كرده كه گفت

اي است از كتاب خدا كه هيچ بار آن را نخواندم مگر آنكه در دلم از آن اعتراضي وارد شد و حجاج به من گفت: اي شهر آيه
 :آن آيه زير است كه خداي تعالي فرموده
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زنم ولي مي آورند و من گردنشان را، در حالي كه اسيران جنگي را مي"وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "
د اند، يك فرشنوم كه در دم مرگ چيزي بگويند، من به حجاج گفتم: آيه را آن طور كه بايد براي تو توجيه نكردهنمي



دنيا  گويند: اي خبيث تو تا درزنند و مينصراني وقتي روحش از تنش بيرون آيد، مالئكه با سيلي از پشت و از رويش مي
ا است و يا پسر خدا است و يا خداي سوم است، در حالي كه او بنده خدا و روح او و كلمه پنداشتي كه مسيح يا خدبودي مي

آورد، اما در زماني كه ايمان آوردن سودي ندارد و يك فرد يهودي شنود ايمان مياو بود، شخص مسيحي چون اين را مي
بيث! تو گويند: اي خزنند و به او ميو سيلي ميآيد مالئكه او را نيز از پشت و رو با لگد وقتي روحش از كالبدش بيرون مي

 اي؟پنداشتي مسيح را كشتهبودي كه مي

اي كه ايمان سودي ندارد، اين جريان هم چنان در آورد اما در لحظهاو بنده خدا و روح او بود، مرد يهودي به مسيح ايمان مي
د، در آن زمان از اهل كتاب هر كه زنده باشد و هر كه مورد فرد فرد يهود و نصارا جاري است تا زمان نازل شدن عيسي برس

آورد، حجاج پرسيد اين مطلب را از كجا بدست آوردي؟ گفتم: از محمد بن علي، گفت: آري، آن مرده باشد به وي ايمان مي
راي ليكن ب كند به خدا سوگند من اين جريان را جز از ام سلمه نشنيده بودم واي، شهر پس اضافه ميرا از معدنش گرفته

 «.اينكه جگر حجاج را )كه با ائمه اهل بيت دشمني داشت( بسوزانم به دروغ گفتم: من آن را از محمد بن علي شنيدم

خالصه اين روايت را در همان كتاب از عبد بن حميد و ابن منذر از شهر بن حوشب از محمد بن علي بن ابي طالب  :مؤلف
 «)يعني محمد بن حنفيه( نقل كرده

هرا در آغاز كلمه ابن ابي طالب در بين نبوده، تنها محمد بن علي بود و سپس راويان احاديث در اينكه اين محمد بن و ظا
اند، بعضي پنداشته است محمد بن علي بن ابي طالب است و بعضي ديگر با محمد بن علي بن علي كيست اختالف كرده

 .كندبيان ما را در معناي آيه تاييد مي -كنيدظه ميبطوري كه مالح -اند و اين روايتالحسين تطبيقش كرده

اند كه در آن، راوي و در همان كتاب است كه احمد و بخاري و مسلم و بيهقي در كتاب االسماء و الصفات روايتي آورده
از  رسول خدا )ص( فرمود: چه حال و روزي داريد وقتي كه پسر مريم )عيسي( در بين شما نازل شود و امامتان :گفته

 .«2»خودتان باشد؟ 

 و باز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابي هريره روايت كرده كه گفت: رسول
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كه پسر مريم به عنوان حكم عدل در بين شما نازل شود و دجال را به قتل برساند و خوك را  ص( فرمود: چيزي نمانده)خدا 
 و صليب را كه باز شعار مسيحيان -شايد منظور اين باشد كه خوك را تحريم كند -دانند( بكشد)كه مسيحيان حالل مي

ل زيه )كه متروك شده بود( بر قرار كند، تا اهاست بشكند )يعني اين شعار را به دست فراموشي بسپارد( و در بين اهل ذمه ج
شود و سجده براي خداي رب العالمين به تنهايي ذمه به حكومت اسالم ماليات سرانه بپردازند و در آن روز مال بسيار مي

 .خواهد شد

 "ملهيعني موت عيسي و ج "بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِوَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ  "ابو هريره سپس گفت: و اگر خواستيد بخوانيد:
 «1»كرد. را سه بار تكرار مي "يعني موت عيسي

روايات در باره نازل شدن عيسي )ع( در هنگام ظهور مهدي )ع( بسيار زياد است و به اصطالح، مستفيض است، هم  :مؤلف
 .(اهل بيت )ع از طرق اهل سنت و هم از طرق شيعه، هم از رسول خدا )ص( و هم از ائمه

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ  "و در تفسير عياشي از حارث بن مغيرة از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه:



 «2» .، فرمود: منظور رسول خدا )ص( است"قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

ظاهر اين حديث هر چند كه با ظاهر سياق اين آيات كه متعرض امر عيسي است مخالف است ليكن ممكن است  مؤلف:
بگوئيم: مراد از اين روايات اين باشد كه بخواهند جري قرآن را بيان كنند به اين معنا كه بفهمانند بعد از آنكه رسول خدا 

عيسي بود قهرا بر اهل كتاب واجب شد كه هم به رسول خدا )ص( مبعوث شد و كتابي و شريعتي آورد كه ناسخ شريعت 
)ص( ايمان بياورند و هم در ضمن ايمان به آن جناب و عيسي و هم به انبياي قبل از عيسي، حال اگر يك اهل كتاب كه 

كرده، در هنگام مرگ كه هنگام كشف حقايق است مثال برايش كشف شود كه عيسي بعد از بعثت رسول خدا زندگي مي
حق بوده، قهرا در ضمن انكشاف، حق بودن رسالت رسول اللَّه )ص( محمد خواهد بود، پس ايمان هر كتابي به عيسي وقتي 

شود كه به محمد )ص( نيز ايمان آورده باشد بلكه ايمانش به پيامبر اسالم اصلي و ايمانش به عيسي )ع( ايمان شمرده مي
 زندگيش واجب بوده دين محمد )ص( را پيروي كند كه فهمد درتبعي باشد )زيرا بعد از اين كشف مي
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 .(دين ناسخ است، نه دين عيسي را كه دين منسوخ است

آورند و آن پيغمبر گواه بر ايشان است او رسول اسالم محمد )ص( حقيقتا به او ايمان مي پس آن پيامبري كه اهل كتاب
است، كه براي انسانهاي موجود بعد از بعثتش حجت بالغه حق است هر چند كه عيسي هم همين وضع را داشته و بين اين 

 .ظهور در اين معنا نيست گذرد تا حدودي خالي ازدو پيامبر منافاتي نيست و خبر ديگري كه از نظرت مي

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ  "روايت كرده كه در تفسير آيه: (و در همان كتاب است كه ابن سنان از امام صادق )ع
ني است كه به نبوت محمد )ص( ايمان فرمود: ايمان اهل كتاب فقط در زما "قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

 «1»بياورند. 

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ  "روايت آورده كه در معناي آيه شريفه: (و در همان كتاب از جابر از امام باقر )ع
ميرد مگر آنكه رسول خدا از ميان همه اديان از اولين و آخرين نمي فرمود: احدي "مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

 «1»شود(. بيند )و حجت خدا بر او تمام مي)ص( و امير المؤمنين را بر حق مي

خواهد يكي از مصاديق را بر كلي خود تطبيق كند بيشتر است عالوه بر اينكه اصال مؤلف: ظهور اين روايت در اينكه مي
منظور امام اين بوده باشد كه آيه را تفسير و يا حتي تطبيق كند، چون احتمال دارد اين گفتار امام دنباله معلوم نيست كه 

 .كالم ديگري بوده كه امام پيرامون آيه ايراد فرموده و نظائر اين )تكه تكه شدن روايات( بسيار است

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا  "از معناي آيه: (صادق )عو باز در همان كتاب از مفضل بن عمر روايت كرده كه گفت: من از امام 
فرمايد: احدي از فرزندان فاطمه مي :سؤال كردم، فرمود، اين آيه در خصوص ما اهل بيت نازل شده "لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

ند، همانطور كه فرزندان يعقوب براي يوسف اقرار شود تا آنكه براي امام و به امامت او اقرار كميرد و از دنيا خارج نمينمي
 «2. »"تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا "كردند و گفتند:

اين روايت از روايات آحاد است )كه جز در احكام، حجيت ندارد( عالوه بر اينكه سند آن ذكر نشده و در معناي آن  :مؤلف
أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ ثُمَّ  ":روايات ديگري در ذيل آيه شريفه

 "سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
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 .وارد شده كه ان شاء اللَّه بحث مفصلي در ذيل آن آيه پيرامون آن احاديث ايراد خواهيم كرد «1»

 037[ ..... ص : "وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ "و در ذيل "إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ "رواياتي در ذيل]

از زراره و حمران از امام باقر و  "بَعْدِهِ ...إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ  "و نيز در آن كتاب در ذيل آيه:
من به تو وحي كردم همانطور كه به نوح و  "فرمايد:امام صادق )ع( آمده كه فرمودند: خداي تعالي به رسول گرامي خود مي

آن  در حقهايي كه تا كنون به سوي بشر فرستاده و در اين كالم خود فهماند كه همه وحي "پيامبران بعد از او وحي كردم
 «1»جناب جمع نموده است. 

مؤلف: ظاهرا مراد اين است كه هيچ حقيقتي كه از سنخ وحي باشد را از رسول خدا )ص( دريغ ننموده، كه دريغ كردن از آن 
باعث شود راه خدا مختلف و دعوت انبيا متفاوت شود، منظور اين است كه نه اينكه خواسته باشد بفرمايد: هر چه كه خداي 

به هر پيغمبري از پيغمبران گذشته وحي كرده، با همان خصوصيات به رسول خدا )ص( نيز وحي كرده است، چون  تعالي
 :چنين چيزي معنا ندارد و نيز اين نيست كه خواسته باشد بفرمايد

ين معنا هاي سابق است، چون گفتار در آيه در زمينه افاده اآنچه بر تو نازل شده و بر تو وحي شده، جامع همه شريعت
 .گذرد توجه فرمائيدنيست، مؤيد معنايي كه ما براي حديث كرديم خبري است كه اينك از نظر خواننده گرامي مي

روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي به رسول گرامي اسالم  (و در كافي به سند خود از محمد بن سالم از امام ابي جعفر )ع
و هر پيغمبري را مامور كرد به اينكه راه و سنت او را  "ما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِإِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَ "فرموده:

 «3» .پيروي كند

 اند و بهبين آدم و بين نوح پيغمبراني مخفي و علني بوده :و در تفسير عياشي از ثمالي از امام باقر )ع( روايت آمده كه فرمود
وَ رُسُلًا لَمْ  "ه آنها در قرآن كريم نيامده، تنها نام پيغمبراني كه نبوتشان علني بوده آمده است، آيه شريفه:همين جهت نام هم

خواهد بفرمايد ما نام بعضي از پيغمبران را مانند به همين معنا نظر دارد و مي "نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي تَكْلِيماً
 «3»رديم. بعضي ديگر علني نك

 مؤلف: اين روايت را كليني ره نيز از علي بن ابراهيم از پدرش از حسن بن محبوب از

__________________________________________________ 

 ."22سوره فاطر، آيه "(1)

 .122ص  1تفسير عياشي، ج (2)

 .14ص  1اصول كافي، ج (3)

 .122ص  1تفسير عياشي، ج (4)
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بعضي از انبياء نبوت خود را از مردم  :محمد بن فضيل از ابي حمزة از آن جناب نقل كرده و در نقل آن مرحوم چنين آمده
داشتند و به همين جهت نام آنها در قرآن مخفي مانده يعني در قرآن ذكر نشده و بعضي نبوت خود را علني پنهان مي



وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ  "ر قرآن نام شريفشان آمده، آيه شريفه:داشتند و اينان همانهايند كه دمي
بيايي داشتند نبردم تنها نام انفرمايد: من نام آنهايي كه نبوت خود را پنهان ميبه همين معنا نظر دارد، مي "نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

 .(ردند )تا آخر حديثرا بردم كه نبوتشان را علني ك

داشتند اصال نبرده و و به هر حال منظور اين روايت اين است كه خداي عز و جل نام آن دسته را كه نبوت خود را پنهان مي
 "داستانشان را در قرآن نياورده، آن طور كه داستان انبياء علني را آورده و نامشان را ذكر كرده و بعيد نيست كه جمله:

 «1»، از كالم راوي بوده باشد. "...نام آنهايي كه فرمايد: من مي

ت فرمود: ليكن خداي تعالي شهادو در تفسير عياشي از ابي حمزه ثمالي روايت آمده كه گفت: من از امام باقر )ع( شنيدم مي
 كَفي بِاللَّهِ وَ "اين نزولندداده به آنچه كه در باره علي بر تو نازل كرده، به اينكه به علم خود نازل كرده و مالئكه نيز گواه بر 

 «2» ."شَهِيداً

و اين مضمون از باب « 2»مؤلف: اين معنا را قمي نيز در تفسير خود با ذكر سند از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده 
ر قرآن دخواهد بفرمايد: تطبيق كلي بر مصداق است نه اينكه آيه شريفه تنها در خصوص اين مصداق نازل شده باشد، مي

ي )ع( بوده و دشمنان عل "انزل اليك في علي "كريم آياتي در باره واليت علي )ع( نازل شده، نه اينكه آيه شريفه در اصل:
را انداخته باشند، و نيز منظور اين نيست كه بفرمايد: بعضي از قاريان آيه را به  "في علي "در قرآن دست برده و جمله

از امام باقر نقل « 2»و تفسير عياشي « 3»اند. و نظير آن روايتي است كه كافي ئت كردهقرا "انزل اليك في علي "صورت:
ان  "اند:را به اين صورت خوانده "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا "كردند و قمي در تفسير خود از امام صادق )ع( آورده كه آيه:

 .«2» "غفر لهمالذين كفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن اللَّه لي
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نقل كرده كه امام ابي جعفر  "قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ "روايتي است كه صاحب مجمع البيان در ذيل آيه:و نيز نظير آن 
 «1»فرموده: يعني به واليت كسي كه خدا امر به واليت او كرده. 

__________________________________________________ 

 .132ص  2مجمع البيان، ج (1)

 134، ص: 2ن، جترجمه الميزا

 048[ ..... ص : 072تا  078(: آيات 4سوره النساء )]

 اشاره



 لَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُيا أَيُّهَا النَّا َُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِ
تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ إاِلَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ ال 124عَلِيماً حَكِيماً )

 أَنْ يَكُونَ واحِدٌ سُبْحانَهُاً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ ال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ انْتَهُوا خَيْر
( لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ ال الْمَالئِكَةُ 121لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيالً )

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ  (172)سْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَ
ونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال وَ ال يَجِدُأُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً 

 (123( يا أَيُّهَا النَّا َُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً )122نَصِيراً )

 (122هُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً )فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ

 048ترجمه آيات ..... ص : 

هان اي مردم اين رسول كه راه حق را برايتان آورده از ناحيه پروردگارتان آورده، پس به او ايمان آوريد، ايماني كه شما را 
 دانيد كه آنچه در آسمانهاكنترل كند و در نتيجه سودتان بخشد و اگر كفران كنيد ب
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 .(124و زمين است )كه از آن جمله خود شمائيد( ملك خدا است و علم و حكمت وصف خدا است )

هان اي اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و پيامبرتان را پسر خدا و خود را دوستان خدا مخوانيد و عليه خدا جز حق سخن 
مسيح عيسي بن مريم فرستاده خدا بود، فرمان ايجادي از او بود كه متوجه مريمش كرد )و وي را در رحم  مگوييد، همانا

مريم ايجاد نمود( و روحي بود از خدا، پس به خدا و فرستادگان او ايمان آوريد و زنهار كه سخن از سه خدايي به زبان آريد، 
ير است، چون اللَّه معبودي يكتا است، منزه است از اينكه فرزندي داشته كه اگر از اين اعتقاد باطل دست برداريد، برايتان خ

باشد، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است )كه مريم و مسيح هم از آنهايند( ملك خدا است و براي داشتن تكيه گاه، خدا 
 .(121بس است )

كه مقرب نيز ابا ندارند. و هر كس از بندگي او اي براي خدا باشد هرگز استنكاف نداشت، مالئخود مسيح از اينكه بنده
استنكاف بورزد و خود را بزرگتر از آن بداند، كه بنده خدا باشد )چه بخواهد و چه نخواهد( خدا به زودي او و همه خالئق را 

 .(121كند )نزد خود محشور مي

دهد و از فضل و كرم خود بيشتر هم مي اما كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح كردند، پاداشهايشان را بطور كامل
دهد و آنها غير از خدا يار و ياوري براي دهد و اما آنهايي كه استنكاف و استكبار ورزيدند به عذابي دردناك شكنجه ميمي

 .(173)خود نخواهند يافت 

( آمد و ما نوري آشكار به شما و ديني مبرهن و مستدل)هان اي مردم آگاه باشيد كه از ناحيه پروردگارتان برايتان برهاني 
 .(123نازل كرديم )

ها حفظ كردند، خدا به زودي در رحمت ناگفتني خود پس كساني كه به خدا ايمان آورده و به كمك او خود را از آلودگي
 .(122كند )سازد و به سوي خود )كه راه مستقيم هم همان راهي است كه به او منتهي شود( هدايت ميداخلشان مي

 040ان آيات ..... ص : بي



 اشاره

ص( كتابي از آسمان بر ايشان نازل كند )بعد از آنكه از پيشنهاد اهل كتاب و درخواستشان مبني بر اينكه رسول خدا 
پاسخشان داد و بيان كرد كه رسول او هر چه آورده به حق آورده و از ناحيه پروردگارش آورده و كتابي كه از ناحيه 

حجتي است قاطع كه هيچ شكي و ترديدي در آن نيست، اينك در اين آيات نتيجه گيري كرده كه پس پروردگارش آورده، 
 .قرآن حق دارد تمامي بشر را دعوت كند به سوي رسول اسالم و كتاب او

 چون قبال هم در ضمن بياناتي كه كرده اين معنا را روشن كرده بود كه تمامي رسوالن و انبياي خدا )و از آن جمله نام
عيسي را برد( سنتي واحد داشتند، سنتي كه اجزاء و اطرافش شبيه به هم است و آن عبارت است از سنت وحي از ناحيه خدا 

اند( را به اينكه در دين خود غلو نكنند و به و از همين بيان نتيجه گرفته است صحت دعوت نصارا )كه اهل كتاب و وحي
 ساير 
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د و آن گوينو مؤمنين ملحق شده، در حق عيسي همان را بگويند كه خود آنان و ساير موحدين در حق ساير انبيا مي موحدين
 .اين است كه همه انبياء بندگان خدا و فرستادگان او به سوي خلقند

 :بدين جهت در اين آيات به اثبات صدق نبوت پيامبر اسالم نپرداخت، چون قبال در آيه

از اين كار فارغ شده بود و در آيات مورد بحث به دعوت جميع  "حَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ...إِنَّا أَوْ "
 .بشر به ايمان به آن جناب پرداخت

 نيز ثانيا در ضمن آياتو سپس نصارا را دعوت كرد به اينكه در حق عيسي غلو نكنند و او را خدا نخوانند، زيرا اين معنا 
 .مذكور روشن شده بود

ده اش فرموو در آخر دعوت كرده به پيروي كتابش، يعني قرآن كريم كه آن نيز در آخر آيات گذشته روشن شده و در باره
 "...لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ  ":بود

 "... جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْيا أَيُّهَا النَّا َُ قَدْ  "

خطاب در اين آيه عمومي است و همه اهل كتاب و غير اهل كتاب را و يا به عبارت ديگر تمامي بشر را مورد خطاب قرار 
اب داشت و اگر خطاب را عمومي كرد داده است و مضمون آن متفرع و نتيجه گيري از بياني است كه قبال در باره اهل كت

براي اين بود كه نه شايستگان براي اين دعوت و براي ايمان به رسول خدا )ص( منحصر در اهل كتاب بودند و نه رسالت 
 .رسول خدا اختصاص به قومي خاص داشت

ايش اين است كه ايمان بياوريد در حال از ايمان است و اين حالي است كه ال ينفك از ايمان است و معن "خَيْراً لَكُمْ ":جمله
 .حالي كه الزمه ايمان آوردن و صفت ال ينفك آن اين است كه براي شما خير است

 040كند[ ..... ص : با مالكيت مطلقه الهي، كفر كافران چيزي را از ملك و سلطه خداي سبحان سلب نمي]

يعني اگر ايمان نياوريد و به نبوت آن جناب كفر بورزيد كفر شما نه چيزي  "الْأَرْضِ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ "
كند، براي اينكه هر چيز از چيزهايي كه در آسمان و زمين است از كند و نه چيزي از خداي تعالي كم ميبه شما اضافه مي

لك او خارج شود، آري در طبيعت هر چيزي آن خدا است، پس اين محال است كه چيزي از ملك او از او سلب شده و از م
كه در آسمانها و زمين است اين نوشته شده كه ملك خداي تعالي به تنهايي است و غير از خدا كسي در ملكيت آن شريك 



نيست، پس موجود بودن هر چيز عينا همان مملوك بودنش است و با اين حال چگونه ممكن است چيزي با حفظ اينكه 
 .او سلب شود، يعني چيز باشد و ملك خداي تعالي نباشد؟ چيزي است از ملك

 132، ص: 2تر شود ترجمه الميزان، جآيه شريفه يكي از كلمات جامعه قرآن است كه هر چه انسان در تدبر آن باريك

 .شودبرد و به وسعت عجيبي در تبيان و روشنگري آن واقف ميبه لطافت بيشتري در معنايش پي مي

كيت خداي تعالي بر همه اشياء و آثار اشياء در مفهوم كفر و ايمان و طاعت و معصيت معاني لطيفي ايجاد آري احاطه مال
يشتر تواند، بسازد بنا بر اين خواننده عزيز بايد در اين ملكيت مطلقه و از هر جهت خدا هر چه ميكند و آنها را پر معنا ميمي

 .رايش كشف شودتري از كفر و ايمان بدقت كند تا معاني لطيف

 "... يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ "

ظاهر اين خطاب )البته به قرينه اينكه در اين خطاب در باره مسيح )ع( سخن گفته شده اين است كه مورد خطاب خصوص 
را به عنوان اهل كتاب )كه عنواني است مشترك بين يهود و نصارا( مورد خطاب  نصارا باشد نه عموم اهل كتاب و اگر نصارا

قرار داد، براي اشاره به اين حقيقت است كه نصارا بدان جهت كه اهل كتابند بايد از حدودي كه خداي تعالي نازل كرده و در 
است و آن اينكه در باره خداي تعالي  كتب آسمانيش بيان فرموده تجاوز نكنند و يكي از آن حدود همين مساله مورد بحث

 .به جز حق چيزي نگويند

البته اين امكان نيز هست كه بگوئيم: خطاب متوجه يهود و نصارا هر دو است، براي اينكه يهوديان نيز مانند نصارا در دين 
ود را حكايت كرده خود غلو كردند و در باره خداي تعالي سخنان غير حقي گفتند، هم چنان كه قرآن يكي از سخنان يه

 .«1» "وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ "فرمايد:مي

 .«1» "اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ "و نيز فرموده:

 .«2» "نَكُمْ ... وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِقُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْ "و نيز فرموده:

در حقيقت از باب خصوصي  "... إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ "و بنا بر اين، اينكه دنبال جمله مورد بحث فرمود:
 كردن خطابي عمومي است تا تكليف خاص طائفه خاصي

__________________________________________________ 

 ."24سوره توبه، آيه  "يهود معتقد شدند كه عزير پسر خدا است.(1)

 [.....] ."21سوره توبه، آيه  "يهوديان به جاي خداي تعالي احبار خود را و مسيحيان رهبانان خود را رب خود گرفتند.(2)

اي بشتابيد كه مسئوليت ما در برابر آن بيش از مسئوليت شما نيست، همه در برابر آن كلمهبگو اي اهل كتاب به سوي (3)
ل عمران، سوره آ "مسئوليتي يكسان داريم و آن اين است كه چنين و چنان كنيم و يكديگر را به جاي خدا ارباب نگيريم.

 ."23آيه 
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 .از مخاطبين را بيان كند

تعليل  "إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ ... ":كند بر اينكه جملهاين احتمالي بيش نيست و ظاهر سياق كه داللت ميالبته 
سازد، براي اينكه الزمه تعليل بودن آن جمله اين است كه خطاب است، اين احتمال را بعيد مي "ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ "جمله:

را و هم نام مادرش مريم را، براي  "عيسي "را آورد و هم كلمه "مسيح مبارك "و اگر هم كلمه مخصوص به نصارا باشد
اين بود كه ديگر كسي پيدا نشود و كالم خداي را به معنايي ديگر معنا نكند و نيز براي اين بود كه كالم دليلي باشد بر 

 "مَوَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَ "شود و جمله:ي متولد مياينكه عيسي يك انسان مخلوق بوده مثل هر انساني ديگر كه از مادر



يعني كلمه خلقت و ايجاد است كه اين كلمه وقتي  "كن "تفسيري است براي معناي كلمه، چون كلمه در اينجا همان كلمه
دواج و اب عادي از قبيل ازبر مريم بتول يعني بكر و دست نخورده القاء شده باردار بر عيسي روح اللَّه گرديد با اينكه اسب

 .«1» "إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "چنين است كه "كن "غيره در بين نبود. آري كلمه

و بر اين حساب تمامي موجودات عالم كلمه خدايند، چيزي كه هست موجودات ديگر غير عيسي بن مريم اگر موجود 
موجود شدنشان در كار است و تنها موجودي كه در خلقتش سببي از اسباب عادي در موجود شوند پاي اسباب عادي در مي

شدنشان در كار است و تنها موجودي كه در خلقتش سببي از اسباب عادي را فاقد بوده عيسي )ع( است و به همين جهت در 
 .د نداشته استهاي عادي در والدت او وجوشده، چون بعضي از سبب "كلمه "اين آيه مختص به اسم

 044بودن عيسي )ع([ ..... ص :  "روح "و "كلمه "]

 (روح از عالم امر است و عيسي )ع« 1» "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "و مطابق آيه شريفه: "وَ رُوحٌ مِنْهُ "

ح نيز بود، ما در سابق يعني در جلد سوم اين كتاب از عالم امر است پس عيسي رو "كن "خدا بود و چون كلمه "كن "كلمه
 .كرديم در باره اين آيه سخن گفتيمآنجا كه از خلقت عيسي بحث مي

 "فاء "مده،كه در اول اين جمله در آ "فا "حرف "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ، إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ "
 :شود، چون گفتار در اول به وسيله جملهاي است كه از اول كالم گرفته ميفهماند مطلب نتيجهتفريع است و مي

__________________________________________________ 

سوره آل  "د.چون قضاي امري رانده باشد، براي ايجاد آن همين بس كه بگويد باش، كه آن امر بدون درنگ موجود شو(1)
 ."32عمران، آيه 

 ."22سوره اسري، آيه "(2)
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تعليل شده بود، از آن تعليل اين نتيجه را گرفته كه پس بايد به خدا و رسول او ايمان بياوريد و سخن از سه  "إِنَّمَا الْمَسِيحُ "
به  شود كه او رامه اللَّه و روح خدا است، بر شما واجب ميخدا مگوييد و خالصه كالم اينكه وقتي معلوم شد كه عيسي كل

همين عنوان بشناسيد و ايمانتان به او ايمان به خدا و به ربوبيت خدا و به رسوالن خدا باشد كه يكي از آنان عيسي است و 
لي است كه خير شما در هرگز سخن از سه خدايي مگوييد و اين ترك اعتقاد به سه خدا و يا ايمان به خدا و رسوالنش در حا

 .آن است

 دهد( و آن عبارت از: پدر، پسر، و روحسه اقنوم مسيحيت است )كه پايه اين كيش را تشكيل مي "ثالثه "و منظور از كلمه:
 .ايمگانه بحث كردههاي سهالقد َ است و ما در تفسير آيات نازله در باره مسيح )ع( در سوره آل عمران راجع به اقنوم

 042دن خداي سبحان از داشتن فرزند و نفي فرزند بودن عيسي )ع( براي خدا و الوهيت او[ ..... ص : منزه بو]

 "... سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "

ت كه در اينجا فعلش در تقدير اس آيد، ليكنمفعول مطلق از فعل تسبيح است و علي القاعده بعد از فعل مي "سبحان "كلمه
به صداي  "سبحانه "متعلق به همان فعل است و اگر كلمه "أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ... ":است و جمله "اسبحه سبحانه "تقديرش

د اباال آمده از اين بابت است كه حرف جري در تقدير بر سر داشته و افتاده و قاعده چنين است كه هر جا عامل جر دهنده افت
ست يعني ا "اسبحه للتسبيح "شود و تقدير كالمشد، منصوب خوانده مياي كه اگر آن نيفتاده بود مجرور خوانده ميكلمه



اي است معترضه كه به منظور تعظيم آورده شده و گر براي تسبيح و تنزيه از اينكه داراي فرزندي باشد، و اين جمله، جمله
وَ ال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ، إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ، ... لَهُ ما فِي  "چنين است: نه اصل كالم و بدون اين جمله معترضه

 ."... السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ

به هر حال چه آن اي است استينافي و از نو و اي است حاليه و يا جملهجمله "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "و جمله:
باشد و چه اين، احتجاج و استداللي است بر اينكه خداي سبحان فرزند ندارد، زيرا فرزند به هر جور كه فرض شود عبارت 

است از فردي كه ذاتش و صفاتش و آثار ذاتش شبيه به فردي باشد كه از آن فرد متولد شده و بعد از آنكه ثابت شد كه 
است مملوك خدا است هم ذاتش و هم آثار ذاتش، و روشن گرديد كه خداي تعالي قيوم بر هر آنچه در آسمانها و در زمين 

چيزي است و قوام تمام كائنات به وجود او به تنهايي است، ديگر فرض ندارد كه چيزي شبيه به او باشد، پس به همين دليل 
 .او فرزندي ندارد

و ما سواي خداي عز و جل بود اين الزمه را در پي داشت كه  و چون مقام آيه مقام تعميم دادن به كل موجودات عالم
 اي باشديك تعبير كنايه "ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "جمله:

 132، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 مانهااز آنچه غير خدا است، چون خود آسمانها و زمين نيز داخل در اين استداللند و استدالل منحصر به موجودات داخل آس
 .و زمين نيست هر چند كه از نظر تحت اللفظي آسمان و زمين جز موجودات داخل در آن دو نيست

و چون مضمون آيه يعني امر و نهيي، كه در آن آمده هدايت عامه بشر به سوي خير بشر بود، خير دنيا و خير آخرتش، لذا 
ي همه شؤون بشر است و مدبر امور شما انسانها است، شما را به سوي يعني خدا ول "وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيلًا "دنباله آيه فرمود:

 .كندآنچه خير شما در آن است هدايت و به سوي صراط مستقيم ارشاد مي

 "َنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

اين جمله احتجاجي ديگر بر فرزند نداشتن خداي تعالي و در نتيجه بر معبود نبودن مسيح )ع( به قول مطلق است، چه اينكه 
آن جناب براي خدا فرزندي فرض بشود و چه اينكه سومي از سه خدا دانسته شود، زيرا مسيح بنده خدا بود و ابدا از بندگي 

اب هايي هم كه به عنوان كتاست كه مسيحيان نيز آن را منكر نيستند، انجيلخدا عار و استنكاف نداشت و اين مطلبي 
كرد و براي خدا نماز مقد َ در دست ايشان است آن را انكار ندارد، بلكه صريح است در اينكه عيسي خدا را بندگي مي

سر براي كسي عبادت كند، خواند و اگر خود او خدا بود ديگر معنا نداشت كه خداي كوچك يا به عبارت ديگر خداي پمي
چون در اين صورت او نيز از سنخ خدا و معبود خلق بود و معنا ندارد كسي خودش را بپرستد و عبادت كند و يا يكي از دو 

گانه وجود عيسي منطبق بر آن خدايان ديگر هست و ما، در مباحثي كه هاي سهخداي ديگر را بپرستد، چون بنا بر اقنوم
 .يم در اين باره بحث كرديمپيرامون مسيح داشت

 "َ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

كند، چون حجت مذكور عينا در مالئكه نيز جريان دارد، در نتيجه برهاني اين جمله گفتار را تعميم داده، شامل مالئكه نيز مي
دي گفت: اين جمله استطرا توانگفتند: مالئكه دختران خدايند، پس ميشود عليه كساني چون مشركين عرب كه ميمي

 .آورد در وسط آيه آمده استحرف، حرف مي "الكالم يجر الكالم "است، يعني چون جاي گفتنش بود از باب

 "و اگر در اين آيه كه فرموده:َنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

اي هم )ع( تعبير كرد به مسيح و همچنين اگر مالئكه را توصيف كرد به مقربين، براي اين بود كه اشاره ، از عيسي بن مريم
 به علت اين دو وصف كرده باشد، يعني بفهماند اگر گفتيم: عيسي بن مريم )ع( از عبادت خدا استنكاف ندارد، براي اين 
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بود و اگر گفتيم: مالئكه هم استنكاف ندارند براي اين بود كه آنها مقرب درگاه خدايند و اگر بود كه او مسيح يعني مبارك 
كرد و همچنين مالئكه را به رفت كه روزي مسيح از عبادت خدا استنكاف كند، خداي تعالي او را مبارك نمياحتمال آن مي

، مسيح به صفت مقرب «1» "فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَوَجِيهاً  "داد، عالوه بر اينكه در آيه شريفه:قرب خود راه نمي
 .نيز توصيف شده است

 "... َ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً

گونه چ "دهد كه:و چنين معنايي به كالم ميكند اين جمله حال است از مسيح و مالئكه و در عين حال كار تعليل را هم مي
ممكن است مسيح و مالئكه مقرب خدا از عبادت خدا استنكاف كنند در حالي كه كساني كه از عبادت او استنكاف و استكبار 

 هشوند و او طبق اعمالي ككنند، چه از جن باشند و چه از انس و چه از مالئكه، همه به زودي در پيشگاه او محشور ميمي
دانند و به آن ايمان دارند و از خداي تعالي و از چنان روزي پروا دهد و مسيح و مالئكه اين معنا را مياند جزايشان ميكرده
 .كنندمي

 "... دليل بر اينكه جمله:َ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ

 :د كه مستكبرين كيفر خواهند شد، اين است كه كلمهدر معناي اين است كه مسيح و مالئكه به اين حقيقت آگاهن

شود، آورد و اين را با آن مقيد كرد، چون استنكاف به تنهايي باعث سخط الهي نمي "يستنكف "را دنبال كلمه "يستكبر "
ضب غ زيرا استنكاف دو جور ممكن است باشد، يكي از ناداني و استضعاف و ديگري از استكبار، آن استنكافي باعث خشم و

شود كه از باب استكبار باشد و مسيح و مالئكه اگر فرضا استنكاف بكنند از جهل و استضعاف نيست و جز از در الهي مي
اورد بينيم در اول آيه نامي از استكبار نيتواند باشد، چون آنان به مقام پروردگارشان آگاهند و به همين جهت مياستكبار نمي

 "ء نموده و فرمود:َنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَو تنها به ذكر استنكاف اكتفا

ولي در تعليل مطلب استكبار را هم آورد تا بفهماند! اگر در حق نامبردگان فرض استنكاف بشود، حتما از باب استكبار خواهد 
 .بود نه از در جهل و استضعاف

كند تا در نتيجه زمينه براي را محشور مي -خوبشان و بدشان -در اين صدد است كه بفهماند همه خالئق "جميعا "كلمه
 .فراهم شود "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... ""فرمايد:آيد و ميتفصيلي كه بعدا مي
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اگر در اين جمله متعرض اين نكته شد كه خالئق در روز حشر به غير از  "وَ ال يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً "
 .و مالئكه مقابله كرده باشدخدا ولي و ياوري ندارند، براي اين بود كه با عقيده باطل الوهيت مسيح 

 040[ ..... ص : "قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ "و مراد از برهان در: "برهان "معناي]

 "ه:كلمراغب در كتاب خود )مفردات( گفته است:  "يا أَيُّهَا النَّا َُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً "
و بعضي از علماي ادب  "ثنيان "است مانند رجحان و "فعالن "به معناي بيان دليل است و اين كلمه بر وزن "برهان
 :اندگفته

است اين بود  "شودروشن شد و روشن مي "شود كه به معناياز آن مشتق مي "بره يبره "اين كلمه مصدر است و فعل



 «1»گفتار راغب. 

ت شود و اين وقتي اسشود كه در معناي فاعل استعمال ميلمه در هر حال مصدر است ولي بسا ميپس بر اين حساب اين ك
 .كه خود دليل و حجت را برهان بخوانند، يعني روشن كننده

راد از ، ممكن هم هست م"وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً "اش فرموده:تواند باشد، چون در بارهو مراد از نور، چيزي به جز قرآن نمي
 .برهان نيز قرآن باشد و اين دو جمله بنا بر اين مؤكد يكديگرند

رسول خدا )ص( باشد، مؤيد اين احتمال اين است كه جمله در ذيل آياتي  "برهان "اين احتمال هم هست كه مراد از كلمه
از ناحيه خداي تعالي باشد و مؤيد ديگرش اين است كه قرآن واقع شده كه بيانگر صدق رسول خدا )ص( در رسالتش مي

شود گفت: قرآن نزد شما آمده( و مؤيد سومش اين است كه آيه شريفه مورد بحث، نتيجه گيري از آن و نمي)نازل شده 
وَ مَنْ  "در آيه بعد است، چون در سوره آل عمران در تفسير آيه: "وَ اعْتَصَمُوا بِهِ "آيات است و باز مؤيد ديگر آن جمله:

گفتيم: كه مراد از اعتصام، تمسك به كتاب خدا و پيروي رسول خدا )ص(  «1» "هِ فَقَدْ هُدِيَ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍيَعْتَصِمْ بِاللَّ
 .است

 "... فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ "

 .انداحيه او را پيروي كردهكند كه برهان پروردگار خود را و نور نازل از ناين جمله ثواب كساني را بيان مي
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كرد كه نمايد كه از آيه قبلي انتزاع و نتيجه گيري شده است، چون آيه قبلي هم ثواب كساني را بيان ميو اين آيه چنين مي
و  "ضْلِهِفَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَ "فرمود:كنند و ميايمان آورده، عمل صالح مي

ه، كنند بيان نكرد، چون اين آيشايد به همين جهت بوده كه در اينجا كيفر كساني را كه از پيروي برهان و نور تخلف مي
خود، همان مضمون آيه قبل را دارد و با اين حال ديگر حاجتي نبود كه وضع متخلفين و آنها كه استنكاف و استكبار 

ن در اينجا فهماند جزاي پيروان اينجا، جزاي پيروان آنجا است و در اين ميان به جز دو ورزند را دوباره تكرار كند، چومي
 .طائفه وجود ندارد يا پيرو و يا متخلف

است كه همانا بهشت باشد و نيز در  "فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ "در مقابل جمله: "فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ "و بر اين اسا َ جمله:
وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً  "در آن آيه است و اما جمله: "وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ "در مقابل جمله: "و فضل "آيه جمله: اين

وَ مَنْ  "، در حقيقت يكي از آثار اعتصام به خداي تعالي است كه در سوره آل عمران نيز ذكرش آمده و فرموده بود:"مُسْتَقِيماً
 .«1» "للَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍيَعْتَصِمْ بِا
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 اشاره



ها الْكَاللَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي 
مْ أَنْ تَضِلُّوا وَ ثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمِوَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجاالً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ 

 (122ءٍ عَلِيمٌ )اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ

 028ترجمه آيه ..... ص : 

دهد، كه اگر مردي از دنيا رفت و هيچ پرسند، بگو خدا در باره كالله چنين پاسختان مياز تو مساله ارث خويشاوندان را مي
مرد و فرزند نداشت ارثش به او ، تنها خواهري دارد، نصف اموالش از آن وي است، هم چنان كه اگر خواهر ميفرزند ندارد

رسد، و اگر وارث ميت خواهر و برادرند، رسيد، حال اگر وارث برادر دو خواهر بودند، دو ثلث از اموال وي به آنان ميمي
 .(122كند تا گمراه نشويد، و خدا به هر چيزي دانا است )شما بيان مي برند، خدا برايبرادران هر يك به قدر دو خواهر مي

 028بيان آيه ..... ص : 

هاي كالله يعني خويشاوندان پدري و مادري و يا پدري تنها را بطوري كه از اين آيه شريفه سهام و يا به عبارتي فريضه
سول خدا )ص( آيه اول سوره سهام كالله مادري را بيان كند، هم چنان كه بر حسب بيان رسنت آن را تفسير كرده بيان مي

 هايي كه در اينجا آمده بيشتر از سهامي است كه در آنجا آمده، كرد، دليل بر اين معنا اين است كه سهام و فريضهمي

 121، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .شود كه سهام مردان از سهام زنان بيشتر استو از اين آيات استفاده مي

 "... سْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكاَللَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌيَ "

 .گذشت "كالله "و معناي "افتاء "و "استفتاء "در سابق معناي

 "ولد "است، چون كلمهآيد كه مراد از ولد اعم از مرد و زن )پسر و دختر( از ظاهرش بر مي "لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ "و اينكه فرموده:
 .شودوقتي مطلق ذكر شود شامل هر دو طائفه مي

و در مجمع البيان گفته: بنا بر اين معناي اين جمله اين است كه كسي از دنيا برود، و فرزند و پدر نداشته باشد، و اگر پدر را 
ي از پدر و يا مادر وجود داشته باشد ، و اگر يك«1»هم در تقدير گرفتيم به دليل اجماع بود، اين بود گفتار صاحب مجمع 

شود فرض آيه شريفه در جايي است كه مرده نه پدري از خود گذاشت، پس معلوم ميهرگز آيه شريفه سهم او را ناگفته نمي
 .به جاي گذاشته و نه مادري

، بيانگر دو سهم است، يكي سهم خواهر از "لَها وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ "و اينكه فرمود:
شود كه سهم خواهر از خواهر و سهم برادر از اش، و از اينجا روشن مياش، و ديگري سهم برادر از خواهر مردهبرادر مرده

 .كرديداشتند، در آيه شريفه بيان ماي ميبرادر چقدر است، چون اگر اين دو فرض اخير سهم و فريضه جداگانه

در معناي اين است كه فرموده باشد اگر قضيه به عكس شد، يعني زني از دنيا رفت و  "وَ هُوَ يَرِثُها "عالوه بر اينكه جمله:
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا  "برد، از اين هم كه بگذريم در جمله:اوالد نداشت و تنها برادر يا خواهري داشت، همه ارث او را مي

دو انثي همان حظ دو خواهر است، و سهم  "حظ "،"لُثانِ مِمَّا تَرَكَ، وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِالثُّ
 .اخوه در اين دو صورت مقيد نشده به اينكه ميت مرد باشد يا زن، پس مرد بودن ميت و زن بودنش دخالتي در سهام ندارد

و چيزي كه در آيه شريفه به آن تصريح شده چهار صورت است، يكي سهم خواهري است كه تنها وارث ميت باشد، دوم 



سهم برادري كه او نيز تنها وارث باشد، سوم سهم دو خواهر، و چهارم سهم خواهر و برادري كه هر دو طائفه وارث ميت 
شود، نظير موردي كه ميت تنها دو برادر داشته باشد، فرض معلوم ميهايي كه هست از اين چهار باشند، و حكم بقيه فرضيه

كنند، اين حكم را از صورت دوم استفاده برند، و بين خود بطور مساوي تقسيم ميكه آن دو برادر همه اموال او را ارث مي
 .بردكنيم، كه فرمود اگر وارث يك برادر باشد همه اموال را ميمي
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بر اين فرض نيز صادق است، كه بيانش  "اخوة "و باز نظير موردي كه ميت يك برادر و يك خواهر داشته باشد، چون كلمه
 .كرده ها را بياندر اول سوره گذشت، عالوه بر اينكه سنت، حكم همه اين فرضيه

و سهامي كه در اين آيه ذكر شده مختص آن موردي است كه خويشاوندان مانند كالله پدري تنها يا كالله پدر و مادري 
تنها وجود داشته باشند، و اگر هر دو طائفه باشند، مثل اينكه كسي از دنيا برود خواهري پدر و مادري، و خواهري پدري 

 .كه بيان حكم اين صورت در تفسير آيات اول سوره گذشت برد،داشته باشد، خواهر پدري ارث نمي

 "... يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا "

و اينطور  "لئال تضلوا تا گمراه نشويد "، و يا"مخافة أن تضلوا تا مبادا گمراه شويد "كنديعني خداي تعالي براي شما بيان مي
يعني  "فعجلنا القري أن تشتمونا "بن كلثوم يكي از شعراي عرب گفته: سخن گفتن در عرب شايع است، از آن جمله عمرو

 .ما در پذيرايي از شما عجله كرديم از تر َ اينكه مبادا ما را شماتت كنيد

 020بحث روايتي ])در ذيل آيه شريفه مربوط به سهام ارث خويشاوندان ابوين يا پدري([ ..... ص : 

 -و يا هفت خواهر -ه انصاري روايت كرده كه گفت: من بيمار شدم، در حالي كه نه خواهردر مجمع البيان از جابر بن عبد اللَّ
دهي براي داشتم، رسول خدا )ص( به عيادتم آمد، و به صورتم دميد، حالم جا آمد، عرضه داشتم: يا رسول اللَّه اجازه مي

بهتر، عرضه داشتم: قسمتي از اموالم چطور؟ فرمود:  خواهرانم وصيت كنم كه دو ثلث اموالم را به آنان بدهند؟ فرمود: از اين
نم بياز اين بهتر، و بعد از آن مرا به حال خود گذاشت و رفت، و چيزي نگذشت كه برگشت و فرمود: اي جابر من چنان مي

ن را دو ثلث معياي نازل كرد، و سهم آنان روي ولي خداي تعالي در باره سهم خواهرانت آيهكه تو با اين بيماري از دنيا نمي
 «1»گفته كه اين آيه در باره من نازل شده. اند: جابر همواره مينمود، اهل حديث گفته

 .از جابر روايت كرده« 1»مؤلف: قريب به اين مضمون را سيوطي در در المنثور 

 و در در المنثور است كه ابن ابي شيبه، و بخاري، و مسلم، و ترمذي، و نسايي و ابن
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ه يك اي كاند كه گفت: آخرين سورهضريس، و ابن جرير، و ابن منذر، و بيهقي )در كتاب دالئل(، همگي از براء روايت كرده
اي نازل شد آيه آخر سوره نسا بود كه اي كه به عنوان خاتمه سورهبرائت بود، و آخرين آيه جا و بطور كامل نازل شد سوره

 .«1» "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَاللَةِ "فرمايد:مي



دند، ناميمي -تابستان -مؤلف: در همان كتاب رواياتي چند از رسول خدا )ص( و صحابه آورده كه آيه مورد بحث را آيه صيف
و در مجمع در توجيه اين نامگذاري گفته علت آن اين بود كه در باره كالله دو آيه نازل شد، يكي در زمستان و يكي « 1»

 «2»در تابستان، آنكه در زمستان نازل شد آيه اول سوره نساء بود، و آن ديگري آيه آخر سوره. 

پرسيد:  (ئض( از براء روايت كرده كه گفت: شخصي از رسول خدا )صو در همان كتاب است كه ابو الشيخ در كتاب )الفرا
 «3»اند. كالله چه كسانند؟ فرمود: غير از فرزند و پدر بقيه كالله

و قمي در تفسير خود گفته: پدرم از ابن ابي عمير از ابن اذينة از بكير از امام باقر )ع( برايم روايت كرد كه گفت: اگر مردي از 
برد، به دليل همين آيه، هم چنان كه اگر يك دختر داشته نها يك خواهر داشته باشد نصف اموال او را ارث ميدنيا برود، و ت

تر دهند، البته اين در صورتي است كه ميت وارثي نزديكبرد، و نصف ديگر اموال را نيز از باب رحم به او ميباشد نصف مي
 .از او نداشته باشد

وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ  "برد، هم چنان كه خداي تعالي فرمود:رادر داشته باشد او همه ارث را ميحال اگر بجاي يك خواهر يك ب
دهند برند و يك ثلث باقي را از باب رحم به او ميو اگر وارث او دو خواهر باشند دو ثلث را بدليل اين آيه مي "يَكُنْ لَها وَلَدٌ

برند و همه اينها در صورتي است كه ميت فرزند و پدر برادران دو برابر خواهران ميو اگر وارث ميت برادر و يا خواهر باشند 
 «.و مادر و يا همسر نداشته باشد

 «2»مؤلف: عياشي در تفسير خود ذيل اين روايت چند روايت از امام باقر و امام صادق )ع( نقل كرده. 
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از دنيا رفته، و شوهرش  و از زني پرسيد كه (و در تفسير عياشي از بكير روايت كرده كه گفت: مردي وارد شد بر امام باقر )ع
برد، كه از شش دانگ سه و خواهران مادري و يك خواهر پدري را به جاي گذاشته، حضرت فرمود: شوهرش نصف مي

 .شود شش دانگبرد جمعا ميبرند كه دو سهم باشد و خواهر پدري يك سهم ميدانگ است، و خواهران مادري ثلث مي

گويند: خواهر پدري و زيد و ابن مسعود و عامه و قاضيان غير اين است، آنها مي آن مرد عرضه داشت: يا ابا جعفر نظريه
برند، سه سهم ديگر را شوهر )چون قائل به عول يعني خرد شدن سهام ارث كه شرح مادري سه سهم از شش سهم را مي

مادري هم دو ثلث خود را شود تا خواهران آن در كتب فقه آمده هستند( لذا سهام از مخرج شش به مخرج هشت مبدل مي
تٌ فَلَها وَ لَهُ أُخْ "ببرند امام باقر )ع( فرمود: به چه دليل اينطور نظر دادند؟ آن مرد گفت به اين دليل كه خداي تعالي فرموده:

 كنيد چرا سهم برادر را كم كرديد؟ با اينكهاگر شما به دستور خداي تعالي استدالل مي :حضرت فرمود "نِصْفُ ما تَرَكَ
خداي تعالي سهم خواهر را نصف نام برده، و سهم برادر را كل مال دانسته، با اينكه كل مال بيش از نصف مال است، و 

إِنْ  "برد، يعني همه مال را مي"وَ هُوَ يَرِثُها "و در خصوص برادر فرموده: "فَلَهَا النِّصْفُ "خداي تعالي در باره خواهر فرموده:
او  هايتان به كسي كه خدا همه مال را به، اگر خواهر فرزند نداشته باشد، بنا بر اين شما در بعضي از فرضيه"لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ

 «1»دهيد. دهيد و به كسي كه خداي تعالي نصف داده همه مال را ميداد هيچ چيزي نمي



اند كه شخصي از وي راجع به وايت كردهو در در المنثور است كه عبد الرزاق، و ابن منذر، و حاكم، و بيهقي از ابن عبا َ ر
مردي پرسيد كه از دنيا رفته و يك دختر و يك خواهر پدر و مادري از خود بجاي گذاشته، ابن عبا َ گفت دختر نصف ارث 

ماند براي عصبه )اقرباي پدري( ميت است، شخصي اعتراض كرد كه برد، و خواهر هيچ سهمي ندارد، و آنچه باقي ميرا مي
دانيد يا خداي تعالي؟ خداي تعالي فرموده: )اگر ه عمر سهم خواهر را نصف قرار داده، ابن عبا َ گفت شما بهتر ميعبد اللَّ

گوئيد: نصف از آن او است هر مردي از دنيا رفت و فرزندي نداشت و يك خواهر داشت نصف ارث از آن او است( و شما مي
 «1»چند كه ميت فرزند داشته باشد. 

 .معاني قبلي رواياتي ديگر هستمؤلف: و در 
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 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مُ ما مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِالَّ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ غَيْرَ
ال آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ ال الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ ال الْهَدْيَ وَ ال الْقَالئِدَ وَ 1) يُرِيدُ

كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا فَضْالً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ ال يَجْرِمَنَّ
وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ  ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة1ُبِ )عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي وَ ال تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقا

 ما أَكَلَ السَّبُعُ إاِلَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِالْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ 
ينَكُمْ وَ دِذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ 

 (2لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ 

 022ترجمه آيات ..... ص : 

 -بنام خدا كه هم رحمتي عمومي دارد و هم رحمتي خاص به مؤمنين

هان اي كساني كه ايمان آورديد به قراردادها و تعهدات وفا كنيد، گوشت چارپايان به استثناي آنهايي كه برايتان بيان 
 داند، )و بدانيد( كهل شده است، نه براي كسي كه شكار را در حالي كه محرم هستيد حالل ميشود براي شما حالمي
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 .(1كند )خدا هر حكمي را كه بخواهد صادر مي

ز ماه حرام را حالل مشماريد و ني -چهار -شعائر خداي و -هان اي كساني كه ايمان آورديد مقتضاي ايمان اين است كه



كشتن و خوردن قربانيهاي بي نشان مردم و قربانيهاي نشان دار آنان را حالل ندانيد، و متعرض كساني كه به اميد فضل و 
 توانيد شكار كنيد، و دشمني و كينهاند نشويد، و هر گاه از احرام در آمديد ميخوشنودي خدا، راه بيت الحرام را پيش گرفته

ام درآئيد شما را وادار به تعدي نكند، يكديگر را در كار نيك و در تقوا ياري كنيد، و در كساني كه نگذاشتند به مسجد الحر
 .(1گناه و دشمني به يكديگر كمك مكنيد و از خدا پروا كنيد، كه خدا شديد العقاب است )

است كه  اما آن گوشتها و چيزهايي كه خوردنش بر شما حرام شده گوشت مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيواني
هنگام ذبح نام غير خدا بر آن برده شده، و حيواني كه خفه شده، و يا به وسيله كتك مرده، يا سقوط كرده، و يا به وسيله 

ضربت شاخ حيواني ديگر مرده، و يا درنده از آن خورده، مگر آنكه آن را زنده در يابيد، و ذبح كنيد، و آنچه به رسم جاهليت 
ز اينكه اموال يكديگر را به وسيله اوتار )با چوبه تير( قسمت كنيد، امروز است كه ديگر كفار از براي بتها ذبح شده، و ني

ضديت با دين شما مايو َ شدند، ديگر از آنها نترسيد، و تنها از من بترسيد امروز است كه دين شما را تكميل كردم، و نعمت 
و آنچه گفتيم حرام است در حال اختيار حرام  -ي شما پسنديدمخود بر شما تمام نمودم، و امروز است كه دين اسالم را برا

اما اگر كسي در محلي كه قحطي طعام است به مقداري كه از گرسنگي نميرد نه زيادتر كه به طرف گناه متمايل  -است
 .(2تواند بخورد، كه خدا آمرزگار رحيم است )شود مي

 026بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اگر در آيات اين سوره، آيات اول و آخر و وسطش دقت كنيم و در مواعظ و داستانهايي كه اين سوره متضمن آنها است تدبر 
كنيم، خواهيم دريافت كه غرض جامع از اين سوره دعوت به وفاي به عهدها، و پايداري در پيمانها، و تهديد و تحذير شديد 

آن است و اينكه عادت خداي تعالي به رحمت و آسان كردن تكليف بندگان و  از شكستن آن و بي اعتنايي نكردن به امر
تخفيف دادن به كسي كه تقوا پيشه كند و ايمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان كند جاري شده، و نيز بر اين معنا جاري 

 وده از بند عهد و پيمان در آيد، وكشي و تجاوز آغاز نمشده كه نسبت به كسي كه پيمان با امام خويش را بشكند، و گردن
 .گيري كندطاعت امام را ترك گويد، و حدود و ميثاقهايي كه در دين گرفته شده بشكند، سخت

بيني بسياري از احكام حدود و قصاص، و داستان مائده زمان عيسي )ع(، كه از خدا خواست و به همين جهت است كه مي
يايد، و داستان دو پسران آدم، و اشاره به بسياري از ظلمهاي بني اسرائيل و اي از آسمان براي او و يارانش بمائده
 122، ص: 2هاي آنان در ترجمه الميزان، جشكنيپيمان

گذارد كه دينشان را كامل و نعمتشان را تمام كرد، و طيبات را بر ايشان اين سوره آمده است، و در آياتي بر مردم منت مي
ان حرام كرد، و احكام و دستوراتي بر ايشان تشريع كرد كه مايه طهارت آنان است، و در عين حال حالل، و خبائث را بر ايش

 .آوردعسر و حرجي هم نمي

مناسب با زمان نزول اين سوره نيز تذكر اين مطالب بوده، براي اينكه اهل حديث و تاريخ اتفاق دارند بر اينكه سوره مائده 
ن است، كه در اواخر ايام حيات رسول خدا )ص( بر آن جناب نازل شده، در روايات هاي مفصل قرآآخرين سوره از سوره

شيعه و سني هم آمده كه در مائده ناسخ هست ولي منسوخ نيست، چون بعد از مائده چيزي نازل نشد تا آن را نسخ كند، و 
در  ندگانش گرفته، و خويشتن داريمناسب با اين وضع همين بود كه در اين سوره به حفظ پيمانهايي كه خداي تعالي از ب

 .حفظ آنها سفارش كند



 027گفته شده است[ ..... ص :  "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "و وجوهي كه در بيان مراد از عقود در "عقد "معناي]

بستن چيزي است به چيز جمع عقد است، و عقد به معناي گره زدن و  "عقود "كلمه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "
ديگر، بستن به نوعي كه به خودي خود از يكديگر جدا نشوند، مثل بستن و گره زدن يك طناب و يك ريسمان به طناب و 
ريسماني مثل خودش و الزمه گره خوردن اين است كه هر يك مالزم ديگري باشد، و از آن جدا نباشد، و اين لوازم در گره 

هاي معنوي نيز معتبر شمردند، مثال در عقد ظر مردم معتبر بوده، و سپس همه اينها را در گرهخوردن دو چيز محسو َ در ن
معامالت از خريد و فروش و اجاره و ساير معامالت معمول و نيز در عهدها و پيمانها كلمه عقد را اطالق كردند، چون اثري 

 .از لزوم آن پيمان و التزام در آن كه در گره زدن هست در اينها نيز وجود داشت و آن اثر عبارت بود

شود و نيز شامل اركان شامل همه پيمانهاي الهي و ديني كه خدا از بندگانش گرفته مي -كه همان عهد باشد -و چون عقد
دين و اجزاي آن چون توحيد و نبوت و معاد و ساير اصول عقائد و اعمال عبادتي و احكام تشريعي و امضايي و از آن جمله 

تر آن تر و صحيحجمع محلي به الف و الم است، ال جرم مناسب "العقود "شود، و چون لفظقد معامالت و غيره ميشامل ع
 .در آيه را حمل كنيم بر هر چيزي كه عنوان عقد بر آن صادق است "عقود "است كه كلمه

د از عقود ح نيست، يكي گفته: مرااند صحيشود كه معناي خاصي كه بعضي از مفسرين براي عقد كردهبا اين بيان روشن مي
بندد، مثال عقودي است كه در بين مردم جريان دارد، مانند عقد بيع و نكاح و عهد، و يا عهدي كه آدمي خودش با خود مي

خورد كه فالن كار را بكند يا نكند، و ديگري گفته: مراد از عقود پيمانهايي است كه اهل جاهليت در بين خود سوگند مي
 د، مبني بر اينكه يكديگر را در هنگامي كه مورد حمله قرار گرفتند ياري دهند، و يا بستنمي
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اگر كسي خواست به آنها زور بگويد از او جلوگيري نمايند و اين همان حلفي است كه در مردم جاهليت دائر بوده، و در سر 
 .زبانها معروف است

 شده، كه بدانچه در تورات و انجيل هستميثاقهايي است كه از اهل كتاب گرفته مي "العقود "اد ازاند: مربعضي ديگر گفته
اند، و بر هيچ يك از آنها دليلي از ناحيه لفظ آيه ذكر كرده "عقود "عمل كنند اينها وجوهي است كه در معنا و مراد به كلمه

عموميت را  -ه جمعي كه الف و الم در اولش در آمده باشدصيغ -نيست، عالوه بر اينكه ظاهر جمع محلي به الف و الم
 .سازدشود از اين وجوه نميرساند، و نيز مطلق آمدن عقد كه در عرف شامل همه عقود ميمي

 020بحثي پيرامون معناي عقد ..... ص : 

 اشاره

لت دارد بر اينكه دستور اكيد داده بر وفا كردن كنيد، دالمالحظه مي "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "قرآن كريم همانطور كه از ظاهر جمله:
شود، و هر چيزي كه در عرف عقد و پيمان شمرده به عقود، و ظاهر اين دستور عمومي است، كه شامل همه مصاديق مي

گيرد، و عقد عبارت است از هر فعل و قولي كه معناي عقد لغوي را مجسم شود و تناسبي با وفا داشته باشد را در بر مي
ازد، و آن معناي لغوي عبارت است از برقرار كردن نوعي ارتباط بين يك چيز و بين چيز ديگر، بطوري كه بسته به آن س

شود، و از آن جدايي نپذيرد، مانند عقد بيع، كه عبارت است از نوعي ربط ملكي بين كاال و مشتري، بطوري كه مشتري بعد 
اي كه قبال فروشنده با آن كاال داشت قطع شود، و اهد تصرف كند، و عالقهاز عقد بتواند در آن كاال به هر جوري كه بخو

 .ديگر نتواند در آن كاال دخل و تصرف كند چون ديگر مالكيتي در آن ندارد



و مثل عقد نكاح كه عبارت است از ايجاد رابطه زناشويي بين زن و مردي بنحوي كه آن مرد بتواند از آن زن تمتع ببرد و 
اي با غير آن مرد برقرار نموده، مردي ديگر را بر نامو َ خود با او انجام دهد و آن زن ديگر نتواند چنين رابطه عمل زناشويي

سازد، تا آن عهد را براي او وفا كند، و تسلط دهد، و مانند عهدي كه صاحب عهد شخص معهود له را بر خود مسلط مي
 .نتواند عهد بشكند

مه معاني كه دارد تاكيد كرده، و رعايت عهد را و در همه معاني آن و همه مصاديقي كه دارد قرآن كريم در وفاء به عهد به ه
ان مذمت شكنند را به شديدترين بيشود، و كساني كه عهد و پيمان را ميتاكيد شديد فرموده، تاكيدي كه شديدتر از آن نمي

 پاي بند وفاي به عهد خويشند در آياتي فرموده، و به وجهي عنيف و لحني خشن تهديد نموده، و كساني را كه 
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 .بسيار مدح و ثنا كرده، و آيات آن قدر زياد است كه حاجتي بذكر آنها نيست

كند بر اينكه خوبي وفاي به عهد و زشتي عهدشكني از فطريات و لحن آيات و بياناتي كه دارد طوري است كه داللت مي
 .هم همين استبشر است، و واقع 

 029حسن وفاي به عهد و قبح نقض عهد از فطريات بشر است و انسان در زندگي فردي و اجتماعي بي نياز از عهد و وفاي به آن نيست[ ..... ص : ]

و علت و ريشه اين مطلب اين است كه بشر در زندگيش هرگز بي نياز از عهد و وفاي به عهد نيست، نه فرد انسان از آن بي 
است، و نه مجتمع انسان، و اگر در زندگي اجتماعي بشر كه خاص بشر است دقيق شويم، خواهيم ديد كه تمامي مزايايي نياز 

كنيم، و همه حقوق زندگي اجتماعي ما كه با تامين آن حقوق آرامش كه از مجتمع و از زندگي اجتماعي خود استفاده مي
رعي و جزئي مترتب بر آن عهدهاي عمومي استوار است، پس ما نه از يابيم، بر اسا َ عقد اجتماعي عمومي و عقدهاي فمي

شويم، مگر زماني شويم، و نه از آن انسانها براي خود مالك چيزي ميخود براي انسانهاي ديگر اجتماعمان مالك چيزي مي
ي نكنيم چون زبان تنها كه عهدي عملي به اجتماع بدهيم، و عهدي از اجتماع بگيريم، هر چند كه اين عهد را با زبان جار

كند كه بخواهيم عهد عملي خود را براي ديگران بيان كنيم، پس ما همين كه دور هم جمع شده و در جايي دخالت پيدا مي
يم ايم هر چند كه به زبان نياورده باشاجتماعي تشكيل داديم در حقيقت عهدها و پيمانهايي بين افراد جامعه خود مبادله كرده

شود، و بعد از تشكيل هم اگر به خود اجازه دهيم كه يا به مالك اينكه ادله نباشد هرگز اجتماع تشكيل نميو اگر اين مب
م، ايم اين پيمانهاي عملي را بشكنيتواند جلوگير ما شود، و يا به خاطر عذري كه براي خود تراشيدهزورمنديم، و كسي نمي

ن است، كه ركن جامعه ما است، و پناهگاهي است كه هر انساني از ايم عدالت اجتماعي خودمااولين چيزي را كه شكسته
 .شودخطر اسارت و استخدام و استثمار، به آن ركن ركين پناهنده مي

هاي اكيد نموده، از آن جمله و به همين جهت است كه خداي سبحان اين قدر در باره حفظ عهد و وفاي به آن سفارش
، و اين آيه شريفه مانند غالب آياتي كه وفاي به عهد را مدح و نقض آن «1» "إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًاوَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ  "فرموده:

اي و قومي و را مذمت كرده هم شامل عهدهاي فردي و بين دو نفري است، و هم شامل عهدهاي اجتماعي و بين قبيله
تر از وفاي به عهدهاي فردي است، براي اينكه عدالت امتي است، بلكه از نظر اسالم وفاي به عهدهاي اجتماعي مهم

 .تر استتر و نقض آن بالئي عمومياجتماعي مهم

 029اهتمام شارع مقدس اسالم به حرمت عهد و لزوم وفاي به آن[ ..... ص : ]



 ترين عهدها و هم بيو به همين جهت قرآن اين كتاب عزيز هم در مورد دقيق

__________________________________________________ 

 ."23سوره اسري، آيه  "و به پيمان وفا كنيد، كه پيمان خود مسئوليت آور است.(1)
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 بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ "ترين سخن از نقض عهد منع كرده، از آن جمله فرموده:ترين بيان و روشنترين آن موارد با صريحاهميت
جِزِي اللَّهِ، وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي إِلَي الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْ رَسُولِهِ

 ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِي الْكافِرِينَ وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَي النَّا َِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
نْقُصُوكُمْ ينَ ثُمَّ لَمْ يَذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّ

مُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا شَيْئاً، وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلي مُدَّتِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْ
 .«1» "خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ

فهماند بعد از فتح مكه نازل شده، بعد از آنكه خداي تعالي در آن روز مشركين را و اين آيات همانطور كه سياقش به ما مي
كرده كه سرزمين تحت تصرف خود را كه خوار كرد، و قوت و شوكتشان را از بين برد، اينك در اين آيات بر مسلمانان واجب 

اند از قذارت و پليدي شرك پاك كنند، و به همين منظور، خون مشركين را بدون هيچ قيد و شرطي هدر بر آن تسلط يافته
كرده، مگر آنكه ايمان آورند، و با اين همه تهديد مع ذلك جمعي از مشركين را كه بين آنها و مسلمانان عهدي برقرار شده 

ناء كرده، و فرموده متعرض آنان نشوند، و اجازه هيچگونه آزار و اذيت آنان را به مسلمين نداده، با اينكه روزگار، روزگار استث
توانسته مسلمانان را از آزار و اذيت آن عده جلوگير ضعف مشركين و قوت و شوكت مسلمين بوده است، و هيچ عاملي نمي

 كه اسالم براي عهد و پيمان قائل است، و براي اهميتي شود، و همه اينها به خاطر احترامي است
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برائتي است از ناحيه خدا و رسول او كه بايد به مشركين اعالم شود، كه بين شما مسلمانان و بين آنان عهدي برقرار (1)
توانيد با ايمني كامل سفر كنيد، و بدانيد شود، و مين متعرض شما نميشده و آن اينكه در مدت چهار ماه كسي از مسلمانا

توانيد خدا را به ستوه بياوريد، و نيز بدانيد كه خدا كافران را خوار خواهد كرد و اعالمي است از ناحيه خدا و كه شما نمي
ل او از مشركين بيزارند، حال اگر توبه شوند: اينكه خدا و رسورسولش به سوي همه مردمي كه در روز قرباني در منا جمع مي

ا به تنگ توانيد خدا ركنيد كه برايتان بهتر است، و اگر هم چنان از پذيرفتن دعوت حقه اسالم اعراض كنيد، بدانيد كه نمي
ا آنها ب بياوريد، و تو اي رسول، كفار را به عذابي دردناك خبر بده، كه در انتظار ايشان است مگر آن عده از مشركين كه شما

پيمان بستيد، و آنها پيمان شما را هيچ مقدار نشكستند، و عليه شما با احدي هم پيمان نشدند، شما نيز ماموريد كه عهد آنان 
ب و رج -دارد همين كه چهار ماه حرامايد بپايان ببريد، چون خداي تعالي مردم با تقوا را دوست ميرا تا مدتي كه مقرر كرده

تمام شد، مشركين را هر جا كه يافتيد به قتل برسانيد، و دستگير و محاصره كنيد، و در هر كمين  -محرمذيقعده و ذيحجه و 
 ."1 -2سوره توبه، آيه  "گاهي به كمين بنشينيد.
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 .است كه اسالم در امر تقوا دارد

شكست، آن عقد و آن پيمان ملغي و باطل است، و به بله عليه شكننده عهد حكم كرده است كه اگر عهدي را بعد از عقد 
 ":طرف مقابلش اجازه داده كه بر وي تجاوز كند، به همان مقداري كه او به وي تجاوز كرده، و در اين باره فرموده است

 عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، إِنَّكَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ 



ابُوا وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ... ال يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَ ال ذِمَّةً، وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ ت
لْكُفْرِ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ ا فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ

 .«1» "إِنَّهُمْ ال أَيْمانَ لَهُمْ، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

وَ ال يَجْرِمَنَّكُمْ  "و باز فرموده:« 1» "فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ ":و نيز فرموده
قْوي، وَ ال تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ، وَ اتَّقُوا شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّ

 .«2» "اللَّهَ

و جان كالم اينكه اسالم حرمت عهد و وجوب وفاي به آن را بطور اطالق رعايت كرده، چه اينكه رعايت آن به نفع صاحب 
بندد، بايد بداند كه از نظر پيمان مي عهد باشد، و چه به ضرر او، آري كسي كه با شخصي ديگر هر چند كه مشرك باشد

تر و واجب تر،اسالم بايد به پيمان خود عمل كند و يا آنكه از اول پيمان نبندد، براي اينكه رعايت جانب عدالت اجتماعي الزم
 از
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ند و يا نزد رسول او؟ چنين چيزي ممكن نيست، مگر آنهايي را كه توانند نزد خدا عهدي داشته باشچگونه مشركين مي(1)
شما قبال در كنار مسجد الحرام با آنها پيمان بسته باشيد، كه ما دام آنها پيمان شما را استوار دارند، شما نيز بايد در پيمان 

چ مؤمني رعايت عهدي و پيماني دارد ... آري مشركين در باره هيخود استوار باشيد كه خدا مردم با تقوا را دوست مي
كنند، و آنان تجاوزگرند، بله، اگر توبه كردند و نماز بپا داشتند و زكات پرداختند مسلمان و برادران ديني شمايند، و ما نمي

ند، و تكنيم، و اگر آنها پيمان خود را بعد از آنكه آن را بستند، بشكسبراي مردمي كه دانا باشند همه اطراف مسائل را بيان مي
گيري كردند، نخست با پيشوايان كفر قتال كنيد كه آنها سوگندي و عهدي ندارند، باشد كه به اين وسيله در دين شما خرده

 ."11سوره توبه، آيه  "دست از كفر خود بردارند.

 و تجاوز كنيد، و ازپس اگر كسي كه با شما عهد دارد به شما تجاوز كرد، به همان مقدار كه او تجاوز كرده شما نيز به ا(2)
 ."143سوره بقره، آيه  "خدا بترسيد.

اي كه شما از مشركين كه نگذاشتند داخل مسجد الحرام شويد در دل داريد، شما را وادار به بغض و دشمني و كينه(3)
سوره مائده،  "رسيد.تجاوز بر آنان نكند، آري بر كار نيك و بر تقوا معاونت كنيد، و بر گناه و تجاوز كمك نكنيد، و از خدا بت

 ."1آيه 
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منافع و يا متضرر نشدن يك فرد است، مگر آنكه طرف مقابل عهد خود را بشكند، كه در اين صورت فرد مسلمان نيز 
 جاوز كندتواند به همان مقداري كه او نقض كرده نقض كند و به همان مقدار كه او به وي تجاوز نموده وي نيز به او تمي

زيرا اگر در اين صورت نيز نقض و تجاوز جائز نباشد، معنايش اين است كه يكي ديگري را برده و مستخدم خود نموده و بر 
توان گفت نهضت ديني جز براي از بين بردن آن او استعالء كند، و اين در اسالم آن قدر مذموم و مورد نفرت است كه مي

اي است كه دين اسالم آن را براي بشر و به منظور هدايت كه اين يكي از تعاليم عاليه نبوده است. و به جان خودم سوگند
انسانها به سوي فطرت بشري خود آورده، و عامل مهمي است كه عدالت اجتماعي را كه نظام اجتماع جز به آن تحقق 

 .كندكند و مظلمه استخدام و استثمار را از جامعه نفي مييابد حفظ مينمي

ن اين كتاب عزيز به آن تصريح و رسول خدا )ص( بر طبق آن مشي نموده و سيره و سنت شريفه خود را بر آن اسا َ و قرآ



پردازيم، داستانهايي از آن جناب در اين باره برايت نقل بنا نهادند و اگر نبود كه ما در اين كتاب تنها به بحث قرآني مي
 .بي كه در سيره و تاريخ زندگي آن حضرت نوشته شده مراجعه نماييتواني به كتكرديم، و تو خواننده عزيز ميمي

 060هاي اجتماعي در مساله عهد و وفاي به آن[ ..... ص : مقايسه اسالم با ديگر سنت]

هاي متمدن و غير متمدن در خصوص احترام عهد و پيمان دارند و اگر بين سنت و سيره اسالم و سنتي كه ساير امت
شنويم كه در معامالت و هاي قوي با كشورهاي ضعيف ميصوصا اخباري را كه همه روزه از رفتار امتمقايسه كني، و مخ

خود  دوشند پاي بند پيمانكنند؟! و در نظر بگيري كه تا زماني كه با پيمان خود آنها را ميپيمانهايشان چگونه معامله مي
د، آن گذارنتشان و مصالح مردمشان نيست آن را زير پا ميهستند، و زماني كه احسا َ كنند كه عهد و پيمان به نفع دول

 .كنيوقت فرق بين دو سنت را در رعايت حق و در خدمت حقيقت بودن را لمس مي

آري سزاوار منطق دين همين، و اليق منطق آنان همان است، چون در دنيا بيش از دو منطق وجود ندارد يك منطق 
خواهد تمام شود، زيرا در رعايت حق، مجتمع سود ايت آن به هر قيمتي كه ميگويد: بايد حق رعايت شود، حال رعمي
خواهد باشد، هر چند كه منافع اي كه ميگويد: منافع مردم بايد رعايت شود، حال به هر وسيلهبرد، و منطقي ديگر ميمي

اي هماعي ديگر است، چه سنتهاي اجتامت با زير پا گذاشتن حق باشد، منطق اول منطق دين، و دوم منطق تمامي سنت
 .وحشي، و چه متمدن، چه استبدادي و دموكراتي، و چه كمونيستي و چه غير آن

 خواننده عزيز توجه فرمود كه اسالم عنايتي كه در باب رعايت عهد و پيمان دارد را
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كه شامل هر شالوده و اساسي كه بر آن اسا َ بنائي منحصر در عهد اصطالحي نكرد، بلكه حكم را آن قدر عموميت داد 
 .شود بگردد، و در باره همه اين عهدها چه اصطالحيش و چه غير اصطالحيش سفارش فرمودساخته مي

 .اي دارد كه ان شاء اللَّه تعالي در آينده خواهد آمددر خاتمه بحث توجه بفرمائيد كه اين بحث دنباله

 063بيان آيات[ ..... ص : ]

 شارها

 "... أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلي عَلَيْكُمْ "

 "بهيمة "از آن اشتقاق يافته به معناي مباح كردن چيزي است، و كلمه "احلت "كه فعل ماضي مجهول "احالل "كلمه
پا راه برود و بنا به گفته وي  گفته اسم است براي هر حيوان صحرايي و دريايي كه با چهار« 1»بطوري كه صاحب مجمع 

از باب اضافه نوع به يكي از اصناف خودش است، )مثل اينكه بگويي )چهارپايان حالل  "انعام "اضافه بهيمه به كلمه
گوشت(، كه چهارپايان نوعي است مشتمل بر دو صنف حالل گوشت و حرام گوشت، و در آن عبارت چهارپايان اضافه شده 

اينكه بگويي نوع انسان چنين يا جنس حيوان چنان است، كه در هر دو عبارت، نوع اضافه شده به به صنف خودش(، و مثل 
 .صنف، زيرا كلمه )جنس( هم نسبت به انواع حيوانات، نوع، و آن انواع صنف اويند

اضافه شده، و  تكه در تقدير اس "جنين "اند: اصال كلمه بهيمه به انعام اضافه نشده، بلكه به كلمهبعضي از مفسرين گفته
در تقدير  "الم "خواهد بود، يعني حرف "المي "است، بنا به گفته اين آقايان اضافه "بهيمة جنين االنعام "تقدير كالم

إِلَّا ما  "خواهد بود، و به هر حال منظور از بهيمة االنعام همان هشت جفت حيواني است كه گوشتش حالل است، و جمله:



 "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... "است به احكامي كه بعدا در آيه:اشاره  "يُتْلي عَلَيْكُمْ
آيد، كه در آيه بعضي از حاالت آن هشت جفت حرام شده، و آن حالتي است كه حيوان حالل گوشت ذبح و تذكيه نشود، مي

 .ردد، و يا اگر ذبحش كردند بنام خدا نكردندبلكه مردار گ

فرمايد: گوشت بهيمه انعام بر شما ، مي"أُحِلَّتْ لَكُمْ "حال است از ضمير خطاب در "غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ "و جمله
 باشيد، يعني محرم باشيد، و بريم، و مگر در حالي كه خود شما وضعي خاص داشتهحالل است، مگر آنهايي كه بعدا نام مي

 در حال احرام يكي از آن هشت صنف حيوان از قبيل آهو و گاو وحشي و گورخر را شكار كرده باشيد، كه در
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شما حالل نيست، و چه بسا مفسرين كه گفته باشند اين جمله حال از ضمير خطاب در اين صورت نيز خوردن گوشت آن بر 
 "آمده، هم چنان كه كلمه -صيد شده -مصدري است كه به معناي مفعول "صيد "است، و كلمه "يتلي عليكم "جمله
 .به دو ضمه، جمع حرام است و حرام به معناي محرم به كسره راء اسم فاعل است "حرم

ا مِنْ مِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ، وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَالئِدَ، وَ لَا آيا أَيُّ "
تكرار خطاب شدت اهتمام به حرمات خداي تعالي اند، و اين در اين آيه مجددا مؤمنين مورد خطاب واقع شده "رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً

 .رساندرا مي

كلمه احالل كه مصدر آن فعل است، به معناي حالل كردن است، و حالل كردن و مباح  "ال تحلوا حالل مكنيد "در جمله
ود به خ دانستن مالزم با بي مباالت بودن نسبت به حرمت و مقام و منزلت پروردگاري است كه اين عمل را بي احترامي

دانسته، و اين كلمه در هر جا به يكي از اين معاني است، يا به معناي بي مباالتي است، و يا به معناي بي احترامي نسبت به 
به معناي بي احترامي به آن شعائر و يا ترك آنها است، )و احالل شهر الحرام( به  "احالل شعائر اللَّه "مقام و منزلت است

اين چهار ماه را كه جنگ در آنها حرام است نگه ندارند، و در آنها جنگ كنند، و همچنين در هر  معناي اين است كه حرمت
 .كندجا معناي مناسب به آنجا را افاده مي

 "جمع شعيره است، كه به معناي عالمت است، و كانه مراد از شعائر اعالم حج و مناسك آن باشد، و كلمه "شعائر "كلمه
اههايي است كه خداي تعالي آنها را مورد احترام قرار داده، و آن عبارت است از چهار ماه قمري، به معناي م "شهر الحرام

به معناي آن حيواني است كه آدمي از شهر خود با خود به طرف  "هدي "محرم و رجب و ذي القعده و ذي الحجه، و كلمه
جا جمع قالده به معناي گردن بند است، و در اين "قالئد "برد، تا قرباني كند، از قبيل گوسفند و گاو و شتر، و كلمهمكه مي

اندازند و به اين وسيله به معناي هر چيزي است مانند نعل و مثل آن، كه به عنوان اعالم به قرباني، به گردن حيوان مي
د به منا دا كرد، بايكه اين شتر يا گاو يا گوسفند قرباني راه خدا است، اگر احيانا گم شد، و كسي او را پي -كننداعالم مي

ماده  است، و "ام، يؤم "جمع كلمه آم است، كه اسم فاعل از فعل "آمين "و كلمه: -بفرستد تا از طرف صاحبش قرباني شود
كساني هستند كه قصد زيارت خانه خدا را  "آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ "به معناي قصد كردن است، پس معناي جمله "ام "آن

فَانْقَلَبُوا  "به معناي مال و يا سود مالي است، كه در آيه "فضل "است "آمين "حال از كلمه "يَبْتَغُونَ فَضْلًا "دارند، و جمله:
 بِنِعْمَةٍ مِنَ 
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 "اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ



يا مطلق پاداش مالي است، و يا پاداش اعم از مالي و غير ، و آياتي ديگر به اين معنا است، و يا به معناي اجر آخرتي، و «1»
 .مالي است

اند، و اقوال و غير آن دو از سائر مفرداتي كه در آيه آمده اختالف كرده "قالئد "و "شعائر "مفسرين در تفسير كلمات
ون با سياق آيه سازگارتر بود، و ايم همان است كه ذكر كرديم، چاند، و آنچه ما از اين ميان انتخاب كردهمختلفي ارائه داده

 .اي نبود، از نقل آنها صرف نظر كرديمچون در نقل و انتقاد در اقوال ديگر فائده

از آنجا كه در مقامي آمده كه شنونده  "شكار بكنيد "و چون از احرام در آمديد شكار بكنيد، جمله: "وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا "
رام، كند بر اينكه بعد از احكردن بعد از احرام نيز حرام باشد داللت بر وجوب ندارد، تنها داللت ميداده شايد شكار احتمال مي

گويند، يعني امري كه بعد از نهي در كالم بيايد، و حرام و ممنوع نيست، و اصطالحا چنين امري را )امر عقيب حظر( مي
دهد، و آن يد و از باب افعال است، هر دو يك معنا ميكه ثالثي مز "احالل "كه ثالثي مجرد است، و نيز "حل "كلمه

 .عبارت است از خارج شدن از احرام

معنايش اين  "جرمه و يجرمه "شود:وقتي گفته مي "وَ ال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا "
گويند چون وبال و عقوبت آن را كه يا مال است و يا و اگر معصيت را هم جريمه مياست كه او را وادار به جرم كرد، 

 .شودشكنجه بر آدمي تحميل مي

 :بريدن است، و كلمه "ميم -را -جيم "راغب گفته است: اصل در معناي ماده

از داخل شدن در ، معنايش اين است كه شما را "ان صدوكم "به معناي دشمني و بغض است، و اينكه فرمود: "شنان "
 .باشداست، و يا عطف بيان مي "شنان "مسجد الحرام منع كردند، و اين جمله يا بدل از

اين كينه و دشمني كه آنها نگذاشتند شما داخل مسجد الحرام بشويد، شما را وادار نكند ) :و حاصل معناي آيه اين است كه
 .(آنان مسلط كرده، وبال اين جرم بر شما تحميل نشودبر اينكه بر آنان تعدي كنيد و حال آنكه خدا شما را بر 

 "... وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي وَ ال تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ "

 معناي اين جمله روشن است و اين جمله بيانگر اسا َ سنت اسالمي است، و خداي
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ر همانجا و ما د« 1» "وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ "را تفسير كرده، و فرموده: "بر "سبحان در كالم مجيدش كلمه
به معناي مراقب امر و نهي خدا بودن است، در نتيجه برگشت معناي تعاون بر بر  "تقوا "بحث كرديم، و كلمه "بر "در باره

و تقوا به اين است كه جامعه مسلمين بر بر و تقوا و يا به عبارتي بر ايمان و عمل صالح ناشي از تر َ خدا اجتماع كنند، و 
يعني عمل زشت كه موجب عقب افتادگي از زندگي  -تماعي است، و در مقابل آن تعاون بر گناهاين همان صالح و تقواي اج

گيرد، كه تعدي بر حقوق حقه مردم و سلب امنيت از جان و مال و نامو َ آنان است، قرار مي "عدوان "و بر -سعيده است،
اي در جلد سوم اين كتاب پاره« 1» "صْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا ...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا "و ما در اين معنا در ذيل آيه شريفه:

 .ايممطالب آورده

وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  "نهي فرمود نهي خود را با جمله: "عدوان "و "بر اثم "خداي سبحان بعد از آنكه از اجتماع
د دوم است، و تاكي "وَ اتَّقُوا اللَّهَ "ست روي تاكيد ديگر، )تاكيد اول جمله:تاكيد كرد و اين در حقيقت تاكيدي ا "الْعِقابِ
 .(است "إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ "تهديد



 066تحريم خون و سه نوع گوشت[ ..... ص : ]

اين آيه شريفه مشتمل است بر حرمت خون و سه نوع  "هِ بِهِحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّ "
هايي كه از قرآن قبل از اين سوره نازل شده بود نيز ذكر شده بود، مانند دو سوره انعام و نحل كه در مكه گوشت كه در سوره

 :فرموده بود نازل شده بودند، و سوره بقره كه اولين سوره مفصلي است كه در مدينه نازل شد، در سوره انعام

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ قُلْ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً،  "
إِنَّما  "، در سوره نحل و سوره بقره فرموده:«2» "عادٍ، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌفِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ ال 

 "ورٌ رَحِيمٌهَ غَفُاغٍ وَ ال عادٍ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ ب
«3». 

__________________________________________________ 

 ."122سوره بقره، آيه  "نيكي تنها نزد كسي است كه به خدا و روز جزا ايمان دارد.(1)

 ."144سوره آل عمران، آيه "(2)

يابم، مگر آنكه آن طعام مردار و يا م نميبگو در آنچه به من وحي شده چيزي را كه يك انسان آن را طعام خود كند حرا(3)
دا اي باشد كه براي غير خاند، و يا ذبيحهخود ريخته شده، و يا گوشت خوك باشد، و اينها به خاطر اينكه پليدند حرام شده

دست  ها هم اگر كسي از در ناچاري و اضطرار بخورد و به مقدار رفع اضطرار بخورد و خود را بهذبح شده باشد، در همين
 ."132سوره انعام، آيه  "آمرزد، كه خدا آمرزنده و رحيم است.خود مضطر نكرده باشد خدا او را مي

 [.....] ."122و سوره بقره، آيه  112سوره نحل، آيه "(4)
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اند حرام كرده، و آيه شده آن چهار چيز كه در صدر آيات مورد بحث ذكر -كنيدبطوري كه مالحظه مي -و همه اين آيات،
 ."... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ "فرمود:مورد بحث از نظر استثنايي كه در ذيل آن آمده شبيه به آن آيات است، در آن آيات مي

ن و بنا بر اين آيه سوره مائده نسبت به اي، "فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "در اينجا فرموده:
 .معاني كه در آن آيات آمده در حقيقت مؤكد است

بلكه نهي از آن چهار چيز و مخصوصا سه تاي اول يعني ميته و خون و گوشت خوك تشريعش قبل از سوره انعام و نحل 
داند يز و حد اقل گوشت خوك را بدان علت مياند، براي اينكه آيه سوره انعام تحريم اين سه چبوده، كه در مكه نازل شده

 .كه رجس و پليدي است، و همين خود، داللت دارد بر اينكه قبال رجس تحريم شده بود

وَ  "را تحريم كرده بود، و فرموده بود: -كه همان رجس است "رجز "هاي نازله در اول بعثت استآري سوره مدثر از سوره
 .«1» "الرُّجْزَ فَاهْجُرْ

يعني حيوان خفه شده، و كتك خورده، و از  "ما أَكَلَ السَّبُعُ "و "و نطيحة ""متردية "و "موقوذة "و "منخنقة "همچنينو 
بلندي پرت شده، و حيواني كه با ضربه شاخ حيوان ديگر از بين رفته و پس مانده درندگان، همه از مصاديق ميته و مردارند 

ين آيه( از همه اينها استثناء كرده، و آن، همه اين نامبردگان است در صورتي كه آنها به دليل اينكه يك مصداق را )در آخر ا
را زنده دريابند و ذبح كنند، پس آنچه در اين آيه نامبرده شده مصاديق يك نوعند، و براي اين افراد آن نوع يعني مردار را 

اي حرام را بيشتر بيان كند، نه اينكه در آيه شريفه اسم برده كه عنايت به توضيح افراد آن داشته و خواسته است خوراكيه
 .اي تشريع كرده باشدچيز تازه



، كه "وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ""وَ ما ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ "و همچنين بقيه چيزهايي كه در آيه شمرده و فرموده:
اند در همين سوره بوده، و ليكن از آنجا كه خداي تعالي علت رآن نامبرده شدهاين دو عنوان هر چند كه اولين باري كه در ق

 اي نبوده كه تشريع شده باشد، و همچنينحرمت آنها را فسق دانسته، و فسق در آيه انعام نيز آمده، پس اين دو نيز چيز تازه
آيه اين است كه اينها اثمند، و قبل از اين آيه، و آيه  هاي مذكور درفهماند علت تحريمكه مي "غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ "جمله:

 :سوره بقره اثم را تحريم كرده بود، و در سوره انعام هم فرموده بود

 "الْإِثْمَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ "، و نيز فرموده بود:«2» "وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ "

__________________________________________________ 
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«1». 

 اي نفرموده، بلكه قبل از نزولنچه كه از محرمات برشمرده چيز تازه و بي سابقهپس روشن و واضح شد كه آيه شريفه در آ
 .ها و طعامهاي حرام را شمرده بودهاي مكي و مدني سابقه داشته، و گوشتآيه در سوره

ه خفه به معناي حيواني است ك "منخنقة "كلمه "ا ما ذَكَّيْتُمْوَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّ "
شده باشد، چه خفگي اتفاقي باشد و يا عمدي باشد و عمدي به هر نحو و هر آلتي كه باشد، خواه كسي عمدا و با دست خود 

ردن حيوان را بين دو اي چون طناب باشد، و چه اينكه گاو را خفه كرده باشد، و يا اينكه اين خفه كردن عمدي با وسيله
 .كردندجان ميچوب قرار دهند تا خود بخود خفه شود، هم چنان كه در جاهليت به اين طريق و به امثال آن حيوان را بي

ند حيواني است كه از محلي بل "متردية "حيواني است كه در اثر ضربت بميرد آن قدر او را بزنند تا مردار شود، و "موقوذة "و
 .به چاه و امثال آن سقوط كند و بميردچون كوه و يا ل

اش رهاي پاحيواني است كه درنده "وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ "حيواني است كه حيواني ديگر او را شاخ بزند و بكشد "و نطيحة "
اش را خورده باشد، و چه اينكه مربوط به ماكول است، چه اينكه همه "أكل "كرده باشد، و از گوشتش خورده باشد، پس

 .به معناي حيوان وحشي گوشتخوار است، چون شير و گرگ و پلنگ و امثال آن "سبع "بعض آن را، و كلمه

از  سازد، و تذكيه عبارت استها آنچه قابل تذكيه است را خارج مي، اين جمله استثنايي است كه از نامبرده"إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ "
دو طرف گردن است، و يكي لوله غذا، و چهارمي لوله هوا، و اين در جايي بريدن چهار لوله گردن، دو تا رگ خون، كه در 

بكند،  زنند حركتياست كه اين حيوان نيمه جاني داشته باشد، دليل داشتن نيمه جان اين است كه وقتي چهار رگ او را مي
بال گفتيم متعلق است به همه عناوين يا دم خود را تكان دهد، و يا صداي خر خر از گلو در آورد، و اين استثناء همانطور كه ق

، چون مقيد كردنش به آخري سخني است بي دليل و اين "نطيحة "شمرده شده در آيه، نه به خصوص عنوان آخري، يعني
ما اكل السبع، همه از مصاديق ميته و از مصاديق آنند،  -2نطيحة  -3متردية  -2موقوذة  -1منخنقة  -1امور پنجگانه يعني: 

 شوند كه به وسيله سقوط و شاخ مرده باشند، به دليل اينكهنا كه مثال مترديه و نطيحه وقتي حرام ميبه اين مع

__________________________________________________ 
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اي را كه نمرده باشند و بشود ذبحش كرد استثناء كرده، و اين بديهي است كه هيچ حيواني را ما دنبال آن مترديه و نطيحه
جور است، يكي خورند كه جانش در آمده باشد، كه اين در آمدن جان دو خورد، وقتي آن را ميدام كه زنده است كسي نمي

ه ها را استثناء كرده، پس افراد ديگري جز ميتاينكه با سر بريدن جانش در آيد، ديگر اينكه اينطور نباشد، و خدا سر بريده
يرون در چاه بيفتد و سالم از چاه ب -مثال -ماند، افرادي كه يا با سقوط و يا با شاخ مرده باشند، و اما اگر گوسفنديباقي نمي

ند، دليل گوياش نميلحظه زنده باشد، حال يا كم و يا زياد، سپس خودش بميرد و يا سرش را ببرند، ديگر مترديهآيد، و چند 
اين معنا سياق كالم است، براي اينكه همه حيوانات مذكور در اين آيات حيواناتي هستند كه مرگشان مستند به آن وصفي 

 ."نطح "و "تردي "و "وقذ "و "انخناق "باشد كه در آيه آمده، يعني صفت

و اگر از ميان همه مردارها خصوص اين چند نوع مردار را ذكر كرد، براي اين بود كه توهمي را كه ممكن است در مورد 
اينها بشود و كساني خيال كنند كه اينها مردار نيستند چون افرادي نادرند از بين ببرد، و كسي خيال نكند مردار تنها افراد 

، يعني افرادي كه در اثر بيماري و امثال آن مرده باشند، نه آنهايي كه به مرگ ناگهاني و به علتي خارجي شايع از مردار است
مردار شده باشند، لذا در اين آيات به اسامي آنها تصريح كرد و فرمود همه اينها افراد و مصاديق مردارند، تا ديگر جاي 

 .اي نماندشبهه

هر چيزي به معناي آن است كه آن را طوري جا و قرار دهند  "نصب "گويد:راغب در مفردات مي "وَ ما ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ "
كه بر جسته و در بلندي واقع شود مانند )كاشتن( بر زمين فرو كردن نيزه و ساختن بناي بلند، و كاشتن سنگي بر زمين، 

زي نصب شود، و جمع آن نصائب و نصب است بطوري كه از دور ديده شود، و نصيب به معناي سنگي است كه بر باالي چي
لمه بريدند، اين كپرستيدند، و حيوانات خود را روي آن سر ميو رسم عرب چنين بوده كه سنگي را سر پا قرار داده آن را مي

 ."شتابندگويي آنان بطرف بتان مي "كَأَنَّهُمْ إِلي نُصُبٍ يُوفِضُونَ "فرمايد:در قرآن كريم آمده، آنجا كه مي

كند كه أنصاب و از الم و آيد، و اضافه ميمي "انصاب "و گاهي در جمع آن، كلمه "وَ ما ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ "فرمايد:و نيز مي
 «1»نصب و نصب همه به معناي تعب است اين بود گفتار راغب. 

__________________________________________________ 
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شود اين است كه جامعه مسلمين سنت جاهليت را در و غرض از نهي از خوردن گوشت حيوانهايي كه بر روي نصب ذبح مي
كردند، و آنها را مقد َ شمرده و حيوانات خود را بين خود باب نكنند، آري مردم جاهليت در اطراف كعبه سنگهايي نصب مي

 .هاي وثنيت بودهبريدند، و اين يكي از سنتبر روي آن سنگها سر مي

 078كه از آن نهي شده است[ ..... ص :  "استقسام به ازالم "معناي]

 "... وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ "

 "احاستقسام به وسيله قد "به معناي تركه چوبهايي است كه در ايام جاهليت وسيله نوعي قمار بوده، و عمل "ازالم "كلمه
كردند، آن گاه تركه چوبها را براي تشخيص اينكه چه كسي چند سهم بندي مياين بوده كه شتري و يا حيواني ديگر را سهم

كشيدند، و اين خود نوعي قمار بوده كه شرحش در پس از ديگري بيرون مي برد؟ يكيبرد؟ و چه كسي اصال سهم نميمي
 .در جلد دوم اين كتاب گذشت «1» "...يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ  "تفسير آيه:

سيم قشود من اينطور و به اين اقسام تبه معناي جدا كردن سهم و نصيب است، وقتي گفته مي "قسم "راغب گفته كلمه:



كردم، معنايش اين است كه هر سهمي را از ديگري جدا كردم، و قسمت كردن ارث و غنيمت همه به اين معنا است كه 
لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ  "فرمايد:سهم صاحب هر سهمي را از سهم آن ديگري جدا كني، و اين كلمه در قرآن كريم آمده آنجا كه مي

و اينكه گفته استقسام به معناي قسمت است، منظورش معناي لغوي اين  «1»، "قْسِمُوا بِالْأَزْالمِوَ أَنْ تَسْتَ "و "جُزْءٌ مَقْسُومٌ
دو كلمه نبوده، بلكه منظورش اين بوده كه مصداق اين با مصداق آن منطبق است، و گرنه معناي حقيقي استقسام طلب 

تعمال آلت در حقيقت طلب حاصل شدن فعلي است قسمت به وسيله ازالمي است كه گفتيم يكي از آالت قمار بوده، و اس
شود، پس استفعال بر اين استعمال صادق است، و مراد از استقسام به ازالم كه از آن نهي شده، كه بر آن استعمال مترتب مي

جاي  رشود، زدن آن تركه چوبها بر بدن شتر و يا حيوان ديگر است، كه به هبطوري كه از سياق و زمينه كالم استفاده مي
 .حيوان خورد گوشت آن نقطه شتر از آن صاحب چوب باشد

كه مراد از استقسام به ازالم استخاره كردن به وسيله آن تركه چوبها و تشخيص خير و شر افعال  :اندو اما اينكه بعضي گفته
ار عملي را آغاز نمايند و يا ك خواستند به سفري بروند، و يا با كسي ازدواج كنند، و ياو نافع و ضار آنها است، مثال اگر مي

 ديگري كنند، اين تركه

__________________________________________________ 
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اند كه اين رسم در و اضافه كردهزدند، تا بفهمند اين كار خوب است يا بد، خيري در آن هست يا نه چوبها را به كار مي
 .آيدرفته. و در بحث روايتي آينده شرح بيشترش ميجاهليت دائر بوده، و خود نوعي فال زدن به شمار مي

شود آيه را حمل بر چنان معنايي كرد، زيرا آيه شريفه كه در مقام سازد، و نمياين وجه درستي نيست، زيرا با سياق آيه نمي
 :حرام است، و قبال هم در جملهشمردن خوردنيهاي 

 -3گوشت خوك  -2خون  -1ميته  -1شمارد به آن اشاره شده بود، ده نوع از محرمات را بر مي "إِلَّا ما يُتْلي عَلَيْكُمْ "
ما ذبح علي النصب،  -14ما اكل السبع  -4نطيحه  -2مترديه  -2موقوذه  -2منخنقه  -2حيواني كه براي غير خدا ذبح شود 

آيد، به معناي تقسيم گوشت از راه قمار و به معناي شود كه به دو معنا ميز شمردن اينها استقسام به ازالم را يادآور ميبعد ا
استخاره و فال زدن، با اين حال چگونه ممكن است كسي با اين همه قرائن پشت سر هم، و با اين سياق در تعيين اينكه 

دهد. نظير اين جريان در كلمه عمره به اسلوب كالم اجازه چنين شكي بخود مي كدام معنا منظور است شك كند و آيا عارف
آيد، و هم به معناي زيارت خانه خدا، حال اگر اين كلمه با كلمه خانه خدا استعمال شود، ديگر است هم به معناي عمارت مي

 .استرسد، و امثال اينگونه كلمات زياد معناي اول كه مساله عمارت باشد به ذهن نمي

اشاره باشد به همه كارهايي كه قبال ذكر شده بود، و احتمال دارد اسم اشاره ذلك  "ذلكم "احتمال دارد كلمه "ذلِكُمْ فِسْقٌ "
فاصله شده بين آن دو، و بقيه و احتمال هم دارد كه تنها اشاره به  "إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ "اشاره باشد به دو تاي اخير چون جمله:

 "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ، فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ "تر از همه وجه مياني باشد.بعيد نيست معتدل آخري باشد، و
امر اين آيه شريفه در قرار گرفتنش در اين جاي خاص و سپس داللتش بر معنا، عجيب است، براي اينكه اگر در صدر آيه 

 "فرمايد:دقت كني، و آن گاه ذيل آن را بر آن اضافه نمايي كه مي "عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ ... ذلِكُمْ فِسْقٌحُرِّمَتْ  "يعني جمله:
 خواهي ديد كه آن صدر براي خود كالمي است تام، و اصال "فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 ندارد، و جان كالم اينكه از اين راهي كه "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ... "در افاده معنا هيچ حاجتي و توقفي بر آيه:



گر هاي انعام و نحل و بقره كه بياناي است كامل، همانطور كه آيات سورهشوي كه آيه شريفه آيهگفتيم به خوبي متوجه مي
إِنَّما حَرَّمَ  ":فرمودز خوردنيها قبال نازل شده بودند، در إفاده معنايش مستقل و كامل بودند، در سوره بقره ميمحرمات ا

 "يْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌال عادٍ فاَل إِثْمَ عَلَعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ 
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 .و آيه سوره انعام و نحل نيز مثل اين آيه است

 070ندارد[ ..... ص :  "... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ "معترضه است و ربطي به صدر و ذيل آيه "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ "جمله]

قرار  كالمي است معترضه، كه در وسط اين آيه "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... "گيريم كه پس آيه:تماميت آيه نتيجه مي از اين
گرفته، و لفظ آيه در فهماندن معنايش هيچ حاجتي به اين جمله نداشت، حال چه اينكه بگوئيم آيه معترضه از همان اول 

رسول خدا )ص( به نويسندگان وحي دستور فرموده كه در آنجا جايش دهند،  :، و يا بگوئيمنزول در وسط دو آيه جاي گرفته
با اينكه نزول هر سه پشت سر هم نبوده و يا بگوئيم هنگام نزول با آن دو آيه نازل نشده، و رسول خدا )ص( هم دستور 

، چون هيچ يك از اين چند احتمال اثري در اندنداده كه در آنجا قرارش دهند، ولي نويسندگان وحي در آنجا قرارش داده
 .اي است معترضه كه نه با صدر آيه ارتباطي دارد، و نه با ذيلشآنچه ما گفتيم ندارد، هر چه باشد باآلخره اين جمله، جمله

ه ك رواياتي است كه در شان نزول وارد شده، و اتفاقا روايات زيادي هم هست، -اگر نگوئيم همه -مؤيد گفتار ما بيشتر
 الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ "تر بگويم، شان نزول جمله:متعرض شان نزول جمله مورد بحث شده، و نامي از اصل آيه نبرده، واضح

 "، به ميان نياورده، و اين خود مؤيد آن است كه جمله:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... "را متعرض شده، و نامي از آيه: "... كَفَرُوا
مستقل و جداي از صدر و ذيل آيه نازل شده، و قرار گرفتن اين جمله در وسط آيه مذكور يا  "يَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...الْ

 .مستند به تاليف رسول خدا )ص( است، و يا به تاليف مؤلفين بعد از رحلت آن جناب است

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  ":ز شعبي نقل كرده كه گفته است: آيه شريفهمؤيد اين احتمال روايتي است كه در المنثور از عبد بن حميد ا
 "... لَكُمْ دِينَكُمْ

آمد دستور اي كه خوشش ميوقتي بر رسول خدا )ص( نازل شد كه آن جناب در عرفه بود، و چون آن حضرت از هر آيه
گاه شعبي اضافه كرده كه جبرئيل به آن جناب اش جاي دهند، اين آيه را در اول سوره قرار دادند، آن داد در آغاز سورهمي

 «1»داد كه هر آيه را در كجا جاي دهد. تعليم مي

ودند، از نظر معنا نزديك به هم ب "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "و آيه "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... "و چون اين دو آيه يعني آيه:
كه در اين جاي هيچ شك نيست، زيرا بين نوميد شدن انكار از دين مسلمانان، و بين  -ر داشتندو مفهومي مرتبط به يكديگ
 اكمال دين ارتباط نزديك

__________________________________________________ 
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پذيرد كه با هم تركيب شده يك آيه را تشكيل دهند، عالوه بر را ميو مستقيم هست، بطوري كه مضمون هر دو اين معنا 
 .-اندبدين جهت بوده كه آن جناب اين دو جمله را در اول سوره مائده قرار داده -اينكه هر دو جمله سياقي واحد دارند

ه را رين تا عصر ما هر دو جملباز مؤيد اين اعتقاد ما آن است كه علما و مفسرين قديم و جديد يعني صحابه و تابعين و متاخ
اند، و اين نيست مگر به خاطر اينكه آنها نيز همين معنا اند، بطوري كه هر يك را متمم و مفسر ديگري گرفتهمتصل دانسته



 .اندرا از اين دو جمله فهميده

 "فرمايد:رُوا مِنْ دِينِكُمْ ... يا اينكه ميالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَ "شود كه جمله: معترضه يعني جمله:نتيجه اين نظريه چنين مي
هايي كه با يكديگر كمال اتصال را دارند، و غرض واحدي را هايي معترضه جملهمجموعش جمله "رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً

 شند، حال چه اينكهكنند، غرضي كه قائم به هر دو جمله است، بدون اينكه در افاده آن با هم اختالفي داشته باافاده مي
اند ارتباط دارند، و يا نگوئيم، چون همانطور كه گفتيم اين اي كه از باال و پائين اين دو جمله را احاطه كردهبگوئيم با آيه

ترديد هيچ اثري در اين معنا ندارد كه اين دو جمله كالمي واحدند، و هر دو معترضه هم هستند، و يك غرض را افاده 
تُ لَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْ "آمده، و يك بار ديگر در جمله "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... "كه يك بار در جمله "يوم "كنند، و كلمهمي

 "... دِينَكُمْ

آمده، يك روز را در نظر دارند، يك روزي كه هم كفار از دين مسلمانان مايو َ شدند، و هم دين خدا به كمال خود رسيده 
 .است

 073منظور از روزي كه كافران از )غلبه بر( دين مسلمانان نااميد شدند چه روزي است؟[ ..... ص : ]

ت چيست؟ آن چه روزي اس "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فاَل تَخْشَوْهُمْ "در جمله "يوم "حال بايد ديد منظور از كلمه
توانند دين اسالم را از بين ببرند، آيا آن زماني است كه د؟ و فهميدند كه ديگر نميكه كفار از دين مسلمانان مايو َ شدن

اسالم با بعثت رسول خدا )ص( و دعوت آن جناب ظاهر شد؟ و در نتيجه مراد از اين جمله اين است كه خداي تعالي اسالم 
يدا توانند به شما دست پانيد، و ديگر كفار نميرا بر شما نازل و دين را براي شما تمام و نعمت خود را بر شما به نهايت رس

 كنند؟

فهمد كه مردم توان گفت، براي اينكه اين عبارت را براي هر كس بخواني از آن چنين مياين را كه به هيچ وجه نمي
ل و خاند، كه به خاطر ناقص بودنش كفار طمع بسته بودند كه دين آنان را باطل ساخته يا در آن دمسلمان ديني داشته

ترسيدند، و ليكن خداي تعالي دين آنان را تكميل كرد، و آن تصرفي بكنند، و مسلمانان هم از همين جهت بر دين خود مي
نقص را بر طرف ساخت، و نعمت خود را بر آن مردم به حد كمال رسانيد، و آن گاه به آن مردم فرمود: ديگر نترسيد كه 

 دانيم كه عرب قبل از ظهور اسالم ديني نداشتند مي ديگر كفار از دين شما مايو َ شدند، و ما
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 .تا با بعثت رسول خدا )ص( به كمال رسيده باشد، و نعمتي نداشتند تا با آمدن اسالم آن نعمت تمام شود

 را در اول آورده باشد، و "لَكُمْ دِينَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ "عالوه بر اينكه اگر آيه را اينطور معنا كنيم بايد علي القاعده جمله
را دنبال آن تا معنا درست شود، )چون مايو َ شدن كفار الزمه به كمال رسيدن دين است،  "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا "جمله:

 .(نه اينكه به كمال رسيدن دين الزمه مايو َ شدن كفار باشد

عد از فتح است، كه خداي تعالي كيد مشركين قريش را باطل و شوكتشان را شكست، و روز ب "يوم "و يا آنكه مراد از كلمه
هايشان را خرد نمود، و اميدشان را از اينكه يك روز ديگر روي پاي خود بايستند و بنيان دين بت پرستيشان را منهدم و بت

 .طع فرموددر مقابل اسالم صف آرايي نموده از نفوذ اسالم و انتشار آن جلوگيري كنند ق

دانيم كه بعد از فتح مكه دين خدا كامل و اين احتمال نيز درست نيست زيرا آيه شريفه داللت به اكمال دين دارد، و ما مي
نعمتش تمام نشده بود، چون فتح مكه در سال هشتم هجرت اتفاق افتاد و بسياري از واجبات ديني اسالم بعد از اين سال 

 .و حرامها بين فتح مكه و بين درگذشت رسول خدا )ص( تشريع گرديدنازل شد و بسياري از حاللها 



مانان فرمايد بطور كلي كفار دنيا از دين مسلانحصاري به مشركين عرب ندارد، بلكه مي "الَّذِينَ كَفَرُوا "عالوه بر اينكه جمله:
ه هم چنان عليه مسلمين معتبر و مايو َ شدند، دليل بر اين معنا معارضات و عهد و پيمانهايي است كه بعد از فتح مك

آمدند، و مراسم شرك را در آنجا انجام شد و مشركين عرب هم چنان طبق مراسم جاهليت به حج ميمحترم شمرده مي
كردند، تا آنكه رسول خدا )ص( امير المؤمنين )ع( را با آيات سوره دادند، زنها لخت مادر زاد و مكشوف العوره طواف ميمي

 .گسيل داشت، و بقاياي رسوم جاهليت را ابطال نمود برائت بدانجا

بعد از آيات سوره برائت است، و آن زماني است كه اسالم تقريبا بر شبه جزيره عرب گسترش يافته،  "يوم "و يا مراد از كلمه
در مناسك حج  آثار شرك از بين رفته، سنن جاهليت بمرد، زماني كه ديگر مسلمانان در معابد و معاهد دين و از آن جمله

ديدند، كه مراسم شرك را انجام دهد، روزگاري كه دنيا به كام مسلمين شد، و خدا آن خوف و احدي از مشركين را نمي
 .دلواپسي كه مسلمين داشتند را مبدل به امنيت كرد، و ديگر هيچ چيزي را شرك خدا ندانستند
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نزول سوره برائت و بر چيده شدن بساط شرك از دين مسلمانان مايو َ شدند، و رسوم جاهليت محو شد، اال اينكه دين 
 اسالم هنوز كامل نشده بود، چون فرائض و احكامي بعد از سوره برائت نازل شد، از آن جمله فرائض و احكامي است كه در

دانيم كه سوره مائده آمد، و مفسرين اتفاق دارند بر اينكه سوره مائده در اواخر عمر رسول خدا )ص( نازل شده، و همه مي
 .بسياري از احكام حالل و حرام و حدود و قصاص در اين سوره است

ي كه آفتاب در آن طلوع و به معناي دوره و ايام باشد نه يك روز خاص "يوم "پس با نادرست بودن اين سه احتمال كه كلمه
غروب كرده باشد، و خالصه وقتي نتوانستيم بگوئيم مراد از روز دوره پيدايش دعوت اسالمي، و يا دوره بعد از فتح مكه، و يا 

 .قطعه زمان بين نزول سوره برائت و رحلت رسول خدا )ص( است

روزي است كه خود اين آيه در آن روز نازل شده، و قهرا ال جرم و بناچار بايد بگوئيم مراد از اين كلمه يك روز معيني است، 
تبط معترضه و به حسب معنا مر "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... "البته اين در صورتي است كه جمله -روز نزول اين سوره است،

و در روزي بوده كه بعد از آن ديگر  اي باشد كه آن را احاطه كرده، و يا بگوئيم نزول اين آيه حتي بعد از نزول سورهبا آيه
 ."امروز ديگر دين شما كامل شد ":اي نازل نشده، چون دنبالش فرمودههيچ آيه

پرسيم اين روز معين چه روزي بوده؟ آيا روز معيني بوده كه مكه فتح شد؟ و يا روز معيني كه سوره برائت خوب، حال مي
 .ي سابق كافي است، ديگر حاجتي به تكرار آنها و يا دليل ديگر نيستنازل شد؟ در فساد اين دو احتمال همان اشكالها

اند، و بعضي از روايات هم بر و يا مراد از اين روز معين روز عرفه در حجة الوداع است، كه بسياري از مفسرين اين را گفته
ن روز معين چيست؟ آيا پرسيم معناي مايو َ شدن كفار از دين مسلمانان در آطبق آن وارد شده، در اين صورت مي

معنايش اين است كه مشركين قريش از اينكه بار ديگر زورشان برسد كه دين اسالم را از بين ببرند مايو َ شدند، كه بسيار 
اي است براي اينكه مشركين عرب دو سال قبل يعني در فتح مكه مايو َ شدند، كه سال هشتم هجرت بود، احتمال بي پايه

 .ة الوداع، كه سال دهم از هجرت بودهنه در روز عرفه از حج

و يا معنايش اين است كه در روز نزول برائت مايو َ شدند، كه نزول سوره برائت در سال نهم بوده، و قهرا آن روز معين هم 
در آن سال بوده، و يا منظور اين است كه همه كفار از دين مسلمانان مايو َ شدند هم مشركين و هم يهود و هم نصارا و 

كه ما  -اي است مطلقمجو َ و هم سايرين، كه قهرا بر حسب اين احتمال بايد بگوئيم جمله الذين كفروا جملههم 
دانيم يهود و نصارا در آن روز از غلبه بر مسلمين مايو َ نشده بودند، و قوت و شوكت اسالم از چهار ديواري جزيرة مي

 .العرب آن روز تجاوز نكرده بود
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ماه  اي بين روز عرفه يعني روز نهمو از جهتي ديگر بايد در باره اين روز يعني روز عرفه دقت و تامل كنيم، ببينيم چه رابطه
 هكه در آيه مورد بحث قرار گرفت "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي "ذي الحجه سال دهم هجرت با جمله:

 .برقرار است

چه بسا ممكن است كسي بگويد: رابطه اين بوده كه در آن روز امور حج به حد كمال رسيد، چون رسول خدا )ص( به نفس 
 .كردگفت و هم خودش پياده ميشريف خود در آن مراسم شركت كرده بود و تك، تك احكام حج را هم مي

راي اينكه ديديم يكي از مناسكي كه در آن سال به مسلمانان تعليم داد توان پذيرفت، باما متاسفانه اين احتمال را هم نمي
حج تمتع بود، كه چيزي نگذشت بعد از درگذشتش متروك شد، آن وقت چطور ممكن است تعليم چنين حكمي را اكمال 

اصال  ل دين ندانيم، ودين بناميم، و تعليم نماز و روزه و حج و زكات و جهاد و ساير معارف را كه قبال تشريع شده بود تكمي
چطور ممكن است تعليم يكي از واجبات دين را اكمال آن دين شمرد با اينكه اكمال خود آن واجب هم نيست تا چه رسد به 

 :شود كه رابطه فقره اول يعني جملهاكمال مجموع دين؟ از اين هم كه بگذريم اين احتمال باعث مي

اي تصور قطع بشود، چه رابطه "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "با فقره دوم يعني جمله: "نْ دِينِكُمْالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِ "
 شود كه ميان تعليم حج تمتع براي مسلمانان و ميان مايو َ شدن كفار از دين مسلمين بوده باشد؟مي

اين روز يعني روز نزول سوره مائده با نازل شدن بقيه و چه بسا ممكن است كسي ديگر بگويد: مراد اين آيه اين است كه در 
حالل و حرامها دين تكميل شد، چون بعد از آن روز ديگر حالل و حرامي نازل نشد، و مراد از اكمال دين اين است كه يا َ 

 .هاشان نمودار گشتبر دلهاي كفار مسلط گشته، آثار اين نوميدي و يا َ بر چهره

 "ويد، و ليكن الزم است انسان چشم خود را باز كند و ببيند بنا بر اين احتمال منظور از جمله:بله ممكن است كسي چنين بگ
چه كساني است؟ اگر منظور كفار عرب است، كه در آن روز اثري از آنها نمانده بود، تا در باره آنان صحبت  "الَّذِينَ كَفَرُوا

سال نهم هجرت بساط شرك را از ميان عرب بر چيده بود، كسي شود و گفته شود اينها ديگر مايو َ شدند، چون اسالم در 
در آن ميان نبود كه به غير اسالم تظاهري بكند، و مگر حقيقت اسالم غير اين تسليم است، پس كفاري كه مايو َ شدند 

 .چه كسانيند

 و اگر منظور از اين جمله كفار غير عرب از ساير امتها و نژادهاي غير عرب باشد، كه 
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 .همين چند سطر پيش گفتيم آنها از پيروز شدن بر اسالم مايو َ نشده بودند

آري بار ديگر چشم خود باز كنيم ببينيم بسته شدن باب تشريع چه زماني بوده، آيا روز نزول سوره مائده كه سوره مورد بحث 
ت بسياري وارد شده بر اينكه احكام و واجباتي بعد از آن روز ما است و به پايان رسيدن روز عرفه سال نهم بوده؟ كه روايا

تواني اين روايات را در توان آنها را بي ارزش شمرد، و شما خواننده مينازل شد، و آن قدر اين روايات بسيار است كه نمي
 .تفسير آيه صيف يعني آيه كالله در آخر سوره نساء و آيات ربا مطالعه كنيد

هاي خود گفت: آخرين آيه قرآني كه نازل شد آيه ربا بود، و نيز گفت اب روايت شده كه در يكي از خطبهحتي از عمر بن خط
اي كه مورد شك شما واقع شد رسول خدا )ص( از دنيا رفت و آيه ربا را براي ما بيان نكرد، بدين جهت از ربا هر مساله

ه حالل بودنش داشته باشيد، )تا آخر حديث( و بخاري در صحيح از احتياط كنيد، و تنها آن رفتاري را داشته باشيد كه يقين ب
اي كه بر رسول خدا )ص( نازل شد آيه ربا بود، و از اين قبيل روايات بسياري ابن عبا َ روايت كرده كه گفت: آخرين آيه

 .ديگر



اد اي اينكه آيه شريفه صريح در مفتواند اين روايات را ضعيف بشمارد، و آيه را بر آنها ترجيح دهد، برو هيچ دانشمندي نمي
چه روزي است، اين روايات است كه بايد آن را معين كند،  "اليوم "خود نيست و حتي ظهور هم ندارد كه منظور از كلمه

خواهد، و اين روايات كه رود تعيين يك محتمل از ميان چند محتمل دليل ميوقتي در باره آن روز احتمالهاي بسيار مي
د از تواند بگويد: مراو نيز نمي -و حال آنكه دارند -صرف احتمال ندارد، با فرضي كه سند هم نداشته باشنددست كمي از 

اكمال دين خالص شدن خانه خدا از مشركين و كوچ كردن مشركين از مكه به بيرون شهر است، تا مسلمانان داخل شوند، و 
نين وضعي در سال قبل از سال نزول سوره پيدا شد، پس طوري حج كنند كه با مشركين مخلوط نشوند، براي اينكه چ

معناي تقييد كامل شدن دين به قيد امروز چيست؟ عالوه بر اينكه به فرضي كه قبول كنيم كه مخلوط نشدن مسلمانان با 
 دينكه خود محل حرف و بلكه خنده آور است، باري چگونه بپذيريم اين مخلوط نشدن اكمال  -مشركين اتمام نعمت باشد،

تواند آيا مخلوط نشدن مسلمانان با مشركين اكمال دين مي -توان براي اين تعبير پيدا كرد؟نيز هست، و چه معنايي مي
اي از عقائد و احكام باشد؟ با اينكه دين ربطي به مخلوط شدن و نشدن چند جور انسان ندارد، دين عبارت است از مجموعه

د متدينين به آن دانست، و اما صاف شدن جو زندگي مسلمانان براي اجراي احكام توان به عدد افراكه اكمال آن را نمي
تواند اكمال دين باشد، عالوه بر اين پيدا اسالم، و بر طرف شدن موانع و مزاحمات از عمل مسلمين به آن احكام نيز نمي

 .شدن چنين جوي چه ارتباطي با نوميدشدن كفار دارد؟
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 070داده شده و رد آن[ ..... ص :  "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا "در "يوم "يكي از احتماالتي كه در باره مراد از]

ممكن است كسي بگويد: مراد از اكمال دين بيان همين محرماتي است كه در آيه شريفه آمده تا مسلمانان به اين بيان 
حيوان نخورند، و در اين اجتناب خود از كفار هم نترسند، براي اينكه كفار ديگر از  تمسك كرده ديگر از گوشت فالن و فالن

 .دين آنان مايو َ شدند، و خدا آنان را عزت داده، دينشان را و خودشان را بر كفار غلبه داد

از ميان محرمات  گوئيم: حكمت اينكه خداي تعالي در اول اسالمما از طرف صاحب اين احتمال گفتار او را توضيح داده مي
تنها اكتفاء كردند به ذكر اين چهار حرام يعني گوشت مردار، و خون، و گوشت خوك، و آنچه براي غير خدا ذبح شود، كه در 

هاي مكي قرار گرفته و جزئياتي كه مندرج در تحت اين چهار عنوان است را بيان نكرد، همان حكمتي است بعضي از سوره
خورد، و آن اين است كه قرآن كريم در تحريم خبائث و آنچه پليد است راه تدريج را چشم مي كه در آيات تحريم شراب به

پيش گرفت، و همه را يكباره بيان نكرد، تا عرب از اسالم رميده نشود، و در مسلمان شدن احسا َ دشواري نكند، و آنها هم 
 .الم بر نگردندكه ايمان آورده بودند كه نوعا و بيشتر از طبقه فقراء بودند از اس

به همين جهت همه محرمات از خوردنيها را وقتي بيان كرد كه اسالم قوت و شوكت خود را يافت، و خداي تعالي افراد 
مسلمين را زياد نموده، عزت و شوكتشان داده و به اين وسيله مشركين را از اينكه بتوانند مسلمانان را از اسالم رم دهند، و 

را در سر بپرورانند، و اين اميدشان را كه روزي با نيروي قاهره خود دين اسالم را از بين ببرند قطع  باز طمع غلبه بر مسلمين
نموده باشد، روزي آن جزئيات را بيان كرد كه ديگر بر هيچ مسلماني شايسته نباشد از كفار بترسد، و يا به خاطر رودربايستي 

 .آنان از اين محرمات اجتناب نكند

روز عرفه از سال حجة الوداع است، يعني همان  "يوم "از اين بيان نتيجه گرفته كه پس مراد از كلمه صاحب اين احتمال
روزي كه اين آيه نازل شد، و همه جزئيات و تفاصيل محرمات را كه تا كنون بيان نكرده بود بيان كرد، و بقيه رسوم جاهليت 

ترين بيان ظهور و غلبه مسلمين بر مشركين را بيان با روشن را و خبائث مشركين و اوهام خرافي آنان را باطل ساخت، و



كرد، تا ديگر طمعي به از بين بردن اسالم نكنند و مسلمين هيچ احتياجي به مدارا كردن با آنان و يا تر َ از عواقب امور 
 .نداشته باشند

 از غلبه بر دين شما مايو َ شدند شما دهد كه كفار خودشانبينند كه خداي سبحان در اين آيه به مسلمانان خبر ميلذا مي
و با اينكه خداي تعالي ضعف شما را مبدل به قوت و خوف شما را به امنيت و فقرتان را مبدل به غنا  -چرا دل واپسيد؟

 ديگر نبايد از آنها بترسيد، بلكه  -فرمود،
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شما را نهي كرده اجتناب كنيد، كه در اين اجتناب كردنتان كمال دين شما  بايد از خدا ترسيده از تفاصيل و جزئيات آنچه خدا
 .اي از گفتار صاحب اين قول و توضيح مااست، اين بود خالصه

ليكن اين شخصي كه به خيال خود خواسته بين همه آن احتماالت كه ما ذكر كرديم و يا نكرديم جمع كند تا اشكال هر 
شود رفع كند، در نتيجه در همه اشكاالت و محذورات قرار گرفته، و هم ه احتمال ديگر مياحتمالي را با اشكالي كه متوج

 .لفظ آيه را در هم و بر هم كرده، و هم معناي آن را

اوال غفلت ورزيده از اينكه مراد از يا َ اگر آن ياسي باشد كه مستند به غلبه و قوت اسالم است، و در ايام فتح مكه و يا 
الْيَوْمَ  ":ت تحقق يافته، ديگر صحيح نيست سخن از روز عرفه سال دهم هجرت به ميان آورد، و بگويد جملهنزول آيات برائ

در آن روز نازل شده، زيرا نوميدي كفار نزديك به يك و يا دو سال جلوتر از آن روز اتفاق  "يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
 "از دهم هجرت بوده، و در چنين فرضي عبارت وافي و صحيح اين بود كه بفرمايد: افتاده بود، چون فتح مكه دو سال قبل

)يعني چندي قبل كفار از دين شما مايو َ شدند(، نه اينكه بفرمايد: امروز چنين شدند، هم  "قد يئس الذين كفروا من دينكم
ا آورده، و يا زمان گذشته و حال را مسكوت خواهد گفتار خود را توضيح دهد همين تعبير رچنان كه خود اين مرد آنجا كه مي

 :گذاشته، بفرمايد

كفار مايوسند و او غفلت كرده از اينكه مساله تدرج در تحريم طعامهاي حرام كه تحريم تدريجي آن را به  "انهم آيسون "
قبال  ، كهتحريم تدريجي شراب قيا َ كرده اگر منظورش تدرج از حيث تحريم بعضي افراد از تحريم بعضي ديگر است

گفتيم آيه شريفه چيزي را زائد بر آنچه قبال تحريم شده بود تحريم نكرده، همانهايي را تحريم كرده كه آيات سوره بقره و 
اي اگر در آن آيات نيامده به هر جهت مصداق همان ميته "موقوذة "و "منخنقة "انعام و نحل تحريم كرده بود، چون عنوان

 .است كه در آنها آمده بود

و اگر منظورش تدرج از حيث بيان باشد، و خواسته باشد بگويد قرآن كريم اول محرمات را بطور اجمال بيان كرد، و سپس 
بطور تفصيل انگشت روي تك تك مصاديق آن گذشت، تا مبادا مردم از قبول همه آنها امتناع بورزند، اين منظور نيز صحيح 

ي سوره مائده بيان شده يعني ميته و خون و گوشت خوك و آنچه براي غير نيست، براي اينكه آنچه قبل از اين سوره يعن
گذارد تا آنچه در سوره مي -مخالف -خدا ذبح شده مصاديقش بيشتر است، و بيشتر مورد ابتالء مردم است، و در دل مردم اثر

تالء افتد، كه مورد ابت اتفاق ميمائده بيان شده، يعني حيوان خفه شده، و كتك خورده، چون اينگونه مردارها خيلي به ندر
قرار گيرد، پس چه شد كه اين چهار عنوان كه مهمتر و مورد ابتالء بيشتر و سر و كار مردم با آنها زيادتر است، تحريمش 

 بدون تر َ و
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عنوان اصال قابل اعتنا نيست  افتد و نسبت به آن چهاردلواپسي صريحا اعالم شد، ولي اموري كه خيلي كم اتفاق مي
 .تحريمش آرام آرام و به تدريج صورت گرفته، و شارع اسالم از تحريم يك باره آنها از امتناع مردم دلواپس شده است؟



عالوه بر اين گيرم ما قبول كنيم كه تحريم يكباره آنها چنين محذوري داشته، آيا تحريم مذكور اكمال دين است؟ و آيا 
تشريع احكام را دين بنامند، و ابالغ و بيان آن را اكمال دين بخوانند، باز گيرم كه بيان احكام اكمال دين صحيح است كه 

 .باشد امروز دين را براي شما تكميل و نعمت را برايتان تمام كرديم

 سه سال احكام از اين هم كه بگذريم خداي تعالي تنها در امروز نبوده كه احكامي را بيان كرده، بلكه در طول بيست و
بسياري را تشريع و بيان كرده بود، چطور شد كه تنها اين چند حكم كه امروز بيان شد عنوان اكمال دين و اتمام نعمت به 

 .خود گرفت؟

بعد  خواهد بفرمايدو اگر منظورش اين است كه مراد از اكمال دين تعطيل شدن تشريع دين و بسته شدن باب آن است، مي
پرسيم پس احكامي كه بعد از نزول ديگر هيچ حكمي تشريع نخواهد شد، در اين صورت از اين شخص مياز اين چند حكم 

سوره مائده و قبل از رحلت رسول اللَّه )ص( نازل شد چه بوده؟ آيا آنها جزء دين نبودند، بلكه از اين باالتر احكامي كه بعد از 
ق تواند با مطالعه دقيه آيا اينها جزء دين نيستند؟ خواننده محترم ميباشد، كاين آيه در خود اين سوره آمده مورد سؤال مي

 .آن آيات به آن احكام واقف گردد

پرسيم در صورتي كه منظور همان چند حكمي است كه در عرفه، دهم هجرت و بعد از همه اين اشكالهاي بي جواب مي
؟ و چرا باشد چيستمي "يوم رضيت لكم االسالم ديناال "كه تقديرش "و رضيت لكم االسالم دينا "نازل شد معناي جمله:

به اين چند حكم منت نهاده شد؟ و چرا خداي سبحان تنها آن روز، اسالم را ديني پسنديده دانست؟ با اينكه هيچ مزيتي 
 .شود كه باعث اين اختصاص گرددتصور نمي

الهايي كه بر وجوه قبلي وارد بود بر اين وجه نيز وارد تازه بعد از همه اين اشكالها و چراها بيشتر و يا قريب به بيشتر اشك
 .دهيماست، و ما ديگر با اعاده آنها گفتار خود را طول نمي

روز معيني از روزهايي است كه بين عرفه دهم هجرت و بين ورود رسول خدا )ص( به مدينه  "يوم "و يا منظور از كلمه
ي يا َ كفار و در معناي اكمال دين ذكر شده تناسب داشته باشد، در اين طيبه است، روزي كه با بعضي از وجوه كه در معنا

 .شودشد بر آن وارد ميصورت نيز اشكالهاي سابق كه به تفصيل مذكور سابق وارد مي

 008در آيه شريفه از نظر ما، با دقت نظر در تفسير آيه شريفه[ ..... ص :  "يوم "مراد از]

 از مراجعه و تتبع از ديگران بدست آمده، و يا اين بود قسمتي از حرفهايي كه بعد
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حرفهايي كه ممكن است كسي در معناي آيه مورد بحث بزند، و بطوري كه مالحظه كرديد تا كنون به وجه قابل قبولي بر 
ر آيه را ال كنيم، لذا از نو تفسينخورديم، ناگزير بايد بحث را به طريقي ديگر، كه با وضع خاص اين كتاب تناسب دارد دنب

 "اميد ""اءرج "در مقابل كلمه: "نوميدي ""يا َ "كلمه "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فاَل تَخْشَوْهُمْ "كنيمشروع مي
مله ل شده است، و جاست و دين آن معارفي است كه از ناحيه خداي تعالي نازل شده باشد، و دين مبين اسالم به تدريج ناز

اند كند بر اينكه كفار قبل از نزول اين آيه و روزي كه اين آيه مربوط به آن روز است اميد آن را داشتهمورد بحث داللت مي
روز  كرده و روز بهكه بتوانند اسالم را از هر طريقي كه شده از بين ببرند و همين وضع در هر زماني مسلمانان را تهديد مي

را در خطر داشته و اين خطر آن قدر زياد بوده كه جا داشته مؤمنين از آن بر حذر باشند و از وقوع چنان خطري دين آنان 
 .بترسند

 :خواسته است به مسلمانان تامين بدهد و بفرمايد "فَال تَخْشَوْهُمْ ... "پس اينكه فرموده:



 :فرمودداد، و ميخطر خبر ميبعد از امروز ديگر از بروز آن خطر نترسيد، آيات زير از وجود آن 

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ  "فرمود:، و نيز مي«1» "وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ "
 "ءٍ قَدِيرٌنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْكُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّ

«2». 

هايشان پروريدند، مگر به خاطر دين آنان و سينهدانيم كه كفار آرزوي سرنوشت بد براي مسلمانان در سر نمياين را هم مي
ي برد و آزادكرد مگر به خاطر همين كه دين آنان و عزت و شرف ايشان را از بين ميدلهايشان غش نميكرد، و تنگي نمي

كرد، و به شهوترانيهاي بي كرد و نفوسشان بدان عادت داشته سلب ميايشان را در انجام آنچه هوا و هوسشان اقتضاء مي
 .دادقيد و شرطشان خاتمه مي

ورد نفرت و انزجار بود دين مسلمانان بود نه خود آنان، با اهل دين، هيچ غرضي و عداوتي بنا بر اين آنچه در نظر كفار م
 خواستند مسلمانان ازنداشتند، مگر از جهت دين حق آنان، آنها نمي

__________________________________________________ 

 .بتوانند شما را گمراه كنندكنند كه روزي دارند و آرزو مياي از اهل كتاب دوست ميطائفه(1)

 ."24سوره آل عمران، آيه  "

شد شما را كه ايمان ورزند آرزو دارند كه چه ميبسياري از اهل كتاب بدان جهت كه در دلهاشان نسبت به شما حسد مي(2)
هاشان د، و از بدرفتاريايد و با اينكه حق برايتان روشن شده به كفر بر گردانند، ال جرم شما فعال با آنان مماشات كنيآورده
 ."144سوره بقره، آيه  "پوشي نمائيد، تا خداي تعالي امرش را بياورد، كه خدا بر هر چيز توانا است.چشم
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 خواستند نور خدا را خاموش سازند، و اركان شرك را كه در حال تزلزلبين بروند، و چنين مردمي در دنيا نباشند، بلكه مي
گذشت به  "... لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ... كُفَّاراً "ريخت تحكيم ببخشند، و مؤمنين را همانطور كه در جمله:قرار گرفته و داشت فرو مي

هِ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّ "فرمايد:كفر قبلي خود بر گردانند، هم چنان كه در آيه زير به اين حقيقت تصريح نموده، مي
 "فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ "فرمايد:، و نيز مي«1» "هِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَبِأَفْواهِ

«1». 

ود كه شان اين بو به همين جهت كفار هيچ همي به جز قطع اين شجره طيبه و ريشه كن ساختن آن نداشتند، آنها تنها هدف
از راه تفتين مؤمنين و راه دادن نفاق و تفرقه در بين جماعت آنان و گسترش شبه و خرافات در بين آنان، و سر انجام افساد 

 .دين آنان، اين بنيان رفيع را سرنگون سازند

مال و جاه خود  هاي رسول خدا )ص( را سست و بابه اين منظور نخست اين هدف را دنبال كردند كه عزيمت و تصميم
وَ انْطَلَقَ  "فرمايد:احمقانه قلمداد كنند، هم چنان كه قرآن كريم به اين معنا اشاره نموده مي -العياذ باللَّه -مقاصد آن جناب را

گذاري از مال و قدرت خود يه، و خالصه برويد و با ما«2» "ءٌ يُرادُالْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْ
 .خدايان خود را ياري كنيد

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ  "فرمايد:دادند، كه آيه زير بدان اشاره نموده ميو يا اين كار را از راه مخالطه و سازش كاري انجام مي
قُلْ يا أَيُّهَا  "فرمايد:، و نيز مي«2» "نُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًاوَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَ "فرمايد:و نيز مي« 3» "فَيُدْهِنُونَ

 "الْكافِرُونَ ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ

__________________________________________________ 



ي خدا نور خود راي تمام خواهد كرد، هر چند كه مشركين هاي خود نور خدا راي خاموش كنند، ولخواهند با دهنمي(1)
 ."4سوره صف، آيه  "كراهت داشته باشند.

ن، سوره مؤم "پس خدا راي بخوانيد در حالي كه دين راي خالص براي او بدانيد، هر چند كه كفار كراهت داشته باشند.(2)
 ."13آيه 

شنيدند بر خاسته براه افتادند كه برويد و در برابر خدايان خود  بزرگان قريش كه نزد ابي طالب دعوت رسول خدا )ص( را(3)
 ."2سوره ص، آيه  "اند.پايداري كنيد، كه از ما اين راي خواسته

 .كردندشد تو با آنان سازشكاري نموده و آنها با تو سازشكاري ميكنند كه چه ميآرزو مي(4)

 ."4سوره قلم، آيه  "

 .ثبات و پايداري داديم، چيزي نمانده بود كه كمي به كفار ركون و ميل كنيو اگر نبود كه ما به تو  (5)

 [.....] ."23سوره اسري، آيه  "
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 .روايات وارده در شان نزول اين آيات مؤيد گفتار ما است، كه آيات مذكور در صدد اشاره به اين مطالبند «1»

 003ن اسالم، به مرگ پيامبر )ص( بسته شده بود[ ..... ص : آخرين اميد كافران براي محو دي]

بعد از نوميدي و نرسيدنشان به اهداف شومي كه داشتند آخرين اميدي كه به زوال دين و موت دعوت حقه آن بستند اين 
هم كه اهدافش  رود، و فرزند ذكوريبود كه به زودي داعي به اين دعوت و قائم به امر آن يعني رسول خدا )ص( از دنيا مي

پنداشتند دعوت ديني هم يك قسم سلطنت و پادشاهي را تعقيب كند ندارد، و منشا اين اميدواريشان اين بود كه آنها مي
است، كه در لبا َ نبوت و دعوت و رسالت عرضه شده است، پس اگر او بميرد يا كشته شود اثرش منقطع، و يادش و نامش 

همه سالطين و جباران چنين بوده است، و يك پادشاه يا امپراطور هر قدر هم كه در رود، همانطور كه وضع از دلها مي
مرد يادش هم از دلها رسيد به محضي كه مينيرومندي و ديكتاتوري و سوار شدن بر گرده مردم به نهايت درجه مي

بطوري كه از روايات شان نزول « 1» "بْتَرُإِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَ "شد، جمله:هايش با خود او دفن ميرفت، و قوانين و سنتمي
 .آيد به اين حقيقت اشاره داردبر مي

داده، و به اطفاء نور پس همانطور كه گفتيم اين آرزو و آرزوهايي مثل آن بوده كه اميد شوم مذكور را در دلهاي كفار راه مي
داده، كه اين دعوت طاهره چيزي به جز يك انداخته، و در نظر اوهام و خيالهاي خامشان زينت ميدين به طمعشان مي

چيند، و اثرش را از صفحه روزگار پديدار نيست، كه به زودي گردش روزگار دروغ بودنش را روشن نموده، طومارش را بر مي
ر اسازد، ليكن خوشبختانه ظهور تدريجي اسالم و غلبه آن بر هر دين و اهل ديني كه به ستيز با آن پرداخت. و انتشمحو مي

اش به شوكت و قوت، همه آن آرزوها را بباد داد، و در نتيجه كفار را از اينكه بتوانند عزيمت رسول اش و اعتالء كلمهآوازه
اي از اهداف حركتش را متوقف كنند، و به مال و يا جاه تطميعش كنند به كلي مايو َ خدا )ص( را تباه بسازند، در پاره

 .شدند

ر را از همه اين راهها مايو َ ساخت، به جز يك راه و آن اين بود كه آن جناب فرزند ذكوري آري قوت و شوكت اسالم كفا
كه جاي او را بگيرد و دعوتش را ادامه دهد ندارد در نتيجه با مرگ او دين او نيز خواهد مرد، چون اين معنا بديهي است كه 

 .تواند خود را حفظ كندبه خودي خود نميخودش  -اي كه باشدبه هر درجه -كمال دين از جهت احكام و معارفش

 اند به حال نضارت و صفايو هيچ سنتي از سنن و ادياني كه آمده و مردم از آن پيروي كرده



__________________________________________________ 

سوره  "د.مرا نخواهيد پرستي پرستم شما هم معبودپرستيد نميبه كفار بگو: هان اي كفرپيشگان، من آنچه را كه شما مي(1)
 ."2كافرون، آيه 

 ."2سوره كوثر، آيه  "كند و دشمن توست او مقطوع النسل است.همانا كسي كه تو را بد گويي مي(2)
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يني از چ سنتي و داش، و نه به كثرت معتقدين به آن، هم چنان كه هياولش باقي نمانده، نه بخودي خود و نه به انتشار آوازه
راه قهر و جبر و تهديد و با فتنه و عذاب و يا عاملي غير اينها، به كلي از بين نرفته، بلكه هر ديني كه از بين رفته به خاطر از 

 .بين رفتن حاملين آن دين و علماي آن كيش و كارگردانان آن بوده است

 284 : يام دين به حامل شخصي مبدل به قيام به حامل نوعي شد، نازل گشته است[ ..... صآيه شريفه در مورد واليت علي )ع( و در روز غدير خم كه ق]

از آنچه تا كنون گفته شد روشن گرديد كه تماميت يا َ كفار حتما بايد به خاطر عامل و علتي بوده باشد كه عقل و اعتبار 
ن براي اين دين كسي را نصب كند، كه قائم صحيح آن را تنها عامل نااميدي كفار بداند، و آن اين است كه خداي سبحا

مقام رسول خدا )ص( باشد، و در حفظ دين و تدبير امر آن و ارشاد امت متدين كار خود آن جناب را انجام دهد، به نحوي كه 
 .خالي براي آرزوي شوم كفار باقي نماند، و كفار براي هميشه از ضربه زدن به اسالم مايو َ شوند

توانند اين آرزو را در سر بپرورانند، كه با از بين رفتن آن دين قائم به شخص معيني باشد، دشمنان آن ميآري ما دام كه امر 
شخص دين هم از بين برود، ولي وقتي قيام به حاملي شخصي، مبدل به قيام به حاملي نوعي شد، آن دين به حد كمال 

تَّي يَأْتِيَ حَ "شود، و اين بعيد نيست، كه جملهدين تمام مي رسد، و از حالت حدوث به حالت بقاء متحول گشته، نعمت اينمي
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ  ":تا خدا امر خود بياورد در آيه زير اشاره به همين معنا باشد، توجه بفرمائيد "اللَّهُ بِأَمْرِهِ

 اللَّهَ عَلي عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ
 .«1» "ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ

يت علي )ع( نازل شد، گويد آيه شريفه مورد بحث در روز غدير خم در مورد والو اين وجه خود مؤيد رواياتي است كه مي
از  شوند، و هيچيكيعني روز هيجدهم ذي الحجه سال دهم هجرت، و بنا بر اين دو فقره آيه به روشنترين ارتباط مرتبط مي

 .شوداشكاالت گذشته هم وارد و متوجه نمي

 "ومالي "فهمي كه كلمها فهميدي، مير "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ ... "در جمله: "يا َ "و شما خواننده بعد از آنكه معناي كلمه:
است، و اگر در آيه شريفه ظرف جلوتر از متعلق آمده به منظور بزرگداشت آن روز، و  "يئس "ظرفي است كه متعلق به

موقعيت آن بوده، چون گفتيم در آن روز دين خدا از حالت قيام به شخص در آمد، و قيامش به نوع مبدل گرديد و حالت 
 .ه حالت بقاء و دوام مبدل شدحدوث و ظهورش ب

اي كه اين آيه دارد غير زمينه و مقايسه شود، براي اينكه زمينه "... الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ "و اين آيه شريفه نبايد به آيه:
م دو آيه نيز است، و حك (سياق آن آيه است، زمينه آيه مورد بحث اعتراض و زمينه آن ديگري استيناف )از نو سخن گفتن

مختلف است، حكم آيه اولي يك حكم تكويني است كه از جهتي مشتمل بر بشارت و از جهتي ديگر بر تهديد است، )نااميد 
 شدن كفار از دين مسلمانان امري است

__________________________________________________ 
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كويني، و طبيعي، كه براي مسلمانان بشارت، و براي كفار تهديد است(، و اما آيه دوم حكمش يك حكم تشريعي و مبني بر ت
 ":گذارد بر بشر و يا بر مسلمين كه خدا طيبات را براي شما حالل كرد(، پس معلوم شد كه جملهامتنان است، )منت مي

ي اي بروز دارد به خاطر اينكه آن روز روزي است مشتمل بر خيري عظيم و فائدهداللت بر بزرگداشت آن  "الْيَوْمَ يَئِسَ ...
 همانطور كه قبال اشاره كرديم "الَّذِينَ كَفَرُوا "نظير، و آن اين است كه كفار از دين مؤمنين مايو َ شدند، و منظور از جمله:

، به خاطر اينكه جمله مذكور مطلق است، و هيچ پرست، و چه يهود و نصارا، و چه غير ايشانمطلق كفارند، چه مشركين بت
 .قيدي در آن نيست

 002در مقام تهديد است نه در مقام منت گذاري[ ..... ص :  "فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ "جمله]

براي ترسيدن  نهي در آن ارشادي است، نه مولوي، و معنايش اين است ديگر جايي "فاَل تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ "و اما جمله:
عد از و اين پر واضح است كه انسان ب -ترسيديد بر طرف شدشما باقي نمانده زيرا با نوميدي كفار آن خطر كه قبال از آن مي

 -ود،رداند كه هر چه زحمت بكشد هدر ميكند، چون در چنين حالتي ميآنكه از چيزي مايو َ شد، ديگر آن را تعقيب نمي
ن از امروز از ناحيه كفار ايمن خواهيد بود، ديگر جا ندارد كه از آنان بر دين خود بترسيد، پس از به همين جهت شما مسلمانا

به مقتضاي سياق اين است كه در امري  "و اخشون "شود كه مراد از جمله:آنان مترسيد و از من بترسيد. از اينجا روشن مي
د جا داشت دچار تر َ گرديد، كه مبادا كفار آن امر را كه همان دين كه بايد در آن امر دلواپس باشيد، و اگر نااميدي كفار نبو

ن خواهد بفرمايد اين منم كه ديشما است از دست شما بربايند، از من بترسيد، و اين نوعي تهديد براي مسلمين است، )مي
 .مل بر امتنان نكرديمگيرم(، و به همين جهت ما آيه را حشوند از آنها ميمردمي را به خاطر گناهاني كه مرتكب مي

گذاري، اين است كه تر َ از خدا در هر حالي واجب است، و مؤيد گفتار ما كه گفتيم آيه در مقام تهديد است، نه منت
تر َ خاصي است،  "و اخشون "اختصاص به يك وضع خاص و شرطي مخصوص ندارد، پس معلوم ميشود منظور از جمله

وجهي براي اضراب در جمله )پس از آنان نترسيد بلكه از من بترسيد(، به نظر  و در موردي مخصوص، چون اگر چنين نباشد
 .رسدنمي

، در نظر داشته باشيد، «1» "فاَل تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "خواهي گفت: هر وجهي كه براي اضراب در آيه:
 :يمگوئهمان وجه اضراب در آيه مورد بحث نيز هست، در پاسخ مي

توان آيه مورد بحث را با آن آيه شريفه مقايسه كرد، براي اينكه در آيه آل عمران تر َ از خدا شرط شده به ايمان، و نمي
 فرموده اگر به خدا ايمان داريد از خدا بترسيد، و خطاب هم در آن خطابي است مولوي،
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ا به بر جان خود بترسد، و مثال پ -خواهد بفرمايد: براي هيچ مؤمني شرعا جائز نيست كه از كفارو تكليفي است شرعي، مي
 .بلكه بر او واجب است كه تنها از خدا بترسد -فرار بگذارد

كند از كاري كه صدور آن از مؤمنين حق و سزاوار نيست و آن و جان كالم اينكه آيه شريفه آل عمران مؤمنين را نهي مي
تر َ از كفار بر جان خويش است، حال چه اينكه مامور شده باشند به خوف از خدا، و چه نشده باشند و به همين جهت اين 

به  "نَوَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِي "فرمايد:مشعر به عليت آن است تعليل نموده، ميتكليف را در جمله بعد دوباره با قيدي كه 



خالف آيه مورد بحث كه خشيت مؤمنين تر َ از جان خود نيست بلكه تر َ بر دينشان است، ترسي نيست كه نزد خداي 
 .سبحان مبغوض و منفور باشد

ببرند، در حقيقت تحصيل رضاي خدا است، و اگر خداي تعالي آنان را از اين چون تر َ از اينكه مبادا كفار دين ما را از بين 
م را يعني اميدواري كفار به اينكه بتوانند اسال -تر َ نهي فرموده به خاطر اين است كه سببي كه باعث تر َ مسلمانان بود

رشادي نهي ا "فال تخشون "فرمايد:از بين رفت، و از اثر افتاد، پس به همين دليل نهي در اين آيه كه مي -از بين ببرند
امر ارشادي است، و مفاد كالم اين است كه بر شما مسلمانان واجب است كه  "وَ اخْشَوْنِ "است، هم چنان كه امر در جمله

 ندر باره دين تر َ داشته باشيد، از اينكه مبادا كفار آن را از شما بربايند، ليكن اين تر َ تا امروز بجا و به مورد بود، چو
اند، و آن علت تر َ امروز به تقدير الهي منتقل شده، پس بايد تنها كفار اميد ضربه زدن داشتند، اما امروز ديگر مايو َ شده

 .(از او بترسيد )دقت بفرمائيد

ترسي  ر بهخالي از تهديد و تحذير نيست، براي اينكه در اين جمله ام "فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ "پس اين آيه به خاطر جمله:
مخصوص كرده، نه تر َ عمومي كه در هر حالي بر مؤمن واجب است حال بايد ببينيم اين تر َ خاص چه ترسي است؟ و 

اي كه اين تر َ را واجب كرده و خداي تعالي به خاطر آن انگيزه و علت به اين تر َ امر كرده تر َ از چيست؟ و انگيزه
 چيست؟

كُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْ "و جمله "الْيَوْمَ يَئِسَ ... "رد بحث يعنيهيچ اشكالي نيست در اينكه دو فقره مو
 .اند، و در سابق بيان اين معنا گذشتبه يكديگر مربوطند، و براي افاده يك غرض قالب گيري شده "نِعْمَتِي ...

همان  -كه به حسب حقيقت يك چيز هستند -كه تمامش فرمود پس ديني كه خداي تعالي امروز تكميلش كرد، و نعمتي
ترسيدند، و خداي تعالي كفار را مايو َ چيزي بوده كه كفار تا قبل از امروز به آن طمع بسته بودند، و مؤمنين هم از آن مي

زي پس آن امري و آن چي نموده، دين خود را تكميل و نعمت خود را تمام كرد، و در نتيجه نهي كرد از اينكه از كفار بترسيد،
كه خداي تعالي مسلمانان را امر فرموده به اينكه در باره آن چيز از او بترسند، همان چيزي است كه نهيشان كرد از اينكه در 

 باره آن از كفار بترسند،

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .، به دست كفارو آن چيز عبارت است از خاموش شدن نور دين و مسلوب شدن اين نعمت و موهبت

برد، مگر كفر ورزيدن به آن، و خداي تعالي در آياتي ديگر بيان كرده كه هيچ سببي و علتي اين نعمت را از بين نمي
حَتَّي  ،ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ "مسلمانان را با شديدترين لحن از چنين عملي تهديد نموده، فرمود:

 "وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ "، و نيز فرموده:«1» "يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
آورد، چنين ن را به چه صورت در ميو در آيه شريفه زير مثلي كلي براي نعمت خدا زده، كه كفران به آن، آ« 1»

 لِبا ََ عُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْ "فرمايد:مي
 .«2» "الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ

كند به اينكه دين مسلمانان هم چنان از ناحيه اعالم مي "الْيَوْمَ يَئِسَ ... دِيناً "فرمايد:بنا بر اين آيه مورد بحث هم كه مي
كفار در امنيت و از خطري كه ممكن است از ناحيه آنان متوجهش شود محفوظ است، و هيچ فسادي و خطر زوالي متوجه 

ناحيه خود مسلمانان به اينكه اين نعمت تامه الهي را كفران كنند، و اين دين كامل و مرضي را شود، مگر از اين دين نمي
سازد، و ترك گويند، در آن روز است كه خداي تعالي نعمت خود را از آنان سلب نموده، و به نقمت و خواري مبدلش مي

 .كردند، و خدا هم آن كار را كردكند، هم چنان كه ديديم مسلمانان كفران لبا َ خوف و جوع بر تنشان مي



تا چه اندازه پيشگويي كرده، بايد سيري دقيق در  "فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ "حال اگر كسي بخواهد بفهمد اين آيه با جمله:
وي محال عالم اسالمي امروز بكند آن گاه به عقب برگشته حوادث تاريخي را مورد دقت قرار دهد، تا به ريشه قضايا و به 

 .رگهاي آن پي ببرد

آياتي كه در قرآن كريم سخن از واليت دارد ارتباط تامي با مضمون اين آيه يعني تحذير و تهديد آن دارد، و خداي تعالي در 
كتابش بندگان خود را در هيچ بابي و هيچ مطلبي از عذاب خودش تحذير نكرده مگر در باب واليت، و تنها در اين مورد 

 :فرمايدمي است كه پي در پي

__________________________________________________ 

داده، تا آنكه خود آن مردم وضع و اين بدان جهت است كه خدا هرگز نعمتي راي كه بر قومي ارزاني داشته تغيير نمي(1)
سوره انفال، آيه  "است.خويش راي عوض كردند، آن وقت خداي تعالي نيز نعمت خود راي تغيير داده، و خدا شنوا و دانا 

53". 

و كسي كه نعمت خداي راي تغيير دهد آن هم بعد از آنكه نعمت به دستش رسيده )بايد بداند كه( خدا شديد العقاب (2)
 ."111سوره بقره، آيه  "است.

ا آنكه اهل آن رسيد تاي است كه داراي امنيت و آرامش بود و رزقش به آساني و فراواني ميو خدا مثلي زده و آن قريه(3)
هاي خدا كفران ورزيدند، و در نتيجه خداي تعالي جامه فقر و تر َ بر تنشان كرد، به جرم كارهاي زشتي كه قريه به نعمت

 ."111سوره نحل، آيه  "كردند.اختراع مي
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، و تعقيب اين بحث به بيش از اين مقدار از "و اخشون "ه:، و در آيه مورد بحث هم فرمود«1» "وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ "
 .گذريمدار تفسير آيات است بيرون شدن است، و لذا از اين بحث ميوضع اين كتاب كه عهده

 000معناي تمام و كمال و فرق آن دو[ ..... ص : ]

معنايي  "اتمام "و كلمه "اكمال "كلمه "وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناًالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  "
 "گويد كمال هر چيزي عبارت است از اينكه غرض از آن چيز حاصل بشود و در معناي كلمهنزديك به هم دارند، راغب مي

 ج از خود نباشد، به خالف ناقصگفته تمام بودن هر چيز منتهي شدن آن به حدي است كه ديگر احتياج به چيزي خار "تمام
 .كه محتاج به چيزي خارج از ذات خودش است تا او را تمام كند

توانيد از راهي ديگر معناي اين دو كلمه را تشخيص دهيد، و آن اين است كه بدانيد كه آثار و شما خواننده محترم مي
 .موجودات دو نوع است

كه همه اجزاي آن جمع باشد، )مثال اگر مانند معجون اجزايي دارد، همه آن بخشند يك نوع از موجودات وقتي اثر خود را مي
بخشد(، و مانند روزه كه مركب است از اجزاء موجود باشد، كه اگر يكي از آن اجزاء نباشد معجون و دار و اثر خود را نمي

وز از خوردن و ساير محرمات امساك شود، مثال اگر كسي در همه اجزاي راموري كه اگر يكي از آنها نباشد روزه روزه نمي
اش روزه نيست. از جمع شدن اي آب فرو ببرد، روزهبكند ولي در وسط روز در يك ثانيه دست از امساك بر دارد، و جرعه

وَ  "فرمايد:و يا مي« 1» "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ "فرمايد:كنند به تماميت و در قرآن كريم مياجزاء اينگونه امور تعبير مي
 .«2» "تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا

و نوع ديگر قسمتي از اشياء هستند كه اثر بخشيدن آنها نيازمند به آن نيست كه همه اجزاي آن جمع باشد، بلكه اثر مجموع 



شود )البته اثري به مقدار خود آن اجزاء مانند مجموع آثار اجزاء است، هر يك جزئي كه موجود بشود اثرش هم مترتب مي
شود، مانند روزه كه اگر يك روز روزه بگيري، اثر يك روز را جزء( و اگر همه اجزاء جمع شود همه اثر مطلوب حاصل مي

 گويند ومي "كمال "دارد، و اگر سي روز بگيري اثر سي روز را دارد، تماميت را در اين قسم

__________________________________________________ 
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 ."122سوره بقره، آيه  "و سپس روزه را تا به شب تمام كنيد.(2)

 ."112سوره انعام، آيه  "كلمه پروردگارت در حالي كه صدق و عدل است تمام گرديد.(3)
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 .«1» "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ "در قرآن كريم فرموده:

و در گفتگوهاي  شود و هم بر كل،، كه در اينگونه امور اثر هم بر بعض مترتب مي«1» "وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ "و نيز فرموده:
امر او  گوئيم عقل فالني تمام وگوئيم يعني نميگوئيم امر فالني تمام و عقل او كامل شد و عكس اين را نميروزانه خود مي

 .كامل شد

همان فرقي است كه بين دو باب افعال و تفعيل  "تتميم "و "اتمام "و همچنين "تكميل "و "اكمال "و اما فرق بين دو واژه
و باب تفعيل داللت بر تدريج دارد، هر چند كه در  -يكبارگي -افعال در اصل و به حسب اصل لغت داللت بر دفعهاست، باب 

شود كه در اين دو باب دخل و تصرف شده، آن دو را به معنايي دور از مجراي اثر تحولها كه واژه عرب ديده بسيار مي
ين برگشت از معناي اصلي دو باب افعال و تفعيل را در كلماتي از مجردش و يا از معناي اصليش برگرداندند، هم چنان كه ا

كنيم، كه چگونه و غير اينها مشاهده مي "تفريط -افراط ""تمديد -امداد ""تصديق -اصداق ""تحسين -احسان "قبيل:
 ""ا ستودنرتحسين نيكي ديگران  -احسان نيكي كردن "شود.معناي اصلي كلمه برگشته، و معناي الفاظ مذكور چنين مي

مدت مقرر را تمديد  -تمديد -كمك كردن -امداد ""تصديق گفتار ديگران را تصديق كردن -اصداق مهريه دادن
علت اين تحول اين بوده كه معناي اصلي كلمه را با خصوصيات  "تفريط كوتاه آمدن -افراط زياده روي كردن "،"كردن

 .وصيات استعمال شده و آن معاني را به خود گرفته استاند، و به تدريج الفاظ در همان خصمورد آن آميخته

مجموع  فهماند كه مراد از دين، مي"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي "نتيجه بيان گذشته اين شد كه آيه:
هر چه  "نعمت "حكام اضافه شده، و مراد ازمعارف و احكام تشريع شده است چيزي كه هست امروز مطلبي بر آن معارف و ا

باشد امري معنوي و واحد است، و كانه ناقص بوده، يعني اثري كه بايد نداشته، امروز آن نعمت ناقص تمام شد، و در نتيجه 
 .امروز آن معارف و احكام اثري كه بايد داشته باشند دارا شده است

يي، و گومواردي كه بخواهي از نوع چيزي سخن بگويي در اين قالب مياي است كه در صيغه "فعلة "و كلمه نعمت بر وزن
 نعمت براي هر چيز عبارت است از نوع چيزهايي كه با

__________________________________________________ 

ه روز در حج و س كنيد بايد كه در مني قرباني كنيد و اگر گوسفندي نيافتيد، ده روز روزه بگيريد،شما كه حج تمتع مي(1)
 "142سوره بقره، آيه  "باشد.هفت روز بعد از آنكه برگشتيد، اين ده روز كامل مي

 "122سوره بقره، آيه  "و براي اينكه عده را به كمال برسانيد.(2)
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اينكه در داخل نظام تدبير قرار طبع آن چيز بسازد، و طبع او آن چيز را پس نزند و موجودات جهان هر چند كه از حيث 



يجه اكثر روند، و در نتاند، همه به هم مربوط و متصلند، و بعضي كه سازگار با بعض ديگرند نعمت آن بعض بشمار ميگرفته
لَّهِ ال الوَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ  "و يا همه آنها وقتي با يكديگر مقايسه شوند نعمت خواهند بود هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

 .«1» "وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً "، و نيز فرموده:«1» "تُحْصُوها

لهو و اوصاف ديگري  -3لعب  -2پست  -1شر  -1اال اينكه خداي تعالي بعضي از اين نعمتها را به اوصاف بدي چون 
ذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّ "ناپسند توصيف كرده، يك جا فرموده:

و « 3» "يَوانُوَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَ "و در جاي ديگر فرموده:« 2» "لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ
و در « 2» "ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْباِلدِ، مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ "در جايي ديگر فرموده:

 .جاهاي ديگر آياتي ديگر در اين باره آورده

شماريم وقتي نعمتند كه با غرض الهي موافق زهايي كه ما نعمتش ميو اين سنخ آيات قرآني داللت دارد بر اينكه اين چي
دانيم كه آنچه خداي تعالي براي باشد، و آن غرضي را كه خدا اين موجودات را بدان جهت خلق كرده تامين شوند، و ما مي

ر طي كند، و سعادت تبشر خلق كرده بدين جهت خلق كرده كه او را مدد كند در اينكه راه سعادت حقيقي خود را سريع
عالي شود، آري خداي تحقيقي بشر نزديكي به خداي سبحان است، كه آنهم با عبوديت و خضوع در برابر پروردگار حاصل مي

 .«2» "وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "فرمايد:مي

 098[ ..... ص : آنچه كه انسان با تصرف در آن راه خدا را طي كند نعمت است]

 كند تا به آن وسيله راه خدايو بنا بر اين پس هر موجودي كه انسان در آن تصرف مي

__________________________________________________ 

 "23سوره ابراهيم، آيه  "رسيد.و اگر نعمتهاي خداي را بشماريد به آخرش نمي(1)

 [.....] "14سوره لقمان، آيه  "راواني و به حد كامل در اختيارتان قرار داد.و نعمتهاي ظاهري و باطني خود را به ف(2)

ايم نپندارند كه اين خير آنها است، بلكه وسعت داديم تا گناه بيشتري كنند و آنها كه ما، در مال و عمرشان وسعت داده(3)
 "122سوره آل عمران، آيه  "عذاب خوار ساز داشته باشند.

 ."23سوره عنكبوت آيه  "چيزي بجز لهو و لعب نيست و زندگي حقيقي همانا خانه آخرت است. و اين زندگي دنيا(4)

بيني كفار رفت و آمد در شهرها دارند تو را نفريبد زيرا متاعي است اندك كه در دنبالش جاي در جهنم دارند، اينكه مي(5)
 ."142سوره آل عمران، آيه  "كه چه بد آرامگاهي است.

 "22سوره ذاريات، آيه  "را نيافريدم مگر براي اينكه مرا بپرستند. و جن و انس(6)
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تعالي را طي كند، و به قرب خدا و رضاي او برسد، آن موجود براي بشر نعمت است، و اگر مطلب به عكس شد يعني تصرف 
او و از رضاي او شد، آن موجود براي انسان نقمت است، در همان موجود باعث فراموشي خدا و انحراف از راه او، و دوري از 

بوديت اي بكند، اگر در راه عپس هر چيزي في نفسه براي انسان نه نعمت است و نه نقمت، تا ببيني انسان با آن چه معامله
دبير مان تخداي تعالي مصرفش كند، و از حيث آن تصرفي كه گفتيم روح عبوديت در آن بدمد، و در تحت واليت خدا كه ه

ربوبي او بر شؤون بندگان است قرارش دهد، آن وقت براي او نعمت خواهد بود، و الزمه اين حرف اين است كه نعمت در 
شود كه مشتمل بر مقداري از آن واليت باشد، هم چنان كه حقيقت همان واليت الهي است، و هر چيزي وقتي نعمت مي

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي  "، و نيز فرموده:«1» "لَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِاللَّهُ وَلِيُّ ا "خداي عز و جل فرموده:



 :و نيز در باره رسول گراميش فرموده« 1» "الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ

 "مُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ، وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماًفَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّ "
 .كنداينها و آياتي ديگر واليت الهي و آثار آن را بيان مي «2»

 090ص : دين اسالم از حيث اشتمال آن بر واليت خدا و رسول و اولياء امر، نعمت است[ ..... ]

پس اسالم كه عبارت است از مجموع آنچه از ناحيه خداي سبحان نازل شده، تا بندگانش به وسيله آن اسالم، وي را عبادت 
كنند يكي از اديان الهي است، و اين دين بدان جهت كه از حيث عمل به آن مشتمل است بر واليت خدا و واليت رسول او 

 .خداي تعالي است، و آن هم چه نعمتي كه قابل قيا َ با هيچ نعمت ديگر نيستو واليت اولياي امر، بدين حيث نعمت 

به واليت  شود مگرو واليت خداي سبحان يعني سرپرست او نسبت به امور بندگان و تربيت آنان به وسيله دين تمام نمي
ن جناب و به اذن خداي شود مگر به واليت اولي االمر كه بعد از در گذشت آرسولش، و واليت رسولش نيز تمام نمي

 سبحان زمام اين تربيت و تدبير را به

__________________________________________________ 

ره، سوره بق "برد.ها خارج و به سوي نور ميخداي تعالي سرپرست و ولي كساني است كه ايمان آوردند آنان را از ظلمت(1)
 ."122آيه 

ه سور "تعالي موالي كساني است كه ايمان آوردند و اينكه كافران مواليي ندارند. و اين بدان جهت است كه خداي(2)
 ."11محمد، آيه 

دهد آورند، مگر وقتي كه تو را در حل اختالفاتي كه در بينشان رخ ميپس به پروردگارت سوگند كه انسانها ايمان نمي(3)
دهي آن طرف ديگر كمترين ناراحتي در دل ك طرف ميكني و حق را به يحكم بدانند، و عالوه بر اين وقتي حكمي مي

 "22سوره نساء، آيه  "خود از حكم تو احسا َ نكنند، و به تمام معنا تسليم باشند.
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يعُوا اللَّهَ وَ أَطِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا "فرمايد:دست بگيرند، هم چنان كه خداي تعالي به اين مطلب تصريح كرده مي
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ  "فرمايد:، كه معناي آن در بحثي مفصل گذشت، و نيز مي«1» "الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

 .آيد، كه ان شاء اللَّه تعالي بحث در معناي آن بزودي مي«1» "آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ، وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ

 090.... ص : [ ."اولي االمر "ناظر است بر كمال يافتن دين خدا در تشريع، و تماميت يافتن واليت نعمت با نصب "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... "جمله:]

مجموع معارف  -كه همان روزي است كه كفار از دين شما مايو َ شدند -آيه مورد بحث اين شد: امروز پس حاصل معناي
اي كه به شما نازل كرديم را با حكم واليت كامل كرديم، و نعمت خود را كه همان نعمت واليت يعني اداره امور دين دينيه

علوم گرفت، و مقبل از امروز با واليت خدا و رسول صورت مي و تدبير الهي آن است بر شما تمام نموديم، چون اين تدبير تا
تواند ادامه داشته باشد كه رسول در قيد حيات باشد، و وحي خدا هم چنان بر وي است كه واليت خدا و رسول تا روزي مي

مايت نموده و نازل شود، و اما بعد از در گذشت رسول و انقطاع وحي ديگر رسولي در بين مردم نيست تا از دين خدا ح
دشمنان را از آن دفع كند، پس بر خدا واجب است كه براي ادامه تدبير خودش كسي را نصب كند، و آن كس همان ولي امر 

 .است "وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "بعد از رسول و قيم بر امور دين و امت او مصداق جمله:

ود، و به حد تمام نرسيده بود، امروز با نصب ولي امر، بعد از پس واليت كه مشروع واحدي است تا قبل از امروز ناقص ب



 .رسول تمام شد

ن من اسالم را بدا "رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً "و وقتي دين خدا در تشريعش به حد كمال رسيد، و نعمت واليت تمام شد
رفتن شود، و با در نظر گدا كسي پرستيده نميجهت كه ديني از اديان توحيد است براي شما پسنديدم، در اين دين غير از خ

شود، آري تنها خدا و كسي كه خدا فرموده باشد يعني اينكه طاعت همان عبادت است قهرا غير از او كسي اطاعت نمي
 .شودرسول و اولي االمر اطاعت مي

 قشان مبدل به امنيت شده، و خدايدهد از اينكه مؤمنين امروز ديگر خوف سابق را ندارند و دين سابپس آيه شريفه خبر مي
تعالي براي مؤمنين دين را پسنديده، كه متدين به دين اسالم شوند، )كه دين توحيد است يعني غير از خدا در آن دين كسي 

 اطاعت و پرستش

__________________________________________________ 

اء، سوره نس "و اطاعت كنيد پيامبر و صاحبان امر و واليت بر شما را.ايد، اطاعت كنيد خدا را اي كساني كه ايمان آورده(1)
 "24آيه 

 "دهند.خوانند، و در حال ركوع صدقه مياند نماز ميولي شما تنها و تنها خدا و رسول او و كساني است كه ايمان آورده(2)
 "22سوره مائده، آيه 
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ست كه تنها او را پرستش كنند، و چيزي را در اطاعت شريك او نسازند، مگر كسي را كه خود او ، پس بر مؤمنين ا(شودنمي
 .دستور داده اطاعتش كنند

 مْوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ "فرمايد:و اگر خواننده گرامي در آيه شريفه زير دقت كند كه مي
ونَنِي بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُفِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ، وَ لَيُ

 .«1» "هُمُ الْفاسِقُونَال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ 

وقت  تطبيق كند، آن "الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ... "و پس از دقت كامل در آن فقرات آن را با فقرات آيه شريفه:
ا نظر م شود كه در آيه مورد بحث يكي از مصاديق وعده، در آيه سوره نور انجاز و عملي شده است، چون بهكامال متوجه مي

رَ بَعْدَ ذلِكَ وَ مَنْ كَفَ "زمينه معرفي نتيجه است، هم چنان كه جمله "يَعْبُدُونَنِي ال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً "زمينه گفتار در جمله:
ن ياش آن است كه مؤمنخواهد بفرمايد: ايمان و عمل صالح نتيجههم به اين معنا اشاره دارد، مي "فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ

صاحب كره زمين شوند، و بر روي زمين شركي باقي نماند بطوري كه اگر كسي باز هم شرك بورزد، در حقيقت بدون هيچ 
 .كار و منحرف شده استاي تبهبهانه

و با در نظر گرفتن اينكه سوره نور قبل از سوره مورد بحث نازل شده، به شهادت اينكه داستان افك )تهمت به عايشه( و آيه 
 .شودانه زدن به زناكاران و آيه حجاب و آياتي ديگر در آن سوره واقع شده، مطلب كامال روشن ميتازي

 "به معناي قحطي و گرسنگي، و كلمه: "مخمصة "كلمه "فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
الثي مجرد آن جنف با جيم است كه به معناي اين است كه دو پاي شخصي متمايل به به معناي تمايل است، ث "تجانف

با حاء است، كه به اين معنا است كه پاهاي  "حنف "در مقابل كلمه -و در نتيجه گشاد راه برود -خارج از اندام خود بشود،
 .پاها به يكديگر سائيده بشودرود بطوري كه وقتي راه مي -شخصي از حالت استقامت متمايل به طرف داخل بشود،

 شود، اول اينكه جواز خوردن گوشت و چيزهاي ديگرياز سياق آيه سه نكته استفاده مي

__________________________________________________ 



جانشين خود كند، هاي صالح كردند، وعده قطعي داده كه آنان را در زمين خدا به كساني كه از شما ايمان آوردند، و عمل(1)
همانطور كه مؤمنين قبل از ايشان را جانشين كرد، و نيز وعده داده كه وضع را طوري آماده سازد كه بتواند ديني را كه خدا 
برايشان پسنديده اقامه كنند، و خوفي كه تا كنون داشتند را مبدل به امنيت كند، تا بتوانند مرا بپرستند، و چيزي را شريك 

سوره  "د.كارنسازيها و مددهاي الهي باز هم كفر بورزد، چنين كساني فاسق و تبهكسي كه بعد از اين زمينهمن نگيرند، و 
 ."22نور، آيه 
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كه در آيه حرام شده حكمي اولي نيست، حكم اولي همان حرمت است، بلكه حكم ثانوي و مخصوص زماني است كه 
اي است كه از ميرد، دوم اينكه حكم جواز محدود به اندازهحرمات سد جوع نكند از گرسنگي ميشخص مسلمان اگر از آن م

، تواند شكم خود را از گوشت مردار پر كندمردن جلوگيري كند، و ناراحتي گرسنگان را بر طرف سازد، پس چنين كسي نمي
ب عقاب ارتباط دارد، و مايه محو عقاب آنها سوم اينكه صفت مغفرت و مثل آن صفت رحمت همانطور كه با گناهان مستوج

شود، و خالصه كالم اينكه مغفرت و رحمت شود، همچنين با منشا آن نافرمانيها كه همان حكم خدا است نيز متعلق ميمي
شود، و آمرزد و يك وقت متوجه خود حكم ميشود، و آن را ميمي -يعني مخالفت با حكم خدا -يك وقت متوجه معصيت

بر ميدارد مثل همين مورد كه خداي تعالي حكم حرمت را برداشته، تا اگر كسي از روي ناچاري گوشت مردار را خورد آن را 
 .گناه نكرده باشد، و در نتيجه مستوجب عقاب نيز نشده باشد

 094بحثي علمي در سه فصل ..... ص : 

 094فصل اول در عقائد امتها در مورد خوردن گوشت ..... ص : 

در اين معنا هيچ شكي نيست كه انسان مانند ساير حيوانات و گياهان مجهز به جهاز گوارش است، يعني دستگاهي دارد كه 
كند، به آن مقداري كه بتواند در آن عمل كند، و آن را جزء بدن خود سازد، و به اين اجزايي از مواد عالم را به خود جذب مي
ا بر اين براي اينگونه موجودات هيچ مانعي طبيعي وجود ندارد از اينكه هر غذايي كه وسيله بقاي خود را حفظ نمايد، پس بن

براي او قابل هضم و مفيد باشد بخورد، تنها مانعي كه از نظر طبع تصور دارد اين است كه آن غذا براي آن موجودات ضرر 
 .داشته باشد، و يا مورد تنفر آنها باشد

 زند، برايكه فالن چيز خوردني براي بدن او ضرر دارد، و نظام جسمي او را بر هم مي اما متضرر شدن مثل اينكه در يابد
ورزد و يا مثل اينكه اينكه مسموم است و يا خودش سم است، در چنين مواردي انسان و حيوان و نبات از خوردن امتناع مي

يان و شرايع مختلفه الهي تحريم شده، و امتناع در يابد كه خوردن فالن چيز براي روح او ضرر دارد، مثل چيزهايي كه در اد
 .از خوردن اينگونه چيزها امتناع به حسب طبع نيست، بلكه امتناع فكري است

و اما تنفر عبارت است از اينكه انسان يا هر جاندار ديگر چيزي را پليد بداند، و در نتيجه طبع او از نزديكي به آن امتناع 
داند، و از شود، زيرا انسان نجاست خود را پليد ميجاست خود را بخورد كه چنين چيزي نميبورزد، مثل اينكه يك انساني ن
 نزديكي به آن نفرت دارد، بله
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شود كه تنفر انسان از خوردن اند كه نجاست خود را بخورند، گاهي هم ميگاهي انسانهاي ديوانه و يا كودك ديده شده
هاي طبع نباشد، بلكه اين امتناعش مستند باشد به عواملي اعتقادي، چون مذهب و يا عادت قومي، و سنتچيزي به حسب 



اي كه در مجتمعات گوناگون رائج است، مثال مسلمانان از گوشت خوك نفرت دارند، و نصارا آن را خوراكي مطبوع و مختلفه
از قبيل قورباغه و خرچنگ و موش و  -، كه بسياري از حيواناتدانند، و در مقابل اين دو امت، ملل غربي هستندپاكيزه مي

شمارند، اين قسم از امتناع، امتناع بر خورند، در حالي كه ملل مشرق زمين آنها را پليد ميامثال آن را با ميل و رغبت مي
 .اي است كسبيحسب طبع اولي نيست، بلكه بر حسب طبع ثانوي و قريحه

اي دارند، طرقي بسيار كه از نقطه امتناع شروع و به نقطه ها طرق مختلفهغذي به گوشتپس روشن شد كه انسان در ت
داند دليلش طبع او است، و آنچه را كه حرام و شود، هر چه را كه مباح و گوارا ميآزادي مطلق در عرضي عريض ختم مي

 .داند دليلش يا فكر او است يا طبع ثانوي اوناگوار مي

 دانند، و اين طرفها تحريم شده، و پيروان اين سنت هيچ حيواني را حالل گوشت نميتمامي گوشت در سنت بودا خوردن
اند، هاي آفريقا )و بعض متمدنين اروپا و غرب( پيش گرفتهتفريط در مساله خوردن گوشت است، و طرف افراط آن را وحشي

 .كه از خوردن هيچ گوشتي حتي گوشت انسان امتناع ندارند

خورد، چهارپايان را هم به هر در دوران جاهليت گوشت چهارپايان و ساير حيوانات از قبيل موش و قورباغه را مياما عرب 
اش كرده باشند، و چه طوري ديگر مرده خورد، چه اينكه سرش را بريده باشند، و چه اينكه خفهشد مينحوي كه كشته مي

و نيم خورده درندگان از آنها ياد شده  "نطيحه "و "مترديه "و "وقوذهم "و "منخنقه "باشد، كه در آيه گذشته به عنوانهاي
شد ككشيد حالل است، و آنچه خدا ميگفتند: چطور شد كه آنچه خود شما ميشدند ميبود، و وقتي مورد اعتراض واقع مي

ا گوشت فرق دارد، شود، كه مگر گوشت باي اشخاص شنيده ميحرام است، هم چنان كه امروز نيز همين جواب از پاره
همين كه گوشتي سالم باشد و به بدن انسان صدمه وارد نياورد آن گوشت خوردني است، هر چند كه بي ضرر بودنش به 

وسيله عالجهاي طبي صورت گرفته باشد و خالصه گوشت حرام آن گوشتي است كه دستگاه گوارش آن را نپذيرد، از آن 
 .ت است، و هيچ فرقي بين آنها نيستگذشته همه گوشتها براي اين دستگاه گوش
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 شدند، بدندادند و نيز رسمشان چنين بود كه هر گاه دچار قحطي ميخوردند، و بخورد ميهمانان ميكردند، و ميكباب مي
خوردند، امروز نيز خوردن خون در بسياري از آمد ميكردند، و هر چه خون بيرون ميد را با آلتي برنده سوراخ ميشتر خو

 .هاي غير مسلمان رائج استامت

 از خوردن هيچ حيواني حتي سگ و گربه و -شودپرستان چين رواج بيشتري دارد، و بطوري كه شنيده ميو اين سنت در بت
 .و ساير حشرات امتناع ندارند حتي كرمها و صدفها

و اما اسالم در بين آن سنت تفريطي و اين روش افراطي راهي ميانه را رفته، از بين گوشتها هر گوشتي كه طبيعت انسانهاي 
داند، در تحت عنوان كلي طيبات حالل كرده، و سپس معتدل و يا به عبارتي طبيعت معتدل انسانها آن را پاكيزه و مطبوع مي

ب و و در بعضي از چهار پايان چون اس -نوان كلي را به چهار پايان يعني بهائم كه عبارتند از گوسفند و بز و گاو و شتراين ع
كه عالمتش داشتن سنگدان و پرواز به طريق بال  -خوار نباشدو در ميان پرندگان به هر مرغي كه گوشت -االغ به كراهت

 .ماهياني كه فلس دارند، به آن تفصيلي كه در كتب فقه آمده تفسير كرده استو در آبزيها به  -زدن و نداشتن چنگال است

و از اين حيوانات حالل گوشت خون و مردار و آنچه براي غير خدا ذبح شده را تحريم كرده، و غرض در اين تحريم اين 
تا براي است، و نيز فطربوده كه بشر بر طبق سنت فطرت زندگي كند، چون بشر در اصل فطرت به خوردن گوشت عالقمند 

قائل  ورزد، احترامفكر صحيح و طبع مستقيم كه از تجويز هر چيزي كه نوعا ضرر دارد، و يا مورد نفرت طبع است امتناع مي
 .است



 096داند؟ ..... ص : فصل دوم:چطور اسالم كشتن حيوان را تجويز كرده با اينكه رحم و عاطفه آن را جائز نمي

 اشاره

برد، ن سؤال به ذهن بعضي وارد شود، كه حيوان نيز مانند انسان جان و شعور دارد، او نيز از عذاب ذبح رنج ميچه بسا كه اي
دارد به اينكه از هر مكروهي حذر نموده، و از أ لم هر عذابي خواهد نابود شود و بميرد، و غريزه حب ذات كه ما را واميو نمي

دارد به اينكه نسبت به افراد همنوع خود همين احسا َ را داشته زه ما را وا ميبگريزيم، و از مرگ فرار كنيم، همين غري
باشيم، يعني آنچه براي ما درد آور است براي افراد همنوع خود نپسنديم، و آنچه براي خودمان دشوار است براي همنوع خود 

 .نيز دشوار بدانيم، چون نفو َ همه يك جورند

ه اي كحيوان جريان دارد با اين حال چگونه به خود اجازه دهيم كه حيوانات را با شكنجهو اين مقيا َ عينا در ساير انواع 
 شويم متالم سازيم، و شيريني زندگي آنهاخود از آن متالم مي
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م سبحان ارحرا مبدل به تلخي مرگ كنيم، و از نعمت بقاء كه شريفترين نعمت است محروم سازيم؟ و با اينكه خداي 
سازد؟ كه همه اش چگونه با اين تبعيض در مخلوقاتش مياي داده؟ و رحمت واسعهالراحمين است، او چرا چنين اجازه

 .جانداران را فدايي و قرباني انسان بسازد؟

 142اسا َ شرايع دين و زير بناي آن حكمت و مصالح حقيقي است نه عواطف وهمي[ ..... ص : ]

ر يك جمله كوتاه اين است كه اسا َ شرايع دين و زير بناي آن حكمت و مصالح حقيقي است، نه جواب از اين سؤال د
 .عواطف وهمي، خداي تعالي در شرايعش حقائق و مصالح حقيقي را رعايت كرده، نه عواطف را كه منشاش وهم است

ر تواناييش مورد دقت قرار دهد، توضيح اينكه اگر خواننده محترم وضع زندگي موجوداتي كه در دستر َ او است به مقدا
فهمد كه هيچ موجودي نيست، مگر آنكه خواهد ديد كه هر موجودي در تكون و در بقايش تابع نامو َ تحول است و مي

تواند به موجودي ديگر متحول شود، و يا موجودي ديگر به صورت خود او متحول گردد، يا بدون واسطه و يا با واسطه و مي
ماند مگر با فنا شدن نيست به وجود آيد مگر با معدوم شدن موجودي ديگر، و هيچ موجودي باقي نميهيچ موجودي ممكن 

تواني بگويي عالم آكل و ماكول است، موجودي ديگر، بنا بر اين عالم ماده عالم تبديل و تبدل است، و اگر بخواهي مي
 .(زدساخورد و جزء وجود خود مي)پيوسته موجودي موجوداتي ديگر را مي

نمايند، و به آن صورت مناسب خوردند و آن را جزء وجود خود ميبينيد كه موجودات مركب زميني از زمين و مواد آن ميمي
 .سازدخورد و فاني ميدهند و دوباره زمين خود آن موجود را ميبا صورت خود و يا مخصوص به خود مي

نمايند تا به حد رشد برسند، دوباره كنند، و از هوا استنشاق مييه ميآورند و با مواد زميني تغذگياهان از زمين سر در مي
خورد، و ساختمان آنها را كه مركب از اجزايي است تجزيه نموده، اجزاي اصلي آنها را از يكديگر جدا زمين آن گياهان را مي

شود، و گياه زمين زمين گياه مي گرددآورد، و مدام و پي در پي هر يك به ديگري بر ميو به صورت عناصر اوليه در مي
 .شودمي

 سازد، و بعضي از انواع حيواناتكند آب و هوا را جزء بدن خود ميبينيم حيوان از گياهان تغذيه ميگذاريم، ميقدمي فراتر مي
ارش كنند، چون از نظر جهاز گوخورند، و از گوشت آنها تغذيه ميچون درندگان زميني و هوايي حيوانات ديگر را مي



حشراتي  كنند، وهاي گياهان تغذي ميتوانند بخورند، ولي كبوتران و گنجشكان با دانهمخصوص كه دارند چيز ديگري نمي
 مكند، و همچنين انواع امثال مگس و پشه و كك از خون انسان و ساير جانداران مي
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 .شوندانجام همه آنها خوراك زمين ميحيواناتي ديگر كه غذاهايي ديگر دارند، و سر 

پس نظام تكوين و نامو َ خلقت كه حكومتي علي االطالق و به پهناي همه عالم دارد، تنها حاكمي است كه حكم تغذي را 
معين كرده، موجودي را محكوم به خوردن گياه، و موجودي ديگر را محكوم به خوردن گوشت، و يكي ديگر را به خوردن 

ي را به خوردن خون كرده، و آن گاه اجزاي وجود را به تبعيت از حكمش هدايت نموده است، و نيز او تنها دانه، و چهارم
حاكمي است كه خلقت انسان را مجهز به جهاز گوارش گياهان و نباتات كرده، پيشاپيش همه جهازها كه به وي داده 

اي بريدن، چند عدد براي شكستن، و گاز گرفتن، و دندانهايي است كه در فضاي دهان او به رديف چيده، چند عدد آن بر
 "و چهارمي را طواحن "دندان نيش "، و دومي را رباعيات، و سومي را انياب"دندان جلو "آسياب كردن كه اولي را ثنائيات،

رندگان دناميم، و همين خود دليل بر اين است كه انسان گوشتخوار تنها نيست، و گر نه مانند مي "دندان آسياب يا كرسي
بود، و علف خوار تنها نيز نيست، و گر نه مانند گاو و گوسفند بي نياز از ثنايا و انياب  -طواحن -بي نياز از دندانهاي كرسي

 .فهميم كه انسان هم علفخوار است و هم گوشتخواربود، پس چون هر دو نوع دندان را دارد، مي

 ذائقه انسان تنها از گياهان لذت -بينيم قوه چشاييگذاريم، ميگوارش ميتر از دندانها به مرحله دوم از جهاز قدمي به عقب
 برد، در حالي كه گوسفند چنيندهد، و از خوب آنها لذت ميو نفرت ندارد، بلكه طعم خوب و بد انواع گوشتها را تشخيص مي

ردازيم، پاز هاضمه او ميتشخيص نسبت به گوشت، و گرگ چنين تشخيص نسبت به گياهان ندارد، در مرحله سوم به جه
كند، همه اينها هدايتي است بينيم جهاز هاضمه انسان نسبت به انواع گوشتها اشتها دارد، و به خوبي آن را هضم ميمي

باشد، كه تو انسان حق داري گوسفند را مثال ذبح كني، و از گوشت آن ارتزاق تكويني و حكمي است كه در خلقت مي
ين هدايت تكوين و حكم عملي آن فرق بگذاريم، هدايتش را بپذيريم و تسليم آن بشويم، ولي نمايي، آري ممكن نيست ب

 .اش را منكر شويمحكم اباحه

همي به جز احياء آثار فطرت كه در پس پرده جهل بشر قرار  -دين فطري است -همانطور كه بارها گفته شد -اسالم هم
 اي حيوانات حالل است، زيرا اينانسته حكم كند، كه خوردن گوشت پارهتوگرفته ندارد، و چون چنين است به جز اين نمي

 .اي تكوينيحكم شرعي در اسالم مطابق است، با حكم اباحه

اسالم همانطور كه با تشريع خود اين حكم فطري را زنده كرده، احكام ديگري را كه واضع تكوين وضع كرده نيز زنده كرده 
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موانعي از بي بند و باري در حكم تغذي منع كرده، يكي از آن موانع حكم عقل است كه اجتناب از خوردن هر گوشتي كه 
ضرر جسمي يا روحي دارد را واجب دانسته، مانع ديگر، حكم عواطف است، كه از خوردن هر گوشتي كه طبيعت بشر مستقيم 

م گردد، اسالم هم اين دو حكهاي اين دو حكم نيز به تصرفي از تكوين بر ميداند نهي كرده، و ريشهطرة آن را پليد ميالف
را معتبر شمرده، هر گوشتي كه به نمو جسم ضرر برساند را حرام كرده، هم چنان كه هر گوشتي كه به مصالح مجتمع 

گوسفند يا شتري كه براي غير خدا قرباني شود(، و يا از طريق قمار و انساني لطمه بزند را تحريم نموده، مانند )گوشت 
ريم كرده داند، را تحاستقسام به ازالم و مثل آن تصاحب شده باشد، و نيز گوشت هر حيواني كه طبيعت بشر آن را پليد مي

 .است



 144..... ص : رأفت و رحمت از مواهب خلقت است، ولي تكوين آن را حاكم علي االطالق قرار نداده[ ]

سازد، جوابش اين است كه آري هيچ و اما اينكه گفتند حس رأفت و رحمت با كشتن حيوانات و خوردن گوشت آنها نمي
شكي نيست كه رحمت خود موهبتي است لطيف، و تكويني، كه خداي تعالي آن را در فطرت انسان و بسياري از حيوانات كه 

وديعه نهاده، اال اينكه چنان هم نيست كه تكوين حس رحمت را حاكم علي االطالق  ايم بهتا كنون به وضع آنها آشنا شده
بر امور قرار داده باشد، و در هيچ صورتي مخالفت آن را جائز نداند، و اطاعتش را بطور مطلق و در همه جا الزم بشمارد، 

جبور باشيم او را در همه امور حاكم كند ما چرا مخوب وقتي تكوين خودش رحمت را بطور مطلق و همه جا استعمال نمي
 .كند وجود دردها و بيماريها و مصائب و انواع عذابها استقرار دهيم، دليل اينكه تكوين رحمت را بطور مطلق استعمال نمي

از سوي ديگر اين صفت يعني صفت رحمت اگر در حيوانات بطور مطلق خوب و نعمت باشد در خصوص انسان چنين نيست، 
عدالت بدون قيد و شرط و بطور علي االطالق فضيلت نيست، چون اگر اينطور بود مؤاخذه ظالم به جرم اينكه  يعني مانند

و حتي زدن يك سيلي به قاتل جنايتكار صحيح  -ظلم كرده، و مجازات مجرم به خاطر اينكه مرتكب جرم شده درست نبود
متجاوز، و به مقدار تعدي او تعدي كردن درست نبود، و حال اگر  و همچنين انتقام گرفتن از -نبود، زيرا با ترحم منافات دارد

 .شوندظالم و مجرم و جاني و متجاوز را به حال خود واگذاريم دنيا و مردم دنيا تباه مي

و با اين حال اسالم امر رحمت را بدان جهت كه يكي از مواهب خلقت است مهمل نگذاشته، بلكه دستور داده كه رحمت 
ه، خواهند ذبح كنند منع نمودداده شود، و از اينكه حيواني را بزنند نهي كرده، و حتي زدن حيواني را كه ميعمومي گسترش 

خنقه و و تحريم من -و دستور اكيد داده ما دام كه حيوان ذبح شده جانش بيرون نيامده اعضائش را قطع و پوستش را نكنند،
 كه حيواني را پيش روي حيوان ديگري مثل ، و نيز نهي كرده از اين-موقوذه از همين باب است
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ترين وضع را مقرر فرموده، و آن بريدن چهار رگ گردن او است، ترين و ماليمآن ذبح كنند، و براي ذبح كردن حيوان راحت
ار است ذبح شود آب در اختيارش )دو تا لوله خون و يك لوله تنفس و يك لوله غذا(، و نيز دستور فرموده حيواني را كه قر

 .بگذاريد، و از اين قبيل احكام ديگري كه تفصيل آنها در كتب فقه آمده است

و با همه اينها اسالم دين تعقل است، نه دين عاطفه، و در هيچ يك از شرايعش عاطفه را بر احكام عقلي كه اصالح گر نظام 
نها آن احكامي را معتبر شمرده كه عقل آن را معتبر شمرده است، كه مجتمع بشري است مقدم نداشته، و از احكام عاطفه ت

برگشت آن نيز به پيروي حكم عقل است. و اما اينكه گفتند رحمت الهي چگونه با تشريع حكم تزكيه و ذبح حيوانات سازگار 
ده و رقت قلب ناشي شاست؟ با اينكه خداي تعالي ارحم الراحمين است، جوابش اينست كه اين شبهه از خلط ميان رحمت 

 شود، انساناست، آنچه در خداي تعالي است رحمت است نه رقت قلب، كه تاثر شعوري خاص است در انسان كه باعث مي
رحم دل نسبت به فرد مرحوم تلطف و مهرباني كند، و اين خود صفتي است جسماني و مادي كه خداي تعالي از داشتن آن 

و اما رحمت در خداي تعالي معنايش افاضه خير بر مستحق خير است، آن هم  -ك علوا كبيراتعالي اللَّه عن ذل -متعالي است،
شود كه عذاب را رحمت خدا و به عكس رحمت او را عذاب به مقداري كه استحقاق آن را دارد، و به همين جهت بسا مي

د از ، پس اين فكر را باي-پنداريميهم چنان كه تشريع حكم تذكيه حيوانات را براي حيوانات عذاب م -دهيم،تشخيص مي
مغز بيرون كرد كه احكام الهي بايد بر طبق تشخيص ما كه ناشي از عواطف كاذبه بشري است، بوده باشد، و مصالح تدبير 
در عالم تشريع را بخاطر اينگونه امور باطل ساخته، و يا در اينكه شرايعش را مطابق با واقعيات تشريع كرده باشد مسامحه 

 .كند



پس از همه مطالب گذشته اين معنا روشن گرديد كه اسالم در تجويز خوردن گوشت حيوانات و همچنين در جزئيات و قيد و 
شرطهايي كه در اين تجويز رعايت نموده امر فطرت را حكايت كرده، فطرتي كه خداي تعالي بشر را بر آن فطرت خلق 

 ."عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّا ََ "كرده،

 388فصل سوم در پاسخ از اين سؤال است كه چرا اسالم حليت گوشت را مبني بر تذكيه كرد؟ ..... ص : 

 توضيح سؤال اينكه ما پذيرفتيم كه خلقت بشر طوري است كه هم مجهز به جهاز 
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داند، و بدنبال اين حكم گياه خواري است، و هم جهاز گوشتخواري، و فطرت و خلقت گوشتخواري را براي انسان جائز مي
ه چرا آيد كفطرت، اسالم هم كه شرايعش مطابق با فطرت است خوردن گوشت را جائز دانسته، ليكن اين سؤال پيش مي

اكتفاء نكرد، با اينكه اگر اكتفاء كرده بود مسلمين هم گوشت  ميرنداسالم به خوردن گوشت حيواناتي كه خودشان مي
بريدند، در نتيجه عواطف و رحمتشان گرفتند، و با كمال بي رحمي حيواني را سر نميخوردند، و هم كارد بدست نميمي

 شد؟دار نميجريحه

رحمت به معناي رقت قلب واجب جواب اين سؤال از بياناتي كه در فصل دوم گذشت روشن گرديد، چون در آنجا گفتيم 
داند، بلكه پيروي از آن را باعث ابطال بسياري از احكام حقوقي و جزائي االتباع نيست، و عقل پيروي آن را الزم نمي

داند، و خواننده عزيز توجه فرمود كه اسالم در عين اينكه احكامش را تابع مصالح و مفاسد واقعي قرار داده، نه تابع مي
ذلك در بكار بردن رحمت به آن مقدار كه ممكن و معقول بوده از هيچ كوششي فروگذار نكرده، هم مصالح عواطف، مع 

 .واقعي را احراز نموده، و هم ملكه رحمت را در بين نوع بشر حفظ كرده

ر گوشت آنها گميرند علت مرگشان بيماريهايي است كه ادانيم بيشتر گاو و گوسفند و شتراني كه ميعالوه بر اينكه )همه مي
شود، و اين خود خالف رحمت گردند(، و مزاج آنان تباه و بدنها متضرر ميخورده شود انسانها هم به همان بيماريها مبتال مي

كرد به اينكه تنها از گوشت حيواني بخورد كه مثال از كوه پرت شده، آن وقت ميبايستي همه است، و اگر بشر را محكوم مي
 .بچرخند ببينند كجا حيواني از كوه پرت شده است، و اين براي بشر حكمي حرجي و خالف رحمت استافراد بشر دور دنيا 

 380بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

 اشاره

ازل قرآن ن در هيچ جاي "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "در تفسير عياشي از عكرمه از ابن عبا َ روايت كرده كه گفت: آيه شريفه:
نشده مگر آنكه امير آن و شريف آن علي )ع( است، خداي تعالي اصحاب محمد )ص( را در بسياري از موارد قرآن مورد 

 «1» .عتاب و مالمت قرار داده، ولي علي )ع( را جز بخير ياد نفرموده

 مؤلف: در تفسير برهان از موفق بن احمد از عكرمه روايت كرده كه او نظير اين حديث

__________________________________________________ 
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 .و در نقل او بقيه حديث نيامده« 1»از ابن عبا َ روايت نموده است،  "امير آن و شريفش علي است "را تا جمله



ر سابق آن را از در المنثور نقل كرديم، و در بعضي از روايات امام رضا نيز آن را از عكرمه روايت كرده، و ما د «2»عياشي 
و « 2»نيامده، مگر آنكه در حق ما نازل شده است،  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ")ع( آمده كه فرمود: در قرآن در هيچ جايي جمله:

 .باطن قرآن است ترين مصداق آن است، و يا از باباين روايات از باب تطبيق كلي بر روشن

 "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "و در همان كتاب است كه عبد اللَّه بن سنان گفته: من از امام صادق )ع( از آيه شريفه:
 «3»پرسيدم، فرمود: منظور از عقود همه پيمانها است. 

 «2»رده است. مؤلف: قمي نيز اين مطلب را از آن جناب در تفسير خود نقل ك

و يا امام صادق )عليهما السالم( از كالم  -و در تهذيب با ذكر سند از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: من از امام باقر
پرسيدم، فرمود جنين حيوانات كه در شكم مادرند و هنوز متولد  "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ":فرمايدخداي عز و جل كه مي

اند، در صورتي كه كرك و مو در آورده باشند زكاتشان زكات مادرشان است، )يعني همين كه مادرش را ذبح كنند آن نشده
جنين نيز ذبح شده است( و اين جمله از كالم خداي تعالي به هر معنا كه منظور خداي تعالي باشد شامل جنين حيوانات نيز 

 «2»شود. مي

نيز از آن جناب و از يكي از دو امام باقر و صادق )عليهما السالم( روايت شده، « 2»ه و فقي «7»مؤلف: اين حديث در كافي 
عياشي نيز اين معنا را در تفسير خود از محمد بن مسلم از يكي از آن دو بزرگوار و به سندي ديگر از زراره از امام صادق )ع( 

 ، و قمي آن را در«9»نقل كرده 
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 «1»اند. و صاحب مجمع از امام ابي جعفر )باقر( و امام صادق )عليهما السالم( نقل كرده« 1»تفسير خود 

كه منظور از شعائر خدا احرام و طواف و نماز  آمده "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
خواندن در مقام ابراهيم، و سعي بين صفا و مروه، و بطور كلي همه مراسم حج است و يكي از آن مراسم اين است كه اگر 

ت آلود كند و يا پوسكسي حيواني به نيت قرباني كردن همراه خود حركت دهد، آن را اشعار كند، يعني كوهان شتر را خون
آن را كنده، و يا لنگه كفشي به گردنش بياويزد، تا مردم همه بشناسند كه اين حيوان قرباني است، و اگر فرار كرد و گم شد 

خوانند، به اين مناسبت كه با خونين كردن كوهان شتر و آن ديگر مراسم، كسي متعرض آن نشود، اين مراسم را شعائر مي
 .ن قرباني است تا آن را بشناسنددارند كه اين حيوااشعار و اعالم مي

 "منظور ماه ذي الحجه است، كه يكي از ماههاي حرام است، و منظور از هدي در جمله: "وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ "و اينكه فرمود:



وَ لَا  "لهدهد، و در معناي كلمه قالئد در جمآن قرباني است كه محرم بعد از احرام بستن با خود حركت مي "وَ لَا الْهَدْيَ
فرمود: منظور اين است كه زائر بيت اللَّه لنگه كفشي را كه در آن كفش نماز خوانده به گردن آن حيوان بياويزد، و  "الْقَالئِدَ

 «2»كند. فرمود يعني كساني كه به قصد حج خانه خدا حركت مي "و ال آمين البيت الحرام "در معناي جمله:

 383[ ..... ص : "و ال امين البيت الحرام ":رواياتي در باره شان نزول جمله]

و در مجمع البيان گفته امام ابو جعفر باقر )ع( فرموده اين آيه در باره مردي از قبيله بني ربيعه كه نامش حطم بوده نازل 
 .شده

د و مركب براه افتاد، و همراهان خو (و اضافه كرده كه سدي گفته است حطم بن هند بكري به قصد ديدار رسول خدا )ص
كني، از خود را خارج مدينه اطراق داد، و خود به تنهايي خدمت رسول خدا )ص( آمد، و عرضه داشت: به چه چيز دعوت مي
ود كه با شسوي ديگر رسول خدا )ص( قبال به اصحاب خود پيشگويي كرده بود كه امروز مردي از بني ربيعه بر شما وارد مي

كنم، آن مرد گفت: پس سول خدا )ص( پاسخ وي را داد كه من به چه چيز دعوت ميگويد، و چون رزبان شيطان سخن مي
 مرا
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ورت كنم، شايد بعد از مشورت به اسالم درآيم، اين حرف را گفت و بيرون شد، رسول خدا )ص( مهلت بده تا با همراهانم مش
نه بر هاي مدياي از گلهبه اصحابش فرمود: با چهره كافري داخل و با نقشه نيرنگي بيرون رفت، حطم در سر راه خود به گله

 .خواندمي خورد، و آن را به پيش انداخت و با خود برد، و در راه اين رجز را

 قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي ابل و ال غنم

 و ال بجزار علي ظهر و ضم باتوا نياما و ابن هند لم ينم

 بات يقاسيها غالم كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم

فند و نه سيعني حطم بدست يك چوپان، رمه اهل مدينه را سينه كرد، و گر نه خودش نه چوپاني شتر كرده و نه شباني گو
قصابي نموده، و گوشت بر روي ساطور قطعه قطعه كرده، صاحبان رمه شب را به خواب بسر بردند، ولي پسر هند نخوابيد، 
شب را بسر برد در حالي كه نوكري تيز پاي چون تير، زحمت چراندن رمه را به عهده داشت، غالمي با ساق باريك و پايي 

 .بدون گودي

 گذاري كرده بود، رسولصد زيارت حج براه افتاد، در حالي كه قرباني خود را با لنگه كفش عالمتآن گاه در سال بعد به ق
صاحب مجمع اضافه كرده كه  "وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ "خدا )ص( خواست تا او را به حضور خود بطلبد، اين آيه نازل شد:

ي از مشركين نازل شد، كه قصد خانه خدا داشتند، ولي بعد از عمره از ابن زيد گفته است اين آيه در روز فتح در باره مردم
احرام در آمدند، تا بتوانند از راه شكار فضل خدا كه همان رزق اوست بدست آورند، مسلمانان اظهار كردند كه اي رسول خدا 

 «1»آيه نازل شد.  اين مردم نيز مانند مردم مكه مشركند، اجازه بده بر آنان حمله ببريم، در پاسخشان اين

، و سيوطي در در المنثور «1»مؤلف: طبري داستان اول را از سدي و عكرمه نقل كرده، و داستان دوم را از ابن زيد آورده 



، و ليكن «2»دومي را از ابن ابي حاتم از زيد بن اسلم نقل كرده، و در نقل او آمده كه اين جريان در روز حديبيه اتفاق افتاده 
ه سوره اند كسازد، چون اين دو طائفه مسلم دانستهين دو قصه با آنچه نزد اهل نقل و مفسرين مسلم است نميهيچيك از ا

 :مائده در حجة الوداع نازل شده، و اگر اين دو داستان درست باشد بايد آيه
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، «1» "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "و آيه:« 1» "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَال يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا "
نازل شده باشد، و در صورت ديگر، معنا ندارد كه بعد از آن حكم به قتل، و  "وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ "قبل از آيه مورد بحث:

 .دستور به اينكه نزديك مسجد الحرام نشوند، بفرمايد: متعرض مشركين كه قصد خانه خدا دارند مشويد

ه ابن عبا َ و مجاهد و قتاده و ضحاك بطوري كه نقل و شايد اشكالي كه در اين دو داستان و امثال آن بوده باعث شده ك
به وسيله آيه پنجم و بيست و هشتم از سوره برائت نسخ شده است، و داستان  "وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ "شده بگويند: آيه:

 .آيد كه روايتي بوده باشد نه گفتار خود قمينسخ در تفسير قمي نيز آمده، و از ظاهر آن بر مي

سازد، و آن اين است كه سوره مائده بعد از سوره برائت نازل و با همه اين احوال و اقوال يك نكته همه آنها را باطل مي
شده، از طرق ائمه اهل بيت )عليهم السالم( نيز رواياتي رسيده، كه در سوره مائده ناسخ هست ولي منسوخ نيست، از اين 

 :روايات هم كه بگذريم جمله

صريح در اين است كه با نزول سوره مائده دين خدا كامل شده، و اين تصريح با اينكه  "...أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  الْيَوْمَ "
 .سازدبعضي از آيات آن نسخ شود نمي

نَّكُمْ وَ ال يَجْرِمَ "فرمايد:به منزله اجمالي است كه جمله بعدي آن كه مي "وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ "و بنا بر اين مفاد جمله:
 ،"... شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا

فرمايد: اگر مشركين قبال متعرض شما شدند و يا از زيارت شما جلوگيري كردند شما كند، و ميآن را تفسير و شرح مي
قصد خانه خدا دارند مشويد، و با تعرض خود نسبت به آنها و كشتن و بخاطر كينه توزي و از در انتقام متعرض آنها كه 

 .آزارشان حرمت خانه خدا را از بين نبريد، بلكه همواره بر بر و تقوا يكديگر را كمك كنيد

 382[ ..... ص : "تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي ... "در ذيل جمله "اثم "و "نيكي "رواياتي در باره معناي]

خ خود ، و بخاري در تاري"وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ ... "و در در المنثور است كه احمد و عبد بن حميد در تفسير اين آيه يعني جمله:
اند كه گفت: من به حضور رسول خدا )ص( رسيدم، و تصميم داشتم در سؤال از خوبيها و بديها چيزي از وابصه روايت كرده

اي تا اي، و آمدهخواهي به تو خبر دهم كه به چه منظور آمدهخود آن جناب فرمود: اي وابصه آيا ميرا فروگذار نكنم، ولي 
 :گويي يا من خبرت دهم، عرضه داشتمچه چيزهايي بپرسي؟ خودت مي

 اي از خوبيها و بديها بپرسي، آن گاه از انگشتان دستشيا رسول اللَّه شما بفرمائيد، فرمود: تو آمده
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فرمود: اي وابصه از اين قلبت بپر َ، از اين قلبت زد، و ميسه انگشت را جمع كرد، و با آنها پي در پي به سينه من مي
است كه قلب تو نسبت به آن آرامش يابد، بر آن چيزي است كه نفس تو بدان آرامش يابد،  بپر َ، بر و خوبي هر آن چيزي

و گناه آن عملي است كه در دل اضطراب و نگراني ايجاد كند، هر چند كه مردم يكي پس از ديگري حكم به درستي آن 
 «1»عمل كنند. 

اني، و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته(، و بيهقي از و در همان كتاب است كه احمد، و عبد بن حميد، و ابن حبان، و طبر
چيست؟ فرمود: خيالهاي باطلي كه به دل  -گناه -ص( پرسيد اثم)اند كه گفت: مردي از رسول خدا ابي امامه روايت كرده

زد، و اشود، پرسيد: حال بفرما ايمان چيست؟ فرمود: اينكه آدمي از كار زشتش بدش آيد، و كار نيكش خرسندش سوارد مي
 «1»كسي كه چنين است از مؤمنين است. 

 "و مسلم و ترمذي و حاكم و بيهقي در كتاب "االدب "و در همان كتابست كه ابن ابي شيبه و احمد و بخاري در كتاب
 :اند كه گفتاز نوا َ بن سمعان روايت آورده "الشعب

بر به معناي حسن خلق، و اثم به معناي هر  به چه معنا است؟ فرمود: "اثم "و "بر "شخصي از رسول خدا )ص( پرسيد:
خيالي است كه در دلت وارد شود، خيالي كه اگر مرتكب شدي دوست داري مردم آگاه نشوند، و اگر مردم خبردار شوند 

 «3» .ناراحت شوي

خبر « 3» "جُورَها وَ تَقْواهاوَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُ "از آيه شريفه: -كنيدبطوري كه مالحظه مي -مؤلف: اين روايات
 .دهد، مؤيد اين روايات معنايي است كه ما در گذشته براي اثم كرديممي

دستور به  اند: ايناند بعضي گفتهاختالف كرده "وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ "و در مجمع البيان گفته: مفسرين در معناي جمله:
يعني  -ورهاند از اين سنسخ شده، )نقل از اكثر مفسرين( بعضي ديگر گفته "ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِ ":وسيله آيه

 دانيم كه بر مسلمانان جائز نبوده كه ابتداء با مشركين قتالو از اين آيه هيچ حكمي نسخ نشده، براي اينكه مي -سوره مائده
رده باشند، آن گاه گفته است: اين قول از امام ابي جعفر )ع( روايت شده. كنند، مگر آنكه قبال خود مشركين قتال را آغاز ك

«2» 
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ه، در نتيجه دسوگند به نفس كه براستي خداي تعالي چقدر آن را بي عيب آفريده، و بديها و خوبيهايش را به آن الهام كر(4)
سوره  ".كند چه كاري فجور و گناه است، و چه كاري تقوا و خوب استهر انساني به وسيله اين الهام الهي، درك مي
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 387هاي حرام و استقسام به ازالم[ ..... ص : رواياتي در ذيل آيه مربوط به گوشت]

و در كتاب فقيه به سند خود از أبان بن تغلب از امام جعفر بن محمد بن علي الباقر )صلوات اللَّه عليهما( روايت كرده كه 
عبارت است از هر حيواني  "ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ "فرمود: ميته و خون و گوشت خوك معروف است، احتياجي به بيان ندارد، اما



با اينكه يكي از افراد ميته است بدين جهت نام برده شده  -شود، و اما منخنقه يعني حيوان خفه شدهكه در پاي بتي ذبح 
خوردند و براي مردار كردن خوردند و به جاي آن مردار را ميمجو َ را رسم چنين بود كه حيوان سر بريده را نمي -كه

 .خوردندآن وقت گوشت آنها را مي كردند، تا بميردحيوانات از قبيل گاو و گوسفند آنها را خفه مي

مجو َ دست و پاي حيوان را  -و همچنين موقوذه را كه يكي ديگر از مصاديق ميته است، از اين جهت نام برده كه -
خوردند و نيز مترديه كه آن نيز رسم مجو َ شد آن را ميزدند تا بميرد، وقتي به كلي بي جان ميبستند، و آن قدر ميمي

ن خوردند، و نطيحه كه آمرد گوشتش را ميكردند، تا بميرد، وقتي ميبستند، و آن را از بام پرت مين را ميبود، چشم حيوا
د تا يكي انداختنمرده، مثال دو بز نر را به جنگ هم مينيز حيواني بوده كه به مرسوم مجو َ به وسيله شاخ حيواني ديگر مي

ن كه مجو َ نيم خورده درندگا "ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ "خوردند و نيزيدر اثر ضربت شاخ ديگري بميرد، آن گاه آن را م
 .خوردند، و خداي عز و جل همه اينها را حرام كردچون گرگ و شير و خر َ را مي

، و در پاي آنها پرستيدنداز رسوم مشركين قريش بوده، آنها درخت و سنگ را مي "وَ ما ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ "و اما عنوان
ه كه اسالم آن را فسق خوانده چنين بوده، ك "أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ "كردند، و نيز عنوانگوسفند قرباني مي

ا دو و هكردند، كه هر سهمي اسم خاصي داشته، بعضي از سهمشتري را مورد تقسيم قرار داده، آن را به ده سهم تقسيم مي
ا بنام دادند ترا بدست كسي مي -هاي تيرچوبه -برده، و آن سهامبرده، و بعضي از سهمها اصال نمييشتر از دو جزء را مييا ب

ده نفر خارج كند، هفت چوبه تير نصيب داشته، و سه چوبه آن نصيبي نداشته، در نتيجه در چنين تقسيمي بعضي سهم 
 .بردندبردند و بعضي اصال نميبيشتري مي

معلي، به  -2رقيب  -2حلس  -2نافس  -3مسبل  -2توأم  -1فذ  -1هفت چوبه تيري كه نصيب داشته عبارت بوده از: آن 
اين ترتيب كه اولي يك سهم از ده جزء شتر را، و دومي دو سهم و سومي سه سهم، و چهارمي چهار سهم، و پنجمي پنج 

 .بردهسهم، و ششمي شش سهم، و هفتمي هفت سهم را مي

وغد، بوده، و سرمايه خريدن شتر به عهده همين سه نفري  -2منيح  -1سفيح  -1برده اي كه سهم نميسه چوبهو آن 
 اند و اين خود نوعي قمار است، و به همين افتاده كه سهم نبردهمي

 242، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1»جهت خداي تعالي آن را تحريم كرد 

منخنقه و موقوذه و مترديه شده جنبه بيان به وسيله مثال را دارد، نه اينكه معناي  تفسيري كه در اين روايت براي :مؤلف
اين كلمات تنها همين است كه در روايات آمده، به شهادت اينكه در روايت بعدي به معاني ديگر تفسير شده، و همچنين 

 "وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ "با جمله: "ذلِكُمْ فِسْقٌ "دن جمله:و آم "وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ "با جمله "إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ "آمدن جمله:
معنايش اين نيست كه تنها نيم خورده درندگان اگر تذكيه شود حالل است و تنها استقسام به وسيله ازالم فسق است و غير 

 .از آن هيچ عملي فسق نيست، چنين داللتي ندارد

ا فرموده: حيواني كه ب "منخنقه "سوط از امام صادق )ع( روايتي آمده كه در معناي كلمهو در تفسير عياشي از عيوق بن ق
حيواني است كه از شدت بيماري، ناراحتي ذبح را احسا َ نكند،  "موقوذه "طناب بسته شده باشد، و طناب آن را خفه كند، و

و  "ي است كه از باالي خانه و مثل آن پرت شود،آن حيوان "مترديه "و دست و پايي نزند، و خوني از گردنش بيرون نيايد، و
 «1»آن حيواني است كه به هم جنس خود شاخ بزند.  "نطيحة

 فرمود: مترديه وو در همان كتاب از حسن بن علي وشاء از ابي الحسن رضا )ع( روايت آمده كه گفت: از آن جناب شنيدم مي
 «2»اشند، و تو بتواني آنها را ذبح كني گوشتش را بخور. اگر هنوز جان داشته ب "ما أَكَلَ السَّبُعُ "نطيحه و



باز در همان كتاب از محمد بن عبد اللَّه از بعضي اصحابش روايت كرده كه گفت: به امام صادق )ع( عرضه داشتم: فدايت 
بر بندگانش  شوم، چرا خداي تعالي مردار و خون و گوشت خوك را تحريم كرد؟ فرمود: خداي تبارك و تعالي اگر اينها را

آمده، و از آنچه حالل كرده خوشش تحريم و غير اينها را حالل كرده، از اين بابت نبوده كه خودش از محرمات بدش مي
داند چه چيزهايي براي ساختمان بدن آنان سودمند، و مايه قوام بدن آمده، بلكه خداي تعالي كه خالئق را پديد آورده ميمي

داند چه چيزهايي مباح كرده، تا به فضل و كرم خود مصالح آنان را تامين كرده باشد، و نيز ميآنان است، آنها را حالل و 
براي ساختمان بدن آنان مضر است ايشان را از استعمال آن نهي كرده، و آن چيزها را بر آنان تحريم نموده، مگر در صورت 

رر استعمال آنها است، آن را حالل كرده، تا شخص اضطرار، يعني در مواردي كه ضرر استعمال نكردن محرمات بيش از ض
 .مضطر به مقدار رفع اضطرارش و نه بيشتر از آن استفاده كند

__________________________________________________ 

 .من ال يحضره الفقيه(1)

 .141ص  1(تفسير عياشي، ج 2و  2)
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يته بدين جهت تحريم شده كه احدي از آن نخورد، و نزديكش نشود، مگر آنكه بدنش ضعيف و امام سپس فرمود: و اما م
 .ميردخورد جز به مرگ ناگهاني نميشود، و كسي كه مردار ميجسمش الغر، و مغز استخوانش سست و نسلش قطع مي

كند، تا جايي كه كشتن را كم ميسازد و رأفت و رحمت و اما خوردن خون، انسانها را چون سگ، درنده و قسي القلب مي
 .رود، و دوست و همنشين او نيز از خطر او ايمن نيستفرزند و پدر و مادر از او احتمال مي

و اما حرمت گوشت خوك بدان جهت است كه خداي تعالي در ادوار گذشته مردمي را به جرم گناهاني به صورت حيواناتي 
كرد، و آن گاه خوردن گوشت اينگونه حيوانات را تحريم نمود، تا مردم  چون خوك و ميمون و خر َ و ساير مسوخات مسخ

آن را جزء غذاها و خوردنيهاي خود نشمارند، و عقوبت گناهي را كه باعث مسخ انسانهايي به صورت آن حيوان شد كوچك 
 .نشمارند

گذارد، آن گاه فرمود: دائم دن ميو اما حرمت شراب به خاطر اثري است كه شراب دارد، و فسادي كه در عقل و در اعضاي ب
برد، و مروتش را منهدم پرستد، و شراب او را دچار ارتعاش ساخته نور ايمان را از او ميالخمر مانند كسي است كه بت مي

كند به اينكه هر گناهي چون قتل نفس، و زنا را مرتكب شود، او حتي ايمن از اين نيست كه در حال سازد، وادارش ميمي
اش را به ارتكاب هر نوع كند، و شراب، كار نوشندهبا محارم جمع شود، در حالي كه خودش متوجه نباشد، كه چه ميمستي 

 «1»كشاند. شر و گناه مي

 389در خصوص واليت علي )ع( در روز غدير خم([ ..... ص :  "اليوم اكملت لكم ... "بحث روايتي ديگر ])پيرامون نزول آيه

 اشاره

المرام از كتاب فضائل علي )ع( و او از ابي المؤيد موفق بن احمد، و او از سيد الحفاظ شهردار بن شيرويه، در كتاب غاية 
اي به من نوشت، و در آن نوشته بود كه ابو الفتح عبدو َ بن عبد اللَّه فرزند شهردار ديلمي نقل كرده، كه وي از همدان نامه

عبد اللَّه بن اسحاق بغوي برايم حديث كرده، كه حسين بن عليل غنوي اش به من نوشت، كه بن عبدو َ همداني در نامه
برايم حديث كرد، كه محمد بن عبد الرحمن زراع برايم حديث كرد، كه قيس بن حفص برايم روايت كرد، كه علي بن 



 الحسين برايم نقل كرد، كه ابو هريرة از ابي سعيد خدري برايم نقل

__________________________________________________ 

 .141ص  1تفسير عياشي، ج  (1)
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كه رسول خدا )ص( در آن روزي كه مردم را به جمع شدن در غدير خم دعوت فرمود دستور داد زير درختي را كه در  :كرد
دم را به سوي پيروي از علي )ع( دعوت آنجا بود از خار و خاشاك بروبند، و آن روز روز پنجشنبه بود، همان روز بود كه مر

نموده، بازوي او را گرفت و بلند كرد، بطوري كه مردم سفيدي زير بغل آن جناب را ديدند، و اين دو از يكديگر جدا نشدند، تا 
رسول خدا  نازل گرديد، پس "الْإِسْالمَ دِيناً الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ "آنكه آيه شريفه:

)ص( به مژدگاني اينكه دين به حد كمال رسيد، و نعمت خدا تمام شد، و پروردگار از رسالتش و از واليت علي راضي شده، 
 .«1» "اللهم وال من وااله، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله "اللَّه اكبر گفت، و سپس گفت:

 دهي چند شعر بسرايم؟آن گاه حسان بن ثابت عرضه داشت: يا رسول اللَّه آيا اجازه مي

 :كند، پس حسان بن ثابت اين چند بيت را بسرودفرمود بگو كه همين ابيات را نيز خداي تعالي نازل مي

 يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم و اسمع بالنبي مناديا

 م يبدوا هناك التعامياباني موالكم نعم و وليكم فقالوا و ل

 إلهك موالنا و انت ولينا و ال تجدن في الخلق لالمر عاصيا

 فقال له قم يا علي فانني رضيتك من بعدي اماما و هاديا

در روز غدير پيامبرشان به بانگ بلند ندايشان در داد، غديري كه در سرزمين خم قرار داشت، و اي كاش مردم جهان بودند و 
گفت: آيا من سرپرست و ولي شما هستم؟ و مردم در پاسخش بدون هيچ ديدند، كه ميرسول خدا )ص( را در حال ندا مي

ولي ما هستي، و تو خواننده اين شعر اگر در آنجا بودي حتي يك نفر هم  پوشي گفتند معبود تو موالي ما و خود توپرده
يافتي، در اين هنگام رو به علي بن ابي طالب كرد، و فرمود: يا علي برخيز كه من تو را براي امامت و هدايت مخالف نمي

 .اين خلق بعد از خودم شايسته ديدم

تاليف حافظ ابي نعيم آمده كه وي بعد از حذف سند از قيس  "ابي طالبنزول القرآن في امير المؤمنين علي بن  "و از كتاب
 بن ربيع از ابي هارون عبدي از ابي سعيد خدري نظير اين

__________________________________________________ 

آن  كسي را كهپروردگارا دوست بدار و سرپرستي كن كسي را كه علي را دوست و سرپرست خود بداند، و دشمن بدار (1)
 .جناب را دشمن بدارند، و ياري كن كسي را كه او را ياري كند، و خوار بدار كسي را كه از ياري او دريغ بدارد
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 .حديث را نقل كرده، با اين تفاوت وي بعد از آن چهار بيت اين دو بيت نيز آمده

 صدق مواليافمن كنت مواله فهذا وليه فكونوا له انصار 

 هناك دعا اللهم وال وليه و كن للذي عادا عليا معاديا

سرپرست او است، پس هان اي مردم ياران او و  "علي بن ابي طالب "پس هر كس كه من در زندگيم موالي او بودم اين
ت بدار او را، و ص( به اينجا رسيد دست به دعا برداشت: كه بار الها دوس)دوستداران درست او باشيد، و چون سخن رسول 

 .براي هر كس كه علي را دشمن بدارد دشمني آشتي ناپذير باش، و در دشمني با او كوتاهي مفرماي



حديثي بدون ذكر اوائل سند از علي بن عامر از ابي الحجاف از اعمش از عضه روايت آورده كه  "نزول القرآن "و نيز از كتاب
 در باره علي بن ابي طالب بر پيامبر نازل شد، و در همين "الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَيا أَيُّهَا  "گفت اين آيه شريفه يعني آيه:

 ."الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً "فرمايد:خصوص است كه خداي تعالي مي

محمد حمويني روايت آورده كه گفت: شيخ تاج الدين ابو طالب علي بن الحسين بن عثمان بن عبد اللَّه  و از ابراهيم بن
خازن برايم گفت: كه مرا خبر داد امام برهان الدين ناصر بن ابي المكارم مطرزي، )و بمن اجازه نقل آن را نيز بداد(، كه خبر 

اي كه از همدان مرا خبر داد سيد حفاظ در نامه :د مكي خوارزمي، و گفتداد مرا امام اخطب خوارزم ابو المؤيد موفق بن احم
به من نوشت كه مرا خبر داد رئيس ابو الفتح به وسيله نامه كه ما را حديث كرد استادمان عبد اللَّه بن اسحاق نبوي، كه ما را 

اع كه ما را خبر داد قيس بن حفص كه خبر داد استادمان حسن بن عقيل غنوي، كه ما را خبر داد محمد بن عبد اللَّه زر
 .گفت: مرا حديث كرد علي بن حسين عبدي از ابي هارون عبدي از ابي سعيد خدري كه ... تا آخر حديثي كه قبال نقل شد

و نيز از حمويني از سيد الحفاظ و ابو منصور شهردار بن شيرويه پسر شهردار ديلمي روايت كرده كه گفت: استاد ما حسن بن 
بن حسين حداد مقري و حافظ از احمد بن عبد اللَّه بن احمد براي ما نقل كرد، كه محمد بن احمد بن علي براي ما احمد 

خبر داد، كه محمد بن عثمان بن ابي شيبه به ما خبر داد كه يحيي حماني به ما خبر داد و گفت: كه قيس بن ربيع از ابي 
 .كه ... تا آخر حديث اول هارون عبدي از ابي سعيد خدري برايمان حديث كرد

 :كند كه حمويني دنبال اين حديث گفته استآن گاه صاحب غاية المرام اضافه مي

  .اين حديث طرق بسياري به ابي سعيد سعد بن مالك خدري انصاري دارد
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سحاق از ابي جعفر از پدرش از جدش روايت از محمد بن ا -رحمه اللَّه -و همو از كتاب مناقب الفاخرة، تاليف سيد رضي
گفتند از كار حجة الوداع فارغ شد در مراجعت در سرزميني كه آن را ضوجان مي (كرده كه گفت: بعد از آنكه رسول خدا )ص

هُ نْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّيا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِ "پياده شد، و در آنجا بود كه آيه شريفه:
مردم  -نازل شد، همين كه مصونيتش از شر و دشمني مردم نازل شد، ندا در داد كه: الصالة جامعه "يَعْصِمُكَ مِنَ النَّا َِ

از خود شما است؟  مردم همه، گردش جمع شدند، آن گاه فرمود: چه كسي نسبت به شما اختياردارتر -براي نماز جمع شويد
صداي گريه از همه جا برخاست، و گفتند: خدا و رسولش، پس آن گاه دست علي بن ابي طالب را گرفت و فرمود: هر كس 

كه من موالي او بودم علي موالي او است، بار الها دوست بدار كسي را كه با او دوستي كند، و دشمن بدار كسي را كه با او 
سي را كه وي را ياري كند، و بي ياور بگذار كسي را كه از ياري او دريغ نمايد، براي اينكه او از دشمني كند، و ياري فرما ك

من است، و من از اويم، و او نسبت به من به منزله هارون است نسبت به موسي، با اين تفاوت كه بعد از من پيغمبري 
اي بود كه خداي تعالي بر امت محمد )ص( واجب ضهآخرين فري -يعني واليت علي بن ابي طالب )ع( -نخواهد بود، و اين

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ  ":كرد، و بعد از انجام اين جريان بود كه خداي عز و جل اين آيه را نازل كرد
از رسول خدا )ص( همه از واجبات دستورشان داده بود گويد: مردم همگي ابي جعفر مي "نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً

 .واجبات در نماز و روزه و زكات و حج قبول كرده بودند، ال جرم آن جناب را در اين فريضه نيز تصديق كردند

 گويد: من به ابي جعفر گفتم: اين جريان در چه روزي واقع شد؟ابن اسحاق مي

آمده، يعني  "سبع "كلمه "تسع "جرت، و در نسخه برهان به جاي كلمهشب نوزده از ماه ذي الحجة سال دهم ه :گفت
هفده شب گذشته بود و در راه برگشتن آن جناب از حجة الوداع بود، و بين اين ماجرا و بين وفات رسول خدا )ص( صد روز 

 .شمرد فاصله شد و رسول خدا )ص( )سمع و در نسخه برهان آمده: سمي( نام دوازده نفر را در غدير خم بر



 :و از مناقب ابن المغازلي بعد از حذف اوائل سند از ابي هريرة روايت كرده كه گفت

نويسد و آن روز روز غدير خم هر كس روز هيجدهم ذي الحجه را روزه بگيرد خداي تعالي براي او ثواب شصت ماه روزه مي
رفت، و فرمود: هر كس كه من موالي اويم است كه در آن روز رسول خدا )ص( از مردم براي علي بن ابي طالب بيعت گ
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بار الها دوست بدار هر كس را كه او را دوست بدارد و دشمن بدار هر كسي را كه با او دشمني كند و ياري كن هر كسي را 
صبحت موالي و مولي كل مؤمن و مؤمنة، كه او را ياري كند، پس عمر بن خطاب گفت، بخ بخ لك يا بن ابي طالب، ا

مبارك باد مبارك باد بر تو اي پسر ابي طالب كه موالي من و موالي هر مرد و زن با ايماني شدي، در اين هنگام بود كه 
 «1»را نازل كرد.  "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ ... "خداي تعالي آيه:

و از كتاب سرقات الشعر مرزباني از ابي سعيد خدري نظير آن روايتي كه از خطيب نقل كرده بود را  و از مناقب ابن مردويه
 .نقل كرده

و گفته است كه سند آنها « 1»اين دو حديث را سيوطي هم در در المنثور از ابي سعيد و ابي هريره روايت كرده  :مؤلف
شود و اگر در آنها دقت شود از آن صحابه نيز هي به صحابه ميضعيف است، چون رواياتي به طرقي بسيار نقل شده كه منت

شود به عمر بن خطاب و علي بن ابي طالب و معاويه و سمره، به اين مضمون كه آيه شريفه در روز عرفه از حجة منتهي مي
ر بن خطاب است كه در الوداع كه روز جمعه بود نازل شده و از آن ميان روايتي كه مورد اعتماد است آن روايت منقول از عم

المنثور آن را از حميدي و عبد بن حميد و احمد و بخاري و مسلم و ترمذي و نسايي و ابن جرير و ابن منذر و ابن حبان و 
بيهقي )در كتاب سنن خود( همگي از طارق بن شهاب از عمر و نيز از ابن راهويه )در مسندش( و از عبد بن حميد از ابي 

يز از ابن جرير، از قبيصة بن ابي ذؤيب، از عمر و نيز از بزاز، از ابن عبا َ و ظاهرا ابن عبا َ از عمر روايت العاليه، از عمر و ن
 .«2»اند كرده

 303كند[ ..... ص : شريفه جز مساله واليت، مساله ديگري را تحمل نمي "اليوم ... "آيه]

نازل شده نه ضعف سند مضر به مطلب است و نه اختالف حال كه اين معنا روشن شد كه آيه شريفه در باره مساله واليت 
ضرري به متن آن در صورتي كه موافق با  -به فرضي كه مسلم باشد -روايات در تاريخ نزول آن، اما مساله ضعف سند

خاطر  هتواند باشد و اگر بزند و ما در بيان سابق خود توضيح داديم كه مفاد آيه غير مساله واليت نميكتاب خدا باشد نمي
اند ذكر كرديم و ديديد كه همه آنها مورد اشكال بودند، تنها معناي داشته باشيد همه احتماالتي كه در مورد آيه داده

صحيحي كه آيه شريفه تحمل آن را داشت همين معنايي است كه مفاد اين دو روايت و امثال آن بيانگر آن است و چون در 
 كتاب است قهرا اخذ بين روايات تنها اين دو روايت موافق
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 .به آن دو متيقن است

يت صرفنظر از اينكه منحصر به اين دو كند بر نزول آيه در خصوص مساله والعالوه بر اينكه اين احاديث كه داللت مي



روايت نيست بلكه بيش از بيست حديث است كه از طرق شيعه و سني نقل شده، ارتباطي با روايات وارده در شان نزول آيه 
بيشتر است و آنها را هم  دارد كه آن روايات از پانزده حديث «1» "...يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  "شريفه:

س هر ك "شيعه نقل كرده و هم سني و همه اين سي و پنج حديث مربوط به داستان غدير است كه رسول خدا )ص( فرمود:
و خود اين فرمايش حديثي است متواتر و قطعي كه جمع بسياري از صحابه آن  "كه من موالي او بودم علي موالي اوست

 .اندعلماي شيعه و سني به متواتر بودن آن اعتراف نموده را نقل كرده و جمع بسياري از

و اين مطلب مورد اتفاق است: كه جريان غدير در مراجعت رسول خدا )ص( از مكه به سوي مدينه اتفاق افتاده و اين واليت 
نشود( خود )اگر به خاطر فرار از قبول حق حمل بر شوخي و العياذ باللَّه بيهوده گويي ساحت مقد َ رسول خدا )ص( 

اي است از فرائض دين مبين اسالم، مانند دو فريضه تولي )دوست داشتن خدا و دوستان او( و تبري )بيزاري جستن فريضه
از دشمنان خدا و دشمني با او( كه قرآن كريم در آياتي بسيار تصريح به آن فرموده و وقتي چنين باشد جائز نيست كه اعالم 

 بايد بعد از واجب "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... "ول آيه مربوط به آن باشد، بنا بر اين آيه:و جعل واجب الهي متاخر از نز
 .شدن واليت نازل شده باشد و در نتيجه هر حديثي كه غير اين بگويد: اگر قابل توجيه نباشد قابل قبول نيست

 304دهند[ ..... ص : بررسي روايات ديگري كه آيه را به غير مساله واليت ربط مي]

و اما رواياتي كه سيوطي نقل كرده عالوه بر پاسخي كه به آن داديم و گفتيم: هر روايتي كه بر خالف آن دو روايت باشد 
 :سازيم توجه بفرمائيدمخالف قرآن و غير قابل قبول است پاسخ ديگري دارد كه اينك آن را خاطرنشان مي

معناي آن  را با بياني كه ما در "سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ...يا أَيُّهَا الرَّ "اگر آيه شريفه:
يعه و سني را و نيز احاديث وارده از طرق ش "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ":آيد ان شاء اللَّه و آيه شريفهداريم و به زودي مي

در تفسير اين دو آيه و روايات متواتر غدير را، مورد دقت قرار دهيم و همچنين اگر اوضاع داخلي مجتمع اسالمي اواخر عمر 
 رسول خدا )ص( را بررسي كنيم و مورد بحث عميق قرار دهيم،
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ص( از اظهار اين حكم نازل شده، بدين )كنيم كه امر واليت قبل از روز غدير به ايامي نازل شده و رسول خدا يقين پيدا مي
ترسيده مردم آن را تحمل نكنند و نپذيرند و يا عليه آن سوء قصدي كنند و در نتيجه امر كرده كه ميجهت خود داري مي

هاي ديني را رد نموده، از دين مرتد شوند( به اين منظور )و مردم به خاطر اين آخرين دعوت همه دعوت دعوت مختل شود
ا از نازل شد و آن جناب ر "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... "انداخته تا آنكه آيه شريفه:ال يزال تبليغ آن را تاخير مي

د تامين و مصونيت داد، آن وقت بدون درنگ در همان روز يعني روز غدير حكم مزبور را اعالم داخطري كه احتمالش را مي
 .نمود

وأم با آن و ت "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "توان احتمال داد كه خداي تعالي قسمت عمده سوره مائده را كه آيهو بنا بر اين مي
بيان واليت را تا روز غدير خم تاخير انداخته باشد و اما  (اشد ولي رسول خدا )صآيه واليت را در روز عرفه نازل كرده ب

خودش آن آيه را در همان روز عرفه تالوت كرده باشد و اما اينكه در بعضي از روايات آمده كه اين سوره و يا خصوص آيه 
در آن روز براي اولين بار آن آيه را  واليت در روز غدير خم نازل شده، هيچ بعيد نيست از اين جهت باشد كه مسلمانان

شنيده باشند، چون روز غدير خم روزي بود كه حكم آيه به مردم ابالغ شد، قهرا آيه اين حكم نيز در آن روز به گوش مردم 



 .خورده

ها كه داللت نكنند بر نزول آيه در باره مساله واليت و آو بنا بر اين پس بين روايات منافاتي نيست، يعني آنها كه داللت مي
دارند بر نزول آيات در روز عرفه، نظير روايت عمر و علي و معاويه و سمره با هم كمال سازش را دارند، زيرا تنافي در وقتي 

يابد كه يك دسته از روايات بگويند: آيات در روز غدير خم نازل شده و دسته ديگر داللت كنند بر اينكه در روز تحقق مي
 .عرفه نازل شده است

و اما اينكه در روايات دسته دوم آمده بود كه آيه شريفه داللت دارد بر اينكه دين خدا با حكم حج به كمال رسيد و روايات 
ديگر نظير آن، در حقيقت راوي خواسته است فهم خود را ارائه بدهد نه اينكه رسول خدا )ص( چنين چيزي را فرموده باشد، 

 .ز آن جناب به ما نرسيده، خود قرآن كريم هم كه چيزي در اين باب نفرمودهچون چنين سخني با نقل قابل اعتماد ا

و اي بسا همين مطلب از روايتي كه عياشي آن را در تفسير خود از جعفر بن محمد بن محمد خزاعي از پدرش نقل كرده 
بعد از آنكه رسول خدا )ص(  فرمود:استفاده بشود، چون در آن روايت آمده كه راوي گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم مي

 در روز عرفه كه روز جمعه بود وارد عرفات شد، جبرئيل به نزدش آمد و عرضه داشت: خداي عز و جل 
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ي طالب ابامروز دين شما را با واليت علي بن  "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "فرمايدت كه به امتت بگو:سالمت رسانده، مي
 .كامل و نعمت خود را بر شما تمام و اسالم را برايتان ديني مرضي كردم و ديگر بعد از اين چيزي بر شما نازل نخواهم كرد

آري قبال نماز و زكات و روزه و حج را نازل كرده بودم و اين فريضه پنجمي است كه بر شما نازل نمودم و آن فرائض ديگر 
يت پذيرم مگر با داشتن والر با داشتن اين پنجمي )يعني نماز و روزه و حج و زكات را از شما نميكنم مگرا از شما قبول نمي

 «1»علي )ع((. 

عالوه بر اينكه در آن رواياتي كه از عمر نقل شده كه گفته است: آيه مورد بحث روز عرفه نازل شده، اشكال ديگري وارد 
ن را متوجه نشده، آن را عبارت دانسته از غلبه مسلمين بر كفار و اينكه در است و آن اين است كه گويا عمر معناي اكمال دي

روز عرفه آن سال زائران خانه خدا يكپارچه مسلمان بودند و كفر در آنجا راه نداشت، چون در همه آن روايات كه از وي نقل 
اي عب بوده( به عمر گفت: در قرآن آيهها آمده كه آن اهل كتاب كشده آمده كه بعضي از اهل كتاب )و در بعضي از آن نقل

مْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُ "گرفتيم و آن آيه:است كه اگر مثل آن آيه بر ما يهوديان نازل شده بود ما آن روز را جشن و روز عيد مي
آن روز را آن روز روز عرفه از سال دانم است عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند من مي "دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ...

 .حجة الوداع بود

خوريم، اصحاب نزد عمر و در اين روايت به عبارتي كه در نقل ابن راهويه و عبد الحميد از ابي العاليه آمده، چنين بر مي
نازل شده، آن روز  دانستيم اين آيه در چه روزيبودند كه سخن از اين آيه به ميان آمد، مردي از اهل كتاب گفت: اگر ما مي

گرفتيم، عمر گفت: سپا َ و حمد خدايي را كه آن روز را و روز بعدش را براي ما عيد قرار داد، چون اين آيه در را عيد مي
روز عرفه نازل شد كه فرداي آن عيد قربان است و خداي تعالي امر را براي ما به كمال رساند و ما فهميديم كه امر بعد از 

 .گذاردمي اين رو به نقصان

كند كه و اين جمله آخر روايت به شكل ديگر نيز نقل شده: كه در المنثور از ابن ابي شيبه و ابن جرير از عنتره روايت مي
 (نازل شد كه اتفاقا آن روز، روز حج اكبر نيز بود، عمر گريه كرد رسول خدا )ص "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "گفت: وقتي آيه

 :پرسيد

ام براي اين است كه دين ما رو به زيادت داشت و هر روز حكمي جديد نازل سبب گريه تو چيست؟ عرضه داشت: )گريه



 آمد( ولي امروز كه وحيشد و جمعيتي جديد به اسالم در ميمي
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كه رسد مگر آنگذارد چون هيچ چيزي به كمال خود نميآمد دين كامل شد، فهميديم كه امر از اين به بعد رو به نقصان مي
 «1»ص( فرمود: درست است. )رود، رسول خدا از آن پس رو به نقصان مي

در در المنثور آن را از احمد از  و نظير اين روايت، روايت ديگري است كه به وجهي شبيه به روايت قبل است و سيوطي
 :علقمة بن عبد اللَّه مزني نقل كرده، علقمه گفته است

مردي برايم حديث كرد كه من در مجلس عمر بن خطاب بودم، عمر رو كرد به مردي از حاضران و پرسيد: تو از رسول خدا 
 )ص( چگونه شنيدي كه اسالم را توصيف كرده باشد؟

فرمود: اسالم در آغاز مانند شتر خردسال بود و سپس مانند شتر دوساله شد خدا )ص( شنيدم ميآن مرد گفت: من از رسول 
رسد، عمر گفت: بله، ولي اين را هم بايد دانست كه بعد از ساله و در آخر به كمال نيرومندي ميو آن گاه چهار ساله و شش

 «1»نيرومندي اول رو به نقصان نهادن است. 

وجه دارد كه اين روايات همه در صدد اين هستند كه به مردم بفهمانند معناي نازل شدن آيه در روز خوب خواننده محترم ت
عرفه سال حجة الوداع اين است كه مردم متوجه شوكت دين بشوند و آن جمعيت يكپارچه را كه در موسم حج مشاهده 

د كه اين آن بي تفاوت نگذرند بلكه متوجه باشنكنند كه حتي يك مشرك در بين آنان نيست، سر سري نپنداشته، از كنار مي
كند، بله نعمت خدا در آن روز تمام شد، چون محيط مكه همان اكمال دين و اتمام نعمت است كه آيه شريفه به آن اشاره مي

 از شرك خالص گرديد و محض و خالص براي مسلمين شد و دين خدا به كمال رسيد، چون در آن روز غير از دين مسلمانان
 .اندهيچ دين ديگري در آن روز در مكه وجود نداشت و مسلمانان در آن روز هيچ ترسي از كفار نداشته

و به عبارتي ديگر مراد از كمال دين و تماميت نعمت، كمال و تماميت آن ظواهر ديني و مراسمي است كه مسلمانان در 
اده و آن ظواهر را عملي كردند، بدون اينكه يك نفر از دست داشتند و بدون تر َ و واهمه از دشمن، آن مراسم را انجام د

كفار در بينشان باشد، اين است مراد از كمال و تماميت دين، نه كمال شرايع و معارف احكامي كه به تدريج از ناحيه خداي 
ان ظاهر مسلمان شد و همچنين مراد از اسالم ظاهر موجود از اسالم است كه مسلمانان آن روز به خاطر همتعالي تشريع مي

 تواني اينطور بگويي كه هدف اينشدند و تو خواننده ميخوانده مي
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شود د از دين، صورت دين است صورتي كه در اعمال مسلمانان مشاهده ميروايات اين است كه به مردم تفهيم كند كه مرا
 .گذاردو معلوم است كه دين به اين معنا بعد از زياد شدن رو به نقصان مي

و اما كليات معارف و احكام تشريع شده از ناحيه خدا نقصان پذير نيست وقتي خداي تعالي كار خود را كرد و آخرين حكم 
يزي چون هيچ چ "شود، پس اينكه عمر در روايت عنتره گفت:، دين به كمال خود رسيده و ديگر ناقص نميدين را نازل كرد

تواند منظورش از دين اين معارف باشد بلكه همانطور ، نمي"رودرسد مگر آنكه از آن پس رو به نقصان ميبه كمال خود نمي



دهد متحول ديگري به تبع تحوالتي كه در عالم رخ ميكه گفتيم: منظورش مراسم ظاهري دين است كه مانند هر چيز 
شود مگر به نظر آن ها و نواميس جاري در عالم نميشود، مانند تاريخ و اجتماع و اما دين، محكوم به امثال اين سنتمي

ماعي هاي اجتكسي كه اصال براي دين معنايي جز سنت اجتماعي قائل نيست. بله به نظر او، دين هم مانند ساير سنت
 .گردددستخوش حوادث مي

 300باشد، وارد است[ ..... ص : اشكاالتي كه بر قول به اينكه مراد از اكمال دين و اتمام نعمت، كمال و تمام ظاهري مي]

گوئيم: چند اشكال به اين نظريه وارد است: اول اينكه آن معنايي كه عمر براي حال كه اشكال اين روايات روشن شد، مي
 :تواند مصداق و منظور آيهكرد نمي اكمال دين

آنجا كه اقوال مفسرين را در اينكه منظور از اكمال دين چيست؟ نقل )باشد، زيرا در سابق  "أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... "
 .، اشكالهايي را كه بر اين قول متوجه بود آورديم(كرديم

 "رف ظاهرش و اينكه همه مردم آن سرزمين به دو كلمه:دوم اينكه چگونه ممكن است خداي تعالي دين را به خاطر ص
اند كامل بداند و صرف اين جهت را كه ديگر در مكه كسي نيست اقرار كرده "اشهد ان ال اله اال اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه

ادتين كساني گويندگان شه كه علنا بت بپرستد، كمال دين بخوانند و اين معنا را بر مردم منت بگذارد؟ با اينكه در بين همين
تر از مشركين و ضرر و فسادشان بيشتر از آنان بود و آن جمعيت منافقين بودند كه در ظاهر خود بودند كه صد برابر خطرناك

كردند و در باطن جلسات سري براي رخنه كردن در داخل مسلمانان و بر هم زدن تر وانمود ميرا از مسلمانان، مسلمان
نشان لوحاارشكني در كارشان و داخل كردن رواياتي دروغين در بين رواياتشان و القاي شبهه در بين سادهاوضاع آنان و ك

دادند و خطر اين منافقين قابل قيا َ با خطر كفار نبود )در اوائل سوره بقره سه آيه در باره كفار نازل كرده و تشكيل مي
نان نازل كرده( و در سراسر قرآن خبرهاي عظيمي از آنان حكايت چون سخن از خطر منافقين گفته، چهارده آيه در باره آ

هاي منافقين و بقره و نساء، مائده، انفال، برائت، احزاب و اي از آن خبرها و خطرها را در سورهتوانيد پارهشده كه شما مي
 .هايي ديگر مطالعه كنيدسوره
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مَلْتُ لَكُمْ الْيَوْمَ أَكْ "تواند كه با نزول آيه:عرفه اين خطر چطور ناديده گرفته شد و چه كسي مي به راستي ما نفهميديم در روز
در روزي كه ديگر هيچ كافري در آن سر زمين نبود منافقين )كه در حقيقت همان كفار بودند( خفه شدند؟ و  "دِينَكُمْ ...

د، اگر باطل شد آخر چگونه و به چه طريق؟ و اگر خفه نشدند و جمعيتشان خود به خود متالشي شد و كيدشان باطل گردي
جمعيتشان هم چنان باقي بود و هم چنان سرگرم توطئه عليه اسالم و مسلمين بودند، پس چگونه خداي تعالي بر مسلمانان 

اي تعالي به همين توان گفت: كه خدمنت نهاده كه ظاهر دينشان را كامل كرد؟ و نعمت را بر آنان تمام نموده؟ و آيا مي
، مگر اين خود خداي تعالي نيست كه رسول "وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً "ظاهر تهي از محتوي راضي شده كه فرموده:

 «1. »"هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ":فرمايدگرامي خود را مخاطب قرار داده مي

عالي به كمال ظاهري ديني كه چنين باطني دارد منت نهاده و يا تواند به خود جرأت دهد و بگويد: خداي تآيا كسي مي
 شود، تمام بخواند؟ و بفرمايد: نعمتم را برنعمت خود را با اينكه آميخته با خون دلهايي است كه از ناحيه منافقين ايجاد مي

ان اش از اينگونه مسلمانكريمهمحتوايي از دين خبر دهد؟ با اينكه در آيات شما تمام كردم؟ و يا از رضايتش به صورت بي
 .«1» "وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ":بي محتوي )يعني از اين منافقين( بيزاري جسته و فرموده

وْمِ الْقَ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَرْضي عَنِ "دانم كه منظورش جز دين آنان نيست(،و در باره منافقين فرموده: )و مي



ها، آيه شريفه از نظر عبارت مطلق است و مساله اكمال و اتمام و ها و ناسازگاريو بعد از همه اين اشكال« 2» "الْفاسِقِينَ
رضايت به هيچ قيدي مقيد نشده و همچنين كلمات دين و اسالم و نعمت به هيچ جهتي دون جهتي مقيد نشده، پس به چه 

 كمال دين چنين و چنان است؟منظور از ا :انددليل گفته

حال اگر بگويي بين منافقين و كفار در اينجا فرق هست، زيرا همانطور كه قبال اشاره شد آيه مورد بحث خواسته است 
 :اي را كه خداي تعالي قبال داده بود به انجاز برساند كه فرموده استوعده

__________________________________________________ 

 ."3سوره منافقون، آيه  "دشمن واقعي تو و دين تو اين منافقين هستند از آنان بر حذر باش.(1)

 ."21سوره كهف، آيه  "گيرم.من هرگز گمراه كنندگان راي ياور خود نمي(2)

سوره  "و به فرضي كه شما از منافقين )يعني از دين آنان( خوشتان بيايد خداي تعالي هرگز از مردم تبهكار راضي نيست.(3)
 "42برائت، آيه 
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 دِينَهُمُ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ "
يعني: خدا به كساني كه از شما ايمان « 1. »"وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي ال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاًالَّذِي ارْتَضي لَهُمْ 

سپارد، همانطور كه مؤمنين آوردند و عمل صالح كردند وعده داده كه به زودي زمين را از دشمنان و كفار گرفته به شما مي
دهد، آن ديني كه خدايش براي ايشان پسنديد و به زودي ا را جانشين كفار كرد و به زودي دين آنان را مكنت ميقبل از شم

 ."كنم تا مرا بپرستند و چيزي را شريك من قرار ندهندچنين مي "خوفي را كه داشتند مبدل به امنيت خواهد كرد و فرموده:

وعده داده كه دينشان را از شر دشمنان آزاد خواهد كرد، اما دين مرضي  كنيد به مؤمنينپس اين آيه بطوري كه مالحظه مي
قرار گرفته و از همين محاذات به خوبي  "وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً "آنان را و قيد مرضي بودن در اين آيه محاذي جمله:

از مزاحمت مشركين است و اما منافقين فهميم كه مراد از اكمال دين مرضي تمكين دادن آن، يعني نجات دادن آن مي
گويد: اين آيه در روز عرفه نازل شده به اين معنا اشاره وضع ديگري و خطر ديگري غير مزاحمت داشتند، رواياتي هم كه مي

 اند كه مراد از اكمال دين نجات دادن مسلمانان و اعمال ديني آنان از مزاحمتدارد، مفسرين نيز همين را از آيه فهميده
 .مشركين است

 308پاسخ به اين توهم كه مراد از اكمال دين، نجات دادن مسلمين از مزاحمت مشركين است[ ..... ص : ]

ه اي است كگوئيم: ما نيز قبول داريم كه آيه مورد بحث در مقام تحقق دادن و وفا كردن خداي تعالي به وعدهدر پاسخ مي
 "در اين آيه محاذي جمله: "أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "و همچنين قبول داريم كه جمله:( سوره نور به مؤمنين داده بود 22در )آيه 

واقع است، همه اينها را  "الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ "در برابر جمله: "وَ رَضِيتُ لَكُمُ ... "قرار دارد و جمله: "وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ...
 .قبول داريم و شكي در آن نيست

با در نظر گرفتن اينكه خطاب در آن متوجه  "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "و ليكن آيه سوره نور با جمله:
سازد، جاي هيچ شبهه كه وعده الهي را خاص بعضي از آن عموم مي "منكم "عموم مسلمانان است و با توجه به كلمه:

را كه داده به طائفه خاصي از مسلمانان داده و آن طائفه را چنين معرفي كرده: كه درستي و صالح اعمال اي نيست كه وعده
يابد، همان دهد و معلوم است آن مقدار از دين خدا كه در اعمال آنان ظهور ميظاهريشان از وجود ايمان باطنيشان خبر مي

ن دين مرضي خدا همان اكمال ديني است كه نزد خدا است و ديني است كه از ناحيه خداي تعالي تشريع شده، پس تمكي



خداي تعالي آن را اراده كرده و مرضي خود دانسته و بعد از مرحله اراده، آن را در قالب تشريع ريخته و با انزال تدريجي 
 اجزاي آن دين

__________________________________________________ 

 ."22سوره نور، آيه "(1)
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 .را در نزد مردم جمع كرده تا مسلمين بعد از نوميدي كفار از اسالم به وسيله آن، مجموعه او را بپرستند

و اين همان معنايي است كه ما براي اكمال دين كرديم و گفتيم: كه اكمال دين به معناي اكمال آن از حيث تشريع است 
ي تشريع نخواهد شد، چون آنچه تشريع شدني بود شد، اين است معناي اكمال دين، نه يعني بعد از اكمال، ديگر هيچ حكم

شركت نداشتن مشركين در اعمال مسلمانان و مراسم حج ايشان و مخلوط نشدن مراسم آنان با مراسم مسلمين و به عبارتي 
 ج دهد بطوري كه ديگر بعد از رسيدن بهديگر معناي اكمال دين اين است كه خداي تعالي اين را به باالترين مدارج ترقي او

 .حد كمال و زيادي رو به نقصان نگذارد

و در تفسير قمي است كه پدرم از صفوان بن يحيي از اعالء از محمد بن مسلم از امام باقر )ع( برايم نقل كرد كه آخرين 
لْيَوْمَ ا "نازل نشد به جز آيه شريفه: اياي كه خداي عز و جل نازل كرد، واليت بود كه بعد از آن ديگر هيچ فريضهفريضه

ص( مساله واليت را در جحفه )نازل شد و رسول خدا  "بكراع الغميم "كه اين آيه در محلي به نام "أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 «1»اي نازل نشد. ابالغ فرمود و بعد از آن كه ديگر هيچ فريضه

البيان از دو امام بزرگوار امام باقر )ع( از امام امير المؤمنين )ع( روايت  مؤلف: اين معنا را مرحوم طبرسي در تفسير مجمع
فرمود: بناي اسالم بر پنج پايه و اسا َ است بر شهادتين و بر كرده كه آن جناب فرمود: از رسول خدا )ص( شنيدم مي

و زكات و بدن جهت اين دو قرينه  دانيم، بفرما دو قرينه چيست؟ فرمود: نمازقرينتين، پرسيدند، معناي دو شهادت را مي
يكديگرند كه يكي از آنها به تنهايي و بدون ديگري قبول نيست، سوم بر روزه، چهارم بر حج خانه خدا، براي كسي كه 
 ":استطاعت آن را دارد و خاتمه همه آنها پنجمي است كه واليت است و خداي تعالي در باره آن اين آيه را نازل فرمود كه

 .«3« »2« »1» "أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناًالْيَوْمَ 

__________________________________________________ 

 .121ص  1تفسير قمي، ج (1)

 .124ص  2مجمع البيان ج (2)

 .141ص  1تفسير عياشي، ج (3)

 .121ص  1ج  امالي شيخ،(4)
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ع( نقل كرده كه بعد از حكايت داستان )و مرحوم شيخ فتال بن الفارسي در كتاب خود روضة الواعظين از امام ابي جعفر 
ع( بر واليت، در هنگام مراجعتش به مدينه، و نازل شدن آيه مورد بحث، در آن )رفتن رسول خدا )ص( به حج و نصب علي 

 «1» .اي است بسيار طوالني، خطبه آن جناب در روز غدير را نقل فرموده و خطبهخصوص

كليني « 1»مؤلف: نظير اين روايت را طبرسي در احتجاج به سندي متصل از حضرمي از ابي جعفر امام باقر )ع( نقل كرده. 
اند، مشعر بر حضرت رضا )ع( آورده هر دو روايتي با سند از عبد العزيز بن مسلم از «4»و صدوق در عيون « 2»در كافي 

به سند خود از ابن ابي عمير از مفضل بن « 2»اينكه آيه مورد بحث در خصوص مساله واليت نازل شده و نيز شيخ در امالي 



به سند خود  «6»عمر از امام صادق از جدش امير المؤمنين )ع( روايتي به اين مضمون آورده و نيز طبرسي در مجمع البيان 
به سند خود از اسحاق بن « 2»ابي هارون عبدي از ابي سعيد خدري روايتي به اين مضمون آورده و شيخ در امالي از 

اسماعيل نيشابوري از امام صادق از پدران بزرگوارش از حسن بن علي )ع( همين معنا را روايت كرده و اگر ما اين روايات 
توانند تر ديديم و كساني كه عالقمند باشند ميعايت اختصار را الزمبسيار و طوالني را نقل نكرديم براي اين بود كه ر

 .خودشان به آن مصادر مراجعه كنند، هدايت خلق تنها و تنها به دست خداي تعالي است

__________________________________________________ 

 .24روضة الواعظين فتال، ص (1)

 .22ص  1احتجاج طبرسي، ج (2)

 .124ص  1كافي، ج اصول (3)

 .1ح  112ص  1عيون، ج (4)

 .113ص  1امالي، ج (5)
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 303[ ..... ص : 2تا  4(: آيات 2سوره المائدة )]

 اشاره

سَكْنَ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْ يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ
كُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ ( الْيَوْمَ أُحِلَّ ل3َعَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ )

قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ 
 (2نَ )فِحِينَ وَ ال مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِيمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسا

 303ترجمه آيات ..... ص : 

آنچه كه  زچه چيزهايي بر ايشان حالل است؟ بگو آنچه پاكيزه است برايتان حالل است، و ني -بطور جامع -پرسنداز تو مي
ايد از قبيل سگ و باز و ببر تنها سگ، شكار كند بشرطي كه تعليم يافته باشد از ميان حيوانات شكاري كه تعليم داده

توانيد از نيم خورده آنها بخوريد، و بشرطي كه هنگام رها كردن سگ، جهت شكار نام خدا را برده باشيد، و از خدا بترسيد، مي
 .(3روي مكنيد، كه خدا در حسابگري سريع است )و در شكار حيوانات زياده 

ها برايتان حالل شد، و نيز طعام كساني كه اهل كتابند براي شما حالل، و طعام شما براي آنان حالل امروز همه پاكيزه
ي شما ااست، و نيز زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب، كه قبل از شما مسلمانان داراي كتاب آسماني بودند، بر

بدهيد، آنهم به پارسايي، نه زناكاري و  -كه به جاي مهريه در زن دائمي است -حالل است، البته بشرط اينكه اجرتشان را



 .(2شود، و در آخرت از زيانكاران است )رفيق گيري، و هر كس منكر ايمان باشد اعمالش باطل مي
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 اشاره

اين جمله سؤالي است مطلق و كلي، و جوابي هم كه از آن داده شده  "يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ "
اي كلي براي تشخيص حالل از حرام است داده، و آن اين است كه حالل آن چيزي عمومي و مطلق است، و در آن ضابطه

ل داند، از قبيالبته نه هر تصرف بلكه تصرفي كه هر عاقلي غرض از آن چيز را همان تصرف مي -است كه تصرف در آن
 .امري طيب و معقول شمرده شود -خوردن نان نه خفه كردن كودكي به وسيله نان

موم ع و اگر طيبات را مطلق آورد اين اطالق نيز براي اين است كه بفهماند معتبر در تشخيص طيب از خبيث فهم متعارف
هر  شوند، پساي طيبات دچار تهوع ميبرند، و يا از پارهاي خبائث لذت ميمردم است، نه فهم افراد استثنايي كه يا از پاره

 .چيزي كه فهم عادي عموم مردم آن را طيب بداند آن طيب است، و هر چيزي هم كه طيب شد حالل است

گذار كرديم از پيش خود نكرديم، بلكه همانطور كه گفتيم از اين جهت و اگر حليت و طيب بودن را بفهم متعارف انسانها وا
 .شود، و اين مساله در فن اصول ثابت شده استبود كه هيچ مطلقي شامل فرد غير متعارف نمي

 304حكم صيد با سگ شكاري[ ..... ص : ]

 "... عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا "

ل ، و در نتيجه همان عاملي كه طيبات را نائب فاع"طيبات "اند اين كالم عطف است بر موضع كلمهبعضي از مفسرين گفته
است، پس معناي كالم مورد بحث چنين  "احل "كند، و آن عامل جملهاعل ميرا نيز نائب ف "ما عَلَّمْتُمْ ... "كرده بود، جمله

 :شودمي

كه  ايهمه طيبات براي شما حالل شده، و نيز شكار هر درنده "احل لكم الطيبات، و احل لكم صيد ما علمتم من الجوارح "
حذف كرد براي اين بود كه رعايت اختصار را تعليم يافته برايتان حالل شده است، و اگر عامل نامبرده را از جمله مورد بحث 

 «1» .كرد، و حاجتي به ذكر آن نبودكرده باشد، زيرا سياق بر آن محذوف داللت مي

 قل احل "و ليكن ظاهر اين است كه جمله عطف باشد بر محل جمله اول و تقدير آن

__________________________________________________ 

 .22ص  2و تفسير روح المعاني ج  242ص  1تفسير كشاف ج (1)
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فَكُلُوا مِمَّا  "شرطيه است، و جزاي آن جمله: "وَ ما عَلَّمْتُمْ "در جمله: "ما "است، و كلمه "ما علمتم من الجوارح ... ...لكم 
 .ت بيندازيم، و جزاي آن را در تقدير بگيريماست، پس ديگر هيچ حاجتي نيست كه ما خود را به زحم "أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

است، و جارحه به معناي هر حيواني است كه به دنبال شكار باشد، و غذاي خود را از اين راه  "جارحة "جمع "جوارح "
ها و فراهم كند )و ساختمان بدنيش مجهز به جهاز شكار است(، مانند مرغان شكاري چون باز و درندگاني چون انواع سگ

 :ها، و كلمهگپلن



است كه در اصل به معناي تعليم دادن و تربيت كردن سگ براي  "تكليب "حال است، و اسم فاعل از مصدر "مكلبين "
وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ  "شكار است، و يا به معناي نگهداري سگ براي شكار و به كار زدن آن در شكار است، و از اينكه جمله:

شود كه حكم حالل بودن نيم خورده جوارح مختص به سگ شكاري ، فهميده مي"مكلبين "ه قيدرا مقيد كرد ب "الْجَوارِحِ
 .كنداست، و از سگ شكاري به ساير درندگان تجاوز نمي

گ، كند به صورتي كه سقيد ديگري است كه حكم حالل بودن نيم خورده سگان را مقيد مي "مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "و جمله:
اي صاحبش گرفته باشد نه براي خودش، )پس اگر بدون فرمان صاحبش شكاري را صيد كرد، در صورتي كه شكار را بر

آخرين شرط حالل بودن شكار سگ است، و آن  "وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "صاحبش آن را مرده بيابد حالل نيست(. و جمله:
ن تعليم يافته شكار شده و صاحبش آن را فرمان داده باشد، صاحب اين است كه صيد عالوه بر اينكه بايد به وسيله حيوا

 .حيوان هنگام فرمان دادن و روانه كردن سگ، نام خدا را ذكر كرده باشد

اگر براي شما چيزي از حيوانات  -كه همان سگ شكاري باشد -و حاصل معناي آيه اين است كه درندگان تعليم يافته
شود شكار كرد، و شما هنگام فرمان دادن نام خدا را برده باشيد آن بريدن حالل نميوحشي حالل گوشت را كه جز با سر 

شكار براي شما حالل است، البته اين در صورتي است كه درنده آن حيوان را قبل از رسيدن شما كشته باشد، همين كشتن 
يابيد، تذكيه آن تنها به اين است كه ذبحش درنده حكم سر بريدن را دارد، و اما اگر زخمي كرده باشد، و شما آن را زنده در

كنيد، و در اين صورت نيازي به حكم صيد سگ نيست زيرا حكم چنين شكاري همان حكم ساير حيوانات حالل گوشت 
 .است

نكه در كرده باشد به ايتا اشاره  "وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ "خداي تعالي دنبال بيان حكم شكار و در آخر آن فرموده:
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حيوانات وحشي را بي جان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزيد و صرفا به منظور تفريح و سرگرمي و يا خودنمايي و 
ريع است، و كيفر ظلم و تعدي را قبل از آخرت در زورمندي شكار نكرد، و بايد دانست كه خداي تعالي در حسابگري س

ها و تجاوزها و دام اندازيها و بي خبر كشتن حيوانات بي زبان همانطور كه بسيار به چشم خود دهد، و اين ظلمهمين دنيا مي
 .اي نداردايم جز سوء عاقبت و نكبت ثمرهديده

در اين آيه حكم طيبات اعاده شده، با  "ذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْالْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّ "
ن منت را آغاز شده تا دوباره اي "اليوم "اينكه قبال يعني در آيه قبلي فرموده بود كه حكم طيبات حليت است، و آيه با كلمه

راي آنان حالل كرده آن گاه فرموده طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن ايشان به رخ بندگان مؤمن خود بكشد، كه طيبات را ب
 .نيز از طيبات است

، از قبيل ضميمه كردن يك امر ": وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ..."به جمله "أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ":و گويا ضميمه كردن جمله
در شنونده ايجاد آرامش خاطر نموده، قلق و اضطراب او را بر طرف سازد، نظير  قطعي و مسلم است، به امري مورد شك، تا

اينكه يك اربابي به خادم خود بگويد: همه آن اموالي كه در اختيارت گذاشتم مال تو باشد به اضافه فالن چيز، تا اگر خادم 
د، و يزهاي ديگر كه قبال تمليك او كرده بود بيفتترديد داشته باشد در اين كه ارباب واقعا فالن چيز را ملك او كرده به ياد چ

لِلَّذِينَ  "شك و ترديدش از بين برود، و اطمينان پيدا كند كه فالن چيز و بهمان چيز را واقعا تمليك او كرده، آيه شريفه:
لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا  "د:فرماي، نيز به وجهي از اين باب است، و همچنين آيه زير كه مي«1» "أَحْسَنُوا الْحُسْني وَ زِيادَةٌ

 .«1» "مَزِيدٌ

گرفته، تو گويي نفو َ مردم با ايمان از تشويش و اضطراب شكي كه نسبت به حالل بودن طعام اهل كتاب داشتند آرام نمي



دند لذا شده بو چون قبال از ناحيه خداي تعالي از معاشرت و آميزش و تما َ گرفتن و دوستي كردن با اهل كتاب شديدا نهي
براي رفع اين اضطرابشان داستان حليت طيبات را هم ضميمه حليت طعام اهل كتاب كرد، و مؤمنين فهميدند كه طعام اهل 

 كتاب خود يكي از مصاديق طيبات حالل و از سنخ آنها است، و در نتيجه اضطرابشان زايل

__________________________________________________ 

 ."12سوره يونس، آيه  "اي نيكوكاران پاداشي نيك هست، با زيادتي.بر(1)

 سوره "آنان در بهشت هر چه بخواهند در اختيار دارند البته نزد ما خبرهايي است كه از حيطه خواست آنان خارج است.(2)
 ."22ق، آيه 

 212، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اين  نيز عين "مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْوَ الْمُحْصَناتُ  "و دلشان آرامش يافت، در جمله:
نكته به كار برده شده، براي اينكه بفهماند زنان پاكدامن از اهل كتاب بر مسلمين حالل است، و در آن هيچ شكي به خود 

 .راه ندهند، حليت زنان خود مؤمنين را ضميمه آورد

 307اسخ به يك سؤال در مورد توجه خطاب تكليفي به كفار در آيه شريفه[ ..... ص : پ]

آيد و آن اين است كه كفار هيچ ايماني به دستورات قرآن كريم ندارند، و خود را ملزم به اطاعت آن در اينجا سؤالي پيش مي
دانند، و از سوي ديگر از دأب قرآن كريم نيست كه با علم به بي اثر بودن تكليف مع ذلك افراد بي تفاوت را دستورها نمي

ا معتقديم به اينكه كفار مكلف به فروع دين هستند، همانطور كه مكلف به اصول گو اينكه م -مورد تكليف قرار دهد،
شود كه خداي سبحان خطابي و دستوري صادر كند كه لغو و بي اثر باشد، با اين حال و ليكن اين مجوز آن نمي -باشند،مي

طعام شما براي اهل كتاب حالل است؟ چرا در آيه مورد بحث كفار را مورد تكليف قرار داده؟ در خطاب به مؤمنين فرموده 
هاي اسالم نيست، گفتن چنين چيزي لغو به نظر گوئيم: آري با اينكه اهل كتاب گوششان بدهكار حالل و حرامدر پاسخ مي

جايي كه  كند، مگر دركند، و خطابي كه اثر نداشته باشد نميبخشد نميرسد، و خداي سبحان تكليفي كه هيچ اثر نميمي
بيت از قبيل التفات اقتضا كند كه مثال خطاب را از مردم به رسول خدا )ص(، و يا از كفار به مؤمنين متوجه كند، و فنون اد

ا بَشَراً و يا بفرمايد: قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّ« 1» "قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ "مثال بفرمايد:
 .، و آياتي ديگر از اين قبيل«1» "رَسُولًا

اي مستقل و جداي از جمله قبليش نيست، و خالصه كالم اي كه منشا اين سؤال شده جملهو ليكن در آيه مورد بحث جمله
هل اي اخواهد دو حكم مستقل از يكديگر را بيان كند، يكي حالل بودن طعام مسلمانان براينكه در آيه مورد بحث نمي

خواهد يك حكم را بيان كند، و آن حالل بودن طعام كتاب، و ديگري حالل بودن طعام اهل كتاب براي مسلمانان، بلكه مي
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَال تَرْجِعُوهُنَّ  "و رفع حرمت از آن است، و بفهماند هيچ منعي در دو طرف نيست، نظير آيه شريفه:

 ،«2» "ارِ، ال هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ ال هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّإِلَي الْكُفَّ

__________________________________________________ 

 ."23سوره آل عمران، آيه  "بگو اي اهل كتاب بپذيريد دعوتي را كه ما و شما در پذيرش آن مسئوليتي يكسان داريم.(1)

 .باشمام ميبجز يك بشر كه از سوي خدا فرستاده شده بگو پروردگار من منزه است مگر من(2)

 ."42سوره اسري، آيه  "

اگر تشخيص داديد كه آن زنان مهاجر براستي ايمان دارند آنان را به كفار برنگردانيد، براي اينكه نه زن مسلمان براي (3)



 ."14ه سوره ممتحنه، آي "تواند زن مسلمان داشته باشد.كافر حالل است، و نه كافر مي
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خواهد بفرمايد بين زن مسلمان و همسر كافر زناشويي و خواهد به كفار تكليفي كند، بلكه ميكه در اين آيه نيز نمي
 .محرميت و حليتي نيست، تا آن حليت متعلق به يك طرف بشود

اي با اش قرار گيرد و خورندهقوت و غذاي خورنده ، اين كلمه در اصل لغت به معناي هر چيزي است كه"طعام "و اما كلمه
 :اندآن گرسنگي خود را بر طرف سازد، ليكن بعضي گفته

مراد از طعام خصوص گندم و ساير حبوبات است، از آن جمله صاحب لسان العرب در كتاب خود گفته: اهل حجاز وقتي 
گويد: خليل نيز گفته: در كالم عرب نظر دارند، و سپس ميرا مطلق و بدون قرينه ذكر كنند تنها گندم را در  "طعام "كلمه
اين بود سخن صاحب لسان العرب، و همين معنا از كتاب نهايه « 1»شود، بيشتر در خصوص گندم استعمال مي "طعام "لفظ

راد از طعام اهل شود، و به همين جهت در روايات وارده از ائمه اهل بيت )ع( آمده كه متاليف ابن اثير نيز استفاده مي« 1»
كتاب در آيه شريفه تنها گندم و ساير حبوبات است، )نه غذاي پخته و گوشت و امثال آن(، بله از بعضي از روايات چيز 

 .آيدشود، كه ان شاء اللَّه تعالي بحث آن در بحث روايتي آينده ميديگري استفاده مي

نيز  گردد، ويوان غير قابل تذكيه چون خوك تهيه شده نميو به هر حال حليت در آيه شريفه شامل غذايي كه از گوشت ح
شود، براي اينكه خداي تعالي در آيات تحريم شامل غذايي كه از ذبيحه اهل كتاب تهيه گرديده و يا بنام خدا ذبح نشده نمي

ت، و اسالم ميته اسگوشت خوك و گوشت ميته را حرام دانسته، و ذبيحه اهل كتاب و حيواني كه بنام خدا ذبح نشده از نظر 
هاي حرام را رجس و فسق و اثم خوانده، آيات تحريم چهار آيه است كه در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده، و گوشت

كه بيانش گذشت و حاشا بر خداي سبحان چيزي را كه خودش رجس و فسق و اثم خوانده، حالل كند و بر حالل كردنش 
 ."يَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُالْ "منت بگذارد، و بفرمايد:

تواند در چنين موردي سخن از نسخ بياورد، عالوه بر اين محرمات عينا قبل از اين آيه در خود اين سوره آمده، و احدي نمي
و اين خود بسيار روشن است، مخصوصا در خصوص سوره مائده كه در رواياتي آمده كه اين سوره ناسخ دارد ولي منسوخ 

 .دندار
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ارا كه يهود و نص -حكم را در اين آيه متعلق "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "
زنان آنهايي كه قبل از شما كتاب آسماني  "نام نبرده، بلكه آنان را با آوردن صفتشان مشخص كرده )و فرموده -باشند

، و اين خالي از "و المحصنات من اهل الكتاب "( و حتي آنها را به عنوان اهل كتاب هم ذكر نكرده، و نفرموده:"داشتند
نيست، با در نظر گرفتن اين جهت و اينكه لحن، لحن منت گذاري است، و اينكه مقام سخن، مقام اشعار به علت حكم 

ان گذاريم، كه تكليف را برايتما بر شما مسلمانان منت مي "شود:تخفيف و آسان كردن وظائف است، معناي آيه چنين مي
تيم، و براي اين بر داشتيم كه آنها قبل از شما آسان كرديم، و حرمت ازدواج بين مردان شما و زنان اهل كتاب را برداش

يد و رسالت ، زيرا به توح"ترندصاحب كتاب بودند، و قهرا نسبت به ساير طوايفي كه مسلمان نيستند به مسلمانان نزديك
شعار به اين ا "بَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتا "پرستان كه منكر نبوتند پس معلوم شد كه جمله:اعتقاد دارند، بر خالف مشركين و بت



نيز خالي از اين اشاره نيست، چون به وضوح اشاره دارد بر  "من قبلكم "نكته دارد، هم چنان كه تقييد اين جمله به جمله
 .خلط و مزج و اشتراك

 309آيه شريفه داله بر حليت محصنات از اهل كتاب، منسوخ نيست[ ..... ص : ]

 وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ "گذاري و تخفيف دادن را دارد، لذا با امثال آيه:يت منتو به هر حال از آنجايي كه آيه شريفه موقع
 .پذيرد، و اين روشن استنسخ نمي« 1» "وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "، و آيه:«1» "حَتَّي يُؤْمِنَّ

هاي مفصل است كه در مدينه نازل شده و در نتيجه عالوه بر اين آيه اولي در سوره بقره واقع شده كه اولين سوره از سوره
اي از سوره مائده باشد؟ با اينكه در روايات آمده كه اي از آن ناسخ آيهتواند آيهنزول آن قبل از سوره مائده بوده، چگونه مي

كه قبال نازل هايي است اي است كه به رسول خدا )ص( نازل شده، و ناسخ بعضي از آيات سورهسوره مائده آخرين سوره
 .اي آن را نسخ نكردهشده بود، ولي هيچ سوره

چه « 2» "وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ "از اين هم كه بگذريم شما خواننده عزيز توجه فرموديد كه ما در تفسير
تاب از مساله ازدواج با زنان اهل ك گفتيم، آنجا يعني در جلد دوم اين كتاب گفتيم: كه اين آيه و آيه سوره ممتحنه به كلي

 اند، اينها تنها سخن ازبيگانه

__________________________________________________ 

 ."111سوره بقره، آيه  "زنان مشرك را نكاح مكنيد تا آنكه ايمان آورند.(1)

 ."14سوره ممتحنه آيه  "ازدواجي كه قبال با زن مشرك داشتيد ابقاء نكنيد.(2)

 ."111سوره بقره، آيه "(3)

 224، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .ازدواج با زنان مشرك دارند

و به فرض كه بگوئيم آيه سوره ممتحنه بوجهي داللت بر حرمت ازدواج با زنان اهل كتاب را دارد، چون در آن آيه نامي از 
رساند، ند، باز هم ضرري به آيه مورد بحث نميمشرك نيامده، بلكه حكم رفته روي زنان كافر، و زنان اهل كتاب نيز كافر

براي اينكه همانطور كه آن داللت را دارد اين داللت را هم دارد، كه پس قبل از سوره مائده منع شرعي وجود داشته، و سوره 
ور منظ گذاري و تخفيف است داللت دارد بر اينكه آن منع قبلي كه در سوره ممتحنه آمده بود بهمائده كه در مقام منت

تحنه يابد، پس آيه سوره مائده ناسخ آيه سوره ممتخفيف بر داشته شده، چون تا قبال منعي نباشد تخفيف و منت تحقق نمي
اي آيه ممتحنه ناسخ آيه مائده باشد، براي اينكه نسخ كار آيه -به خيال باطل بعضي از مفسرين -شود، نه به عكس كهمي

، و ما ان شاء اللَّه تتمه اين بحث و گفتگو پيرامون آيه دوم را در بحث روايتي آينده «1»د است كه بعد از آيه منسوخ نازل شو
 .كنيمدنبال مي

 338در آيه شريفه[ ..... ص :  "محصنات "منظور از كلمه]

نظور از آن مدر آيه شريفه چيست؟ البته اين كلمه معاني متعدد دارد، ولي در اينجا  "محصنات "حال ببينيم منظور از كلمه
زنان عفيف است، به دليل اينكه در مقابل محصنات از زنان مؤمن قرار گرفته، كه به معناي زنان بي شوهر و عفيف است، و 

اند، با در نظر اين خود روشن است، و از اينكه محصنات از اهل كتاب با محصنات از اهل ايمان در يك كالم جمع شده
شود كه منظور از كلمه مؤمنات در هر دو موضع يكي است، و آن معنا م فهميده ميگرفتن معنايي كه براي كلمه كردي



به معناي احصان اسالم باشد بايد در  "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ "تواند اسالم باشد براي اينكه اگر احصان در جمله:نمي
تواند به ز به اين معنا باشد، با اينكه زنان اهل كتاب اسالم ندارند، و نيز نميني "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "جمله:

د، بلكه از آن سازمعناي احصان حريت باشد، براي اينكه امتنان مستفاد از آيه با منحصر بودن حليت به زنان كتابي آزاد نمي
ماند اشند، بنا بر اين از معاني احصان باقي نميشود كه زن كتابي بر مسلمانان حالل است، هر چند كه آزاد نباستفاده مي

 .مگر عفت، پس متعين اين است كه مراد از محصنات زنان پاكدامن و عفيف اهل كتاب است

گوئيم آيه شريفه تصريح نكرده به اينكه منظور از اين حليت، حليت پردازيم و ميو بعد از همه اينها به نكته ديگر آيه مي
تواند قرينه باشد بر اينكه مراد نكاح متعه و انقطاعي است و يا نكاح منقطع، تنها چيزي كه در آيه مي نكاح دائم ايشان است

 است، و اينكه "أجر "كلمه
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يق احصان باشد، نه به طريق مسافحه و زنا و رفيق بازي، پس از اين بيان نتيجه گيري از زنان اهل كتاب به طركام
گيريم كه آنچه خداي تعالي از زنان يهود و نصارا براي مؤمنين حالل كرده آميزش از راه نكاح با مهر و اجرت است، نه مي

ابق يعني در جلد چهارم اين كتاب در تفسير آيه نكاح با زنا، ولي شرط ديگري در آيه نيامده، نه دوام و نه انقطاع، و ما در س
گفتيم: كه نكاح متعه نيز مانند نكاح دائم و نكاح واقعي است، « 1» "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... "شريفه:

 .اي دارد كه بايد در علم فقه به آن واقف گشتالبته اين بحث تتمه« 1»

وَ  "اي را دارد كه آيه شريفه:اين آيه همان زمينه "يْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ ال مُتَّخِذِي أَخْدانٍإِذا آتَ "
قرينه است بر  "تُمُوهُنَّ ...إِذا آتَيْ "، دارد و جمله«2» "أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ

 .شوداينكه مراد از آيه شريفه حليت تزويج به محصنات از اهل كتاب است، و شامل خريدن كنيزان اهل كتاب نمي

بنا بر  شاندن است، ودر اصل به معناي پو "كفر "كلمه "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ "
اين در تحقق معناي كفر اين معنا شرط است، كه معناي ثابتي كه پرده روي آن بيفتد وجود داشته باشد، همانطور كه كلمه 

كند كه چيز ثابت و پيدايي باشد، تا با افتادن حجاب بر روي آن ناپيدا شود، پس معناي كفر حجاب در جايي مفهوم پيدا مي
خدا و كفر  هاييابد كه چيز ثابت و هويدايي باشد، كه كافر آن را بپوشاند، و اين معنا در كفران به نعمتهم وقتي تحقق مي

 .به آيات او و كفر به خدا و رسولش و كفر به روز جزا وجود دارد

 330عبارت است از ترك عمل به مقتضاي ايمان[ ..... ص :  "كفر به ايمان "معناي]

 ، به"هر كس به ايمان كفر بورزد "را در مورد ايمان استعمال كرده، و فرموده "كفر "كلمه پس اينكه در آيه مورد بحث
مقتضاي مطلبي كه در باره كفر گفتيم بايد ايمان ثابتي وجود داشته باشد، تا كفر آن را بپوشاند و بطور مسلم منظور از ايمان 

ري است، كه همان اثر حاصل و صفت ثابت در قلب نيست، بلكه منظور معناي اسم مصد -باور كردن -معناي مصدري آن
شود، پس برگشت معناي كفر به ايمان به اين است كه آدمي اي كه منشا اعمال صالح ميمؤمن است، يعني اعتقادات حقه

 داند حق است عمل نكند، مثال مشركين را دوست بدارد،به آنچه كه مي
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و با آنان اختالط، و در اعمال آنان شركت كند، با اينكه علم به حقانيت اسالم دارد، و نيز مثل اينكه نماز و روزه و زكات و 
 .ترك كند، با اينكه يقين به ثبوت آنها و ركن دين بودن آنها دارد حج و ساير اركان اسالم را

اي است و آن اين است كه كفر بدان جهت كه به اين معنا است، و ليكن در اين ميان نكته "كفر به ايمان "پس منظور از
ا كفر به داومتي باشد، لذمعناي ستر است، و پوشاندن امور ثابته وقتي به حسب تبادر ذهني صادق است كه در آن پوشاندن م

ايمان نيز در مورد كسي صادق است كه همواره عمل به مقتضاي ايمان خود را ترك كند، و هميشه و بطور دائم بر خالف 
 .علم خود عمل نمايد

كند، به چنين كسي پوشاند، و بر خالف علم و ايمانش عمل ميو اما كسي كه در زندگيش يك بار و دو بار حق را مي
 .گويند او مرتكب فسقي شده استويند به ايمانش كفر ورزيده، بلكه ميگنمي

كساني هستند كه بر پوشاندن حق و علم و  "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ "اين را بدان جهت گفتيم تا روشن شود كه مراد از جمله:
رساند، نه كه حدوث را مي)عبير شده، ت "يكفر "ايمان خويش مداومت دارند، هر چند كه در جمله مورد بحث مطلب با مثل

ه كند آنچه را كه حق بودنش بفهماند(، بنا بر اين كسي كه پيروي نميثبوت و دوام را، نه با وصف )كه ثبوت و دوام را مي
كند به آنچه برايش ثابت شده، كه از اركان دين است، او كافر به ايمان است، و هر عمل نظر وي محقق شده، و عمل نمي

 ."فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ "لحي كه بكند حبط و بي پاداش خواهد بود، هم چنان كه در آيه مورد بحث فرمود:صا

 :فهماندكند كه آيه زير آن را ميبنا بر اين آيه شريفه مورد بحث درست همان را افاده مي

، وَ وْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَوَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ ال يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَ إِنْ يَرَ "
كنيد در اين ، بطوري كه مالحظه مي«1» "الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ
 كنند، و راه رشد را تركآيه اين طائفه را توصيف كرده به اينكه سبيل غي )روش گمراهي( را اتخاذ مي

__________________________________________________ 

هت اين بدان ج گيرند، وگيرند، و چون راه ضاللت را ببينند آن را روش خود ميو اگر راه رشد ببينند آن را راه خود نمي(1)
است كه آيات ما را تكذيب كرده، از آن غافل شدند، و كساني كه آيات ما را و ديدار آخرت را تكذيب كنند اعمال خوبشان 

 ."132سوره اعراف، آيه  "كردند.شود، و همين بي پاداش شدن اعمالشان كيفر اعمالي است كه ميبي پاداش مي
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فرمايد اند، يعني علم به هر دو دارند، آن گاه اين بيان را مبدل به بياني ديگر كرده، ميد با اينكه هر دو راه را ديدهنماينمي
كنند، و معلوم است كه آيت وقتي آيت است كه بيننده علم به آيت بودن يعني به داللت آن اينها آيات ما را تكذيب مي

ي به كنند و اين بدان جهت است كه اگر كسكند به اينكه آخرت را تكذيب ميسير ميداشته باشد، مجددا اين بيان را نيز تف
داند كه انكار حق آخرت ايمان داشته باشد و آن را تكذيب نكند، ممكن نيست با علم به حق، حق را رها كند، چون او مي

 .شودميفرمايد اعمال اينگونه افراد حبط شود، و لذا در آخر آيه ميباعث حبط عملش مي

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ  "فرمايد:باز نظير آيه مورد بحث آيه زير است كه مي
 "وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فاَل نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً، أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ

 .و انطباق اين دو آيه بر مورد كفر به ايمان به آن معنايي كه بيانش گذشت واضح است« 1»



 "إِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ...مَنْ يَكْفُرْ بِالْ "شود كه چگونه جمله مورد بحث يعنيو با تامل و دقت در آنچه گفتيم روشن مي
خواهد مؤمنين را از خطري كه ممكن متصل به ما قبل خودش است، پس در حقيقت اين جمله متمم بيان سابق است، و مي

انگاري در امر خدا و معاشرت آزادانه با كفار متوجه آنان شود بر حذر بدارد، و بفهماند كه اگر در جمالت است در اثر سهل
، طعام اهل كتاب را و ازدواج با زنان عفيف آنان را بر شما مؤمنين حالل كرديم براي اين بود كه در معاشرت شما با قبل

اي بشود كه شما با اخالق اسالمي خود با يهود و نصارا معاشرت اهل كتاب تخفيف و تسهيلي فراهم آوريم، تا اين وسيله
 .ي آنان باشد بسوي علم نافع و عمل صالحكنيد، و آنان را شيفته اسالم بسازيد، و داع

 333بيان غرض از تشريع حكم مربوط به زنان كتابيه و زنهار دادن از سقوط در پرتگاه هوا و هوس در معاشرت با اهل كتاب[ ..... ص : ]

خود را در  ينكهپس غرض از تشريع حكم مورد بحث اين بوده، نه اينكه مسلمين اين حكم را بهانه و وسيله قرار دهند براي ا
پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده، در دوستي و عشق ورزيدن با زنان يهودي و نصراني بي بند و بار شوند، و عاشق جمال 

 آنان شده، در نتيجه خواه ناخواه خلق و خوي آنان را نيز متابعت نمايند و چيزي نگذرد كه خلق و خوي يهوديت و نصرانيت

__________________________________________________ 

 تر است؟نتيجهخواهيد شما را خبر دهم به كساني كه از هر كس ديگر اعمالشان بيبگو آيا مي(1)

د كه كار كننهايشان در زندگي دنيا نيز بي نتيجه است و در عين حال خيال ميآنها كساني هستند كه اعمالشان و تالش
اينها كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و به لقاء او كفر ورزيدند، در نتيجه كنند، خوب همان است كه آنها مي

دهيم، چون اعمالشان اعمالشان در دنيا و آخرت بي نتيجه شده، و ما در آخرت سنجشي بر روي اعمال آنان انجام نمي
 ."142سوره كهف، آيه  "ارزشي ندارد.
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گشته و بر خلق و خوي اسالمي مسلط گردد، و آن را تحت الشعاع خود كند، و فساد آنان بر صالح اسالم حاكم بر مسلمين 
گرداند، در نتيجه حكمي را كه خدا در تشريعش چيره گردد، كه اين خود بالي بزرگي است، كه مسلمانان را به قهقرا بر مي

 .ن كرده، تخفيف الهي را به صورت عذاب در آوردبر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلكه مسلمي

به همين جهت خداي تعالي بعد از بيان حليت طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن ايشان، مسلمانان را از بي بند و باري در تنعم 
اركان  ن و تركبه اين نعمت، حالل بودن طعام و زنان اهل كتاب بر حذر داشته، تا بي بند و باريشان كارشان را به كفر ايما

 اي از تالششوند كه اعمالشان حبط شود، و در آخرت نتيجهدين و اعراض از حق نكشاند، زيرا اگر چنين كنند باعث مي
 .زندگي خود نبينند

 334گفته شده است[ ..... ص :  "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... "اقوال و احتماالت نادرستي كه در معناي آيه]

مو شكافي و بررسي بسيار  "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... ":نده عزيز توجه داشته باشد كه مفسرين در اين آيه يعني آيهخوان
اند، اند كه همين خوض و دقت زياد آنها را از راه صحيح برگردانيده، در نتيجه به تفاسير عجيب و غريبي دست زدهكرده

اند: سازد، و بلكه سياق آيه با آن منافات دارد، مثل گفتار بعضي از آنان كه گفتهظاهر آيه نمي تفاسيري كه به هيچ وجه با
)معاني اين چهار كلمه در تفسير آيه « 1»منظور از طيبات خصوص طعام طيب است، مانند بحيره و سائبه و وصيله و حامي 

 :اندآيد( و بعضي ديگرشان كه گفتههمين سوره مي 142

هايي است كه خداي تعالي هرگز و بر هيچ حليت طعام اهل كتاب، حليت به مقتضاي اصل اولي است، و آن طعام منظور از



قومي تحريم نكرده، و گوشت حيوانات هم از همان طعامهاي حالل است، هر چند كه يهود و نصارا طبق مراسم اسالمي 
طعام اهل  "اند: مراد ازو بعضي ديگرشان كه گفته« 1»د، حيوان را ذبح نكرده باشند، بلكه به مراسم خود ذبح كرده باشن

اند: مراد از محصنات از و گفتار بعضي ديگرشان كه گفته«. 2»خود طعام نيست بلكه با آنان غذا خوردن است  "كتاب
ل مؤمنات و محصنات از اهل كتاب بيان حليت به حسب اصل است، يعني اينها به حسب اصل شرع تحريم نشده و اما حال

و گفتار بعضي ديگرشان كه « 2»براي داللت بر حالل بودنش كافي است، « 3» "وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ "بودنش آيه:
 :اند: مراد از جملهگفته
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تر از و به اصطالح كاسه داغتحذير مسلمانان است از اينكه حكم اول آيه را رد كنند،  "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ "
 «1»آش شده با اينكه خداي تعالي طعام اهل كتاب و ازدواج با زنان ايشان را حالل كرده آن را حرام بدانند. 

اند، كه يا خرافه گويي و بي دليل سخن گفتن است، اين وجوه و وجوهي ديگر مثل اينها احتماالتي است كه مفسرين داده
 مقيد است به حاللهاي سابق، و هيچ دليلي بر گفته خود "الْيَوْمَ أُحِلَّ "اند جملههار داشته و گفتهمثل آن سخني كه بعضي اظ

كند، مثل آنكه گفته: منظور آن چيزهايي است كه به مقتضاي نياورده، و يا سخني است كه ظاهر سياق آيه آن را رد مي
، و بيان سازدگذاري با آن نمياليوم و سياق تخفيف و منتاصل اولي حالل بوده، و حال آنكه سياق تقييد حليت به قيد 

 .ايم در ابطال اين وجوه و روشن كردن وجه فساد آن كافي استسابق ما كه ما آن را از ظاهر آيه گرفته

نكاح اهل  بر حليت كافي است براي اينكه داللت كند "وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ "اند: كه ظاهر جمله:و اما اينكه بعضي گفته
، بطالنش واضح است، براي اينكه آيه مذكور در مقام بيان اين جهت است كه چه زناني بر حسب طبقات نسب و «1»كتاب 

سبب حالل است و چه زناني حرام، و اما به حسب طبقات اديان و مذاهب آيه شريفه اصال در آن مقام نيست تا بتوان به 
اصول مسلم شده كه اطالق وقتي حجت است كه صاحب سخن در مقام بيان باشد، و  اطالقش تمسك كرد، )چون در علم

اما در جايي كه كالم صاحب كالم تنها از آن جهتي كه وي در مقام بيان آن است اطالق دارد، و از ساير جهات او در مقام 
 .(بيان نيست، اطالق كالمش در آن جهات حجت نيست

 332بحث روايتي ..... ص : 

 332مربوط به صيد با سگ شكاري[ ..... ص :  "... وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ "تي در ذيل جملهروايا]

آمده: كه ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا  "... يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ "در در المنثور در ذيل آيه:
كشتن سگها كرد، و او هر چه سگ در كوچه و محله ديد كشت، تا رسيد به عوالي )باغهاي بزرگ )ص( ابو رافع را مامور 

 (مدينه( ناگزير عاصم بن عدي و سعد بن خيثمه و عويم بن ساعده شرفياب حضور رسول خدا )ص
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 «1»نازل گرديد.  "يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ ... "شده، عرضه داشتند: چه چيزهايي براي ما حالل است؟ در اينجا بود كه آيه

 :و در همين كتاب است كه ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده كه گفت

سگها را بكشند مردم سؤال كردند: يا رسول اللَّه چه چيز از جنس سگان براي ما حالل وقتي رسول خدا )ص( دستور داد 
 .«1» "يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ ... ":است؟ در پاسخ مردم آيه زير نازل شد كه

منظور پرسش  دهد كهكنند، به اين معنا كه روايت دوم روايت اولي را شرح ميمؤلف: اين دو روايت يكديگر را شرح مي
تواند پاسخ توانند بكنند، و آيه شريفه نميكنندگان اين بوده كه با سگها چه كارهايي از قبيل شكار و پاسباني و امثال آن مي

ت فرمايد به ايشان بگو مطلق طيبابه اين سؤال باشد، زيرا سؤال مقيد و در مورد خاصي بوده، و آيه شريفه مطلق است، مي
 .برايشان حالل است

عطف بر موضع  "وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ "آيد اين است كه جمله:عالوه بر اينكه ظاهر دو روايت باال و روايتي كه مي
شود: خوردن مطلق طيبات براي شما حالل است، و همچنين خوردن صيد سگهايي كه طيبات است، در نتيجه معنا چنين مي

قل  "اي را در تقدير بگيرند، و مثال بگويند: تقدير آيهاند كلمهاز مفسرين ناگزير شدهايد، به همين جهت جمعي تعليم داده
، يعني بگو همه طيبات و نيز گوشت حيواني كه سگ «2»است  "احل لكم الطيبات و لحم ما اصطاده ما علمتم من الجوارح

شرطي است  "وَ ما عَلَّمْتُمْ ... "شن ساختيم كه جمله:و باز تعليم يافته شما شكار كرده برايتان حالل است، با اينكه ما قبال رو
 :كه جزاي آن جمله

 .است "فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "

)از اين امت چه چيزهايي براي ما حالل شده(، و  "ما ذا احل لنا من هذه االمة "و در روايت دوم عبارت عربيش چنين آمده:
 .(چون روايت آينده آن را اينطور تفسير كرده، )دقت بفرمائيد مراد از كلمه امت نوع سگها است،

وي حديث را صحيح  -و در همان كتاب است كه فاريابي، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم، و طبراني، و حاكم
 و بيهقي در كتاب سنن خود همگي از ابي رافع نقل -دانسته
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ص( به وي اجازه داد اما جبرئيل )اند كه گفت: جبرئيل بر رسول خدا )ص( نازل شد، و اجازه ورود خواست، رسول خدا كرده
 ارد نشد، ناگزير رسول خدا )ص( رداي خود را گرفت و بيرون شد و فرمود: ما به تو اجازه ورود داديم؟و

يم، رسول شواي كه در آن سگ باشد و يا مجسمه صورتي باشد داخل نميجبرئيل گفت: بله و ليكن ما فرشتگان به خانه
ظر كرد و ديد كه در بعضي از مرافق خانه ايشان توله ن -كه گويا تا آن لحظه از وجود سگ در خانه خبر نداشت -خدا )ص(

 .سگي وارد شده



گويد: رسول خدا )ص( چون اين بشنيد به من دستور داد تا تمامي سگهاي مدينه را به قتل برسانم، و من هم ابو رافع مي
ايد همه آنها شما دستور داده ص( رفته پرسيدند: يا رسول اللَّه از اين امت كه)اي از مردم نزد رسول خدا چنين كردم، عده

كشته شوند چه چيزهايي براي ما حالل است، رسول خدا )ص( سكوت كرد، پس خداي تعالي آيه زير را در پاسخ آنان 
رسول خدا )ص( فرمود: اگر ، "يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ "فرستاد:

كسي سگ خود را براي شكار روانه كند، و در هنگام روانه كردن نام خدا را ببرد، و آن سگ، شكاري را براي وي شكار كند 
 «1»تواند آن شكار را بخورد، بشرطي كه سگ آن را نخورده باشد. و نگه بدارد، او مي

ر باب خودش عجيب و غريب است، عالوه بر اينكه خود روايت خالي از اينكه در روايت آمده كه جبرئيل چگونه نازل شد د
ص(، چون توله سگي در خانه )اضطراب هم نيست، براي اينكه داللت دارد بر خودداري جبرئيل از داخل شدن بر رسول خدا 

، آن گاه )و اضطراب از اين جهت است كه روايت سخن از نازل شدن جبرئيل بر رسول خدا )ص( دارد -ايشان بوده
هاي ايشان بوده(، از اين هم كه بگذريم اين داستان با ظاهر آيه انطباق ندارد، براي اينكه در توله سگي در خانه -گويدمي

ء خاصي نيست، بلكه سؤال و جواب در آيه مطلق است، و نيز به آيه شريفه سؤال از چيز خاصي نشده، و جواب هم از شي
تر است تا سازد، بنا بر اين روايت به روايات جعلي شبيهنمي "وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ "لههمان بياني كه گذشت با عطف جم

 .به روايت صحيح

 :اند كه گفتو در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن جرير از عامر روايت كرده

 ،عدي بن حاتم طائي نزد رسول خدا )ص( آمده، و از شكار كردن سگها سؤال كرد
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« 1» "تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ "و رسول خدا )ص( ندانست چه جوابي به او بدهد، تا آن كه آيه سوره مائده نازل شد كه:
ايت اخباري ديگر هست، ولي همان اشكالي كه در روايات قبلي بود به اين روايت نيز وارد است، و مؤلف: در معناي اين رو

اند حوادث را بر آيه شريفه ظاهرا اين روايات و هر روايت ديگري كه در معناي آنها باشد نظريه راويان است، كه خواسته
شده باشد تازه در همين تطبيق دادنشان هم راه درستي تطبيق دهند، نه اينكه واقعا آيه شريفه در چنين داستاني نازل 

كنند و خوب است يك قاعده كلي اند: كه سگها چنين و چنان شكار ميگفته (اند، و ظاهرا اصحاب رسول خدا )صنرفته
در پاسخ آنان به اين آيه  (بدست ما بدهيد تا بفهميم حالل از شكار سگها كدام است و حرامش كدام؟ رسول خدا )ص

مسك كرده كه در آن سؤال آنان را مطرح كرده و قاعده كلي هم دست داده و رسول خدا )ص( بعد از خواندن آيه شريفه ت
 .شودپاسخ آنان را در خصوص مساله مورد سؤالشان را داده، اين آن مقداري است كه از لحن آيه استفاده مي

وَ ما  "يت كرده كه فرمود: در كتاب علي )ع( در ذيل جمله:روا (در كافي به سند خود از حماد از حلبي از امام صادق )ع
 «2» .آمده كه منظور از جوارح تنها سگها هستند "عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ

 «2»مؤلف: اين روايت را عياشي نيز در تفسير خود از سماعة بن مهران از آن جناب نقل كرده است. 

داد و در فتوا دادن احتياط پدرم فتوا مي :ن از حلبي نقل كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمودو در همان كتاب از ابن مسكا
گوئيم شكار ترسيديم فتوا بدهيم، ليكن امروز ديگر هيچ ترسي نداريم، ميكرد، ما نيز در خصوص شكار بازها و عقابها ميمي

 "ذبح كنيد، زيرا در كتاب علي )ع( آمده كه در ذيل جمله: اين مرغان شكاري حالل نيست، مگر آنكه برسيد و شكار آنها را
 :فرموده "وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ



 «3»شود. مقصود از جوارح خصوص سگها است، و شامل بازها و عقابها نمي
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و در همان كتاب است به سند خود از ابي بكر حضرمي از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: من از آن جناب از شكار 
ايد، و يا سگها شكار كرده باشند، فرمود: نخوريد مگر آنچه خودتان سر بريدهها پرسيدم، ها و سگبازها و عقابها و پلنگ

وَ ما  "تواني بخوري، براي اينكه خداي تعالي فرموده:عرضه داشتم: حال اگر سگها شكار را كشته باشند چطور؟ فرمود: مي
 .و سخني از زنده بودن آن نگفته« 1» "كُمُ اللَّهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَ

«2» 

كند، مگر سگ تعليم يافته كه شكار را براي صاحبش نگه اي شكار را براي خودش شكار ميآن گاه امام فرمود: هر درنده
 «3» .ام خدا را ببر، كه همين تذكيه شكار استكني ندارد، آن گاه فرمود: هر وقت سگ را براي شكار رها ميمي

اش را به و در تفسير عياشي از ابي عبيده از امام صادق )ع( روايت كرده كه شخصي از مردي سؤال كرد كه سگ تعليم يافته
 شتواند از گوشت شكاري كه سگسوي شكار روانه كرد و هنگام روانه كردن نام خدا را به زبان راند، حضرت فرمود: مي

رسد آن را مرده ببيند، و اما اگر سگي تعليم نيافته براي او شكار كرده و نگه داشته بخورد، هر چند كه وقتي به شكار مي
 ها چطور؟باالي سر شكار ببينيد، نبايد از آن بخوريد، پرسيدم: عقابها و بازها و كركس

ني از گوشت آن بخوري، و اگر وقتي رسيدي ديدي توااگر رسيدي سر شكار اين پرندگان گوشت خوار را ببري مي :فرمود
ه، اش حالل باشد؟ فرمود نشكار مرده است نبايد از گوشت آن بخوري، پرسيدم: آيا پلنگ حكم سگ را ندارد كه شكار مرده

 «3»اي به جز سگها مكلب نيستند. هيچ درنده

ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا  "سير آيه:و در همان كتاب از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت آورده كه در تف
فرمود: اشكالي در خوردن گوشت شكاري كه سگ شكاري  "عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

ي است كه سگ از شكار نخورده باشد، و اما اگر سگ از شكار خورده باشد از براي صاحبش حفظ كرده نيست، و اين وقت
 شود سگ هر چند تعليم يافته همگوشت آن مخور، )چون معلوم مي
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 .143ص  2فروع كافي ج (2)

 .122 -121ص  1تفسير قمي ج (3)

 .12ح  143ص  1تفسير عياشي ج (4)

 234، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 «1»بوده اما در اين نوبت تعليم را از ياد برده، و براي صاحبش شكار را نگرفته(. 

اختصاص حليت شكار مرده به شكاري كه سگ آن را  -1انند خصوصياتي كه در اين روايت معتبر شمرده شده، م :مؤلف



و نيز اختصاص حليت به  -1آمده،  "مكلبين "شكار كرده باشد، نه پلنگ و باز و عقاب و غيره، چون در آيه شريفه كلمه
و اختصاص حليت به صورتي كه سگي هرزه با سگ شكاري شركت نكرده باشد، همه  -2شكار سگي كه تعليم ديده باشد 

 .شود، كه ما نيز در سابق در استفاده آنها از آيه شريفه مقداري بحث كرديماز آيه شريفه استفاده مي

و در همان كتاب از حريز از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: شخصي از آن حضرت از سگهاي مجوسيان سؤال كرد كه 
ام روانه كردن به زبان جاري سازد آيا شكار چنين سگهايي اگر مسلماني آنها را به شكار روانه كند، و نام خدا را هم هنگ

 حالل است؟

 «1»اي پس هيچ اشكالي در آن نيست. فرمود: بله براي اينكه سگ فرض شده سگي است مكلب، و نام خدا را هم برده

ايت م از ابن عبا َ رواستدالل شد، در حالي كه در در المنثور از ابن ابي حات "مكلبين "در اين حديث به اطالق كلمه :مؤلف
شده كه در سؤال اينكه مسلماني سگ تعليم يافته مردي مجوسي و يا باز او و يا عقاب او و يا هر درنده ديگري كه مجوسي 

آورد، آيا اين شكار حالل است يا حرام گفته است: نه فرستد و شكار او را بدست ميگيرد و به شكار ميآن را تعليم داده مي
، و قرآن «2»ور هر چند كه تو نام خدا را هم برده باشي، زيرا مجوسي آن حيوان شكارچي را تعليم داده از گوشت آن مخ

 ":و ليكن ضعف اين گفتار روشن است. براي اينكه هر چند خطاب در جمله "تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ "كريم فرموده:

 اختصاص به مسلمانان "عَلَّمَكُمُ اللَّهُ "به حسب ظاهر متوجه به مؤمنين است، اال اينكه جمله "للَّهُتُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ا
سازد، براي ندارد، رموز تعليم سگ شكاري در مسلمان و مجوسي يكي است، و همين معنا فهم شنونده آيه را مساعد مي

 و مسلمان بودن معلم سگ، هيچ دخالتي در حكم ندارد، معلماينكه از آيه شريفه بفهمد كه خصوصيت تعليم مسلمان و يا بگ
شود، هم چنان كه خصوصيت مالكيت سگ هيچ سگ چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان، غرض از تعليم حاصل مي

 .دخالتي ندارد، ملك سگ چه از آن مسلمان باشد و چه از آن مجوسي تفاوتي ندارد
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 340[ ..... ص : "و طعامهم حل لكم "رواياتي در مورد مراد از حليت طعام اهل كتاب در ذيل جمله]

و طعامهم حل  "روايت آورده كه در تفسير آيه شريفه: (عبد اللَّه امام صادق )ع و در تفسير عياشي از هشام بن سالم از ابي
 «1»گردد. به اهل كتاب بر مي "هم "فرموده: منظور از اين طعام عد َ و حبوبات و امثال آن است، و ضمير "لكم

ب عبارت چنين آمده: عد َ و مؤلف: مرحوم شيخ طوسي نيز در تهذيب، اين روايت را از آن جناب نقل كرده، و به نقل تهذي
سؤالهايي در باره  (و در كافي و تهذيب در چند روايت از عمار بن مروان و سماعه از امام صادق )ع« 1»نخود و غير ذلك 

 «2»طعام اهل كتاب و آنچه از آن حالل است آمده، كه در پاسخ همه آنها كلمه حبوب آمده است. 

قتيبه أعشي روايت آورده كه گفت: مردي از امام صادق )ع( سؤالي كرد، و من نزد  و در كافي به سند خود از ابن مسكان از
دهند تا بچرا ببرد، و احيانا يكي از گوسفندها آن جناب بودم، او پرسيد: گله گوسفند را به دست مردي يهودي و نصراني مي

فرمود: نه بهاي آن را  (ان خورد؟ امام صادق )عتوبرد، آيا از گوشت ذبيحه او ميشود، و چوپان سر آن را ميدچار حادثه مي
داخل اموال خودت كن، و نه از گوشت آن بخور، براي اينكه تنها سبب حليت گوشت حيوانات بردن نام خدا است، كه در اين 



لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الْيَوْمَ أُحِلَّ  ":توان اعتماد كرد، مرد سائل عرضه داشت: آخر خداي تعالي فرمودهباره جز به مؤمنين نمي
و به حكم اين آيه طعام اهل كتاب بر ما حالل است قهرا ذبيحه آنان نيز بايد بر ما حالل  "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ

مثال فرمود: منظور از طعام اهل كتاب حبوبات و امثال آن است، )و شامل گوشت و اباشد؟ حضرت فرمود: پدرم همواره مي
 .«3»شود( آن نمي

 .انددر تفسير خود اين روايت را از قتيبه اعشي از آن حضرت روايت كرده« 2»و عياشي « 2»مؤلف: مرحوم شيخ در تهذيب 

طعامي كه در آيه شريفه از طعامهاي اهل كتاب حالل شده تفسير كرده به  -كنيدبطوري كه مالحظه مي -و اين احاديث
 همان است كه لفظ طعام در صورتي حبوب و اشباه آن، و اين
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كند، هم چنان كه ظاهر از روايات و داستانهايي كه از صدر اول در اين باب نقل كه مطلق و بدون قيد باشد بر آن داللت مي
اشباه آن و غذاهايي كه از آنها تهيه شود شده همين معنا است، و بدين جهت معظم علماي ما منحصرا به حليت حبوبات و 

 .اندفتوا داده

و صاحب تفسير المنار به شدت بر اين علما حمله كرده، كه اين فتوا مخالف با عرف قرآن در استعمال لفظ طعام است، وي 
مائده  سوره بينيم قرآن كريم در اين سوره يعنيگويد: غالب در لغت قرآن در لفظ طعام اين نيست، براي اينكه ميمي

واحدي نگفته كه منظور از طعامي كه از شكار دريا به دست  "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ "فرموده:
، و در اين «1» "مَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِكُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ، إِلَّا ما حَرَّ "آيد گندم و يا حبوبات است، و نيز فرموده:

ك بر ها هيچيدانيم از اين دانهآيه نيز احدي نگفته كه منظور از اين طعام خصوص گندم و حبوبات است براي اينكه ما مي
ود، عم شبني اسرائيل حرام نبوده، نه قبل از نزول تورات و نه بعد از آن، پس طعام در اصل به معناي هر چيزي است كه ط

فَمَنْ  ":يعني چشيده، و يا خورده شود، خداي تعالي حتي در باره آب نهر در داستان طالوت از قول او حكايت كرده كه گفت
ا فَإِذ ":، و نيز در باره غذا خوردن در خانه رسول خدا )ص( فرموده«1» "شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

 «3»، اين بود گفتار صاحب المنار. «2» "طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا

 340ص :  ..... [اندرد اشكاالت صاحب تفسير المنار بر علماي خاصه كه حليت حبوبات و نظائر آن را كه نزد اهل كتاب باشد از آيه شريفه فهميده]

هر جا كه بطور مطلق و بدون قيد در كالم آيد مراد از آن طعام  "و ما نتوانستيم بفهميم كه وي از قول اهل لغت كه گفتند:
در داستان  "يطعمه "چه فهميده؟ كه يكسره بر علما حمله كرده، و كلماتي از قرآن كريم از قبيل "حبوبات و اشباه آن است

اسالم هر چه ص( را به رخ آنان كشيده، با اينكه علماي )در داستان غذا خوردن در خانه رسول خدا  "طعمتم "طالوت و
اند، نه كلماتي كه از اين لفظ مشتق شده باشد، و آيه ديگري هم كه به عنوان اشكال آورده، اند در باره لفظ طعام گفتهگفته



به هيچ وجه ربطي به گفتار علما ندارد، براي اينكه مورد بحث آنان كلمه طعام بدون  "... أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ "يعني آيه:
 ترين قرينه است بر اينكه منظور ازآمده، و اين قيد خود روشن "بحر "قيد است، و در آيه مذكور كلمه طعام با قيدهيچ 
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رويد و نه جو، و علما هم در آن حرفي ندارند، اشكال ديگري كه كرده امثال گندم مي طعام حبوبات نيست، چون در دريا نه
 .است كه در آن نيز احكام همراه لفظ كل آمده، باز هم مورد بحث علماء نيست "كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ... "آيه:

« 1»دانيم كه گندم و حبوبات بر آنان حرام نبوده دين يهود اين را مي ها خودش گفته كه ما ازصاحب المنار بعد از اين حمله
 .و غفلت كرده از اينكه همين علم ما به احكام دين يهود خود قرينه است بر اينكه منظور از كل الطعام غير گندم و جو است

كرد، سپس هر چه مراجعه ميو جا داشت كه وي اول به قرآن و مواردي كه اين كلمه بطور مطلق در قرآن بكار رفته 
وَ يُطْعِمُونَ  "، و آيه:«2» "أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ":و آيه« 1» "فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ "گفت، نظير آيه:خواست بگويد ميمي

 .، و امثال آن«2» "فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلي طَعامِهِ "و آيه:« 3» "الطَّعامَ

هاي خوردني در مظنه و معرض حالل و حرام بودن نيستند، آنچه در اين معرض است گوشت اصال دانهگويد: وي سپس مي
شود، و يا بخاطر وصفي نامحسو َ و معنوي مثل است، كه يا به خاطر وصفي محسو َ مثل مردار شدن حيوان حرام مي

لْ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ قُ ":تقرب جستن به غير خدا به وسيله قرباني كردن، و لذا خداي تعالي فرمود
و هر دوي اين محرمات مربوط به حيوانها است، و اين آيه خود نص در اين « 2» "يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً

« 2»حيواني يعني حبوبات احتياج به دليل دارد است كه تحريم منحصرا در ميان غذاهاي حيواني است، پس حرام بودن غير 
 .اين بود گفتار ديگر صاحب المنار

ها در مظنه و معرض حالل و حرام بودن نيستند و آنچه تر است، اما اينكه گفت دانهو اين گفته وي از گفتار قبليش عجيب
ي است؟ آيا در مثل زمانهاي در اين معرض است گوشت است، در پاسخش ممكن است كسي بگويد كه منظورت چه زمان

 خود ما است؟ كه معلوم است
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گويد، كه از عمر دين بيش از ن نزول آيه را ميذهن انسانها از قرنها قبل مانو َ به اسالم و همه احكام آن است، و يا زما
اند كه حبوبات حالل است و در معرض حرام شدن نيست، دانستهچند سالي نگذشته، ما قبول نداريم كه در آن روز همه مي

و  تر بودهاند كه حكمش از حكم حبوبات و امثال آن روشنبينيم مردم آن روز از چيزهايي سؤال كردهبه دليل اينكه مي
آمده، در روايت عبد بن حميد « 1» "يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ "خداي تعالي بعضي از سؤالهاي آنان را حكايت كرد كه در آيه:

اند: چگونه با زنان اهل كتاب ازدواج كنيم، با اينكه آنها بر از قتاده هم آمده كه گفت: ما اطالع پيدا كرديم كه چند نفر گفته
 ما بر دين ديگر؟ديني هستند و 

، )يعني با اينكه آيه قرآن نازل "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ":«2»خداي تعالي در پاسخ آنان اين آيه را فرستاد كه 
ز يشد كه محصنات از زنان اهل كتاب حالل است، ديگر اين سؤال معنايي جز كفر به ايمان ندارد( در سابق گفتيم بزودي ن

شود، هم چنان كه آن اقوال را در بحث پيرامون حج خواهد آمد كه در خالل روايات براي اين قول اشباه و نظائري ديده مي
 .تمتع و غيره نقل كرديم

بينيم بعضي از مسلمانان به اصطالح خشك، بعد از آنكه حليت ازدواج با زنان عفيف اهل كتاب نازل شده، خوب با اينكه مي
پرسند: چطور ما با آنها ازدواج كنيم، با اينكه آنها ديني و ما دين ديگري داريم؟ چرا باز هم از در تعجب مي در عين حال

اي در باره طعام اهل كتاب بپرسند كه چگونه ما نان و حليم اهل كتاب و ساير غذاهايي كه ممكن نباشد كه قبل از نزول آيه
، با اينكه آنها ديني غير از دين ما دارند؟ با اينكه خداي تعالي قبال ما را در كنند بخوريماز گندم و ساير حبوبات درست مي

 .آياتي بسيار از خلط و آميزش و دوستي و حتي نزديك شدن به آنان و اعتماد به ايشان نهي كرده بود

مورد  ل ندانسته هيچو خالصه كالم اينكه گفتار صاحب المنار كه مساله حالل بودن گندم و حبوبات اهل كتاب را جاي سؤا
با اينكه  گوئيمندارد، و نه تنها مورد ندارد، بلكه عليه خود او است، براي اينكه ما عين اشكال او را به خودش برگردانيده و مي

چنين در آيه سوره ، و هم«2» "قُلْ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... "خداي تعالي در سوره انعام آيه:
 نحل
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، و نيز در سوره بقره كه هر چند بيان كرده بود -چون اين دو سوره در مكه نازل شده بود -تمامي خوراكهاي حرام را قبال
مدني است ولي قبل از سوره مائده نازل شده اين معنا را بيان كرده بود، و با اينكه قبل از آيه مورد بحث در همين سوره 

نكه در اي محرمات را بر شمرده بود، و با اينكه آيه اخير نص و يا مثل نص است "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ "مورد بحث در آيه:
هاي اهل كتاب حالل است يا هاي اهل كتاب حرام نيست، چگونه مسلمانان به خود اجازه دادند كه بپرسند آيا ذبيحهذبيحه

كرد بر حالل بودن آن، و با حرام؟ با اينكه قبال آياتي در مكه و آياتي در مدينه پشت سر هم نازل شده بود، و داللت مي
اشتند بر حفظ و تالوت و تعليم و تعلم آيات و نيز عمل بر طبق آن )صاحب المنار هر جوابي كه اينكه مسلمانان عنايت تام د

 .(از اين اشكال ما داشته باشد، همان جواب از اشكال خود او است



آيه سوره انعام، فقط نص در محرمات آن چند چيزي است كه شمرده و حرام بودن غير آنها از  "و اما اينكه گفته شد كه:
گوئيم: بله هيچ شكي نيست در اينكه هر حكمي احتياج به ، در پاسخش مي"ل ذبيحه اهل كتاب احتياج به دليل داردقبي

بود و  "دليلي دارد كه بر آن داللت كند، ليكن همين حرف پاسخ به گفته خود او است، زيرا خود او تصريح كرده كه دائر مدار
شود وقتي به حال صاحب المنار صاري كه از آيه سوره انعام فهميده ميحكمي از احكام شرع، دليل است، پس انح "نبود

 .سودمند است كه دليلي ديگر اين انحصار را نشكند

و بنا بر اين اگر منظورش از اينكه گفت حرام بودن ذبيحه اهل كتاب احتياج به دليل دارد دليل اعم از كتاب و سنت باشد، 
گويد: من از سنت دليلي بر حرمت آن دارم، و آن دليل همان رواياتي اب است ميخصم او كه قائل به حرمت ذبيحه اهل كت

 .است كه در تفسير آيه مورد بحث آمده، و ما بعضي از آنها را در سابق نقل كرديم

 شو اما اگر منظورش از دليل فقط دليل قرآني باشد گفتارش زور گويي و لجبازي است زيرا )انحصار ادله به ادله قرآني خود
ت، و گويد سنت قرينه كتاب اساي كه ميخواهد، و نه تنها چنين دليلي نداريم بلكه دليل بر خالف آن داريم، ادلهدليل مي

رسيم كه پشوند، از او مياين دو حجتي هستند غير قابل تفكيك، حجتي كه مسلمانان فرداي قيامت از هر دو باز خواست مي
 گويد؟پرستان و ماديين چه ميب از قبيل بتاو در باره ذبيحه كفار غير اهل كتا

داند، چون تذكيه شرعي را فاقد است؟ در اين صورت چه فرقي هست بين فقدان آيا حرمت آن را به علت ميته بودن آن مي
تذكيه به علت نام خدا نبردن در حال سر بريدن، و بين تذكيه و سر بريدن به غير دستور اسالمي، كه چون خداي سبحان 

مُ وَ يُحِلُّ لَهُ "پسنديده نسخش كرده؟ از نظر دين همه اينها ميته و جزء خبائث است، و خداي تعالي فرموده بود:را نميآن 
  "الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ
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، و لحن سؤال و جواب در آن "لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ "، و در يك آيه قبل نيز فرموده بود:«1»
مُ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُ "ترين دليل است بر اينكه حاللها منحصر در طيبات است، و همچنين در اول آيه مورد بحث فرمود:روشن

 .كندقبل بود داللت مي گذاري بود به خوبي داللت بر حصري كه در آيه، كه چون مقام منت"الطَّيِّباتُ

و اگر تحريم ذبائح كفار از باب ميته بودن نيست بلكه از اين بابت است كه كفار قربانيهاي خود را به نام غير خدا قرباني و 
ه كند، كه چه فرق است بين اينكبرند، در اين صورت نيز همان اشكال عود ميهايشان سر ميكنند، مثال بنام بتذبح مي

 .بنام بت ذبح كنند و يا به طريقي منسوخ كه مورد رضاي خدا نيست سر ببرند؟حيواني را 

پرستان گفته: شارع اسالم بدان جهت كه مسلمانان صدر صاحب المنار سپس در فرق بين ذبيحه اهل كتاب و ذبيحه بت
ان ن عمل تشديد كرد، تا مسلمانبريدند در نهي آنان از ايهايشان سر مياسالم قبال مشرك بودند و حيوانات خود را بنام بت

انگاري نكنند، و اما اهل كتاب از آنجا كه در خوردن گوشت ميته و سر بريدن حيوانات بنام به تبع عادت در اين باب سهل
اين هم فراز ديگري از « 1»ها دورتر از مسلمانان مسبوق به شرك بودند، لذا شارع متعرض حكم ذبيحه آنان نشد، بت

 .المنار هاي صاحبگفته

خورند، و خداي تعالي متعرض اين عمل آنان شده و در نهي از و گويا فراموش كرده كه از اهل كتاب نصارا گوشت خوك مي
ه خوردند، زيرا به عقيده آنان همين كدانستند ميآن تشديد كرده، عالوه بر اين مسيحيان همه آنچه را كه مشركين مباح مي

في است در اينكه بشر هر چه را كه ميل دارد بخورد و هر كاري را كه خواست بكند، از مسيح خود را فداي بشر ساخت كا
داي خورد، و در تفسير كالم خاين هم كه بگذريم گفتار المنار يك استحسان سست و سخيفي است كه به هيچ دردي نمي

احكام دين خداي تعالي با استحسان شود و همچنين هيچ حكمي از تعالي و فهم معاني آيات آن، به امثال آن اعتماد نمي



 .گردداثبات و نفي نمي

اي خشن گويد: و نيز رفتار اسالم با مشركين و با اهل كتاب يكسان نبوده، نسبت به مشركين معاملهوي در فرازي ديگر مي
تار خود را با اهل كرد، تا در جزيرة العرب احدي از مشركين باقي نماند و همگي داخل در اسالم بشوند، ولي رفو سخت مي

 كتاب ماليم ساخت، آن گاه به عنوان شاهد بر گفته خود مواردي از فتاواي صحابه را نقل كرده، كه به اهل كتاب اجازه
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 «1»اند در كليساهاي خود ذبح كنند، شواهدي ديگر از اين قبيل آورده. داده

و اين گفتار وي مبني بر اين است كه بگوئيم اصوال اسالم عنايت بيشتري نسبت به نژاد عرب و اصالح اين نژاد دارد، هم 
آيد كه خداي تعالي عرب را بر غير عرب از ساير امتها برگزيد، و عرب كرامت و بعضي از روايات بر مي چنان كه از ظاهر

تر است، و به خاطر همين روايات بوده كه عرب غير عرب را موالي احترامي بيشتر نزد خدا دارد، و از ساير اقوام محترم
سازد، چگونه ممكن است آن نامگذاريها با ظاهر آيات قرآني نمي خواندند، ولي نظريه المنار و آن روايات وخدمت كاران مي
ي، وَ يا أَيُّهَا النَّا َُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْث "هاي بي معنا را به قرآن نسبت داد با اينكه قرآن كريم فرموده:اين انحصارطلبي

و از طرق امامان اهل البيت عليهم السالم احاديث بسياري « 1» "كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَ
 .در بي اعتباري اينگونه امتيازات وارد شده است

و اسالم در دعوت خود عرب را در جنبي و غير عرب را در جنب ديگر قرار نداده، بلكه تفاوتي كه قائل شده بين اهل كتاب و 
ن است، اهل كتاب را در طرفي قرار داده چه عرب باشد و چه غير عرب، و مشركين را در طرفي ديگر قرار داده چه مشركي

عرب و چه غير عرب، و از مشركين هيچ روشي و پيشنهادي را نپذيرفته مگر قبول اسالم، و ايمان به معارف آن به خالف 
مخير  "دادن جزيه را پذيرفتن "و "شرائط ذمه "و "ود باقي ماندندين خ "و در "اسالم آوردن "اهل كتاب كه آنان را بين

 .فرمود

را بپذيريم، اين نظريه بيش از اين  "تفاوت رفتار اسالم با عرب و غير عرب "تازه به فرض هم كه نظريه صاحب المنار در
 زبان است، و اما اينكههم و بيانگاري كرده، چون نظريه مذكور مبداللت ندارد كه اسالم در حق اهل كتاب في الجمله سهل

باعث شود كه ذبيحه اهل كتاب را در صورتي كه طبق طريقه و سنت خود ذبح كرده باشند حالل بداند؟ كجاي اين نظريه 
 .بر چنين مطلبي داللت دارد

 .ت نداردياند جوابش اين است كه فتواي صحابه براي كسي حجو اما اينكه گفت بعضي از صحابه چنين و چنان فتوا داده

 بنا بر اين از همه آنچه تا كنون گفته شد روشن گرديد كه نه آيه شريفه داللت دارد بر

__________________________________________________ 

 .22ص  2تفسير المنار ج (1)

گروه و قبيله قبيله  هان اي مردم ما شما را از يك انسان مرد و انساني زن خلق كرديم، و ما بوديم كه شما را گروه(2)
قواتر تر است كه با تتر و گراميكرديم تا يكديگر را بشناسيد، بدرستي كه از ميان همگي شما آن كسي نزد خدا محترم

 ."12سوره حجرات، آيه  ".باشد

 232، ص: 2ترجمه الميزان، ج



ي ديگر، حال اگر مثل بعضي از حليت ذبيحه اهل كتاب در صورتي كه به غير مراسم اسالمي ذبح شود، و نه هيچ دليل
علماي شيعه بگوئيم ذبيحه اهل كتاب حالل است، ناگزير بايد اين حليت را مشروط كنيم به صورتي كه اهل كتاب بر طبق 

دستور شرع اسالم حيوان را ذبح كرده باشند، هم چنان كه از فرمايش امام صادق ع بنا به خبر كافي و تهذيب استفاده 
وايت قبال ايراد شد، چون در آن دو حديث آمده بود دائر مدار حليت ذبيحه، بردن نام خدا بر ذبيحه است شود و آن دو رمي
، چيزي كه هست ما اطمينان نداريم كه فالن يهودي يا مسيحي نام خدا را بر ذبيحه خود برده، زيرا در اين باب جز به «1»

 .اي دارد كه بايد در علم فقه آن را ديدبحث تتمهشود اعتماد كرد، )تا آخر حديث( البته اين مسلمان نمي

 :و در تفسير عياشي از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله

 «1»فرموده: منظور از محصنات زنان پاكدامن اهل كتاب است.  "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... "

فرموده: منظور از مؤمنات  "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ... "جناب روايت كرده كه در ذيل جمله: و در همان كتاب از آن
 .«2»چه شيعه و چه سني( )عموم زنان مسلمان است، 

و در تفسير قمي از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود: از زنان اهل كتاب تنها ازدواج با آن زناني حالل است كه به 
 «3»ت اسالم جزيه بپردازند، و اما غير آنان نه، ازدواج با زنانشان حالل نيست. حكوم

مؤلف: علت آن اين است كه وقتي اهل كتاب جزيه نپردازد قهرا محارب يعني كافر حربي خواهد بود كه معلوم است ازدواج 
 .با آنان حالل نيست

مود: از زنان اهل كتاب تنها با آن زني ازدواج حالل است كه ساده اند كه فرو در كافي و تهذيب از امام باقر )ع( روايت كرده
 «2»باشد، )و قدرت تشخيص دين صحيح از دين باطل را نداشته باشد(.  (لوح )و از نظر فكري مستضعف

ند كو در كتاب فقيه از امام صادق )ع( روايت آورده كه شخصي از آن جناب از مردي كه با زن نصراني و يهودي ازدواج مي
 سؤال كرد كه آيا ازدواجش درست است يا نه؟

__________________________________________________ 

 .2ح  23ص  4و تهذيب االحكام ج  14ح  134ص  2فروع كافي ج (1)

 .24ح  142ص  1تفسير عياشي ج (2)

 .21ح  342ص  1تفسير نور الثقلين ج (3)

 .122ص  1تفسير قمي ج (4)

 .1ح  222ص  2و فروع كافي جلد  2ح  144ص  2حكام ج تهذيب اال(5)

 234، ص: 2مه الميزان، ج

فرمود اگر اين مرد به زن مسلمان دسترسي داشته باشد چرا بايد زن يهودي و نصراني بگيرد شخص عرضه داشت آخر به 
ت اگر با او ازدواج كرد ورزد )خالصه عاشق چنين زني شده( حضرت فرمود حال كه چنين اسزن يهودي و نصراني عشق مي

بايد از شراب و گوشت خوك خوردن او جلوگيري كند، و در ضمن اين را هم بدان كه اين عمل در دين او نقصي ايجاد 
 «1»كند. مي

و در تهذيب از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: ازدواج موقت مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه و با اينكه همسري آزاد 
 «1»اشكال ندارد. دارد 

 :و در كتاب فقيه از امام باقر )ع( روايت كرده كه شخصي از آن جناب پرسيد

ا وطي تواند او رتواند با زن مجوسيه ازدواج كند؟ فرمود: نه و ليكن اگر كنيزي مجوسي داشته باشد ميآيا مرد مسلمان مي



 «2» كند، ولي نطفه خود را در رحم او نريزد و از او فرزند نخواهد.

رد دارم مو در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: دوست نمي
رود كه فرزندش به دين يهود و يا نصراني گرايش پيدا كند. مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه ازدواج كند، زيرا بيم آن مي

«3» 

زراره و نيز در تفسير عياشي از مسعدة بن صدقه روايت شده كه راوي گفت: من از امام باقر )ع( از و در كافي به سند خود از 
عِصَمِ وَ ال تُمْسِكُوا بِ "سؤال كردم، فرمود: اين حكم به وسيله آيه "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "جمله:

 «2»نسخ شده است.  "الْكَوافِرِ

 349[ ..... ص : "ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "با "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ... "اشاره به عدم صحت قول به منسوخ شدن جمله]

 "... وَ ال تُمْسِكُوا "مؤلف: به اين دو حديث اشكالي وارد است، و آن اين است كه آيه:

اي را نسخ كند كه هنوز نازل نشده باشد، اي كه قبال نازل شده آيهنازل شده، و معنا ندارد آيه "مُحْصَناتُ ...وَ الْ "قبل از آيه:
گويد: سوره مائده اصال منسوخ ندارد، ولي در آن ناسخ هست، كه قبال در اين باب صحبت عالوه بر آن رواياتي كه مي

 :كرديم، دليل ديگر بر اينكه آيه

نسخ نشده روايت گذشته است، كه داللت داشت بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب، و اصحاب بر  "... اتُوَ الْمُحْصَن "
ازدواج موقت( گذشت، و در آنجا گفتيم كه متعه نيز نكاح و )اند، كه بحث آن در ذيل آيه متعه طبق آن عمل هم كرده

 .ازدواج است

__________________________________________________ 

 [.....] .1132ح  142ص  2و تهذيب االحكام ج  3311ح  342ص  2فقيه ج (1)

 .1122ح  244ص  2تهذيب االحكام ج (2)

 .3312ح  342ص  2فقيه ج (3)

 .12ح  221ص  2فروع كافي ج (4)

 .2ح  222ص  2فروع كافي ج (5)

 224ص: ، 2ترجمه الميزان، ج

 :پيشاپيش نزول آيه "وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ... "بله اگر كسي بگويد كه آيه:

آن را تخصيص زده، آن وقت نكاح دائم با زنان كتابي از آيه دوم خارج  "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "
دانست، شود كه آيه دوم ازدواج دائم و موقت با زنان اهل كتاب را جائز ميآيه چنين مي شوند، و در مجموع معناي دومي

فرمود: زن كتابيه را به عصمت نگه نداريد، و اين تعبير تنها نازل شده بود و مي "...وَ ال تُمْسِكُوا  "ولي از آنجا كه قبال آيه:
شود، كه مورد نظر آيه زوجيت بعد از مسلمان شدن شوهر ميبا نكاح دائم منطبق است، هم چنان كه شامل ابقاي عصمت 

 .شودهم همين است، قهرا ازدواج دائم با زن كتابي حرام و ازدواج موقت با او حالل مي

در خصوص مردي نازل شده كه اهل كتاب بوده،  "ال تُمْسِكُوا ... "ممكن است كسي به اين حرف اعتراض كند، به اينكه آيه
و همسرش بر كفر سابق خود باقي مانده، ليكن به اين اعتراض نبايد گوش داد چون سبب نزول آيه لفظ آيه و مسلمان شده، 

گويند مورد مخصص نيست( و برد، )كه در لسان اهل علم معروف است ميكند، و ظهور اطالق آن را از بين نميرا مقيد نمي
يل آيه مذكور گفتيم: كه نسخ هم در عرف و اصطالح قرآن و هم ما در سابق يعني در سوره بقره در جلد اول اين كتاب در ذ



 .شودبه حسب اصل لغت با نسخ اصطالحي فرق دارد، و شامل غير آن از قبيل تخصيص نيز مي

 "... وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ "و در بعضي از روايات نيز آمده كه اين آيه به وسيله آيه:

در  اي دارد كه بايدالي را كه بر اين روايات وارد است ايراد كرديم، البته اين گفتار تتمهو ما در سابق اشك« 1»نسخ شده، 
 .كتب فقه آن را ديد

 328[ ..... ص : "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ "در ذيل جمله "كفر به ايمان "رواياتي در باره معناي]

، از ابان بن عبد الرحمن روايت آمده كه گفت: "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ... "و در تفسير عياشي در ذيل جمله:
 :فرمودمن از امام صادق )ع( شنيدم مي

سازد اين است كه بر خالف حق رأيي بدهد، و پاي آن رأي كمترين عاملي كه يك فرد مسلمان را از اسالم خارج مي
فُرْ مَنْ يَكْ "، و نيز فرمود: منظور از"وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ "يرا خداي تعالي فرمود:ايستادگي هم بكند، ز

 .«2»، كسي است كه به آنچه خداي تعالي امر فرموده عمل نكند، و به أمر خدا راضي نباشد «1» "بِالْإِيمانِ

__________________________________________________ 

 .2ح  222ص  2فروع كافي ج (1)

 .كسي كه به ايمان كفر بورزد(2)

 .31ح  142ص  1تفسير عياشي ج (3)

 221، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و در همان كتاب از محمد بن مسلم از يكي از دو بزرگوار يعني امام باقر و امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: كفر به 
 «1»ان عمل به دستورات اسالم را به تدريج ترك كند تا بكلي ترك شود. ايمان اين است كه مسلم

 .مؤلف: در سابق مطالبي كه مضمون اين اخبار را از ديدگاه تفسير روشن سازد گذشت

وَ مَنْ  "و در همان كتاب از عبيد بن زراره روايت شده كه گفت: من از امام صادق )ع( از كالم خداي عز و جل كه فرموده:
سؤال كردم، حضرت فرمود: كفر به ايمان عبارت است از ترك عملي كه يك مسلمان به آن  "رْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُيَكْفُ

 «1»اقرار دارد، از اين جمله است اينكه بدون بيماري و بدون داشتن موانع شاغله نماز را ترك كند. 

فقط ترك نماز را يادآور شده به اين علت بوده باشد  "كفر به ايمان "ديقمؤلف: بعيد نيست اينكه امام )ع( از ميان همه مصا
، يعني خداي تعالي «2» "وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ "كه خداي تعالي در كالم مجيدش نماز را ايمان خوانده، و فرموده:

 .كندرا بي اجر نمي -نماز شما -هرگز ايمان شما

كه امام )ع( فرموده كفر به ايمان عبارت است از اينكه كسي ايمان بياورد، و سپس اهل شرك را و در تفسير قمي آمده 
 «3»اطاعت كند. 

و در كتاب بصائر از ابي حمزه روايت آورده كه گفت: من از امام باقر )ع( از معناي كالم خداي عز و جل سؤال كردم كه 
فرمود: تفسير اين آيه در بطن قرآن است، و  "بِطَ عَمَلُهُ، وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَوَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَ "فرموده:

 .شود، چون علي )ع( همانا ايمان استمعنايش اين است كه هر كس به واليت علي كفر بورزد چنين و چنان مي

ر مقابل ظهر آن يا ظاهر آن است، بطن و ظهر به آن مؤلف: اين معنا همانطور كه خود امام )ع( فرمود بطن قرآن است كه د
معنايي است كه ما در پيرامون محكم و متشابه در جلد سوم اين كتاب بحث كرديم، ممكن هم هست كه بگوئيم اين گفتار 

 ترين مصداق آن، و يا بر يكي از مصاديق آن،امام )ع( از باب جري است، يعني تطبيق يك عنوان كلي بر مهم



__________________________________________________ 

 .32ح  142ص  1تفسير عياشي ج (1)

 ."132سوره بقره، آيه (2)

 .31ح  142ص  1تفسير عياشي ج (3)

 .122ص  1تفسير قمي ج (4)

 221، ص: 2ترجمه الميزان، ج

را به جنگ با عمرو بن عبد ود  (علي )ع -روز جنگ خندق -البته اين را هم بگوئيم كه رسول خدا )ص( در آن روزي كه
، و در اين معنا روايات «1» "برز االيمان كله الي الكفر كله "كرد آن جناب را ايمان خواند، چون در آن روز فرمود:روانه مي

 .ديگري نيز هست

__________________________________________________ 

 .2ح  22و بصائر الدرجات ص  1ح  112ص  14همه ايمان رفت به جنگ با همه كفر بحار ج  (1)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 323[ ..... ص : 7تا  6(: آيات 2سوره المائدة )]

 اشاره

يْنِ وَ كُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَحُوا بِرُؤُسِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ وَ امْسَ
مَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضي أَوْ عَلي سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ ال

مَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تِجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُصَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُ
هِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ ( وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ ب2ِلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

 (7)الصُّدُورِ 
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را تا  ها بشوئيد، و پاي خويشهان اي كساني كه ايمان آورديد چون خواستيد به نماز بايستيد صورت و دستهايتان را تا آرنج
خود را طاهر سازيد، و اگر بيمار و يا در حال سفر بوديد، و يا يكي از  -با غسل كردن -اگر جنب بوديدغوزك مسح كنيد، 

آمد، و يا با زنان عمل جنسي انجام داديد، و آبي نيافتيد تا غسل  -روندگودالي كه براي ادرار كردن بدانجا مي -شما از چاله
خواهد شما ست به خاك زده به صورت و پشت دستها بكشيد، خدا نميكنيد، و يا وضو بگيريد، با خاك پاك تيمم كنيد، د

 (2خواهد پاكتان كند، و نعمت خود را بر شما تمام سازد، باشد كه شكر به جاي آريد. )دچار مشقت شويد، و ليكن مي

ا و ر پاسخش گفتيد سمعو نعمت خدا بر خويشتن را بياد آريد، و نيز بياد آريد عهدي را كه او شما را بدان متعهد كرد، كه د
 (2طاعة، و از خدا پروا كنيد، كه خدا دانا به افكار و نيات نهفته در دلها است. )
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 اشاره

د مؤكگانه يعني غسل، وضو و تيمم است، و آيه بعدش جنبه متمم و يا هاي سهآيه اول از اين آيات متعرض حكم طهارت
گانه يك آيه ديگر هست كه در سوره نساء قرار دارد، و تفسيرش هاي سهحكم آن را دارد، البته در بيان حكم طهارت

 :فرمودگذشت، و آن آيه زير بود كه مي

، وَ إِنْ ال جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّي تَغْتَسِلُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري، حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ، وَ "
يَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا كُنْتُمْ مَرْضي أَوْ عَلي سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَ

 .«1» "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ

و اين آيه يعني آيه سوره مائده از آيه سوره نساء روشنتر و گوياتر و نسبت به جهات حكم شاملتر است و به همين جهت بود 
كديگر ه را با يكه ما در سوره نساء بيان آن آيه را گذاشتيم تا در اينجا متعرض شويم تا در نتيجه خواننده بتواند هر دو آي

 .تر مطلب را بفهمدمقايسه نموده، آسان

 324اراده نماز گزاردن است[ ..... ص :  "قيام الي الصالة "معناي]

شود كه كنايه از خواستن متعدي شود، بسا مي "الي "وقتي با حرف "قيام "كلمه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّالةِ "
فالني خواست نماز  "شود كهاين مي "قام الي الصالة "شود كه قيام در آن استعمال شده، در نتيجه معناي جمله:چيزي مي

، و وجه اين استعمال اين است كه خواستن نماز مالزم با قيام و بر خاستن است، چون خواستن هر چيز بدون حركت "بخواند
كنيم كه نشسته و دارد حالت رفع خستگي و سكون خود را بسر  گيرد، مثال اگر انساني را فرضبه سوي آن صورت نمي

برد، و فرض كنيم كه بعد از رفع خستگي در همين حال كه نشسته بخواهد كاري انجام دهد كه عادتا الزم است حركتي مي
كون و به ترك س كند بهتواند انجام دهد، بلكه احتياج به قيام دارد، چنين كسي شروع ميكند، چون آن كار را نشسته نمي

خوانيم، و اين حالت قيام الي مي "قيام الي الفعل "حركت در آوردن خود، و بر خاستن از زمين، همين حالت برخاستن را
، كه "وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ ":فرمايدالفعل مالزم است با اراده، نظير اين آيه شريفه، آيه زير است كه مي

ا ، پس در اينگونه استعمالها ب"و خواستي برايشان نماز بپا داري "كنيم، به اينكهرا معنا مي« 1» "فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ "جمله
 اينكه شخص مورد گفتگو هنوز نماز را نخوانده،

__________________________________________________ 
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 [.....] .بپا داشتيبرايشان نماز (2)
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 شود كه شخص نامبرده كاريو به عكس اين استعمال گاه مي "اقام الي الصالة "گوئيمو تنها اراده خواندن نماز را كرده، مي
مُ وَ إِنْ أَرَدْتُ "فه:گوئيم خواست انجام دهد، نظير آيه شريرا انجام داده، بجاي اينكه بگوئيم انجام داده، در مقام تعبير مي

، كه در اينجا اراده فعل و طلب آن در مورد انجام «1» "اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ، وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً، فاَل تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
 .آن قرار گرفته، و اين به وجهي عكس آيه مورد بحث است

اللت دارد بر اينكه نماز مشروط بشرطي است كه در آيه آمده، يعني شستن و مسح كردن و كوتاه سخن اينكه آيه شريفه د
خواهد، و اما اينكه آن قدر اطالق داشته شود كه نماز وضو ميكه همان وضو باشد، و از آن بيش از اين مقدار استفاده نمي



د كه وضوي قبلي باطل نشده باشد، منوط بر باشد بطوري كه داللت كند بر اينكه هر يك نماز يك وضو الزم دارد، هر چن
ر دارد، البته اين سخن با قطع نظ -از جميع جهات -اين است كه آيه شريفه اطالق داشته باشد، و آيات تشريع كمتر اطالق

به حال  فه نسبتاست، چون با در نظر گرفتن اين جمله هيچ حرفي نيست كه آيه شري "وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا "از جمله:
جنابت اطالق ندارد بلكه مقيد به نبودن جنابت است، و حاصل معناي مجموع آيه اين است كه اگر جنب نباشيد، و بخواهيد 

 .به نماز بايستيد، بايد كه وضو بگيريد و اما اگر جنب بوديد بايد خود را طاهر سازيد

ت كنيم كه ممكن اسخواهد اينك اضافه مينمازها وضو مي گفتيم جمله مورد بحث اطالق ندارد تا داللت كند كه يك يك
فهماند كه غرض خداي تعالي از استفاده كرد، چون اين جمله به ما مي "وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ "همين معنا را از جمله:

طهارت  شما داراي تشريع غسل و وضو و تيمم اين نيست كه تكليف و مشقت شما را زياد كند، بلكه غرض اين است كه
خوب وقتي غرض داشتن طهارت است، نمازگزار ما دام كه وضوي قبليش باطل  -معنوي به آن معنايي كه خواهد آمد بشويد

 .خواهدنشده طهارت معنوي را دارد، پس تك تك نمازها وضو نمي

دارد، بلكه ائد بر آن ربطي به تفسير نتوان گفت، و اما زاين بود آن مقدار سخني كه به عنوان بحث تفسيري در تفسير آيه مي
هاي فقهي است كه بايد در كتب فقه ديد، هر چند كه مفسرين همه حرفهاي فقهي و تفسيري را در تفسير خود آورده بحث

 .اندو كالم را طوالني كرده

__________________________________________________ 

يعني همسر اول را طالق داديد و خواستيد زني ديگر  -ي ديگر عوض كنيدو اگر اراده كرديد همسري را با همسر(1)
 ."14سوره نساء، آيه  "اگر پوست گاوي پر از طال مهريه او كرده بوديد، حق نداريد چيزي از او پس بگيريد. -بگيريد
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به فتح غين به معناي عبور دادن آب بر جسم است، و غالبا به  "غسل "كلمه "أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ "
به معناي روي و ظاهر سمت مقابل  "وجه "گيرد، و كلمهمنظور تنظيف و پاك كردن چرك و كثافت از آن جسم صورت مي

 شود، آن سمتييا به عبارتي سمت جلو سر انسان استعمال ميهر چيز است، ليكن در غالب موارد در چهره و صورت آدمي و 
كه چشم و بيني و دهان در آن سمت است و حد آن همان مقداري است كه هنگام گفتگو پيدا است اين معناي لغوي وجه 

ت است عباراند، و آن است ولي ائمه اهل بيت )ع( آن را در تفسير آيه مورد بحث به حد معيني از سمت جلو سر تفسير كرده
از طرف طول بين ابتداي موي سر به پائين تا آخر چانه، و از طرف عرض آن مقدار از صورت كه ميان دو انگشت شست و 

قها شده، كه مفسرين و ف "وجه "گذاريهاي ديگري براي كلمهمياني و يا شست و ابهام قرار گيرد، البته در اين ميان اندازه
 .اندآن را نقل كرده

زند و كارهايي دهد و ميگيرد و مياست، كه نام عضو خاصي از انسان است كه با آن مي "يد "جمع كلمه "يايد "كلمه:
ت يابد، و چون عنايكند، و آن عضو كه نامش به فارسي دست است از شانه شروع شده تا نوك انگشتان ادامه ميديگر مي

ضوي از اعضاي خود دارد، و مثال غرض و مقصدش از در اعضاي بدن به مقدار اهميت مقاصدي است كه آدمي از هر ع
دست دادن و گرفتن است، بدين جهت از همين عضو كه گفتيم حدش از كجا تا به كجا است به خاطر اينكه نيمه قسمت 

 را بيشتر "يد دست "دهد، لذا كلمهمقاصدش را انجام مي 44پائين آن يعني از مرفق تا سر انگشتانش بيشتر و يا بگو مثال 
تر درصد از مقاصدش را به وسيله قسمت پائين 44درصد باز  44زند، و باز به خاطر اينكه از آن در همين قسمت به كار مي



 "دست "برد، بنا بر اين كلمهدهد، اين كلمه را بيشتر در همين قسمت به كار مييعني از مچ دست تا سر انگشتان انجام مي
 .از نوك انگشتان تا شانه -2از نوك انگشتان تا مرفق  -1مچ  از نوك انگشتان تا -1سه معنا دارد، 

اي بياورد تا يكي از اين سه معنا را در بين معاني و اين اشتراك در معنا باعث شده كه خداي تعالي در كالم خود قرينه
م وضو، شستن از نوك است، تا بفهماند منظور از شستن دستها در هنگا "إِلَي الْمَرافِقِ "مشخص كند، و آن قرينه كلمه

ا دستها ر "انگشتان تا مرفق است نه تا مچ دست و نه تا شانه، چيزي كه هست از آنجا كه ممكن بوده كسي از عبارت
خيال كند كه منظور از شانه تا مرفق است سنت اين جمله را تفسير كرد به اينكه منظور از آن قسمتي از  "بشوئيد تا مرفق

 .دارد دست هست كه كف در آن قرار
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فهماند وقتي در مورد فعلي كه عبارت باشد از امتداد حركت اين كلمه بطوري كه استعمال آن به ما مي "إلي "و اما كلمه
گوئيم من تا فالن جا رفتم، معنايش اين است كه نقطه كند، )وقتي ميآن حركت را معين مياستعمال شود، حد نهايي 

را داشته  "الي تا "نهايي عمل من كه همان رفتن باشد فالن جا است و اما اينكه خود آن نقطه هم حكم ما قبل از كلمه
را تا  من ماهي "است( )مثال وقتي گفته شود باشد و يا حكم آن را نداشته باشد مطلبي است كه از معناي اين كلمه خارج

ام( بنا بر اين حكم شستن خود مرفق ام، و يا نخوردهكند بر اينكه سر آن را هم خوردهداللت نمي "تا "كلمه "سرش خوردم
 .شود، آن را بايد سنت بيان كنداستفاده نمي "إلي "از كلمه

به معناي  "وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ "است، و جمله "مع با "اي كلمهبه معن "إلي "اند كه كلمهولي بعضي از مفسرين گفته
هُمْ وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَ "هم چنان كه در آيه: "ها بشوئيدها را با مرفقو ايديكم مع المرافق و دست "اين است كه فرموده باشد

گويد رسول خدا )ص( در اند رواياتي است كه ميدعوي خود آورده به اين معنا آمده، دليلي كه براي اين« 1» "إِلي أَمْوالِكُمْ
اند، و اين جرأت عجيبي است كه در تفسير كالم خداي عز و جل به خود داده« 1»شست، هنگام وضو مرفق خود را نيز مي

ر كند، كه پمي براي اينكه رواياتي كه در اين باب هست خالي از دو حال نيست، يا صرفا عمل رسول خدا )ص( را حكايت
فظي از تواند به لتواند بيانگر آيه قرآن باشد، براي اينكه عمل مبهم است، و زبان ندارد، و با اين حال نميواضح است نمي

 "مع "مهمعنايي است كه كل "إلي "الفاظ قرآن معنايي غير آنچه در لغت دارد بدهد، تا بتوانيم بگوئيم يكي از معاني كلمه
، تواند تفسير آيه باشدكند نه عمل رسول خدا )ص( را، كه در اين صورت آن روايات نميحكم خدا را بيان ميدارد، و يا آنكه 

تواند وجوهي داشته باشد، يكي ديگر از وجوه آن اين است كه شستن خود و اينكه در شق اول گفتيم عمل مبهم است، و مي
شسته تا يقين كند به اينكه دستها را تا مرفق مرفق را هم مي مرفق از باب مقدمه علمي بوده باشد، يعني رسول خدا )ص(

شسته است، يكي ديگر از وجوه آن اين است كه رسول خدا )ص( اين مقدار را بر حكم خدا افزوده باشد، و آن جناب چنين 
ب شده بود، و رسول دانيم نمازهاي پنجگانه همه از طرف خداي تعالي بطور دو ركعتي واجاختياري را دارد، هم چنان كه مي

 خدا )ص( در بعضي از آنها
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 .استاي اين معنا را ثابت كرده دو ركعت و در نماز مغرب يك ركعت اضافه كرد، و روايات صحيحه

آيه  اين تشبيه درست نيست، زيرا در اين "وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ "و اما اينكه آيه مورد بحث را تشبيه كرده به آيه:
يا مثل آن  "ال تضموا ضميمه مكنيد "متضمن معناي "ال تَأْكُلُوا "نيامده، بلكه فعل "مع "به معناي كلمه "الي "نيز كلمه

 .خواهد بفرمايد مال مردم را ضميمه مال خود نكنيدمياست، 

، در نتيجه حكم وجوب شستن به "ايديكم "قيد است براي كلمه "إِلَي الْمَرافِقِ "از آنچه گذشت روشن گرديد كه جمله
به  "تدس "دانيم ازتر بگويم يك مرتبه موضوع حكم را عبارت مياطالق خود باقي است و مقيد به آن غايت نيست )واضح

گوئيم آن را تا مرفق بشوي كه در اينجا حكم شستن مقيد به قيد تا مرفق است، و بار ديگر موضوع حكم را تنهايي: و مي
گوئيم اين را بشوي، كه در اين صورت حكم ما مطلق است، موضوع حكم و سپس مي "دست تا مرفق "دانيم ازعبارت مي

شود كه شستن دست را از سر انگشتان شروع كن تا برسي به مرفق، و ش اين ميمقيد است اگر تعبير اول را بياوريم، معناي
 ، حال چه اينكه از باال به پائين"اين عضو محدود و معين شده را بشوي "اگر تعبير دوم را بياوريم معنايش اين است كه

ه ه قيد حكم( عالوه بر اينكه هر انساني كقيد موضوع است ن "إِلَي الْمَرافِقِ "بشويي يا از پائين بباال، مؤلف فرموده جمله:
شويد، و شستن طبيعي همين است بطور طبيعي مي -چه در حال وضو و چه در غير حال وضو -بخواهد دست خود را بشويد

كه از باال به پائين بشويد، و از پائين به باال شستن هر چند ممكن است، ليكن طبيعي و معمولي نيست، و روايات وارده از 
 .دهد نه به طريقه دومه اهل بيت )ع( هم به همان طريقه طبيعي فتوا ميائم

دستها را  "با اين بيان پاسخ از سخني كه ممكن است گفته شود داده شد، و آن اين است كه كسي بگويد: مقيد شدن جمله
مام ه، در ناحيه مرفق تداللت دارد بر اينكه واجب است شستن از ناحيه انگشتان شروع شد "تا مرفق "به جمله "بشوئيد

وع است، و يا قيد موض "فاغسلوا "قيد جمله: "إِلَي الْمَرافِقِ "شود، و آن پاسخ اين است كه همه حرفها در اين بود كه آيا قيد
است و در اين صورت دستها بايد تا مرفق شسته شود، نه  "ايدي "است، و ما گفتيم كه قيد كلمه "ايدي "حكم، يعني كلمه

توان شست يكي از مرفق به پائين و ديگري از انگشتان بباال، ن تا مرفق باشد، و دستها تا مرفق را دو جور مياينكه شست
د، و اي از خارج يكي از دو قسم شستن را معين كنلفظ مشتركي است كه بايد قرينه "إِلَي الْمَرافِقِ "پس بايد بگوئيم لفظ
 .قيد هر دو قسم است "إِلَي الْمَرافِقِ "معنا ندارد بگوئيم قيد
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صحيح  -شويدعالوه بر اينكه بنا به گفته صاحب مجمع البيان امت اجماع دارد بر اينكه وضوي كسي كه از باال به پائين مي
 ":هو اين نيست مگر بخاطر اينكه جمله مورد بحث با آن سازگار است و اين هم نيست مگر بخاطر اينكه جمل« 1»است 

 ."فاغسلوا "است، نه براي حكم يعني جمله "ايديكم "قيد براي موضوع يعني "إِلَي الْمَرافِقِ

به معناي كشيدن دست و يا هر عضو ديگر از المس است بر  "مسح "كلمه "وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ "
ء ملمو َ باشد، و نيز خود المس دست و يا عضو ديگر خود را به آن شي ء ملمو َ، بدون اينكه حائلي بين المس وشي

ه هر دو به يك معنا است، هم چنان كه در آي "ءمسحت بالشي "و يا گفته شود "ءمسحت الشي "شود:بكشد، وقتي گفته مي
 :آمده و فرموده "با "مورد بحث نيز حرف

رساند، و ء ملمو َ را مفعول خود بگيرد، استيعاب و شمول را مييليكن اگر بدون حرف با استعمال شود، و ش "برءوسكم "
 .ء ملمو َ را لمس كرده، نه همه آن راكند بر اينكه بعضي از شياگر با حرف باء مفعول بگيرد، داللت مي

گويم تر به، سادهداللت دارد بر اينكه مسح سر، في الجمله واجب است نه بالجمل "وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ "پس اينكه فرمود:



مسح مقداري از آن واجب است نه همه آن، و اما اينكه آن مقدار كجاي سر است؟ از مدلول آيه خارج است و اين سنت 
 .دار بيان آن است، و سنت صحيح وارد شده به اينكه سمت پيشاني يعني جلو سر بايد مسح شوداست كه عهده

 329اختالف در اينكه مسح پا واجب است يا شستن آن[ ..... ص :  و در نتيجه "ارجلكم "اختالف در اعراب كلمه]

ي عل "اند، كه قهرا آن را عطف بر كلمهرا به صداي پائين الم قرائت كرده "ارجل "، بعضي كلمه"و ارجلكم "و اما جمله:
عَلْنا مِنَ الْماءِ وَ جَ "ر آيه:اند، و چه بسا گفته باشند كه مجرور بودنش از باب تبعيت است نه از باب عطف، نظيگرفته "رؤسكم
به صرف تبعيت است و گر نه مفعول جعلنا بود، و بايد منصوب خوانده  "حي "كه مجرور بودن كلمه« 1» "ءٍ حَيٍّكُلَّ شَيْ

توانيم اند كه تبعيت لغت طرد شده و بدي است و ما نميولي اين حرف اشتباه است، براي اينكه در ادبيات گفته «2»شد مي
وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ  "اي كه به عنوان شاهد آورده يعني جمله:الم خداي عز و جل را بر چنين لغتي حمل كنيم، و جملهك

 مفعول آن باشد و به نصب خوانده شود و اگر به "حي "نيست تا كلمه "قرار داديم "به معناي "ءٍ حَيٍّشَيْ
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له اين ماست و معناي ج "خلقنا "به معناي "جعلنا "نصب خوانده نشده بگوئيم به تبعيت مجرور خوانده شده، بلكه كلمه
بخاطر تبعيت نيست،  "حي "كه معلوم است در اين صورت مجرور بودن كلمه "ما از آب هر چيزي را خلق كرديم "است كه

 .است "ءشي "بلكه بخاطر اين است كه صفت كلمه

ه تابع ك اند اگر هم ثابت شده باشد در مورد خاصي ثابت شده، و آن جايي استعالوه بر اينكه مساله تبعيت بطوري كه گفته
 :و متبوع متصل به هم باشند، هم چنان كه در عبارت

نه مثل آيه مورد  «1»شود، اند كلمه خرب از باب تبعيت بجر خوانده ميگفته "النه سخت سوسمار "حجر ضب خرب "
 .فاصله شده است "ارجلكم "و "بِرُؤُسِكُمْ "بحث ما كه واو عاطفه بين

اند، و شما خواننده عزيز اگر با ذهن خالي از هر شائبه و اينكه خوانده -صداي باال -را به نصب "ارجلكم "بعضي ديگر كلمه
 "ارجلكم "كني به اينكه كلمهاي بشنوي، بدون درنگ حكم ميفالني چه گفته و آن ديگري چه گفته اين كالم را از گوينده

كلمه رءو َ هر چند كه به ظاهر مجرور  "ؤُسِكُمْوَ امْسَحُوا بِرُ "دارد، و در جمله: "رؤسكم "عطف است بر موضعي كه كلمه
فرمايد سر خود را مسح كنيد(، و چون است، )چون مي "امسحوا "به حرف جر است، ولي موضعش موضع مفعول براي فعل

فهمي كه در وضو نيز بايد به نصب خوانده شود، در نتيجه از كالم آيه مي "ارجل "موضع كلمه رءو َ نصب است، كلمه
كند كه از خودت صورت و دو دست را بشويي، و سر و دو پا را مسح كني، و هرگز به خاطرت خطور هم نمي واجب است

كه در اول آيه است، زيرا خودت در پاسخ خودت  "وجوهكم "را بر گردانيم به كلمه "ارجلكم "بپرسي چطور است ما كلمه
ديگر )يعني مسح كردن( بريده شد، آري طبع سليم گويي حكم اول آيه يعني شستن بخاطر آمدن و فاصله شدن حكمي مي

هيچ گاه حاضر نيست كالمي بليغ چون كالم خداي عز و جل را جز بر چنين معنايي حمل كند حتي در كلمات معمولي مانند 
 بگويد معنايش اين است كه من "من صورت و سر فالني را بوسيدم و به شانه او دست كشيدم و دستش "اين كالم كه

را  "دستش "تواند كلمهاش دست كشيدم، و به عبارتي ديگر با اينكه ميسر و دست فالني را بوسيدم، و به شانه صورت و



و به  به شانه او دست كشيدم "و تقدير كالم "با "نيز مجرور به حرف "دستش "عطف كند به موضع كلمه شانه و در نتيجه
 را بشكل مفعول بخواند و بگويد اين كلمه "تشدس "بشود، اين كار را نكند و به جاي آن كلمه، "دستش
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من صورت و سر زيد را بوسيدم، و به شانه او دست  "و معناي جمله چنين است "صورت و سر "عطف است بر كلمات
اي ، آري با اينكه وجه اول وجهي است رو براه و كثير الورود در كالم عرب هيچ انسان سليم الفطره"دستش راكشيدم، و 

 .كندوجه دوم را اختيار نمي

وارد شده، و اما رواياتي كه از طرق اهل سنت آمده هر چند كه ناظر به  (اتفاقا بر طبق وجه اول رواياتي از ائمه اهل بيت )ع
د را كند، كه در وضو پاي خويست، و تنها عمل رسول خدا )ص( و يا فتواي بعضي از صحابه را حكايت ميتفسير لفظ آيه ن

اند، و ليكن از آنجايي كه خود آن روايات در مضموني كه دارند متحد نيستند، و در بين خود آنها اختالف است، شستهمي
چون  شسته، واند كه ميرده، و بعضي ديگر حكايت كردهكاند كه رسول خدا )ص( پاي خود را مسح ميبعضي حكايت كرده

 .اين دو دسته روايات با هم متعارضند، ناگزير بايد طبق روايات ائمه اهل بيت عمل كرد

 360اند[ ..... ص : توجيهات نادرستي كه به منظور توجيه برخي روايات مخالف كتاب، بر آيه وضو تحميل كرده]

 اند. و ما نيز در اينجا كه مقام تفسير آيه قرآنبار دسته دوم را بر اخبار دسته اول ترجيح دادهولي بيشتر علماي اهل سنت اخ
است سخني با آنان نداريم، زيرا جاي بگومگوي در اين مساله، كتب فقهي است و ربطي به كتاب تفسير ندارد، تنها 

ل كنند، اند حمرا طبق فتوايي كه خود در بحث فقهي دادهاند آيه بگومگويي كه ما با آنان داريم اين است كه در صدد بر آمده
اند، كه آيه شريفه تحمل هيچيك از آنها را ندارد، مگر در يك اي ذكر كردهو به اين منظور براي آيه توجيهات مختلفه

 .يمرترين كلمات پائين بياوترين و نسنجيدهصورت و آن اين است كه قرآن كريم را از اوج بالغتش تا حضيض پست

، به آن "وجوهكم "عطف است بر كلمه "ارجلكم "اند كلمهبريم به خدا از خطر تعصب جاهالنه( بعضي گفتهمثال )پناه مي
به  "ارجلكم "به نصب خوانده شود، و اما بنا به قرائت "ارجلكم "البته اين در صورتي است كه -،«1»بياني كه گذشت 

ريفه اند، و شما خواننده محترم فهميدي كه آيه شمختصر آن گذشت، پيش كشيدهصداي پائين الم، مساله تبعيت را كه بيان 
 .و هيچ كالم بليغي كه در آن وضع و طبع تطابق داشته باشد نه تحمل آن را دارد و نه تحمل اين را

الصه گفتارشان خ اند: اين از قبيل عطف در لفظ به تنهايي است وو بسياري ديگر در توجيه قرائت به صداي پائين الم، گفته
، "موجوهك "، و اما معناي آن عطف است به كلمه"رؤسكم "فقط لفظش عطف شده به كلمه "ارجلكم "اين است كه كلمه
 پس اگر آن را به
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علفتها تبنا و  "خوانيم دليل بر اين نيست كه پاها نيز مانند سر بايد مسح شود، هم چنان كه شاعر گفته:صداي پائين الم مي
 "علفتها تبنا و سقيتها ماء باردا "، يعني من به شتر خود غذايي از كاه و آب خنك دادم، كه تقدير كالم"سقيتها ماء باردا

 «1»يي از كاه خوراندم و آبي خنك نوشاندم. است، يعني به شتر خود غذا



و خالصه كالم اينكه خواسته است بگويد: در آيه مورد بحث نيز فعلي در تقدير هست كه عمل كرد به آن موافق است با 
 وشود خواسته است اين معنا را بگويد، حال از اعمل كرد فعل قبلي، آري از اينكه به شعر آن شاعر استشهاد كرده معلوم مي

فاغسلوا  "باشد، و تقدير آيه "اغسلوا "اي چيست؟ اگر فعلپرسيم: آن فعلي كه در آيه مورد بحث در تقدير گرفتهمي
بدون احتياج به حرف جر  "اغسلوا "است كه فعل "وجوهكم و ايديكم الي المرافق، و امسحوا برءوسكم و اغسلوا ارجلكم

خواند و در صدد توجيه صداي زير آن بر آمده؟ و اگر چيز اي باال نميرا به صد "ارجلكم "گيرد، پس چرا كلمهمفعول مي
 .سازد و لفظ آيه به هيچ وجه با آن مساعدت نداردديگري در تقدير بگيرد با ظاهر كالم نمي

آن شعري هم كه به عنوان شاهد بر گفتار خودش آورده يا از باب مجاز عقلي است، كه نوشاندن آب خنك به حيوان را 
و يا امثال آن شده، )همانطور كه چند  "سير كردن "و يا "دادن "حيوان خوانده، و يا اينكه تعليف متضمن معناي تعليف

متضمن معناي ال تضموا است(، عالوه بر اينكه  "ال تَأْكُلُوا "گفتيم كه جمله: "ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ ... "صفحه قبل در باره آيه:
اه شدن شود، پس براي رو برزيرا اگر در شعر فعلي در تقدير گرفته نشود معنايش فاسد مي بين اين شعر و آيه فرق هست،

معناي آن بطور قطع عالجي الزم است، به خالف آيه شريفه كه از جهت لفظ رو براه است هيچ احتياجي قطعي به عالج 
 .ندارد

اند: عطف ا بر اينكه شستن پاها در وضو واجب باشد( گفته)البته بن "أَرْجُلَكُمْ "بعضي ديگر در توجيه صداي زير الم در جمله
به جاي خود محفوظ است، و معناي آيه اين است كه سر و پاها را مسح كنند، ليكن  "رؤسكم "به جمله "أَرْجُلَكُمْ "جمله:

اشد، آنها ب منظور از مسح شستن خفيف و يا به عبارتي تر كردن است، پس چه مانعي دارد كه منظور از مسح پاها شستن
كند اين است كه تحديد و توقيتي كه در اين باب وارد شده همه راجع به عضوي است چيزي كه اين احتمال را تقويت مي

كه بايد شست، يعني صورت )و دست( و در باره عضو مسح كردني هيچ تحديد حدودي نشده، به جز پا كه فرموده پا را تا 
 كعب مسح كنيد، از همين تحديد
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 «1»فهميم كه مسح پا هم حكم شستن آن را دارد. مي

تن پاها به در مورد شسو اين سخن از نامربوطترين سخناني است كه در تفسير آيه مورد بحث و توجيه فتواي بعضي از صحا
داند كه مسح غير شستن و شستن غير مسح كردن است، )در مثل معروف توپ اند، براي اينكه هر كسي ميدر وضو گفته

صدا دار و توپ آهسته معنا ندارد، شستن خفيف هم مثل توپ آهسته است( عالوه بر اينكه اگر بنا باشد مسح پاها را به 
فهمم كه در چنين صورتي چه چيز ما را ن كار را در مورد مسح سر نكنيم؟ و براستي من نميشستن پاها معنا كنيم چرا اي

شود از اينكه هر جا در كتاب و سنت به كلمه مسح بر خوريم آن را به معناي شستن گرفته و هر جا كه به كلمه: مانع مي
ي شود از اينكه ما تمامي رواياتيز مانع ميغسل )شستن( بر خوريم بگوئيم منظور از آن مسح )دست كشيدن( است؟ و چه چ

كه در باره غسل وارد شده همه را حمل بر مسح كنيم؟ و همه رواياتي كه در باره مسح رسيده حمل بر شستن نمائيم؟ و آيا 
 .شود آن هم مجملي كه مبين نداردشود؟ چرا مجمل مياگر چنين كنيم تمامي ادله شرع مجمل نمي

د را با تحديد مسح پاها تا بلندي كعب تقويت كرد اين كار وي در حقيقت تحميل كردن داللتي است بر و اما اينكه گفتار خو
 .لفظي كه به حسب لغت آن داللت را ندارد، به صرف قيا َ كردن آن با لفظي ديگر، و اين خود از بدترين نوع قيا َ است

ند، داده به اينكه در وضو بايد دست را به روي پاها بكشبعضي ديگر گفته و يا چه بسا بگويند كه: خداي تعالي دستور كلي 



آلود را به صورت بكشند، حال وقتي كه شما در وضو هم چنان كه دستور عمومي ديگري داده به اينكه در تيمم دست خاك
 ستدست به روي پاها بكشيد هم عنوان ماسح بر شما صادق است، هم عنوان غاسل، اما ماسح صادق است، براي اينكه د

ايد و در واقع آن را ايد و اما عنوان غاسل صادق است، براي اينكه دست تر به روي آن كشيدهبه روي پاي خود كشيده
نايت خوانيم به اين عرا به صداي باال مي "أرجلكم "ايد، پس شما هم غاسل هستيد و هم ماسح، بنا بر اين اگر كلمهشسته

ايم، و اگر به صداي پائين گرفته "وجوهكم "كلمه مذكور را عطف بر كلمهاست كه شستن پا واجب است، )و در حقيقت 
 "بخوانيم به اين عنايت است كه دست تر روي پا كشيدن واجب است،( )و در حقيقت كلمه مذكور را عطف به كلمه

 .، اين بود خالصه گفتار آن شخص«1»ايم( كرده "برءوسكم
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گويد مسح سر مسح بدون غسل و مسح پاها گذارد و ميو ما نفهميديم كه اين شخص چطور در مورد سر و پاها فرق مي
همان وجه قبلي است، ولي با فسادي بيشتر، و به همين جهت همان اشكالي كه مسح با غسل است؟ و اين وجه در حقيقت 

 .به آن وجه وارد بود به اين نيز وارد است

به اضافه اشكالي ديگر و آن اين است كه گفته بود خداي تعالي دستور كلي داده به اينكه در وضو چنين و چنان كنند، اگر 
حكم اينجا را قيا َ به حكم آنجا كند، و به وسيله رواياتي كه تنها مورد قبول  منظورش از قيا َ وضو به تيمم اين بوده كه

گويد بايد در وضو پاها را شست چه داللتي و گوئيم رواياتي كه ميخود او است به آيه شريفه داللت بدهد، در پاسخش مي
 .در صدد تفسير لفظ آيه نيستروايات اصال  -در حالي كه همانطور كه توجه كرديد -چه ربطي به داللت آيه دارد؟

را كه در خصوص وضو است قيا َ كند به  "وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ ":و اگر منظورش اين است كه آيه
 آيه مقيس يعني آيه اول كه گوئيم مدعاي وي را نه دركه راجع به تيمم است، مي "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ "آيه:

مربوط به وضو است قبول داريم، و نه در آيه دوم كه مقيس عليه و مربوط به تيمم است، نه در آيه اول مسح همه سر واجب 
است، و نه در آيه دوم دست كشيدن به همه صورت و همه دست، براي اينكه خداي تعالي در هر دو آيه مسح متعدي به 

 :مسح متعدي بخودي خود، در اولي فرموده حرف با را آورده، نه

اگر به  "ح - َ -م "و ما در سابق گفتيم كه ماده: "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ... "و در دومي فرموده: "وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ... "
ه لت دارد كه خود بمتعدي شود داللت ندارد كه مسح همه سطح ممسوح را فرا گرفته وقتي بر اين فراگيري دال "با "وسيله

 .خود متعدي شود

اين بود آن وجوهي كه خواستند با آن و با امثال آن آيه را طوري معنا كنند كه باآلخره مساله شستن پاها در وضو را به 
گردن آن بگذارند، چرا؟ براي اينكه رواياتي كه گفته بايد پاها شسته شود را بدان جهت كه مخالف كتاب است طرح نكرده 

جيه اند آيه را با توجيهاتي نچسب طوري تو، خالصه كالم اينكه به خاطر تعصبي كه نسبت به بعضي روايات داشتهباشند
اند كه موافق با روايات نامبرده بشود، و در نتيجه آن روايات عنوان مخالفت كتاب بخود نگيرد، و از اعتبار نيفتد، حرفي كرده

اي را به خاطر روايتي حمل بر خالف گر اين عمل شما درست باشد و بشود هر آيهكه ما با اين آقايان داريم اين است كه ا
 .كندظاهرش كرد، پس ديگر چه وقت و كجا عنوان مخالفت كتاب مصداق پيدا مي
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جبرئيل امين در وضو مسح بر پاها را نازل  :انداند بطوري كه از ايشان نقل شده گفتهو شعبي و غير آن دو زدهاز قبيل انس 
و معناي اين حرف اين است كه كتاب خدا به وسيله سنت رسول خدا « 1»كرد، ولي سنت شستن پاها را واجب ساخت، 

گيرد، و آن اين است كه آيا جائز است كه به خود مينسخ شد و در اين صورت عنوان بحث برگشته و صورتي ديگر  ()ص
اي د، بلكه مسالهشوكتاب خدا به وسيله سنت نسخ بشود يا نه؟ آن وقت اين بحث از جنبه تفسيري بي ارتباط با تفسير مي

وايات رگويد: فالن شود كه بايد در علم اصول پيرامون آن بحث كرد و اگر مفسري بدان جهت كه مفسر است مياصولي مي
تواند كتاب را نسخ كند يا نه، و خواهد )در بحث اصولي دخالت نموده، نظر بدهد كه آيا سنت ميمخالف با كتاب است نمي

خواهد اي اصولي فتوا بدهد، بلكه تنها ميخواهد( در يك بحث فقهي دخالت نموده، به حكمي شرعي بر مبناي نظريهنمي
 .و فالن روايت به چيز ديگركند، بگويد: كتاب به چيزي داللت مي

ه معناي اند ببه معناي استخوان بر آمده در پشت پاي آدمي است، هر چند كه بعضي گفته "كعب "كلمه "إِلَي الْكَعْبَيْنِ "
اي است كه در نقطه اتصال قدم به ساق آدمي قرار دارد، ولي اگر كعب اين باشد در هر غوزك پا يعني آن استخوان بر آمده

 .اهاي انسان دو كعب وجود دارديك از پ

 362امر به تحصيل طهارت با غسل، بعد از جنابت[ ..... ص : ]

در اصل مصدر بوده، ولي استعمالش در معناي فاعل غلبه يافته، در نتيجه هر  "جنب "كلمه "وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا "
رسد، و به همين جهت كه مصدر است در مذكر و ذهنش مي به "شخصي كه حالت جنابت دارد "كس آن را بشنود معناي

 :گوئيمآيد، ميمؤنث و مفرد و غير مفرد به يك شكل مي

مردي جنب، و زني جنب، و دو زن جنب، و دو مرد جنب، و زناني جنب و مرداني جنب، و در هنگامي كه بخواهند معناي 
 .نندكمصدري را حكايت كنند، تنها از كلمه جنابت استفاده مي

، براي اينكه زمينه آيه زمينه "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "عطف است بر جمله: "وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا "و اين جمله يعني جمله
يا ايها  "شود:بيان اين معنا است كه نماز طهارت الزم دارد، و طهارت شرط در آن است، در نتيجه تقدير كالم چنين مي

چنين و چنان كنيد، اينطور وضو بگيريد، و تطهروا ان كنتم جنبا، يعني طهارت بگيريد اگر  "ا اذا قمتم الي الصالةالذين آمنو
ن تر بگويم، تقدير كالم چنيپس برگشت معناي آيه به تقدير شرط خالف در طرف وضو است ساده "چنانچه جنب بوديد

 لوايا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصالة فاغس "است:
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ايد اي كساني كه ايمان آورده "وجوهكم و أيديكم و امسحوا برءوسكم و ارجلكم، ان لم تكونوا جنبا، و ان كنتم جنبا فاطهروا
هاي خود را بشوئيد، و سر و پاي خود را مسح كنيد البته اين در صورتي است كه چون خواستيد نماز بخوانيد صورت و دست

 .جنب نبوده باشيد، و اما اگر جنب بوديد بايد طهارت كسب كنيد

شود كه تشريع وضو تنها مخصوص حالتي است كه انسان جنب نباشد، و اما در صورت جنابت در نتيجه از آن استفاده مي
 .نان كه اخبار نيز بر همين معنا داللت دارندفقط بايد غسل كند هم چ

، بنا بر اين آيه «1» "وَ ال جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّي تَغْتَسِلُوا "و اين حكم عينا در سوره نساء نيز بيان شده، در آنجا آمده:
پاك كردن( ناميده، هم چنان كه مورد بحث يك نكته اضافي دارد و آن اين است كه در اين آيه غسل را تطهر )خويشتن را 



 .نامندشستشوي بدن از چرك را تنظيف مي

 "ما جري عليه الماء فقد طهر "اند:شود و آن اين است كه فرمودهاي كه در بعضي اخبار هست استفاده مياز اين آيه نكته

 .هر چيزي كه آب بر آن جريان يابد پاك شده است

روع در اين جمله ش "سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضي أَوْ عَلي "
شده به بيان حكم كسي كه دسترسي به آب ندارد تا غسل كند، و يا بدن خود را بشويد، و مواردي كه با ترديد شمرده، در 

و مقابله بين آنها مقابله حقيقي نيست براي اينكه بيماري و مسافرت در مقابل غائط موجب حدث مقابل يكديگر نيستند 
تواند بدن نيست، تا وضو يا غسل را بر انسان واجب سازد بلكه بردن نام آنها به اين منظور بوده كه آدم بيمار و مسافر يا نمي

د، و اينگونه افراد اگر به حدث اصغر و يا اكبر محدث بشوند، بايد كنخود را با آب آشنا سازد، و يا دسترسي به آب پيدا نمي
وضو و يا غسل و يا تيمم بگيرند پس دو شق آخري كه مساله غائط و تما َ با زنان باشد، در مقابل دو شق اول نيستند، 

ند، يا محدث به حدث شوند، به اين معنا كه مسافر و بيمار دو حال داربلكه دو شق اول هر يك به دو شق دوم تقسيم مي
 در جمله "او "اند كه كلمهاصغرند و يا محدث به حدث اكبر، به همين جهت بوده كه بعضي احتمال داده

__________________________________________________ 
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آيد، عالوه بر اينكه عذرهايي كه تكليف غسل به معناي واو باشد، كه نقل كالم اين قائل به زودي مي "أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ "
 .ز داردكند، منحصر در مرض و سفر نيست بلكه مصاديقي ديگر نيو وضو را به تيمم مبدل مي

بنا بر اين بايد فكر كرد ببينيم چرا خداي تعالي در ميان عذرها تنها سفر و بيماري را ذكر كرد، و در ميان موجبات وضو و 
هايي است از مواردي كه انسان اتفاقا مبتال غسل تنها مساله غائط و تما َ با زنان را آورد؟ بايد دانست منظور آوردن نمونه

آيد بيماري و سفر است، كه آدمي در اين دو حال غالبا در ردي كه طبعا و غالبا پيش ميشود، و نمونه موابه بي آبي مي
آيد غائط و جنابت است كه دست گيرد و نمونه مواردي كه احيانا بطور اتفاق پيش ميمعرض و در مظنه بي آبي قرار مي

نيه دن اصل بيماري و سفر در مقايسه با بنيافتن به آب در اين دو حال اتفاقي است، و از جهتي ديگر عكس گذشته پيش آم
آيد، ولي احتياج به دفع غائط و تما َ با زنان امري طبيعي است، يكي از آن دو طبيعي بشر امري است كه احيانا پيش مي

كند و ديگري شود، و ديگري موجب حدث اكبر و غسل است، يكي وضو را واجب ميباعث حدث اصغر و نجاست بدن مي
ي ديگر آيد و بعضشود، بعضي از آنها اتفاقا پيش ميين موارد چهارگانه مواردي است كه انسان مبتال بدان ميغسل را، پس ا

ي آيد، مانند مرض و سفر، و در بعضي ديگر احيانا مانند تخلطبيعتا، و دست نيافتن به آب در بعضي از آن موارد غالبا پيش مي
 .دست آدمي به آب نرسيد بايد تيمم كند كردن و مباشرت با زنان كه در اين موارد اگر

و بنا بر اين مساله نبودن آب كنايه است از اينكه انسان نتواند آب را استعمال كند، حال يا به خاطر اينكه آب ندارد، و يا آب 
ود كه اي اين ببرايش ضرر دارد، و يا وقت براي غسل و وضو ندارد، و اگر از همه اين موارد تعبير كرد به اينكه آب نيابد، بر

كند، و الزمه اين سخن آن است كه غالب مواردي كه انسان قدرت بر وضو و غسل ندارد موردي است كه آب پيدا نمي
 .يافت نشدن آب قيد باشد براي امور چهارگانه، و حتي براي بيمار

 367 [ ..... ص :"وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضي أَوْ عَلي سَفَرٍ ... "پنج نكته در آيه شريفه:]



هايي آن بيماري "مرضي "شود، اول اينكه مراد از مرض در كلمهاز آنچه گذشت پنج نكته كه در آيه شريفه هست روشن مي
تواند آب استعمال كند، به اين معنا كه استعمال آب براي او يا حرجي يا مايه ضرر است، است كه انسان مبتالي به آن، نمي

ه از ، هر چند ك"فَلَمْ تَجِدُوا ماءً "را مقيد كرده به جمله "إِنْ كُنْتُمْ مَرْضي "رديم كه جمله:اين نكته را ما از اينجا استفاده ك
 .شودسياق آيه نيز استفاده مي

شق ديگر ترديد است، و شقي است جداي از شق قبلي و از شق بعدي، چون مسافرت خود  "أَوْ عَلي سَفَرٍ "دوم اينكه جمله:
 آدمي دارد، و در آن حال يكي از ابتال آتي است كه
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ت، بلكه نيس "أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ "كند، پس اين جمله مقيد به جمله:شود كه دسترسي به آب پيدا نميبسيار مي
لم  ة و كنتم علي سفر وو اذا قمتم الي الصال "، و تقدير كالم چنين است"فاغسلوا "خودش مستقال عطف است بر جمله:

و چون خواستيد نماز بخوانيد و در سفر بوديد و آب نيافتيد پس تيمم كنيد بنا بر اين حال، اين فرض در  "تجدوا ماء فتيمموا
ي إِذا قُمْتُمْ إِلَ "مطلق بودن و مقيد نبودنش به وقوع يكي از دو حدث غائط و جنابت حال جمله معطوف عليه، يعني جمله:

، همانطور كه اين جمله در ابتدا احتياجي به تقييد ندارد، جمله دوم نيز كه به آن عطف شده حاجتي به "ةِ فَاغْسِلُوا ...الصَّال
چون  گويد هر گاه خواستيد نماز بخوانيد ودهد هر گاه خواستيد نماز بخوانيد وضو بگيريد، و اين ميتقييد ندارد، آن دستور مي

 .مم كنيددر سفر هستيد آب نيافتيد تي

شق ديگري است مستقل از شق قبلي، و آن طور كه بعضي  "أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ "نكته سوم اينكه جمله:
نيست، براي « 1» "وَ أَرْسَلْناهُ إِلي مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ "در آيه: "او "در آن به معناي واو و نظير حرف "أو "اند حرفپنداشته

ه اين را به معناي واو گرفته بگوئيم: معناي آي "أو "نكه قبال گفتيم و توجه فرموديد كه هيچ حاجت به اين نيست كه حرفاي
، "هر گاه خواستيد به نماز بايستيد اگر بيمار و يا در سفر بوديد و از غائط آمديد و يا جنب شديد چنين و چنان كنيد "است كه

 به معناي "مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ "اند يعني در آيه:اي كه به آن استشهاد كردهه شريفهدر آي "أو "عالوه بر اينكه كلمه
 شود، نه اينكه خداي تعالي درحقيقيش نيست، و به معناي واو هم نيست زيرا مقام مقامي است كه طبعا در آن ترديد مي

در  "أو "جهل در خصوص خداي تعالي محال است پس حرف عدد آن قوم ترديد داشته، و شما بگوئيد از آنجايي كه ترديد و
اين جمله به معناي واو است، خير، ترديد از خداي تعالي نيست بلكه ترديد مربوط به مقام تخاطب است، همانطور كه در 

و اظهار آرزو در دومي از ناحيه و امثال آن اظهار اميد در اولي « 2» "لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ "و« 1» "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "آياتي چون
 .خداي تعالي به معناي جهل خداي تعالي و عجز او نيست، بلكه اين اميد و آرزو مربوط به مقام تكلم است

ي اذا قمتم ال "گوئيم تقدير كالم چنين است:و حكم جمله مورد بحث در عطف، حكم جمله قبلي را دارد، در اينجا نيز مي
 نكم من الغائط، و لمالصالة، و كان جاء احد م
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و چون خواستيد به نماز بايستيد، و يكي از شما قبال از غائط آمده بود، و آبي نيافتيد كه وضو بگيريد  "ء فتيممواتجدوا ما
 .تيمم كنيد



و بعيد نيست كه از اين جمله استفاده شود اعاده تيمم يا وضو براي كسي كه تيمم يا وضويش را به حدث اصغر نشكسته، و 
ه اين استفاده مبني بر يك بحث اصولي است، و آن اين است كه آيا مفهوم شرط حجت هنوز آن را دارد واجب نيست، البت

است يا نه، )مثال اگر بزرگتر ما به ما چنين دستور داد: اگر دستخط مرا برايتان آوردند كه در آن نوشته بودم از سفر برگرديد 
ت، و يا به حكم مفهوم شرط برگشتن واجب آيا در صورتي كه دستخط وي را نياوردند باز هم برگشتن از سفر واجب اس

 .شودنيست( و اين استفاده بوسيله رواياتي كه داللت دارد بر عدم وجوب طهارت بر كسي كه طهارت قبلي را دارد تاييد مي

 369[ ..... ص : "أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ "رعايت ادب در تعبير از قضاي حاجت در جمله:]

تا چه اندازه و چقدر زيبا رعايت ادب شده است، ادبي كه بر هيچ  "أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ "ائيد كه در عبارتتوجه بفرم
چاله گودي( است، چون كلمه )متدبري پوشيده نيست، براي اينكه منظور خود را با كنايه فهمانده، و آن كنايه آمدن از غائط 

نسبت به اطراف خود گود باشد، و مردم صحرانشين همواره براي قضاي حاجت به چنين  غائط به معناي محلي است كه
معنايي  در "غائط "رفتند، تا به منظور رعايت ادب نسبت به مردم خود را در آنجا پنهان سازند و استعمال كلمههايي مينقطه

كه حالت كنايه بودن خود را از دست داده  كه امروز معروف است يك استعمال جديد و نو ظهور، و از قبيل كناياتي است
كه در آغاز ورودش به ايران به معناي آرايش بود، و چون كلمه مستراح از معناي خود كسب زشتي  "توالت ")نظير كلمه

كرده بود آن را كنار گذاشته توالت را در معناي آن بطور كنايه استعمال كردند، و اكنون حالت كنايه بودن خود را از دست 
كه به گفته صاحب صحاح در اصل به معناي درگاه در خانه  "عذرة "داده و معناي مستراح را به خود گرفته( و نيز نظير كلمه

 كردند، خرده خردهشده به درگاهي منتقل ميبوده، و مرسوم چنين بوده كه اهل خانه كثافات خانه را كه در كنيف جمع مي
معناي مدفوع استعمال شده، و اين استعمال آن قدر شايع شده كه مدفوع معناي  به معناي كثافات و سپس به "عذرة "كلمه

 «1»واقعي آن گشته. 

د و يا و يا از غائط آمدي "او جئتم من الغائط "توانست منسوب اليه را معين كند، و بفرمايدقرآن كريم در جمله مورد بحث مي
 و يا يكيتان از "أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ "فرمود:كرد، و مياگر به اين اندازه مشخص نكرد، به كمتر از اين معين مي

 غائط آمد، ولي به
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و يا  "طِأَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِ "يت رسانيده و فرمود:اين مقدار از تعيين نيز راضي نشد بلكه ابهام و گنگ گويي را به نها
 .يكي از شما از غائط آمد، تا رعايت ادب را به نهايت درجه رسانده باشد

، مثل جمله قبليش شقي ديگر از شقوق فرض شده است، شقي است مستقل كه "أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ "چهارم اينكه جمله:
اي كه منظور از آن عمل باشد و اين جمله تعبيري است كنايهف و در معنا حكم همان جمله قبليش ميحكم آن در عط

جماع است، و به منظور رعايت ادب جماع را لمس زنان خوانده، تا به زبان تصريح بنام عملي كه طبع بشر از تصريح بنام آن 
 .عمل امتناع دارد نكرده باشد

صورتي كه غرض از اين تعبير رعايت ادب بوده باشد، چرا تعبير به جنابت نكرد، و همانطور در اينجا ممكن است بپرسي در 
 .تر بود؟اينجا چنين تعبيري نكرد، با اينكه اين تعبير مؤدبانه "وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً "كه قبال فرموده بود:

بوده فوت  اي كه در نظرآورد نكتهتعبير را ميتر است، و ليكن اگر آن گوئيم بله تعبيري كه گفتيد مؤدبانهدر پاسخ مي



شده، و آن نكته عبارت بود از اينكه به شنونده بفهماند مساله تما َ با زنان و عمل جنسي عملي است كه به بياني كه مي
كي از يگذشت طبيعت بشر اقتضاي آن را دارد، و تعبير به جنابت به اين نكته اشاره ندارد، )زيرا جنابت چند قسم است كه 

دهد، و يا به وسيله هايي است كه يا خود به خود رخ ميشود، قسم ديگرش جنابتآنها به وسيله عمل جنسي حاصل مي
 .(عواملي ديگر

است نه  مالمست حقيقي "أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ "اند كه مراد از جمله:و نيز از اين سؤال و جواب روشن شد اينكه بعضي پنداشته
سازد، و تنها با نادرست است و وجه نادرستي آن اين است كه زمينه و سياق آيه با اين وجه نمي« 1»عمل جنسي، كنايه از 

كنايه بودن آن سازگار است، براي اينكه خداي سبحان اين گفتار را با بيان حكم حدث اصغر كه همان گرفتن وضو است و 
كرد، و آن حال دستيابي به آب است، و آن گاه از اين گفتار حكم حدث اكبر يعني وجوب غسل كردن در حال عادي آغاز 

منتقل شد به بيان حكم اين دو حدث در حال غير عادي، يعني حال دسترسي نداشتن به آب، در اين بيان بدل وضو را كه 
سل را هم دل غتر به طبع اين است كه بهمان تيمم باشد بيان كرد، باقي ماند بيان بدل غسل، در بيان آن بجاتر و مناسب

 بيان كند، و آن را بدون بيان نگذارد، ناگزير عبارتي آورد كه ممكن باشد بر سبيل كنايه منطبق بر آن بيان شود و
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بيان بدل غسل است، پس هيچ وجهي براي پندار  "... أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ "فهمد كه غرض از جمله:اي ميهر شنونده قهرا
اين شخص نيست، و صحيح نيست بگوئيم منظور از اين جمله تنها بيان بدل وضو است، با اينكه وضو يكي از دو لنگه 

 .يگر را مهمل گذاشته و اصال متعرض آن نشده استطهارت است بدل آن را بيان كرده، و بدل لنگه د

ك بعضي گردد، و ما اينپنجم اينكه از آنچه گذشت فساد ايرادها و بي پايه بودن اشكالهايي كه بر آيه شريفه شده روشن مي
 .آوريماز آن ايرادها و وجه فساد آن را در اينجا مي

 370ا[ ..... ص : ايراداتي كه بر آيه شريفه گرفته شده با پاسخ به آنه]

ر بيهوده است، براي اينكه بيماري و سفر هيچ دخالتي د "سفر "و "ذكر بيماري "اند كهبعضي بر آيه شريفه ايراد گرفته -1
شود حدث اصغر، )آمدن از غائط(، و حدث اكبر )آميزش با زنان( است، چه در سفر حكم تيمم ندارد، آنچه باعث تيمم مي

شود، باز چه اينكه مسافر و بيمار باشد يا انسان محدث به يكي از دو حدث نگردد تيمم واجب نمي باشد و چه نباشد، و اگر
د، پس ها بشونباشد، پس اگر بيماري و سفر دخالتي در اين حكم دارد وقتي است كه يكي از آن دو حدث ضميمه اين حالت

 «1» .كندذكر بيماري و سفر ما را از ذكر دو حدث بي نياز نمي

بي كه ما به اين ايراد داديم اين بود كه اگر دو شق دوم يعني غائط و لمس با زنان را نام برد براي اين نبود كه با يكي از جوا
شد: كه غائط و لمس با زنان تنها در حال بيماري دو شق اول يعني بيماري و سفر ضميمه شود، و گرنه معناي آيه چنين مي

شكند، بلكه نام بردن هر يك از اين چهار شق بخاطر وضو و طهارت قبلي را مي شود، وو در حال سفر باعث تيمم مي
 .شدشدند آن غرض حاصل نميغرض خاصي بوده كه اگر در كالم ذكر نمي

بي جهت ذكر شده، به همان دليلي كه در اشكال قبلي بيان شد و اما بيماري چون عذري  "مسافر بودن "شق دوم يعني -2
وظيفه وضو مبدل به تيمم شود ذكر آن مناسب هست، البته با توجيه، چون در بيماري عذر عبارت از  شوداست كه باعث مي

تواند آب استعمال كند، ولي به هر حال نام بيماري نياوردن و اكتفاء كردن به ذكر دو شق نبودن آب نيست، بلكه بيمار نمي



اله مسافرت هيچ دخالتي در حكم نداشت و ذكر آن فقط شد كه شده، ولي مساخير صحيح نبود، پس بايد بيماري ذكر مي
كنايه است از  "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ":جواب از اين اشكال اين بود كه گفتيم جمله« 1»جنبه استدراك دارد )يعني بيخودي آمده( 

 ر آببه علت اينكه اگ اينكه نمازگزار نتواند وضو بگيرد حال يا به علت اينكه آب ندارد تا با آن وضو يا غسل كند، و يا
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 .تواند آب استعمال كند كه بيانش گذشتهست او به خاطر بيماريش نمي

و  "فرمود:كرد، و اگر ميكافي بود و شنونده را از ذكر آن سه شق ديگر بي نياز مي "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً "جمله:اصال آمدن  -3
فهميد، جواب از اين اشكال اين است كه در تر ميتر شده بود و هم شنونده روشنهم كوتاه "ان كنتم مرضي فلم تجدوا ماء

 .ماندود و بيانش گذشت ناگفته ميهاي مهم كه در آيه باين صورت آن همه نكته

، و يا عبارتي نظير اين آورده بود بهتر بود، چون «1» "فلم تقدروا علي الماء "فرمود:مي "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً "اگر به جاي -4
رد، شد كه نمازگزار آب براي وضو و غسل ندارد، و هم آنجايي كه آب دارد و قدرت بر استعمال آن نداهم شامل صورتي مي

فهماند، و معلوم است كه كنايه جواب از اين اشكال اين است كه عبارتي كه در قرآن كريم آمده همان مطلب را به كنايه مي
 .رساتر از تصريح است

 370دستور تيمم[ ..... ص : ]

به  "عيدص "به معناي قصد كردن است، و كلمه "تيمم "كلمه "فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ "
با  -خورد( و توصيف صعيد به اينكه صعيدي طيب باشدمعناي رويه و پوست زمين است، )آنچه از ظاهر زمين به چشم مي

اين  براي اشاره به -اش داشته باشددر نظر گرفتن اينكه طيب از هر چيزي است كه حال و وضعي به مقتضاي طبع اوليه
، نه هاي طبيعي معمولي باشده شرط است در خاك تيمم، اينكه حالت اصلي خود را داشته باشد، مثال از خاك يا سنگبوده ك

خاكي كه با پخته شدن و حرارت ديدن حالت اصلي خود را از دست داده و به صورت گچ، آهك و سفال در آيد و يا در اثر 
وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي  "ه باشد، در آيه شريفه:فعل و انفعالهاي طبيعي به صورت مواد معدني در آمد

همين است، و ما از همين طيب بودن محل تيمم،  -سرزمين -"طيب بودن بلد "، نيز منظور از«1» "خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً
 .كنيمستفاده ميهمه شرطهايي كه روايات در صعيد معتبر دانسته ا

 «2»اين است كه خاك تيمم نجس نباشد.  "طيب بودن صعيد "اند كه مراد ازو چه بسا از مفسرين گفته

 370مقدار الزم در مسح دست[ ..... ص : ]

 اگر در مقابل آيه قبلي كه راجع به "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ "و اينكه فرمود:

__________________________________________________ 

 .و قدرت بر آب نداشتيد(1)

 ."22سوره اعراف، آيه "(2)

 .21ص  2و مجمع البيان جلد  24ص  2تفسير روح المعاني ج (3)
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ر مسح بود در تيمم دستوبينيم كه با يكديگر مطابقند، يعني آنچه در وضو دستور شستن را داده وضو بود قرار دهيم مي
كشيدنش را داده، پس تيمم در حقيقت همان وضو است، با اين تفاوت كه در وضو مسح سر و پاها واجب بود، و در تيمم 

ساقط شده و در وضو شستن صورت و دستها واجب بود، در تيمم از باب تخفيف ساقط شده، و به اين اكتفاء شده كه صورت 
 .و دستها مسح شود

د اشاره دارد به اينكه اعضاي تيمم همان دو عضو وضو هستند، ولي از آنجايي كه خداي تعالي با مسح متعدي به و اين خو
فهماند كه مسح همه صورت و همه دست كه در وضو شستن آن واجب بود واجب نيست، تعبير آورده به ما مي "باء "حرف

درست با آنچه از روايات كه از طرق ائمه اهل البيت وارد شده بلكه بعضي از صورت و بعضي از دستها كافي است، اين اشاره 
منطبق است، در آن روايات محل مسح در صورت مشخص شده به ما بين رستنگاه موي سر تا ابرو، و در دست تحديد شده 

 .به مچ دستها تا سر انگشتان

مشخص « 1»تر از گودي زير بغل پائين شود كه اندازه دست رابا اين بيان، فساد گفتار آن گروه از مفسرين روشن مي
اند: در تيمم همان مقدار از دستها معتبر است كه در وضو معتبر است، اند و همچنين بطالن گفتار بعضي ديگر كه گفتهكرده

متعدي شود داللت بر اين  "باء "وجه فساد اين دو قول اين است كه: مسح وقتي با حرف« 1»يعني از مرفق تا سر انگشتان 
 .گفتند به همه دستهاكند كه بايد عضو ماسح به بعضي از رويه عضو ممسوح كشيده شود، و آن دو قول مييم

ابتدايي باشد، و مراد از آن اين باشد كه به مسح به صورت و دو دست از صعيد  "منه "در "من "رسد كه كلمهو به نظر مي
گفته بايد نمازگزار دست خود را بر صعيد بگذارد، و بدون فاصله  ابتدا شود، و خالصه همان را بگويد كه سنت بيان كرده، و

در  "من "اند بگويند حرفآيد كه خواستهبه صورت و دو دست خود بكشد. ليكن از گفتار بعضي از مفسرين چنين بر مي
از آن  -هم كه شده هر چند بقدر غبار -بعد از زدن دست بر صعيد، مقداري "رساند كهاينجا تبعيضي است و اين نكته را مي

، از اين معنا نتيجه گرفته كه واجب است صعيدي كه در تيمم به كار "خاك بر دست مانده را به صورت و دست بكشيد
رود مشتمل بر خاك و غبار باشد، تا آن خاك و غبار به صورت و دست كشيده شود، و اما تيمم بر سنگ صافي كه هيچ مي

 و ليكن آنچه از آيه ظاهر است همان است كه ما گفتيم )و خدا« 2»ست، شود درست نيغباري به آن بند نمي

__________________________________________________ 
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 .تاند مختص به احتمال و نظريه آنان نيسان اين نظريه گرفتهاي كه صاحبداناتر است( البته اين را هم بگوئيم كه نتيجه

 374[ ..... ص : "ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ... "مراد از نفي حرج در]

 "خواهدما يريد نمي "بر مفعول فعل "من "داخل شدن حرف "ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ "
خواهد هيچگونه حرج و دشواري را بر شما خداي تعالي نمي ":دهد كهصرفا براي تاكيد نفي است، و به كالم اين معنا را مي

فهماند كه در بين احكام ديني اصال و به هيچ وجه حكمي حرجي و تحميلي وجود ندارد، و به ، در نتيجه مي"تحميل كند
 .را "خود حرج "را نفي كرده، نه "خواستن حرج "جهت همين

د، شوالبته بايد دانست كه حرج دو جور است، يكي حرجي است كه در مالك حكم و مصلحت مطلوب از آن حكم پيدا مي



خواهد، چون حكم تابع مالك و معيار كه در اين صورت حكم ذاتا حرجي صادر ميشود، و صاحب حكم حرج را هم مي
شود، مثل اينكه فرضا يك مربي به شخصي كه تحت تربيت وقتي مالك حرجي شد قهرا حكم هم حرجي مي خودش است،
خواهد ملكه زهد و ترك لذت را در دل او پديد آورد، به او دستور دهد كه از هيچ غذاي لذت آوري استفاده او است و مي

ور ديگر از حرج، حرجي است كه در مالك حكم نكند، كه چنين حكمي در اصل حرجي است، زيرا مالك آن حرجي است، ج
نيست، و قهرا خود حكم هم در اصل حرجي نبوده، ولي حرجي بودن از خارج و به علل اتفاقي بر آن عارض شده، در نتيجه 
بعضي از افراد حكم مذكور و يا به عبارتي براي بعضي از افراد حرجي شده است كه در چنين فرضي حكم در خصوص آن 

شود، و در غير آن افراد به اعتبار خود باقي است، مثل وجوب قيام در نماز براي كسي كه كمردرد و يا پادرد قط ميافراد سا
شود، و در مورد ديگران به گرفته، و ايستادن برايش دشوار و حرجي و مضر شده، كه حكم قيام در خصوص وي ساقط مي

 .اعتبار خود باقي است

 اعراض "خواهد بر شما حرج تحميل كندخدا نمي "از مطلب قبل كه فرمود: "ليكن "كلمه و اينكه خداي تعالي با آوردن
كرد، خود دليل بر اين است كه مراد از آيه شريفه اين است كه حرج را از مالك حكم نفي كند و بفرمايد: احكامي كه خداي 

يع شده ريع نشده، )بلكه به اين منظور تشرتعالي بر شما تكليف كرده حرجي نيست و به منظور دشوار كردن زندگي شما تش
آيد كه مراد از احكام جعل شده، تطهير شما و كه شما را پاك كند(، وجه اين داللت اين است كه از ظاهر گفتار آيه بر مي

 اتمام نعمت بر شما است، نعمتي كه همان مالك احكام است، نه اينكه مراد دشوار كردن زندگي بر شما باشد، و به همين
 جهت هر جا كه
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ديديم وضو و غسل بر شما حرجي و دشوار است مثال آب نيست و پيدا كردن آب برايتان سخت است، و يا آب هست ولي 
استعمال آن دشوار است، ما در آنجا تكليف وضو و غسل را بر داشته به جاي آن تيمم را كه در وسع شما است بر شما واجب 

بريم، اين خود دليل بر اين است كه ما طهارت زيم، و اما حكم طهارت كه غرض اصلي ما است را به كلي از بين نميسامي
مْ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ "خوانيم، تا شايد شما شكر بگزاريد.شما و كامل كردن نعمت خود بر شما را مي

ن باشد اي "يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ "الزمه مطلبي كه ما در معناي حرج نخواستن آورديم اين است كه مراد از جمله: "شْكُرُونَلَعَلَّكُمْ تَ
كه بفرمايد غرض ما از تشريع وضو و غسل و تيمم تنها حاصل شدن طهارت در شما است، چون اين سه دستور سه وسيله و 

چه باشد غير از پاكيزگي ظاهري و بر طرف شدن خبث و كثافات از بدن است،  سبب براي طهارت است، و اين طهارت هر
شود، و آنچه كه در نماز شرط شده عالوه بر پاكي بلكه طهارتي است معنوي، كه به وسيله يكي از اين سه دستور حاصل مي

 .ظاهر بدن، همين طهارت معنوي است

طهارت معنوي است، پس كسي كه وضوي قبليش نشكسته و ممكن است از همين معنا استفاده كنيم كه وقتي غرض، 
هنوز آن را دارد براي خواندن نماز بعدي ديگر حاجت به طهارت جديد ندارد، و اين استفاده ما با اطالق آيه منافات ندارد، 

به حكم اطالق گوئيم خواهد )در نتيجه ميزيرا تشريع منحصر در تكليف وجوبي نيست، بلكه تكليف استحبابي نيز تشريع مي
آيه وضو گرفتن براي هر نمازي خوب و مستحبّ است، هر چند كه وضوي نماز قبلي باقي باشد، ولي واجب نيست، بلكه 

 .(تنها در جايي واجب است كه وضوي قبلي شكسته شده باشد

 "نعمت "، كلمه«1» "يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...الْ ":، در سابق يعني در ذيل آيه"وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ... "و اما اينكه فرمود:
 .«1» "وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ "را معنا كرديم و نيز گفتيم كه اتمام نعمت به چه معنا است، و در ذيل آيه

ه د بحث نعمت دين است، البتدر جلد چهارم اين كتاب معناي شكر را بيان كرديم، بنا بر آن بيانات مراد از نعمت در آيه مور



نه از حيث اجزاي آن، يعني تك تك معارف و احكامش، بلكه از حيث اينكه دين عبارت است از تسليم خدا شدن در همه 
شود و به حد كمال شؤون و اين همان واليت خدا بر بندگان و حكمرانيش در ايشان است، و اين واليت وقتي تمام مي

 رسد كهمي

__________________________________________________ 
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 .گانه است را تشريع بفرمايدهمه احكام ديني كه قسمتي از آن طهارتهاي سه

 "له:گانه ذكر شده يعني جمع طهارتهاي سهاي كه براي تشريآيد كه بين دو غايت و نتيجهاز اينجا به روشني به دست مي
ا گانه به تنهايي رفرق هست، و آن اين است كه جمله اول غايت تشريع طهارتهاي سه "لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ "و جمله "ليطهركم
سه ، كه كندكند، چون پاك شدن نتيجه اين سه دستور است، ولي جمله دوم نتيجه تشريع همه احكام را بيان ميبيان مي

هاي ديني سه نعمتند، دستور مزبور تنها سهم خود را از آن دارند، يعني از ميان همه احكام سه حكم و از ميان همه نعمت
 .پس در حقيقت دو نتيجه نام برده يكي خصوصي است و ديگري عمومي

ا جعل خواهد بكند، بلكه ميخواهد بدون جهت بار شما را سنگين خداي تعالي نمي "شود:و بنا بر اين معناي آيه چنين مي
گانه دو كار كرده باشد، اول اينكه براي شما پاكيزگي را كه خاصيت خصوص اين سه دستور است حاصل طهارتهاي سه

كرده باشد، دوم اينكه نعمت عموميش را كه همان نعمت دين است با تشريع اين سه حكم تتميم كرده باشد، شايد شما 
 .()دقت بفرمائيد "و خداي تعالي شما را خالص براي خود بسازدخداي را بر نعمتش شكر كنيد 

ته اين ميثاق همان ميثاقي است كه از آنان گرف "وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "
مْ سَمِعْنا وَ إِذْ قُلْتُ "م خداي تعالي باشند، شاهد اين مدعا اين است كه در جمله:شده بر اينكه اسالم را بپذيرند، يعني تسلي

 "... أَطَعْنا

 گوش به فرمان و آماده "سمعا و طاعة "كند كه در چه زماني چنين ميثاقي دادند آن زماني بود كه گفتند:يادآوريشان مي
رساند، و سمع و طاعت مطلق مطلق و طاعت مطلق را مياطاعتيم، چون اين سخن بدان جهت كه هيچ قيدي ندارد سمع 
اي است كه خداي مواهب جميله "وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "عبارت اخراي كلمه اسالم است، پس منظور از نعمت در جمله:

وضع قبل از اسالمشان است، در تعالي در سايه اسالم به آنان داده، و اين بهتري حال روز بعد از اسالمشان نسبت به حال و 
دوران جاهليت امنيت و سالمتي و ثروت و صفاي دل نسبت به يكديگر و پاكي اعمال نداشتند، و در سايه اسالم صاحب 

بِكُمْ بَيْنَ قُلُو وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ "همه اينها شدند، هم چنان كه نسبت به صفاي دل فرموده:
 .«1» "فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها

__________________________________________________ 

ت ن جان يكديگر، و خدا بين دلهايتان الفبياد آريد نعمتي را كه خداي تعالي بر شما ارزاني داشت، كه مردمي بوديد دشم(1)
 "برقرار كرد، و در سايه نعمت او برادران يكديگر شديد، و بر لبه پرتگاه آتش قرار داشتيد، شما را از آن پرتگاه نجات داد.

 [.....] ."142سوره آل عمران، آيه 
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ها و بركات است، هر نعمتي اسالم است، چون اسالم منشا همه نعمتممكن هم هست كه بگوئيم منظور از نعمت، حقيقت 



شويم كه بيانش گذشت، و اين هم بر خواننده پوشيده نماند كه مراد از يابي كنيم باآلخره به اسالم منتهي ميرا كه ريشه
د مفهوم نكه خواسته باشناند انگشت روي مصداق بگذارند، نه اينعمت بودن اسالم حقيقي و يا واليت اين است كه خواسته

دار مشخص كردنش علم لغت است، نه قرآن لفظ نعمت را مشخص كنند، چون مفهوم كلمه نعمت و هر كلمه ديگر عهده
كريم و ما نيز در باره مفهوم اين لفظ بحثي تفسيري نداريم، بحثي اگر هست در اين است كه از اين مفهوم كلي منظور 

 .صداق است؟خداي تعالي در اين آيه كدام م

گيرد پس بايد از خدايتان آورد كه عالم به همه زواياي دلها است، و نتيجه ميخداي تعالي سپس خودش را بياد آنان مي
 .ها در خود نهان داشته آگاه استبترسيد، كه او بدانچه سينه

 377بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات مربوط به وضو و تيمم و غسل([ ..... ص : 

 "إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّالةِ "شيخ طوسي در تهذيب با ذكر سند از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه: مرحوم
گويد: عرضه داشتم: مگر خواب وضو را مي -كه ابن بكير است -فرموده: يعني هر گاه از خواب برخاستيد براي نماز، راوي

 كند؟باطل مي

 «1»تي كه بر گوش مسلط شود و گوش چيزي نشنود. فرمود: بله، البته در صور

اين معنا در رواياتي ديگر نيز آمده، سيوطي آن روايات را در الدر المنثور از زيد بن اسلم و نحا َ نقل كرده، و اين  :مؤلف
م معناي آنچه ما گفتي اراده نماز خواندن است، زيرا "قيام به نماز "روايات منافاتي با گفتار قبلي ما ندارد، كه گفتيم مراد از

 "من "متعدي شده باشد، و آنچه در روايت آمده به معناي قيامي است از آن جهت كه با حرف "الي "قيامي بود كه با حرف
 .است "من "در آيه به معناي "الي "متعدي شود، و امام فرموده: كلمه

 عفر باقرو در كافي به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: من به امام ابي ج
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اي از پاها واجب است نه بر همه آن دو؟ حضرت اي از سر و پارهع(عرضه داشتم: از كجا فهميدي كه فرمودي: مسح به پاره)
ص( بيان كرده و هم كتاب خدا طبق آن نازل شده، براي اينكه خداي عز )هم رسول خدا  خنديد، و سپس فرمود: اي زراره!

 :فهميم همه صورت بايد شسته شود، آن گاه فرمودهكه از آن مي "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "فرمايد:و جل مي

ت فهميم كه دو دسه فرموده، و از اين اتصال ميكه با واو عاطفه دستها تا مرفق را متصل به وج "وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ "
، كه "كُمْوَ امْسَحُوا بِرُؤُسِ "اش بايد شسته شود، آن گاه با آوردن فعلي ديگر بين كالم فاصله انداخته فرموده:تا مرفق نيز همه

با آوردن واو  فهميم، كه مسح به بعض سر واجب است و چونمي "برءوسكم "در "با "از اين فاصله انداختن و از حرف
 .فهميم مسح بر بعض پاها واجب استمي "وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ "عاطفه پاها را وصل به سر كرد، و فرمود:

از سوي ديگر رسول خدا )ص( اين آيه را براي مردم تفسير فرمود، ليكن مردم تفسير آن جناب را ضايع كرده، )به آراي خود 
، "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ "خداي تعالي سپس فرمود:سرانه خود عمل كردند( 

كه چون وضو را در صورت دسترسي نداشتن به آب ساقط كرده، بعضي از اعضاي شستن در وضو را يعني از مچ تا انگشتان 
را اضافه كرد،  "منه "و در آخر كلمه "بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ "تيمم قرار داده فرمود:دست و صورت را محل مسح در 



فهميم كه بعضي از صورت و دستها بايد تيمم شود و مسح همه صورت واجب نيست، چون آن مقدار غباري كه از خاك مي
ما يُرِيدُ  "سبد خداي تعالي سپس فرمود:چچسبد و به بعضي ديگرش نميچسبد به بعضي از كف دست ميزمين به دست مي

 «1»كه منظور از حرج در تنگنا قرار گرفتن است.  "اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

 "منظورش اين نبوده كه آيه قرآن چنين است زيرا آيه "فان لم تجدوا ماء ... "اينكه امام در ضمن گفتار خود فرمود: :مؤلف
 .است، بلكه خواسته است آيه را نقل به معنا كند "ءًفَلَمْ تَجِدُوا ما

و در همان كتاب به سند خود از زراره و بكير روايت كرده كه از امام باقر )ع( از وضوي رسول خدا )ص( پرسيدند، حضرت 
 آن آوردند كه در آن آب بود، پس دست راست خود را در آب فرو برد، و مشتي از -و يا ظرف كوچكي -دستور داد طشتي
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بر گرفت، و به صورت خود ريخت، و صورت خود را با آن شست، سپس دست چپ خود را در آب فرو برده مشتي از آن 
ست راست خود را با آن شست، ولي همواره دست را از باال بپائين ريخت، و د -يعني مرفق به پائين -گرفت و به ساعد خود

كشيد، و هيچگاه از پائين به طرف مرفق نكشيد، نه در دست راست و نه در دست چپ، سپس كف دست راست خود را در 
دست خود ريخت، و در دست چپ همان كرد كه در  -مرفق تا سر انگشتان -آب فرو برد، و مشتي آب بر گرفته به ذراع

راست كرد، آن گاه سر و دو پاي خود را با تري كف دستش مسح كرد، و آب جديدي براي مسح به كار نبرد، آن گاه فرمود: 
ا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّالةِ فَاغْسِلُو "فرمايد:نبايد انگشتان را در زير بند كفش برد، و سپس اضافه كرد كه خداي تعالي مي

و به حكم اين فرمايش هيچ مقدار )و بفرموده فقها حتي سر سوزني( از صورت و دستها بايد نشسته  "مْوُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُ
 :آن گاه فرموده "هابشوئيد صورت و دستهايتان را تا مرفق ":نماند، براي اينكه فرموده

اگر مقداري از سر و يا مقداري از روي دو پاي خود را از  و به حكم اين دستور "وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ "
گويد: عرضه داشتم كعب پاها كجاي آن است؟ فرمود: اينجا اول سر انگشتان تا به كعب مسح كند كافي است، راوي مي

تر عب پائينك دهي( فرمود: اين جزء استخوان ساق است، وتر از ساق، پرسيدم: اين چيست؟ )كه نشان مييعني بند پا و پائين
از آن است، پرسيديم: خدا تو را اصالح كند آيا يك مشت آب براي شستن صورت و يك مشت براي شستن هر ذراع بس 

است؟ فرمود: آري، البته در صورتي كه با منتهاي دقت آن مشت آب را به همه ذراع و كف برساني، البته با دو مشت اين كار 
 «1»گيرد. بهتر صورت مي

و در سندي ديگر مثل آن را از « 1»روايت از روايات معروف است، عياشي آن را از بكير و زراره از امام باقر )ع(  مؤلف: اين
 .، و در معناي آن و معناي روايت سابق رواياتي ديگر هست«2»عبد اللَّه بن سليمان از ابي جعفر روايت كرده 

حنيفه از ابي بكر بن حزم روايت كرده كه گفت: مردي وضو گرفت و  در تفسير برهان آمده كه عياشي از زرارة بن اعين و ابو
مسح پاها را بر چكمه خود كشيده، داخل مسجد شد، و به نماز ايستاد، علي )ع( آمد و با پاي خود به گردن او زد، و فرمود: 

 واي بر تو چرا بي وضو
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خواني؟ آن مرد عرضه داشت: عمر بن خطاب به من چنين دستور داد، حضرت دست او را گرفته نزد عمر آورد، و با نماز مي
كند، عمر گفت: بله من به او گفتم چون رسول خدا )ص( آن ي از تو روايت ميصداي بلند فرمود: ببين اين شخص چه چيز

داني پس چرا فتوا حال كه نمي :دانم، فرمودطور مسح كرد، حضرت فرمود: قبل از مائده يا بعد از آن؟ گفت: اين را نمي
 «1»دهي؟ مسح بر چكمه در سابق نازل شد )و در مائده نسخ شد(. مي

اختالف در جواز و عدم جواز مسح بر روي كفش شايع بود، و نظر علي )ع( اين بود كه آن دستور به آيه مؤلف: در عهد عمر 
ها از قبيل براء و بالل و شود، و به همين جهت از بعضيسوره مائده نسخ شده، اين نظريه از روايات اين باب استفاده مي

اند كه آن جناب بعد از مائده نيز بر روي كفش و پاپوش نقل كردهجرير بن عبد اللَّه روايت شده كه آنان از رسول خدا )ص( 
، و ليكن رواياتشان خالي از اشكال نيست، و گويا منشا اختالف مذكور اين پندار بوده كه مدعيان نسخ «1»كرده مسح مي

ود آيه يح نيست و دليل نسخ ختواند ناسخ باشد، در حالي كه اين پندار صحدانند، و غير آيه نميدليل ناسخ را غير از آيه مي
مائده است براي اينكه آيه شريفه مسح بر قدم را واجب كرده، و معلوم است كه پا افزار و كفش قدم نيست، و همين پاسخ را 

 .روايت بعدي داده است

ه رده كه گفتروايت آو -وي بقيه راويان حديث تا زمان امام را ذكر نكرده -و در تفسير عياشي از محمد بن احمد خراساني
اي سر به پائين انداخت، آن گاه سر است، مردي به حضور امير المؤمنين )ع( آمد، و از مسح بر پا افزار پرسيد، حضرت لحظه

بلند كرد و فرمود: خداي تبارك و تعالي بندگان خويش را امر به طهارت فرموده، و آن را در بين اعضاي بدن تقسيم كرده، 
اي به دو دست داده، اگر پا افزار يكي از اين اعضاي و سهمي به سر، و نصيبي به دو پا و بهره سهمي از آن را به صورت،

 «2»تواني آن را مسح كني. بدن است مي

علي )ع( در عهد عمر بن خطاب در  :و نيز در همان كتاب از حسن بن زيد از جعفر بن محمد )ع( روايت كرده كه گفت
رد و كگفتند: ما ديديم كه رسول خدا )ص( بر پا افزار خود مسح مييرين بوده، آنها ميمساله مسح بر پا افزار مخالف سا

 (پرسيد: رسول خدا )صكرد ميحضرت در پاسخ هر كس كه اين استدالل را مي
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( دانم كه رسول خدا )صفرمود: ولي من ميدانيم، آن جناب ميگفتند نميكرد يا بعد از آن؟ ميقبل از نزول مائده چنين مي
ح بيشتر دوست دارم تا مس بعد از نزول سوره مائده ديگر بر پا افزار مسح نكرد و هر آينه مسح كردن بر پشت يك االغ را

الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ  -تا آنجا كه فرموده -يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "كردن بر پا افزار، آن گاه اين آيه را تالوت كرد:
 «1. »"أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ

 گرفت واند كه در هر نمازي وضو مياز علي روايت كرده -وددر كتاب ناسخ خ -و در در المنثور است كه ابن جرير و نحا َ
 .«1» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّالةِ ... "خواندمي

 .مؤلف: توضيح اين حديث گذشت

ل پرسيدم كه و در كافي به سند خود از حلبي از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت از آن جناب از كالم خداي عز و ج



پوش است دوست حضرت فرمود منظور جماع است، و ليكن خداي تعالي از آنجا كه پرده "أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ "فرموده:
 «2»كنيد نكرده. دارد سر بسته سخن گويد، و لذا عمل نامبرده را به آن صراحت كه شما تعبير ميمي

من از امام باقر )ع( از تيمم پرسيدم، فرمود: عمار بن ياسر روزي نزد  :و در تفسير عياشي از زراره روايت كرده كه گفت
 رسول خدا )ص( آمد و عرضه داشت: جنب شدم و آب نداشتم تا غسل كنم، حضرت فرمود: خوب بگو ببينم چه كردي؟

 :عرضه داشت: لباسهايم را كندم و توي خاك غلت زدم حضرت )شايد بعنوان مزاح( فرمود

مْ وَ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُ "زنند، سپس فرمود: خداي تعالي كيفيت تيمم را كه بيان كرده و فرموده:ها غلت ميهمانطور كه االغ
، آن گاه خود رسول خدا )ص( همه كف دو دست خود را بر صعيد گذاشت، و سپس بر داشت بين دو چشم تا "أَيْدِيكُمْ مِنْهُ

را به پشت دست ديگر كشيد، البته اول به پشت دست راست كشيد.  آخر دو ابروي خود مسح كرد، آن گاه كف هر دست
«3» 

 و در همان كتاب از زراره از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: خداي
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تعالي شستن صورت و دو دست را و مسح كشيدن بر سر و پشت دو پا را واجب كرد، تا هر گاه كسي در حالت سفر و 
ضي وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْ "مود:بيماري و ضرورت نتوانست صورت و دست را بشويد به جاي شستن آن دو موضع را مسح كند و فر

 «1. »"أَوْ عَلي سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ ... وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ

و در همان كتاب از عبد االعلي مولي آل سام روايت آورده كه گفت به امام صادق )ع( عرضه داشتم: من در اثر زمين 
گويد امام )ع( فرمود: حكم اين ناخنم شكست، و انگشتم را باند پيچي كردم، حال بفرما براي وضو چه كنم؟ ميخوردن 

 .«2«: »1» "ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "فرمايد:مساله و امثال آن در كتاب خداي تبارك و تعالي آمده، مي

وده، كه در آن نيز حرج نفي شده، و اگر به ذيل آيه مورد بحث اشاره نكرد كه در مؤلف: امام )ع( به آيه سوره حج اشاره نم
خصوص وضو است، براي اين بوده كه به مطلبي اشاره كرده باشد، كه ما قبال خاطرنشان ساختيم كه منظور از نفي حرج، 

 بسياري است، كه با در نظر گرفتن نفي حرج در مالكهاي ديني است، نه در خود احكام و در اخباري كه ما نقل كرديم نكات
رح تواند همان بيانات را به عنوان ششود، بنا بر اين خواننده محترم ميبياني كه ما در ذيل آيات داشتيم آن نكات روشن مي

 .اين روايات تلقي كند
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 303[ ..... ص : 04تا  0(: آيات 2سوره المائدة )]

 اشاره

قُوا  تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي وَ اتَّيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلي أَالَّ
( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا 4ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ )( وَعَدَ اللَّهُ ال2َّاللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ )

وا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُ (10)بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ 
( وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ 11أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )

رَنَّ عَنْكُمْ ضاً حَسَناً لَأُكَفِّمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّالةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْقالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُ
 (11عْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ )سَيِّئاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَ

 عَلي حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ ال تَزالُ تَطَّلِعُفَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا 
( وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصاري أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ 12إاِلَّ قَلِيالً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )خائِنَةٍ مِنْهُمْ 

 (13الْقِيامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ )فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلي يَوْمِ 
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كند تا به انگيزه دشمني، بنا حق شهادت دهيد به خاطر هان اي مردمي كه ايمان آورديد در آنجا كه هواي نفس وادارتان مي
تر د، و دشمني با اشخاص و اقوام شما را به انحراف از حق نكشاند، عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكخدا قسط را بپا بداري

 .(8)كنيد با خبر است است، و از خدا بترسيد كه خدا از آنچه مي

 .(4خدا به كساني كه ايمان بياورند و عمل صالح كنند، اين وعده را داده كه آمرزشي و پاداشي عظيم دارند )

 .(14اني كه كفران ورزيده آيات ما را تكذيب كنند اهل جهنمند )و كس

هان اي كساني كه ايمان آورديد نعمتي را كه خدا بر شما ارزاني داشت بياد آريد، به خاطر آوريد كه قومي تصميم گرفتند 
كنند  بايد تنها بر خدا توكل دست ستم به سوي شما دراز كنند، خدا دستشان را از شما كوتاه كرد، و از خدا بترسيد، و مؤمنان

(11). 

و چرا نكنند؟ مگر سرگذشت بني اسرائيل را نشنيدند كه خدا از آنان پيمان گرفت، و ما از آنان دوازده مراقب انتخاب و 
مبعوث كرديم، خداي تعالي به ايشان فرمود: من با شمايم اگر نماز بپا داريد و زكات دهيد و به فرستادگان من كه از اين 

شوند ايمان بياوريد، و با رعايت احترام تقويتشان كنيد، و در راه خدا بطور شايسته وام دهيد، كه در اين مبعوث مي پس
ميثاق ما از بني اسرائيل اين  -كنمها كه جويها در آن جاري است داخلتان ميپوشانم، و در بهشتصورت گناهانتان را مي

ء اگر كسي از شما كفر بورزد در حقيقت از وسط راه منحرف گشته، و آن را گم كرده بعد از اين انتخاب و تعيين نقبا -بود كه
 .(11است )

ولي اين پيمان را شكستند و به خاطر همين جرم بزرگ لعنتشان كرديم، و دلهايشان را به قساوت و سختي مبتال نموديم، و 
، و آن را جابجا نمودند، و قسمتي از اصول دين و رءو َ در نتيجه كارشان به جايي رسيد كه كالم خدا را وارونه تفسير كردند
شوي، مگر اندكي از آنان، پس ايشان را ببخش و از حقائق ديني را از ياد بردند، و تو پيوسته به خيانتي از آنان مطلع مي



 .(12دارد )ايشان درگذر كه خدا نيكوكاران را دوست مي

ئيم ميثاق مخصوص بگرفتيم، آنها نيز قسمتي از اصول ديني خود را فراموش گويند ما نصاراو همچنين از آن جمعيتي كه مي
اند دهكركردند، در نتيجه در بينشان تا روز قيامت دشمني و كينه ورزي را تحريك كرديم، به زودي خدا از اعمالي كه مي

 .(13خبرشان خواهد داد )
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 222، ص: 2روشن است، و هيچ غباري بر آن نيست، چون يك سلسله ترجمه الميزان، ج اتصال اين آيات به آيات قبل

 .كندخطابهايي است به مؤمنين كه در آنها كلياتي از امور مهم دنيايي و آخرتي، فردي و اجتماعي آنان را بيان مي

اي ير آيهاين آيه شريفه نظ "سْطِ، وَ ال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلي أَلَّا تَعْدِلُوايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِ "
 :فرمايداست كه در سوره نساء آمده است مي

اً فَاللَّهُ نِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيريا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ، وَ لَوْ عَلي أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْ "
 «1. »"خَبِيراً أَوْلي بِهِما فَال تَتَّبِعُوا الْهَوي أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ

فرمايد: كه هواي راف از راه حق و عدالت در خصوص شهادت است، و ميبا اين تفاوت كه آيه سوره نساء در مقام نهي از انح
نفس شما را به انحراف نكشاند، مثال به نفع كسي به خاطر اينكه قوم و خويش شما است بر خالف حق شهادت ندهيد، )و يا 

قام آيه مورد بحث در م به نفع فقيري به خاطر دلسوزيتان و به نفع توانگري به طمع پول او شهادت بنا حق ندهيد(، ولي
شهادت بنا حق دادن عليه كسي است به انگيزه بغضي كه شاهد نسبت به مشهود عليه دارد، به اين وسيله يعني با از بين 

 .بردن حقش انتقام و داغ دلي گرفته باشد

 بِالْقِسْطِ كُونُوا قَوَّامِينَ "در آيه سوره نساء فرموده:و  "كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ "تر بگويم در سوره مائده فرموده:واضح
و اين تفاوت در تعبير بخاطر تفاوتي است كه در مقام اين دو آيه هست، در آيه سوره مائده غرض اين بوده كه  "شُهَداءَ لِلَّهِ

ط لذا شهادت را مقيد به قسمؤمنين را از ظلم در شهادت به انگيزه سابقه دشمني شاهد نسبت به مشهود عليه نهي كند، 
بايد كه شهادت شما به قسط و به حق باشد و در شهادت دادن عداوت و غرضهاي شخصي را دخالت  "كرد، و فرمود:

، به خالف آيه سوره نساء كه سخن از شهادت دادن به نفع كسي به انگيزه دوستي و هوا دارد، و شهادت دادن به نفع "ندهيد
نيست، گو اينكه خالي از ظلم هم نيست )چون به غير مستقيم حق خصم محبوبش را ضايع دوست و محبوب ظلم به او 

 شود، و لذا در آيه سوره مائده امر كرد بهكرده( و ليكن از آن جهت كه شهادت به نفع محبوب است ظلم شمرده نمي

__________________________________________________ 

ايد، بپا دارندگان به قسط و گواهاني براي خدا باشيد، هر چند كه گواهيتان عليه خودتان وردههان اي كساني كه ايمان آ(1)
تر است، از يا والدينتان يا خويشاوندانتان باشد، چه آنكه شما شاهد اوئيد توانگر باشد، چه فقير، زيرا رعايت حرمت خدا الزم

ه حق و قسط منحرف نشويد، و بدانيد كه اگر از دستورات خدا رعايت حال توانگر و فقير، پس زنهار به پيروي هوا از را
 ."122سوره نساء آيه  "كنيد با خبر است.اعراض و به آن پشت كنيد خدا بدانچه مي
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اء اول امر سشهادت به قسط و آن گاه اين شهادت به قسط را تفريع كرد بر يك مساله كلي و آن قيام للَّه است و در سوره ن



 .ها را در شهادت، و سپس آن را تفريع كرد بر قيام به قسطكرد به شهادت دادن براي خدا و دخالت ندادن هواها و دوستي

را تفريع كرد بر شهادت دادن به قسط، و در  "اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي وَ اتَّقُوا اللَّهَ "و نيز به همين جهت در آيه مائده جمله:
 اي شمرد براي حصول تقوا،ين جمله كه نتيجه شهادت بر قسط است امر كرد مؤمنين را به عدالت، و اين عدالت را وسيلها

براي  را متفرع كرد بر امر به شهادت "فَال تَتَّبِعُوا الْهَوي أَنْ تَعْدِلُوا "ولي در آيه سوره نساء قضيه را به عكس كرد يعني جمله:
اينكه براي خدا شهادت دهيد، و سپس از پيروي هوا و ترك تقوا نهي نموده، اين پيروي هوا و ترك خدا، نخست امر كرد به 

 .تقوا را بدترين وسيله براي ترك عدل شمرد

 بِما انَوَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ ك "آن گاه در هر دو آيه از ترك تقوا به يك جور تحذير كرد، در آيه سوره نساء فرمود:
 إِنَّ اللَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ "كنيد با خبر است، و در سوره مائده فرموده:يعني اگر تقوا به خرج ندهيد خدا بدانچه مي "تَعْمَلُونَ خَبِيراً

پيرامون آيات قبلي داشتيم روشن  از سخناني كه "قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ... "، و اما معناي جمله:«1» "خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
 .شده است

 "... اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي "

هميده ف "اعدلوا "اي نبود، و ليكن از معنايگو اينكه قبل از ضمير چنين كلمه -گردد،بر مي "عدل "به كلمه "هو "ضمير
 .تقوا نزديكتر استعدالت پيشه كنيد كه عدالت به  :شد، در نتيجه معناي جمله چنين استمي

 ."وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ "

 وَعَدَ اللَّهُ "انشاي وعده است كه قبال يعني در اول آيه داده، و فرموده بود: "لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ "جمله دوم يعني جمله
 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ "فرمود:اند و اين تعبير مؤكدتر از آن است، ميري كه ديگران نيز گفتهبطو "...

، البته اين مؤكدتر بودن به خاطر آن نيست كه در آيه مورد بحث جمله مورد گفتگو خبر بعد از «1» "مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً
 ،«2»بر است خ

__________________________________________________ 

 "2سوره مائده، آيه  "كنيد.تقوا پيشه كنيد كه خدا خبر دارد از آنچه مي(1)

 ."14سوره فتح، آيه  "خدا به كساني كه ايمان آورده اعمال صالح كنند مغفرت و پاداشي عظيم وعده داده.(2)

 .122ص  2تفسير المنار ج (3)
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اند، بلكه به خاطر اين است كه تصريح دارد به انشاي وعده، نه چون آيه سوره فتح كه نه، اين اشتباهي است كه بعضي كرده
 .ضمنا بر آن داللت دارد

به معناي شدت  "ميم -حاء -جيم "گويد: مادهميراغب در مفردات  "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ "
، و اين آيه مشتمل است بر خود وعيد )نه بر «1»اند به اين مناسبت است فوران آتش است، دوزخ را هم كه جحيم خوانده

 ."لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ "فرمود:كرد، و ميتهديد به آن(، در مقابل آيه قبلي كه خود وعده را ذكر مي

در آيه مورد بحث كفر را مقيد كرده به تكذيب آيات تا كفر بدون تكذيب را شامل نگردد، زيرا كفاري كه منشا كفرشان انكار 
حق با علم به حق بودن آن نيست بلكه اگر كافر بخاطر اين است كه حق بگوششان نخورده و يا مستضعفي هستند كه 

آمرزد و اگر تند بلكه كار آنان به دست خدا است، اگر بخواهد آنان را ميتشخيص حق از باطل را ندارند، اهل دوزخ نيس
كند، پس دو آيه مورد بحث يكي وعده جميل است به كساني كه ايمان آورده اعمال صالح انجام خواست عذابشان مي

ين و معلوم است كه بدهند، و ديگري تهديد شديدي است به كساني كه به خدا كفر ورزيده، آيات خدا را تكذيب كنند، مي



 .اين دو مرحله مراحلي است متوسط، كه خداي تعالي امر آن مراحل و عاقبت امر صاحب هر مرحله را ذكر نكرده

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا "

دين واقعه منطبق گردد، وقايعي كه بين كفار و مسلمانان واقع شد، از قبيل داستان اين مضمون قابل آن هست كه بر چن
توان گفت نظر خاصي به واقعه خاصي دارد، بلكه منظورش مطلق جنگ بدر و احد و احزاب و غيره و بنا بر اين نمي

 .ريختنددين توحيد ميهايي است كه مشركين عليه مسلمانان و براي كشتن آنان و محو كردن اثر اسالم و توطئه

اند مراد از آن داستاني است كه در آن آمده: مشركين و اينكه بعضي از مفسرين آن را بر واقعه خاصي حمل نموده و گفته
كه هر « 1»تصميم گرفتند رسول خدا )ص( را به قتل برسانند، و يا بعضي از يهوديان تصميم گرفتند آن جناب را ترور كنند. 

 .آيد سخني است كه از ظاهر لفظ آيه بعيد است و اين ناسازگاري بر كسي پوشيده نيستدي ميدو داستان به زو

در اين جمله مؤمنين را دعوت فرموده به اينكه تقوا پيشه نموده و بر خدا توكل  "وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "
 كنند، و در
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حقيقت منظور تحذير شديد از ترك تقوا و ترك توكل بر خداي سبحان است، دليل بر اينكه منظور نهي شديد است داستاني 
، كند كه بعضي از آنها كه گفتند، ما نصارائيم چنين و چنان كردندحكايت مي است كه از بني اسرائيل و نصارا در همين سياق

ايي هو يهود و نصارا هر دو عهد الهي را شكستند، و خداي تعالي آنان را به لعن خود و به قساوت قلب و فراموش كردن بهره
 .ختكه از دينشان داشتند و انداختن دشمني و خشم بين آنان تا روز قيامت گرفتار سا

و معلوم است كه غرض از نقل اين قصه جز اين نبوده كه براي روشنگري مؤمنين به آن استشهاد نموده و آن را پيش روي 
مؤمنين قرار داده، آويزه گوش آنان كند تا از آن عبرت گيرند، و هوشيار شده بدانند كه اگر يهود و نصارا مبتال شدند به آن 

ن بود كه ميثاقي را كه با خداي سبحان بسته بودند فراموش كردند، و آن ميثاق اين بود بالهايي كه شدند، همه به خاطر اي
كه تسليم خداي تعالي باشند و دستوراتش را به سمع و طاعت تلقي كنند و الزمه اين معنا آن بود كه از مخالفت 

د مگر يش بگيرند، در نتيجه اختيار نكننپروردگارشان بپرهيزند، و در امور دينيشان بر او توكل كنند، يعني او را وكيل خو
چيزي را كه خداي تعالي برايشان اختيار كرده و ترك كنند هر چيزي را كه خداي تعالي آن را براي آنان ناستوده دانسته و 
راه آن اسالم و اين لوازمش همانا طريقه طاعت رسوالن او است، كسي كه بخواهد واقعا تسليم خداي تعالي باشد بجز اين 

رسد و شود كه به رسوالن او ايمان بياورد، و دست از پيروي غير خدا و رسوالن او بردارد، دعوي هر كس كه از راه مينمي
خواند نپذيرد، در برابر جباران و طاغوتها و غير آنان سر تسليم فرود مردم را به اطاعت و خضوع در برابر دستورات خويش مي

يا از خاخامها و كشيشها هيچ سخني را بدون دليل قبول نكند، و خالصه اينكه بداند كه غير نياورد، حتي از احبار و رهبان و 
 .از خداي تعالي و هر كس كه خدا اطاعتش را واجب كرده باشد از احدي نبايد اطاعت كند

 300ميثاقي كه خداوند از يهود و نصارا گرفت و پيمان شكني آنان[ ..... ص : ]

ارا ميثاق خدايي را پشت سر انداختند، و در نتيجه خداي تعالي آنان را از رحمت خود دور ساخت و اما مع االسف يهود و نص
به دنبال دور شدن از رحمت خدا دست به كارهاي جنايت آميزي زدند و آن اين بود كه آيات كالم خدا را جابجا و تحريف 



ا از هايي از دين رتفسير نمودند، و اين باعث شد كه بهره كردند، و آن را به غير آن معنايي كه خداي تعالي اراده كرده بود
ها اموري بود كه با از دست دادن آنها هر خير و سعادتي را از دست دادند، و عالوه بر اين، آن مقدار دست بدهند، و اين بهره

اي از معارف و ، مجموعهاز دين هم كه برايشان باقي مانده بود را فاسد ساخت، آري دين احكامي غير مربوط به هم نيست
احكامي است كه همه به هم ارتباط دارند، بطوري كه اگر بعضي از آنها فاسد شود فساد آن بعض باقيمانده را هم فاسد 

 كند، مخصوصا احكامي كه جنبه ركن و زير بنا براي دين دارد، مثالي كه مطلب را روشن كند نماز خواندن مي
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ي است كه منظورش از نماز بندگي خدا نباشد بلكه منظورش اين باشد كه در بين جامعه نمازگزار خود را جا بزند، و كس
همين كه جامعه به وي اعتماد نمود كاله سر جامعه بگذارد، و معلوم است كه چنين نمازي و يا چنين انفاقي و يا جهاد به 

است، و به جاي اينكه قدمي به خدا نزديكترش كند قدمها و بلكه چنين منظوري در حقيقت با زبان شكار حرف زدن 
سازد پس نه آنچه برايشان مانده سودي به حالشان دارد، و نه از آنچه از دين كه فرسنگها از خداي تعالي دورشان مي

يم كه فهمينجا مينيازند، چون هيچ انساني بي نياز از دين نيست آن هم اصول و اركان دين. پس از ااند بيتحريف كرده
كرده كه مؤمنين را از مخالفت تقوا و ترك توكل بر خدا بر حذر داشته و وادارشان كند به اينكه از اين مقام اقتضاء مي

 .داستاني كه برايشان نقل كرد عبرت بگيرند

 309مراد از توكل بر خدا[ ..... ص : ]

د شود، و يا حچيزي است كه شامل امور تشريعي و تكويني )هر دو( مي "توكل "شود كه مراد ازو نيز از همين جا روشن مي
اقل مختص به امور تشريعي است، به اين معنا كه خداي تعالي مؤمنين را دستور داده به اينكه خدا و رسول را در احكام 

آورده و برايشان بيان كرده بكار ببندند، و امر دين و قوانين الهي را به خداي ديني اطاعت كنند و آنچه را كه پيامبرشان 
تعالي كه پروردگارشان است محول نموده و به وي واگذار كنند، و به هيچ وجه خود را مستقل ندانند، و در شرائطي كه 

ان كه دستورشان داده كه او را در خداي تعالي تشريع نموده و به دست آنان وديعت سپرده و دخل و تصرف ننمايند، هم چن
عين حال  كنند درسنت اسباب و مسبباتي كه در عالم جاري ساخته اطاعت كنند و در عين اينكه بر طبق اين سنت عمل مي

آن اسباب و مسببات را تكيه گاه خود ننموده، براي آنها استقالل در تاثير كه همان ربوبيت است معتقد نشوند، )بيمارانشان را 
اوا بكنند، ولي دوا را مستقل در شفا ندانند، به دنبال كار و كسب بروند ولي كسب را رازق خود ندانند و همچنين( بلكه مد

همه اين وظايف را به عنوان يكي از هزار شرط انجام داده منتظر آن باشند كه اگر خدا خواست نهصد و نود و نه شرط 
 .به مشيت و تدبير او رضا دهند و اگر هم نكرد باز به مشيت او راضي باشند ديگرش را ايجاد كند در نتيجه اگر ايجاد كرد

 "... وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً "

 را كه در "ثقب "عناي كلمهرود موقتي در مورد ديوار و يا پوست به كار مي "نقب "گويد: كلمهراغب در مفردات خود مي
گيرد، و احوال آن قوم را پي گويد: نقيب به معناي كسي است كه از قومي آمار ميدهد، آن گاه ميمورد چوب بكار رود مي
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 «1»آيد. نقباء مي

شريع سرايد، كه چگونه برايشان احكام ديني تاسرائيل گذشت ميخداي سبحان براي مؤمنين از اين امت داستاني كه بر بني 
كرد، و با اخذ ميثاق امر آنان را تثبيت نمود، و نقباء برايشان برگزيد، و بيان خود را به آنان ابالغ فرموده حجت را بر آنان 

اي تعالي هم به كيفر اين تمام كرد، ولي آنها در عوض به جاي آنكه شكر او را بگذارند ميثاقش را نقض كردند، و خد



 ...رفتارشان ايشان را لعنت كرد و دلهايشان را دچار قساوت نمود، 

وَ بَعَثْنا  "هاي ديگر تكرار كرده،و اين مطلبي است كه در سوره بقره و سوره "وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ "و فرمود:
گانه ه علي الظاهر منظور از اين دوازده نقيب دوازده رئيس است، كه هر يك بر يكي از اسباط دوازدهك "مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً

قيب به دادند، و نسبتي كه اين دوازده نبني اسرائيل رياست داشتند، و به منزله والي بر آنان بودند، كارهاي آنان را فيصله مي
كه اولي االمر به افراد اين امت دارند، در حقيقت مرجع مردم در امور دين  دوازده تيره بني اسرائيل داشتند نظير نسبتي بوده

و  كردند، و كار وحيگرفتند و شريعتي را تشريع نميو دنياي آنان بودند، چيزي كه هست خود آنان وحيي از آسمان نمي
ي به ايشان فرمود: كه من با شمايم، در اين جمله و خداي تعال "وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ "تشريع شرايع تنها به عهده موسي بود

رد، و به گذاكند، و گرنه بي ياورشان ميدارد در صورتي كه او را اطاعت كنند او ايشان را ياري ميبه بني اسرائيل اعالم مي
 ، كه"ةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّالةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكا "همين جهت هر دو امر را خاطرنشان كرده و فرمود:

پيغمبراني است كه بعد از موسي براي آنان  "رسلي "تعزير همان نصرت است، البته نصرت توأم با تعظيم، و مراد از كلمه
 ساير كند، كه شريعتي نو و دعوتي علي حده دارند، مانند عيسي بن مريم )ع( و رسول اسالم محمد )ص(، ومبعوث مي

منظور از اين قرض دادن به خدا  "وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً "رسوالني كه بين اين دو بزرگوار بودند، ولي شريعتي نياوردند
ين برگشت ا "ا الْأَنْهارُلَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ "هاي مستحبي است نه زكات واجبصدقه

جمله به وعده جميلي است كه خداي تعالي به بني اسرائيل داده، به شرطي كه نماز بپا دارند، و زكات واجب دهند، و به 
رسوالن او ايمان آورده، هم ياري و هم تعظيمشان كنند و صدقه مستحبي بدهند، كه در اين صورت گناهانشان را محو 

 كند كه از زير آنها نهرها روان است، آن گاه در تهديد كسانيان مينموده داخل در جناتش
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 ."السَّبِيلِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ "كه به اين دستورات عمل نكنند فرموده:

 390هايي كه به سبب پيمان شكني به يهود رسيد[ ..... ص : نقمت]

 "... فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً "

ستقيم، و نه و مخداي تعالي در آيه قبل سزاي كفر و قدر ناشناسي نسبت به ميثاق نامبرده را عبارت از گمراه شدن از راه ميا
ها و كند، و آن عبارت است از انواع نقمتاين ذكر اجمالي آن كيفر بود، و در آيه مورد بحث بطور مفصل آن كيفر را بيان مي

عذابها كه خداي سبحان بعضي از آنها را كه همان لعنت و تقسيه قلوب باشد را به خودش نسبت داده، چون اين دو نقمت 
عُ عَلي وَ ال تَزالُ تَطَّلِ "ت و بعضي ديگر را به خود بني اسرائيل نسبت داده، و آن نقمتي است كه جملهدر واقع كار خود او اس

آن را در نظر دارد همه اينها كيفر همه كفرانهاي آنان است، كه در رأ َ آنها كفر به ميثاق است، و يا كيفر تنها  "خائِنَةٍ مِنْهُمْ
كفرهاشان در شكم اين يك كفر خوابيده هم چنان كه ساير كيفرهاشان در شكم كيفر كفر به ميثاق است، براي اينكه ساير 

 .آن نهفته است

 .اند راه سعادتي است كه آبادي دنيا و آخرت آنان در آن راه استآري راه وسطي كه آنان گم كرده

 "ما "در آيه قبلي از آن تهديد كرد و لفظ علي الظاهر مراد همان كفري است كه "فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ "پس اينكه فرمود:
رساند، به كند و دوم اينكه ابهام آن را ميهر جا كه استعمال شود دو اثر دارد، يكي اينكه مطلب را تاكيد مي "فبما "در كلمه:



ا در نند تاين معنا كه اهل زبان در جايي كه بخواهند شخصي يا غرضي را كه در جاي خود معين است نامعين و مبهم ذكر ك
مثال وقتي بپرسي كه چه كسي  "برندنتيجه آن شخص يا آن غرض را تعظيم يا تحقير كرده باشند اين كلمه را به كار مي

ا از شود نامش را برد و يگفتي او به منظور اينكه بفهماند مردي بود كه از بزرگي نميآمده بود در خانه و تو با او سخن مي
شود مردي از مردها و بنا بر اين معناي آيه چنين مي "رجل ما "گويد:را ببرم در پاسخت مي پستي قابل آن نيست كه نامش
ت از دور و لعن عبارت اس "شود گفت كه چيست مورد لعن ما واقع شدندهايي كه نميشكنيكه بني اسرائيل به خاطر پيمان

است و اين ماده به معناي  "ماده قسي "اسم فاعل از "اسيةق "كلمه "وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً "كردن كسي از رحمت خدا
سفتي و سختي است، و قساوت قلب از قسوت سنگ كه صالبت و سختي آن است گرفته شده، و قلب قسي )با قساوت( آن 

مْ لَ أَ "دهد، در قرآن كريم فرموده:قلبي است كه در برابر حق خشوع ندارد، و تاثيري بنام رحمت و رقت به آن دست نمي
لْأَمَدُ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ ايَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟ وَ ال يَكُونُوا كَالَّذِينَ 

 فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ 
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 "فاسِقُونَ

«1». 

ف فرمايد: نتيجه آن اين شد كه برگشتند و دست به تحريو سخن كوتاه اينكه خداي سبحان دنبال مساله قساوت قلبشان مي
، يعني آن را طوري تفسير كردند كه صاحب كالم آن معنا را در نظر نداشت و "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ "كالم خدا زدند

لي كه صاحب كالم بود به آن تفسير راضي نبود و يا از كالم خدا هر چه را كه خوشايندشان نبود انداختند و خداي تعا
خواست از پيش خود به آن اضافه كردند و يا كالم خدا را جابجا نمودند، همه اينها تحريف است، و چيزهايي كه دلشان مي

، و "هِوَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِ "ه دستشان از حقائق روشن دين بريد،بني اسرائيل به اين ورطه نيفتادند مگر به خاطر اينك
معلوم است كه اين حظي كه فراموش كردند قسمتي از اصول دينيشان بوده كه سعادتشان دائر مدار آن اصول بوده، اصولي 

مود مثل اينكه بجاي منزه دانستن كه هيچ چيزي جاي آن را اشغال نكرد مگر آنكه شقاوت دائمي را عليه آنان مسجل ن
خداي تعالي از داشتن شبيه كه يكي از اصول دين توحيد است مرتكب تشبيه شدند، و يا موسي را خاتم انبيا شمردند، و 

 .شريعت تورات را براي ابد هميشگي پنداشتند، و نسخ و بداء را باطل دانستند، و گرفتار عقائد باطل غير اينها شدند

چه به معناي اسم فاعل باشد و چه به معناي خيانت بدان جهت كه نكره  "خائنة "كلمه "لُ تَطَّلِعُ عَلي خائِنَةٍ مِنْهُمْوَ ال تَزا "
اي از آنان تو همواره به طائفه "شود، و معناي جمله اين است كهاي از آنان را شامل ميطائفه "منهم "آمده و به خاطر كلمه

مْ، وَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُ "كني،اي از آنان اطالع پيدا ميو يا هميشه بر خيانت طائفه كني كه خائنند،اطالع پيدا مي
نت ايم كه استثناي قليلي از بني اسرائيل منافات با اين معنا ندارد كه لع، در سابق مكرر گفته"اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

 .امت و اين نژاد بشودو عذاب متوجه اين 

عبد  "قليل "مراد از كلمه :انداند اين است كه گفتههاي عجيبي كه بعضي از مفسرين در تفسير اين آيه زدهو يكي از حرف
، و وجه «1»خواهد بفرمايد همه يهوديان خائنند، مگر او و دوستانش اللَّه بن سالم و اصحاب او است، و آيه شريفه مي

 سير اين است كهعجيب بودن اين تف

__________________________________________________ 

اند آن لحظه نرسيده كه دلهاشان براي ياد خدا و عمل به معارف و احكام حقي كه نازل آيا براي كساني كه ايمان آورده(1)
جه ز عصر پيامبرشان گذشت، در نتيشده نرم شود؟ و مانند اهل كتاب نباشند، كه قبل از شما برايشان كتاب آمد، و سالها ا



 ."12سوره حديد آيه  "دلهايشان قساوت يافت و اينك بسياري از آنان فاسقند.
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 مسلمانان در روز نزولعبد اللَّه بن سالم مدتها قبل از نازل شدن سوره مائده اسالم آورد، و معنا ندارد كه آيه شريفه شامل 
بشود، زيرا آيات مورد بحث سخن از ميثاق بني اسرائيل و سخن از بديهاي يهود دارد، يهودياني كه در آن ايام هم چنان 

 .يهودي مانده بودند و عبد اللَّه بن سالم در آن روز يهودي نبود

 393پيمان شكني نصارا و عواقب آن[ ..... ص : ]

 "شودراغب در مفردات گفته وقتي گفته مي "لُوا إِنَّا نَصاري أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْناوَ مِنَ الَّذِينَ قا "
معنايش اين است كه به فالن چيز چسبيد، و مالزم آن شد، و اصل اين كلمه از غراء است، كه به معناي سريش  "غري بكذا

كه باب افعال اين ماده است همان معناي ثالثي مجرد را  "اغريت فالنا بكذا "است، و چون گفته شود:و سريشم و امثال آن 
 .«1» "من او را به فالن چيز چسباندم "فهماند كهدهد، و ميمي

ت كرد به اينكه نسبت به آخرخواند، و تشويقشان ميعيسي بن مريم )ع( پيغمبر رحمت بود و مردم را به صلح و صفا مي
كرد از اينكه بر سر دنيا اين اشراف و توجه كامل داشته و از لذائذ دنيا و زخارف دلفريب آن اعراض كنند، و نهيشان مي

تكالب كنند، يعني مانند درندگان بر سر يك شكار پنجه به روي هم بكشند كه اگر خواننده  "و غرض أدني "كاالي پست
 .ه كنداند مراجعهاي چهارگانه از آن جناب نقل كردهمواقف مختلفي كه انجيل عزيز بخواهد كلمات آن جناب را ببيند بايد به

ليكن پيروانش عكس العمل بر خالف، از خود نشان داده و مواعظ و تذكرات آن جناب را از ياد بردند، و چون چنين كردند 
برادري و دوستي كه عيسي )ع( آنان خداي عز و جل به جاي سلم و صفا كينه و دشمني را در دلهاشان ثابت كرد، و به جاي 

فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا  "خواند، دشمني و كينه توزي را در دلهاشان مستقر نمود، و در باره آنان فرمود:را به آن مي
 .بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ

هاي مسيحي شده و در دل آنها ثابت و پايدار گرديده اي تعالي نام برده جزء ملكات راسخه امتو اين عداوت و بغضا كه خد
است، هم چنان كه آتش آخرت هم سرنوشت حتمي آنها است، و از آن مفري ندارند، هر چه بخواهند از غمي از غمهاي آن 

 .ود بچشيد عذاب حريق و سوزنده راششوند و به ايشان گفته ميرها شوند دوباره به آن اندوه برگردانده مي

 و از روزي كه عيسي بن مريم به آسمان برده شد حواريون او و داعيان و مبلغين دين او

__________________________________________________ 
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روز به روز بيشتر شد و همه مسيحيت را فرا گرفت، و در آغاز آنان را به پيوسته با يكديگر اختالف كردند، و اختالف آنان 
هايي را آواره كرد، و فسادهايي ديگر بر جان هم انداخت، جنگها و قتل و غارتها بپا كرد، انواع در بدريها بوجود آورد، خانواده

تهديد  ره زمين را تهديد به خراب و بشريت راانگيخت تا آنكه كار به جنگهاي بزرگ و بين المللي بيانجاميد، جنگهايي كه ك
اي بود كه خداي تعالي در آيه مورد بحث داد، و اين خود مصداق تبدل نعمت به فناء و انقراض نمود، همه اينها همان وعده

نَبِّئُهُمُ اللَّهُ يُوَ سَوْفَ  "تر شدن به دنبال بيشتر متالشي شدن است، تازه همه اينها عقوبت دنيايي آنان بود.به نقمت و گمراه



 ."بِما كانُوا يَصْنَعُونَ
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 اشاره

هِ نُورٌ وَ كِتابٌ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّ نْيا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَ
يمٍ  يَهْدِيهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِ( يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ و12َمُبِينٌ )

 مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ يحَ ابْنَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ ق12)
وَ قالَتِ  (12ءٍ قَدِيرٌ )ما يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْوَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما يَخْلُقُ 

نْ يَشاءُ وَ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَالْيَهُودُ وَ النَّصاري نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ 
( يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلي فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ 12لَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ )لِ

 (14ءٍ قَدِيرٌ )يرٌ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْأَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ ال نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِ

 392ترجمه آيات ..... ص : 

 -علمائتان -هان اي اهل كتاب اينك فرستاده ما محمد )ص( به سويتان آمد، او براي شما بسياري از حقايق دين را كه
نمايد، و ه معارف دين صرفنظر ميكند، و از فاش كردن بسياري از خيانتهاي ديگر آنان نسبت بداشتند بيان ميپنهانش مي

 .(12اين رسول از ناحيه خدا برايتان نوري و كتابي روشنگر آورده )
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 كند، و آنان را به اذن خود ازو كتابي كه خدا بوسيله آن پيروان خوشنودي خويش را به طرق سالمت هدايت مي -نبوت -نور
 .(12كند )خته به سوي صراط مستقيم هدايت ميها به سوي نور خارج ساظلمت

هم آنها كه گفتند مسيح پسر خدا است، و هم آنها كه وي را سومين پسر خدا دانستند و نيز كساني كه گفتند خدا با مسيح 
ر اگ -متحد شده كافر شدند، بگو )اي پيامبر( اگر مسيح خدا است پس كدام قدرت است كه جلوي قدرت و قهر خداي را

بگيرد؟. و ملك آسمانها و  -ست مسيح را كه از رحم مريم افتاده و مادرش را و همه انسانهاي روي زمين را هالك كندخوا
چه از مسير نطفه پدر و رحم مادر و چه بدون  -زمين و آنچه بين آن دو است از آن خدا است، او است كه هر چه بخواهد

 .(12است ) كند آري خدا بر هر چيزي تواناخلق مي -نطفه پدر

دانند، بگو اگر اين عقيده شما درست است پس چرا خدا شما را به كيفر يهود و نصارا خود را پسران خدا و دوستان او مي
بلكه شما نيز بشري هستيد از جنس ساير بشرهايي كه خلق كرده،  -نه، اين عقيده درست نيست -كند؟گناهانتان عذاب مي

كند و ملك آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است از خدا است، و كه را بخواهد عذاب مي آمرزد، و هرهر كه را بخواهد مي
 .(12باز گشت نيز به سوي او است )

ادن كه فرست -كنم كه فرستاده ما محمد )ص(، بسوي شما آمد تا بعد از گذشتن دوران فترتاي اهل كتاب باز هم اخطار مي
تا نگوئيد ما گناهي نداريم چون هيچ پيامبري نويد آور و  -را برايتان بيان كند رسوالن را تعطيل كرديم معارف حقه ما



ر هر اي نداريد و خدا برسان به سويتان آمد و ديگر در منحرف شدن، هيچ بهانهرسان براي ما نيامد، اينك نويدآور و بيمبيم
 .(14چيز توانا است )
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 اشاره

ز آنكه مساله پيمان گرفتن از اهل كتاب بر اينكه رسوالن او را ياري و تعظيم و احكام او را حفظ كنند، خداي تعالي بعد ا
خاطر نشان كرد، و نيز بعد از آنكه مساله نقض پيمان را ذكر كرد، اينك در اين آيات آنان را دعوت فرموده به اينكه به 

زل كرده ايمان بياورند چيزي كه هست اين دعوت را با زبان معرفي اي كه او فرستاده و به كتابي كه او بر وي نافرستاده
 .رسول و كتاب و استدالل بر اينكه آن رسول و كتاب حقند و اتمام حجت عليه آنان بيان كرده

تعريفي كه گفتيم همان مضموني است كه آيه اول متضمن آن است كه در هر دو اهل كتاب را مخاطب قرار داده و 
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا  ":و اما استداللي كه گفتيم همان بياني است كه جمله "أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا ... يا "فرمايد:مي

 "... كُنْتُمْ تُخْفُونَ

دار آن است چون اين مضمون بهترين شاهد بر صدق رسالت است، زيرا مردي امي و در َ نخوانده كه اهل كتاب را عهده
 از حقايقي از دين آنان كه جز كشيشان بر جسته مسيحيت احدي از آن
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تواند يك مرد عادي باشد، و اين بيانگري، دليل قاطعي است بر اينكه او فرستاده خدا است دهد، نمياطالع ندارد خبر مي
ز متخصصين از علماي اهل كتاب كسي از آن مطالب كند كه به جبراي اينكه از كتابهاي آسماني قبل مطالبي نقل مي

متضمن آن است، براي اينكه هدايت قرآن  "يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ ... "آگاهي نداشت، و نيز بياني است كه جمله:
مين خود بهترين شاهد اي است كه در اين كتاب آمده، و هيچ غباري و ابهامي در حقانيت آن نيست، و ههمان مطالب حقه

 .است بر صدق رسالت و حقانيت كتاب

أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ ال نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلي  ":و اما اتمام حجت عبارت است از مضمون جمله
 .«1» "ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ

نه و استدالل و آن اتمام حجت، اين آيات مطلب ديگري را نيز متعرض شده، و آن رد عالوه بر آن تعريف و آن اقامه بي
 ما يهوديان "اند:، و رد گفتار بعضي از يهوديان كه گفته"مسيح پسر خدا است ":اندگفتار بعضي از مسيحيان است، كه گفته

 ."پسران و دوستان خدائيم

فرمايد: اب ميبه اهل كت "يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا "
ر از اين كند، و منظورسول ما بسياري از حقائق دين مسيح را كه خود شما آنها را پنهان كرديد و براي مردم نگفتيد بيان مي

ها و خصوصيات آن جناب خبر داده، و آيه جيل است كه در آن از آمدن خاتم االنبياء و از نشانيحقائق آياتي از تورات و ان
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي  ":فرمايدشريفه زير از وجود چنين آياتي در كتابهاي تورات و انجيل خبر داده و مي

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ  "فرمايد:و نيز مي« 1» "دَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِيَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْ
 .«2» "بَيْنَهُمْ ... ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ، وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ...

و انجيل است كه ماليان يهودي و نصارا از در لجبازي در مقابل حق مضمون آن را از مردم پنهان  و نيز آياتي از تورات



 كردند، مانند آياتي كه حكم رجم و سنگسار كردن را بيان

__________________________________________________ 

نداشته باشيد و نگوئيد كه ما از هدايت الهي بي بهره اي ما اين رسول و اين كتاب را برايتان فرستاديم، تا ديگر بهانه(1)
 .بوديم چون پيامبري بشير و نذير براي ما نيامد، حال بشير و نذير برايتان آمد و خدا بر هر چيزي توانا است

اي را كه نامش و خصائصش را در كتاب آسماني خود تورات و انجيل كنند رسول در َ نخواندهكساني كه پيروي مي(2)
 ."122سوره اعراف، آيه  "يابند ...مي

 [.....] ."14سوره فتح، آيه "(3)
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كند و اين حكم ، به بياني كه خواهد آمد به آن اشاره مي«1» "وَ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ... "كند و آيهمي
 .كه در دست يهوديان است در اصحاح بيست و دوم از سفر تثنيه موجود استيعني حكم رجم همين االن نيز در توراتي 

و اما اينكه فرمود: از بسياري عفو كرديم منظور خداي تعالي اين است كه بسياري از آن حقائق را كه اهل كتاب پنهان 
ر مسائلي در مثال تورات شامل ب بينيم،كردند را عفو كرديم و بيان نكرديم، شاهد اين عفو اختالفي است كه بين دو كتاب مي

داند، و شود آن را به خداي تعالي نسبت داد، مثل اينكه خدا را جسم و نشسته در مكانش ميتوحيد و نبوت است كه نمي
شود آن مطالب را به انبياء نسبت داد، مثل انواع كفر و فسق و فجورها و لغزشها كه به خرافاتي ديگر از اين قبيل، و نيز نمي

ه، و ترين معارف ديني را يعني مساله معاد را به كلي مسكوت گذاشتبينيم كه تورات يكي از اصوليياء نسبت داده و نيز ميانب
مل ها مخصوصا انجيل يوحنا مشتدر باره آن هيچ سخني نگفته، با اينكه دين بدون معاد، دين استواري نيست، و اما انجيل

و اگر خداي تعالي از اينگونه دستبردهاي كشيشان و احبار عفو كرد، و در قرآن كريم پرستي است )بر عقائدي از وثنيت و بت
يابند كه اينگونه عقائد خرافي است و هيچ ربطي به نامي از آن نبرد، شايد براي اين بوده كه مردم به عقل خودشان در مي

 .خداي تعالي و به انبياي او ندارد

 390قرآن مجيد است[ ..... ص :  "اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ "مراد از نور در]

اي كه از ناحيه خداي اين است كه اين آينده "قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ "ظاهر عبارت "قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ "
بيان به مبين و كالم به متكلم دارد و همين خود مؤيد اين تعالي آمده يك نحوه قيامي به خداي تعالي دارد نظير قيامي كه 

ن باشد، تا تفسير آ "نور "عطف است به كلمه "وَ كِتابٌ مُبِينٌ "است كه مراد از نور همين قرآن كريم است، بنا بر اين جمله:
عالي ، و خداي ت"ين استاز ناحيه خدا برايتان نوري آمده كه همان كتاب مب "فرمايد:و به اصطالح عطف تفسيري است، مي

 "، و نيز فرموده:«1» "وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ "در چند جا از كالم مجيدش قرآن را نور خوانده، از آن جمله فرموده:
 .«3» "يْكُمْ نُوراً مُبِيناًوَ أَنْزَلْنا إِلَ "، و نيز فرموده:«2» "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا
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 ."122سوره آل عمران، آيه "(1)

 ."122سوره اعراف، آيه "(2)

 ."2سوره تغابن، آيه "(3)

 ."123سوره نساء، آيه "(4)
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اي است كه چه بسا از صدر آيه بشود، ا )ص( باشد، و اين مبني بر استفادهالبته احتمال هم دارد كه مراد از نور، رسول خد
چون روشن كردن چيزهايي كه علماي يهود و نصارا آن را پنهان كرده بودند خود يكي از آثار نور بودن رسول مورد بحث 

 .«1» "جاً مُنِيراًوَ سِرا "اي ديگر آن جناب را صريحا نور ناميده، و فرموده:است، عالوه بر اينكه در آيه

 399هادي حقيقي خداي سبحان است و رسول و كتاب آلت و وسيله ظاهري هدايت هستند[ ..... ص : ]

به اصطالح علم نحو، باي آلت است و ضمير در آن  "به "در كلمه "با "حرف "يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ "
ص( باشد و يا قرآن، براي اينكه اگر هم )گردد، حال چه اينكه مراد از نور، رسول خدا بر مي "نور "به و يا "كتاب "كلمه به

اي ظاهري است براي رسول خدا )ص( باشد باز آلت بودن باء معنا دارد زيرا رسول خدا )ص( نيز مانند كتاب آلت و وسيله
كه حقيقت هدايت قائم به خداي تعالي است، هم چنان كه  اي ظاهري براي اين استمرحله هدايت و اينكه گفتيم وسيله

 "، و نيز فرموده:«1» "إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "خودش در جاي ديگر كتاب مجيدش فرموده:
الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ، وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا 

ين ، و ا«2» "هِ تَصِيرُ الْأُمُورُإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، أاَل إِلَي اللَّ
دهد در عين حال برگشت آن را به كنيد هدايت را در عين اينكه به قرآن و به رسول نسبت ميآيات بطوري كه مالحظه مي

هاي ظاهري است كه خداي تعالي آن را براي احياي امر داند، پس هادي حقيقي او است، و غير او سببخداي سبحان مي
 .هدايت، مسخر فرموده

الصه ، و خ"مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ "را مقيد كرده به جمله: "يَهْدِي بِهِ اللَّهُ "بحث است اين است كه جمله اي كه در آيه موردنكته
 كند كهشرط كرده كه تنها كساني را هدايت مي

__________________________________________________ 

 ."32سوره احزاب، آيه "(1)

سوره قصص،  "كند.دوست بداري، و اين خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت ميكني هر كس را كه تو هدايت نمي(2)
 ."22آيه 

دانستي كه كتاب چيست و نه و ما اين چنين روحي از امر خود را به سوي تو وحي كرديم، و گر نه تو خودت نه مي(3)
ه وسيله آن هر كسي از بندگانمان را كه ايمان كدام است، و اين ما بوديم كه آن روح و آن وحي را نوري قرار داديم تا ب

كني هدايت به سوي صراط مستقيم است، صراط خدايي كه ملك همه بخواهيم هدايت كنيم، و تو اين هدايتي را كه مي
 ."22سوره شوري، آيه  "كند.موجودات در آسمانها و زمين از آن او است، آگاه باش كه همه امور به سوي او بازگشت مي
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اش فعليت پيدا شود خداي هادي كه هدايت گر او است، وقتي هدايت بالقوهكنند، معلوم ميخوشنودي خدا را دنبال مي
در اينجا هدايت به معناي رساندن به مقصد  "هدايت "كند كه مكلف پيرو رضوان و خوشنودي او باشد، پس مراد ازمي

راه، و آن اين است كه پيرو رضوان خود را وارد در راهي از راههاي سالم خود و يا در  است، نه هدايت به معناي نشان دادن
 .همه راههاي سالم خود كند، و يا وارد در بيشتر آن راهها يكي پس از ديگري بسازد

 488وند[ ..... ص : شراههاي خدايي بسياراند ولي بر خالف راههاي غير خدايي، همه آن راهها به يك راه )صراط مستقيم( منتهي مي]



نكته ديگري كه در اين آيه وجود دارد اين است كه صفت سالم را كه براي راههاي خود آورده بطور اطالق و بدون قيد 
هايي است، كه امر سعادت زندگي دنيايي و آخرتي بشر را آورده است، تا بفهماند سبيل او سالم از انحاي شقاوتها و محروميت

رآن شود با اوصافي كه قراههاي سالم او آميخته با هيچ نوع شقاوتي نيست، قهرا اين آيه شريفه موافق ميسازد و مختل مي
كريم براي اسالم و يا به عبارتي تسليم خدا شدن و نيز براي ايمان و تقوا آورده از قبيل: فالح، فوز، أمن و امثال آن و ما در 

كرديم يعني در جلد اول اين كتاب گفتيم كه خداي سبحان بحث مي« 1» "سْتَقِيمَالصِّراطَ الْمُ "سابق آنجا كه پيرامون جمله
آن  پيوندند وبه حسب اختالفي كه بندگان در سير به سوي او دارند، راههايي بسيار دارد كه همه آنها در يك راه به هم مي

 :، از يك سو فرمودهيك راه منسوب به خود او است كه در كالم مجيدش آن را صراط مستقيم نام نهاده

وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً  "، و از سوي ديگر فرموده:«1» "الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا، وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ "
، كه در اين آيات فهمانيده كه براي خداي تعالي راههاي بسياري «2» "فَاتَّبِعُوهُ، وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

است، و ليكن همه آنها در رساندن انسانها به كرامت الهي متحد و مشتركند و سالكين خود را از راه مستقيم او متفرق 
راهي سالك خود را از كند، به خالف راههاي غير خدايي كه هر سازند و سالك هر راهي را از سالك راه ديگر جدا نمينمي

 .كندسالك راههاي ديگر جدا و متنفر مي

اين شد كه خداي سبحان به وسيله كتابش و يا به وسيله پيغمبرش هر كس  -و خدا داناتر است -پس معناي آيه مورد بحث
ست كه هر كس را افكند كه شان آن راهها اين ارا كه پيرو خوشنودي او باشد به راههايي هدايت نموده و در آن راهها مي

 كه در آنها قدم بردارد از

__________________________________________________ 

 ."2سوره حمد، آيه "(1)

 "كنيم، و محققا خدا با نيكوكاران است.كنند، ما آنان را به سوي راههاي خود هدايت ميكساني كه در باره ما جهاد مي(2)
 ."24سوره عنكبوت، آيه 

شود ت راه من در حالي كه راه مستقيم است، پس آن را پيروي كنيد، و زنهار پيروي هر راه كه به شما عرضه مياين اس(3)
 ."122سوره انعام آيه  "شويد.نكنيد، كه از راه خدا متفرق مي
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 .رددگذارد زندگي سعيده او مكدر گبدبختي در زندگي دنيا و آخرت حفظ نموده و نمي

پس امر هدايت به سوي سالمتي و سعادت دائر مدار پيروي خوشنودي خدا است، اگر كسي در صدد بدست آوردن 
وَ ال  "شود و اال نه، و با در نظر گرفتن اينكه خدا راضي به كفر بندگانش نيستخوشنودي خدا بود مشمول آن هدايت مي

، و نيز با «1» "فَإِنَّ اللَّهَ ال يَرْضي عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ "اسق باشند راضي نيست، و از مردمي كه ف«1» "يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ
در نظر گرفتن اينكه هدايت خدا مشروط است بر اينكه انسان از راه ظلم اجتناب كند و ندانسته داخل در سلك ظالمان نشود. 

وَ  "اش مايو َ كرده و فرموده:از رسيدن به كرامت الهيه چون خودش هدايت خود را از چنين كساني نفي نموده و آنها را
 "يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ "فرمايد:قهرا آيه شريفه مورد بحث كه مي« 2» "اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

مٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْ "شود، توجه فرمائيد:فاده ميكند كه از آيه زير استتقريبا همان معنايي را افاده مي
 .«3» "أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ

 480شود اذن خدا به معناي رضاي او است[ ..... ص : در مواردي كه اخراج مردم از ظلمات به نور به رسول يا كتاب نسبت داده مي]



در اينكه ظلمت را به صيغه جمع و نور را به لفظ مفرد آورده اشاره است به اينكه  "وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ "
راه حق هر چند كه بر حسب مقامات و مراحل متعدد است، ولي در آن اختالف و تفرق وجود ندارد، به خالف طريق باطل 

 .دارد و از آنها متنفر استفتيم سراپا اختالف است و اهل هر طريقي اهل طرق ديگر را دشمن ميكه همانطور كه گ

هر جا كه اخراج از ظلمات به سوي نور به غير خداي تعالي نسبت داده شود مثال بگوئيم پيغمبر خدا و يا كتاب خدا مردم را 
موارد اذن خداي تعالي به معناي رضاي او خواهد بود، نظير اين  آورد، در اينگونهبه اذن خدا از ظلمتها به سوي نور بيرون مي

، و در اين آيه اخراج مردم از «2» "كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّا ََ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ "فرمايد:آيه كه مي
 ان تا با اين وسيله توهم استقالل انبيا درظلمات به سوي نور را مقيد كرد به اذن پروردگارش

__________________________________________________ 

 ."2سوره زمر، آيه (1)

 ."42سوره توبه، آيه "(2)

 ."2سوره جمعه، آيه "(3)

مين منند، و هاي -از هر محروميت و شقاوتي -كساني كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم نياميختند، چنين كساني(4)
 [.....] ."82سوره انعام، آيه  "كسان راه يافتگانند.

راهيم، سوره اب "ها به سوي نور بيرون سازي.كتابي كه به سوي تو نازل كرديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از ظلمت(5)
 ."1آيه 
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في نمايد و بفهماند كه سبب حقيقي اين هدايت خداي سبحان است، هدايت و سببيت بيرون شدن به سوي نور را باطل و ن
، اخراج را مقيد به اذن خدا نكرده «1» "وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "و اگر در آيه:

 .ود، و حاجتي به آوردن اذن نبودخود مشتمل بر معناي اذن ب "خارج كن "براي اين بود كه امر

گفتيم هر جا كه اخراج به رسول خدا و به كتاب خدا منسوب شود اذن خدا در آنجا به معناي رضاي خدا است، و هر جا كه 
آيد، نيز مي "علم "به معناي "اذن "به خود خدا منسوب شود معناي اخراج به اذن او اخراج به علم او خواهد بود، چون كلمه

 :فرمايديعني فالني علم پيدا كرد به فالن جريان، و از همين باب است آيه شريفه زير كه مي "فالن اذن به "شوديگفته م

 .، و مواردي ديگر كه حاجت به ذكر آنها نيست«1» "وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ "

 و "هدايت دوباره عودت داده شده، جهتش اين بود كه جمله مساله "وَ يَهْدِيهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "و اما اينكه در جمله:
فاصله شده بود، از سوي ديگر صراط مستقيم همانطور كه بيانش  "يَهْدِي بِهِ اللَّهُ "بين جمله مورد بحث و جمله "يخرجهم

صراط مستقيم  در سوره فاتحه گذشت راهي است مهيمن و سر آمد بر همه راههاي ديگر خداي تعالي، قهرا هدايت به سوي
 .هايي كه مربوط به سبل جزئي استنيز هدايتي مهيمن بر ساير اقسام هدايت است، هدايت

آيد و آن اين است كه خواننده عزيز بپرسد اگر صراط مستقيم چنين صراطي بود جا داشت همه جا در اينجا سؤالي پيش مي
وَ  "يد، در حالي كه در آيه مورد بحث نكره آمده فرموده:بيا "الصراط المستقيم "به صورت معرفه يعني "حمد "مانند سوره

ور شود صراطي مستقيم آن ط، معلوم مي"كندو آنان را به سوي صراطي مستقيم هدايت مي -"يَهْدِيهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
لمه بفهماند ك گوئيم نكره آوردن كلمه همه جا به منظور اين نيست كهكه شما گفتيد يك صراط نيست، در پاسخ مي

شود كه نكره آوردن صرفا به منظور تعظيم و بزرگداشت مطلب است، و مصداقي نامعين از مصاديق متعدد است، بلكه گاه مي
 .در آيه مورد بحث قرينه مقام داللت دارد بر اينكه منظور همين تعظيم است



اي هستند اينها كه چنين سخني از آنان حكايت شده يكي از سه طائفه "نُ مَرْيَمَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْ "
 كه سخنان و

__________________________________________________ 

وره س "ما موسي را نيز به آيات خود گسيل داشتيم و به او امر كرديم كه قوم خودت را از ظلمات به سوي نور خارج كن(1)
 ."2آيه ابراهيم، 

 ."12سوره حج، آيه  "يعني اعالمي است از خدا و رسول او.(2)
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اند به اينكه خداي سبحان با مسيح متحد شده و در نتيجه عقائدشان در سوره آل عمران گذشت، اين طائفه اعتقاد پيدا كرده
بحث با عقيده آن دو طائفه ديگر نيز قابل انطباق هست، يعني مسيح، هم بشر است و هم اله و معبود، گو اينكه جمله مورد 

هم قابل آن است كه با عقيده پسر بودن مسيح براي خدا تطبيق شود، و هم با ثالث ثالثة بودنش، ولي ظاهر جمله با عقيده 
 .سازداتحاد و عليت مسيح و خدا بهتر مي

 483خدا است[ ..... ص : برهاني بر بطالن اعتقاد مسيحيان به اينكه مسيح فرزند ]

اين جمله برهاني است بر  " جَمِيعاًقُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ "
مه شده، چون بنا بر آن عقيده مسيح از يك بطالن عقيده مذكور مسيحيان، برهاني است كه از راه تناقض بودن آن عقيده اقا

طرف اله و معبود است، و از طرفي ديگر يك فرد بشر و مخلوق، چون همواره از آن جناب بنام عيسي پسر مريم ياد 
كنند، و همه عوارضي كه براي ساير افراد بشر و هر انسان مفروضي كه در روي زمين قرار داشته باشد جائز و ممكن مي
دانند، و همه ساكنان روي زمين مانند خود زمين و سراپاي آسمانها و براي عيسي بن مريم نيز جائز و ممكن ميدانند، مي

اجزاي موجود در بين آنها مملوك خداي تعالي و مسخر در تحت ملك و سلطنت خداي تعالي است، و در نتيجه خداي تعالي 
و به همين  -چه به نفع آنها و چه به ضرر آنها -كمي كه براندحق تصرف در آنها را دارد، هر تصرفي كه بخواهد، و هر ح

تواند مادرش را و همه ساكنان زمين را تواند مسيح را كه جزئي از اين عالم است هالك كند، همانطور كه ميدليل او مي
ه باشد، مزيتي داشتهالك كند، بدون اينكه بين مسيح و ساير اجزاي عالم در اين باره تفاوتي باشد، و مسيح بر سايرين 

 تواند معبود بوده باشد، پس اعتقادخوب وقتي هالكت براي مسيح از نظر عقل امري جائز و ممكن باشد، ديگر چگونه او مي
 .به بشر بودن مسيح نقيض اعتقاد به خدا بودن وي است

ابْنُ  "را مقيد كرد به قيد "مسيح "كلمه "وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاًإِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ،  "و اگر در جمله:
، براي اين بود كه داللت كند بر اينكه مسيح يك بشر تمام عيار و مانند ساير موجودات و ساير افراد انسانها واقع است "مَرْيَمَ

كرد، تا بفهماند مسيح هم مثل مادرش و از  )مادرش( را بر آن عطف "امه "در تحت تاثير ربوبي، و به همين منظور كلمه
را به آن عطف كرد تا بفهماند حكم در همه نامبردگان يكي و به يك  "مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "سنخ او است، و نيز جمله

 .اندازه است

دارد، و حاصل  "نبرهان امكا "اي به برهان فلسفي معروف بهشود كه آن تقييد و اين عطف، اشارهاز همين جا روشن مي
 اين برهان در مورد بحث اين است كه مسيح مثل مادرش شبيه و 
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اي كه در مورد ساير افراد بشر جائز و ممكن باشد در مورد او مماثل ساير افراد بشر است، در نتيجه هر حكمي و هر حادثه



، و چون غير مسيح جائز «1» "مثال فيما يجوز و فيما ال يجوز واحدحكم اال "نيز ممكن است، براي اينكه به قول فالسفه
را  تر عقل هالكت مسيحاست كه در تحت حكم هالكت قرار گيرد، مسيح نيز جائز است كه هالك شود، و يا به عبارت ساده

 كار نيست تا از هالكت اوداند و از نظر عقل هيچ مانعي از قبيل اجتماع نقيضين و امثال آن در نيز جائز و امري ممكن مي
 .شود او خدا نيستدانست پس معلوم ميجلوگيري كند، و اگر مسيح خدا بود عقل هالكتش را ممكن و جائز نمي

خواهد بفرمايد: علت اينكه اين جمله در مقام تعليل جمله قبلي است، مي "وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما "
مسيح و مادرش مانند همه انسانها در تحت قدرت خدايند اين است كه ملك آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است گفتيم 

از آن خداي تعالي است، و اگر در اين جمله عالوه بر ذكر آسمانها و زمين تصريح كرده به آنچه در بين آن دو است، با اينكه 
 برد، براي اين بوده كهكند و ديگر نام بين آن دو را نميو زمين تعبير مي خداي سبحان همواره از عالم خلقت به آسمانها

تواند توهم ها و شبهات جلوگيري نمايد، و با اين بيان ديگر كسي نميتر شود و بهتر از ورود توهمكالمش به تصريح نزديك
را نام آسمانها و زمين را برد، و نام بين آن كند كه با اينكه مورد كالم انسانهايند كه جزء موجودات بين زمين و آسمانند، چ

 .دو را نبرد؟

 :است، مقدم بر مبتدا يعني كلمه "للَّه "و اگر در جمله مورد بحث، خبر كه كلمه

ايد، ، قيام را منحصر در زيد نكرده"زيد قائم است "شده براي اين است كه انحصار را بفهماند )شما وقتي بگوئيد "ملك "
ناي ايد و مع، قيام را منحصر در او كرده"قائم زيد است "نيز افرادي قائم باشند، ولي وقتي بگوئيدممكن است غير او 

 شود، چون خداي تعالي در مقام آن( و با همين حصر، بيان تمام مي"مترجم "كالمتان اين است كه غير او كسي قائم نيست
آن خدا است، و معناي آيه چنين است كه: چگونه ممكن  بود كه بيان كند ملك آسمانها و زمين و بين آن دو منحصرا از

است مانعي از نفوذ اراده خداي تعالي در هالك كردن مسيح و غير او جلوگيري نموده و نگذارد آنچه او اراده كرده واقع 
و غير از اشود؟ با اينكه ملك و سلطنت مطلقه در آسمانها و زمين و بين آن دو منحصرا از آن خداي سبحان است، و احدي 

 مالكيتي ندارد

__________________________________________________ 

يعني چند چيز كه مثل هم باشند حكم در همه آنها يكي است هر چند كه در نظر ابتدايي پنداشته شود كه فالن حكم (1)
 .در بعضي جاري است و در بعضي ديگر جاري نيست
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 .مانعي از نفوذ حكم او و به كرسي نشستن امر او وجود ندارد پس هيچ

كند، هم چنان كه آن جمله مطالب قبل را اين جمله جمله قبلي را تعليل مي "ءٍ قَدِيرٌيَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "
كند كه ، جمله مورد بحث اين معنا را خاطرنشان مي"ما بَيْنَهُما وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ "فرمود:كرد، و ميتعليل مي

كه خود نوعي سلطنت و  -بضمه ميم -چطور ملك آسمانها و زمين و ما بين آن دو از آن خدا است، توضيح اينكه ملك
و در مشيت ا يابد كه قدرت مالك شامل و جهاني بوده ومالكيت بر مردم و سلطنت و مالكيت مردم است، وقتي تحقق مي

 .سراسر جهان نافذ باشد، و چنين قدرت و مشيتي را خداي تعالي در سراسر آسمانها و زمين و بين آن دو را دارا است

پس همين كه او خالق هر چيز است و بهر چيزي قادر است، خود برهاني است بر مالكيت او هم چنان كه مالكيتش برهاني 
اش را به كرسي بنشاند و همين برهان آن عالم را اراده نموده و اگر خواست اراده تواند هالكت همهاست بر اينكه او مي

 .است كه احدي از خالئق او در الوهيت شريك او نيست

و اما برهان اينكه مشيت او نافذ و قدرتش شامل و عمومي است همين است كه او اللَّه تبارك و تعالي است و چه بسا به 



شريفه اين اسم چند بار تكرار شده، پس نتيجه فرض اللَّه بودن چيزي كافي است در اينكه  خاطر همين بوده كه در آيه
 .شريكي در الوهيت براي او نباشد

 482يهود و نصاري ادعاي فرزندي حقيقي براي خدا را ندارند بلكه مدعي اختصاص و تقرب به خدايند[ ..... ص : ]

در اين معنا هيچ شكي نيست كه يهوديان ادعاي فرزندي حقيقي براي  "أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصاري نَحْنُ "
، پس داننددانند آن طور كه بيشتر مسيحيان مسيح را فرزند خدا ميخدا ندارند و بطور جدي خود را فرزند خداي تعالي نمي

اند كه ما فرزندان خدا و دوستان اوئيم منظور فرزندي ادعا كردهاينكه در جمله مورد بحث حكايت كرده كه يهود و نصارا 
حقيقي نيست، بلكه منظورشان اين است كه با نوعي مجازگويي شرافتي براي خود بتراشند، و اين مجازگويي در كتب 

( از 11ده و در آيه )( از اصحاح سوم از انجيل لوقا آدم را فرزند خدا خوان22شود، مثال در آيه )مقدسه آنان بسيار ديده مي
از مزامير داوود جناب داوود  1اصحاح چهارم از سفر خروج تورات، يعقوب را با چنين عنواني نام برده و در آيه هفتم از مزمور 

ها و ملحقات آنها عيسي را و در آيه نهم از از نبوت ارميا اقرام را و در موارد بسياري از انجيل 21را و در آيه نهم از اصحاح 
 .ها صلحاي مؤمنين را پسران خدا خواندهصحاح پنجم انجيل متي و ساير انجيلا
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ت به خداي تعالي جنبه خداي تعالي محبوب و مقرب هستيم كه پسران در نظر پدران محبوب و مقربند، پس ما نسب
شاهزادگان را داريم كه در صفي جداي از صف رعيت قرار دارند و به امتياز قرب به درگاه سلطان ممتازند، امتيازي كه اقتضا 

شود، بشود كانه شاهزادگان نسبت به قوانين و احكام جاريه در دارد با آنان معامله و رفتاري غير آن رفتاري كه با رعيت مي
 شود، هر فردي از افراد فالن كار زشت را بكند فالنافرادي استثنايي نيستند، كه آن قوانين در بين آنها اجرا نمي بين مردم

مجازات را دارد اال شاهزادگان، و هر فردي از افراد بايد فالن كار را بكند اال شاهزادگان كه به خاطر ارتباطي كه با تخت 
رد، و آنها را مانند ساير افراد مملكت مجازات نمود، و در موقفي قرار دارند كه ساير شود به آنها توهين كسلطنت دارند نمي

افراد رعيت دارند، همه اين امتيازات به خاطر اين است كه اين شاهزادگان به مقدار انتسابشان به مقام سلطنت مورد عالقه و 
 "تصاص و امتياز و تقرب است، و عطف كلمه:محبت و كرامت شخص سلطان قرار دارند. پس مراد از اين پسري، صرف اخ

تصاص كند به اينكه غرض از دعوي آن اخبه منزله عطف تفسير است، يعني ابناء را تفسير مي "أَبْناءُ اللَّهِ "بر كلمه "و احباؤه
قوبت ع و محبوبيت است، و منظورشان از اين محبوبيت نيز خود آن نيست، بلكه الزمه آن است، و آن مصونيت از عذاب و

، و هرگز ايمخواهند بگويند ما به دليل اينكه پسران خدا يعني احبا و دوستان خدا هستيم، هر كاري بكنيم كردهاست، مي
شود، چون عذاب كردن ما منافات با آن امتياز و شويم و سر انجام ما جز به نعمت و كرامت كشيده نميگرفتار عقوبت نمي

 .هستمحبوبيت و كرامت دارد كه در ما 

الزمه اين دو كلمه است، اين است كه خداي سبحان به دنبال آن  "احباء "و "ابناء "دليل بر اينكه مراد از دو كلمه
، براي اينكه اگر منظور همانطور كه گفتيم الزمه پسري خدا و دوستي او "يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ... ":فرموده

نبود جا نداشت كه در رد گفتار آنان سخن از مغفرت بياورد، و  -و لو با نپذيرفتن دعوت حقه باشد -يعني مصونيت از عذاب
 :بفرمايد

نبود )بلكه مناسب آن بود كه آنان را مانند ساير  "بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ":، و نيز موقع مناسبي براي جمله"يغفر ... "
 ، اين است كه ما از خواص"ما پسران خدا و دوستان اوئيم "، پس معناي اينكه گفتند:مشركين به عذاب دائم تهديد كند(

ما  "درگاه خدا و محبوبان اوئيم، و خداي تعالي هيچ راهي و مجوزي براي عذاب دائم تهديد كند(، پس معناي اينكه گفتند:



اوئيم، و خداي تعالي هيچ راهي و مجوزي ، اين است كه ما از خواص درگاه خدا و محبوبان "پسران خدا و دوستان اوئيم
اش را نپذيريم و هر كار زشتي كه خواستيم بكنيم و هر كار واجبي را كه براي عذاب دادن ما ندارد، هر چند كه دعوت حقه

مطابق ميلمان نبود ترك كنيم، براي اينكه الزمه معناي خاصه بودن و محبوب خدا بودن همين است كه ما از هر مكروه و 
 .ذوري در امنيت كامل قرار داشته باشيممح

 342، ص: 2ترجمه الميزان، ج
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احتجاج نموده، دعوي آنان را ابطال دهد با آنان در اين جمله به پيامبر گرامي خود دستور مي "قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ "
 .كند، و اين دو حجت است كه يكي از راه نقض اقامه شده و ديگري از راه اثبات نقيض دعوي آنان

حاصل دليل اول كه جمله مورد بحث بيانگر آن است اين است كه اگر دعوي شما مبني بر اينكه شما پسران خدا و دوستان 
ايمنند و خداي تعالي راهي به تعذيب شما ندارد چون از همه عذابهاي دنيايي و آخرتي ايمن  اوئيد و در نتيجه از تعذيب الهي

ايد و هستيد دعوي درستي است پس به من بگوئيد اين عذابي كه هم اكنون به خاطر گناهاني كه داريد در آن واقع شده
يامبرانتان و افراد صالح از مردم خود و به سوزيد چيست؟ عذابي كه شما يهوديان به كيفر كشتن پبطور مستمر در آن مي

ها، و مخصوصا پيمانهايي كه با خداي تعالي كيفر فسق و فجوري كه همواره در بينتان جاري است، از قبيل پيمان شكني
بستيد، و تحريف كلمات خدا از جاي خودش، و كتمان آيات خدا و كفر به آن و هر نوع طغيان و تجاوزي كه مرتكب شديد، 

ها مسخ شديد و بعضي ديگرتان به تقدير الهي گرفتار ذلت و مسكنت گشتيد و ستمكاران بر شما مسلط سرتان آمد بعضيبر 
هاي خود را به دست خود ويران كرديد، شدند و دست به كشتار يكديگر زديد، عرض و نامو َ يكديگر را دريديد، خانه

اري است كه مرض بدنش را فاسد ساخته، نه زنده است كه جزء زندگان اموالتان را از بين برديد، و اينك زندگيتان چون بيم
 .شودرود و نه چون مردگان فراموش ميشمرده شود، و نه مرده است كه جزء مردگان بشمار آيد، نه اميد زندگي او مي

ه در امت يهود بود، و ننصارا هم همين طور نه فساد معاصي و گناهاني كه در اقوام مسيحيت براه افتاد كمتر از فساد واقع 
انواع عذابهايي كه قبل از بعثت رسول خدا )ص( و در زمان بعثت و بعد از آن تا به امروز بر سر مسيحيان دنيا آمد كمتر از 

هاي آن چه عذاب يهوديان بوده، اينك اين شما خواننده عزيز و اين تاريخ، مراجعه كن ببين در باره مسيحيت و تباهي
هاي بسياري را در سوره بقره و آل عمران و دهد، قرآن كريم نيز نمونههايشان خبر ميعذابها و بدبختي گويد و از چهمي

 .هايي ديگر ذكر نمودهنساء و مائده و اعراف و سوره

 ،ممكن است در اينجا يهوديان مغلطه نموده بگويند: بله ما همه اين وقايع غم انگيز و بالها كه بر سرمان آمده قبول داريم
بوده است، از اين باب بوده كه خداي تعالي هر قومي را  "البالء للوالء "اما اين از باب عذاب الهي نيست و نبوده بلكه از باب

كند، هم چنان كه امثال اين بالها بر بندگان صالح خدا از انبيا و ترجمه كه بيشتر دوست بدارد بيشتر گرفتار بالهايش مي
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ن خدايي چون ابراهيم و اسماعيل و يعقوب و يوسف و زكريا و يحيي و غير ايشان گرفته تا خود شما مسلمانان نيز به رسوال
اي از آن گرفتاريها است، چطور شد كه وقتي اين ايد، جنگ احد و جنگ موته و ساير غزوات نمونهنظائر آن مبتال شده

شويد عنوان نعمت و كرامت خوانيد و وقتي خود شما به آن مبتال ميلهي ميشود آن را عذابهاي اناماليمات به ما متوجه مي
 .دهيدبه آن مي



 480اند[ ..... ص : مردم به اختالف مقام و موقعيتي كه نسبت به پروردگارشان دارند، در ابتالء به باليا و مصائب دنيوي بر سه دسته]

ناماليمات جسمي و بالها و مصائب دنيوي همانطور كه بر سر گوئيم: در اين هيچ شكي و بحثي نيست كه در پاسخ مي
گيرد و هم طالحان را اين خود سنت الهي است كه در بندگان تازد، هم صالحان را ميتازد بر سر كفار نيز ميمؤمنين مي

بندگان  كند، تا ببينيمي ها فرقها و موقعيتگذشته او نيز جريان داشته، اال اينكه عنوان و اثر اين بالها با اختالف ديدگاه
 .خدا نسبت به پروردگارشان در چه موقعيتي و مقامي قرار دارند

چون  -اي كه صالح و سداد در سويداي دلش جايگير شده و فضيلت انسانيت در جوهره ذاتش جاي گرفته،بله آن بنده
رفته در شود، بجز فعليت يافتن فضائل جا گميهاي دنيوي روبرو وقتي با مصائب و محنت -انبياي گرام و افراد تالي تلو آنان

نان از آن رساند، هم خود آها آن فضائل را كه تا كنون نهفته و بي اثر بود به فعليت مينفسشان اثري ندارد، مصائب و محنت
مصائب اين  يسازند، پس اين نوع مصائب و يا به عبارتشوند، و هم ديگران را برخوردار ميفضائل فعليت يافته برخوردار مي

تواني نوع افراد در عين اينكه مايه كراهت طبع است، چيزي و عنواني جز بليت و پيش آمد الهي ندارد، و اگر خواستي مي
 .بگويي اين مصائب براي اين نوع افراد ترفيع درجه است

صائب و بالها بر آنان و اما آن افرادي كه نه صالح و سداد در سويداي دلشان جاي گرفته و نه شقاوت و فسق، وقتي م
سازد، در نتيجه مصائب براي اينگونه افراد جنبه آورد، راه كفر يا ايمان و صالح و يا طالح آنان را مشخص ميهجوم مي

يا راه  گيرند وآزمايد تا معلوم شود آيا راه بهشت را پيش ميامتحانات و آزمايش الهي را دارد خداي تعالي اينگونه افراد را مي
 .ادوزخ ر

در مقابل آن دو طائفه، طائفه سومي هست كه در زندگيشان جز بر هواي نفس تكيه و اعتماد ندارند، و جز با فساد و افساد و 
ورزند و هيچگاه فضيلت را بر رذيلت و خضوع در برابر حق را بر استكبار فرو رفتن در لجنزار شهوت و غضب انس نمي

 هايي چون امت نوح و قوم عاد وچنان كه قرآن داستان اين طائفه را سروده نمونهگزينند، هم نسبت به خداي تعالي بر نمي
ثمود و مردم فرعون و اصحاب مدين و قوم لوط را آورده، قهرا مصائب براي اين طائفه جنبه عذاب دارد، و خداي تعالي 

 .خواهد با فرستادن بالها نسل اين طائفه را بر اندازدمي
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وَ تِلْكَ  "فرمايد:و خداي تعالي همه اين معاني يعني معناي عذاب طائفه اول و دوم و سوم را در يك آيه جمع كرده و مي
ذِينَ آمَنُوا وَ لَّعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ االْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّا َِ وَ لِيَ

 «1. »"يَمْحَقَ الْكافِرِينَ

و همچنين  -هزار سال استكه بيش از دو  -تاريخ يهود از زمان بعثت موسي )ع( تا زمان بعثت محمد خاتم االنبيا )ص(
ول گويند تقريبا ششصد سال طبطوري كه مي -تاريخ نصارا از زماني كه عيسي )ع( به آسمان برده شد تا زمان ظهور اسالم،

ماالمال از انواع جرائم و گناهاني است كه اين دو ملت مرتكب شدند، و در ارتكاب گناهان هيچ گناهي را فروگذار  -كشيده
كه بدون ندامتي و شرمي كارشان به اصرار و استكبار كشيده شد، و معلوم است كه بالها و مصائبي كه بر سر  نكردند تا آنجا

 .تواند داشته باشداي به غير از عذاب و عنواني به غير از نكال نداشته، و نمياين دو ملت آمده جنبه

زي فتن اينكه بالها از نظر طبيعت كه اين عالم دارد چيبخالف مسلمين كه اگر آنها نيز به بالهايي مبتال شدند يا در نظر گر



آورد اين سنتي است از خداي تعالي كه آورده و ميبجز حوادث عادي نبوده، حوادثي كه دست تدبير الهي آنها را پيش مي
و اين حوادث بالنسبه به حال ، «1» "وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا "همواره جاري بوده و همواره جاري خواهد بود، آري

البته سخن ما در باره مسلماناني است كه بر طريق حق استوار بودند چيزي به جز  -اندشدهمسلماناني كه مبتال به آن مي
امتحان نبوده هم چنان كه نسبت به مسلماناني كه از راه اسالم منحرف شدند چيزي بجز نكال و عذاب نبوده و از نظر 

ام مسلمانم نزد خداي تعالي كرامتي و حرمتي علي حده تواند ادعا كند كه من به خاطر اينكه در شناسنامهاسالم احدي نمي
دارم، زيرا قرآن كريم چنين كرامتي و چنين احترامي براي احدي اثبات نكرده، تا چه رسد به اينكه مسلمانان را پسران خدا و 

 .و القاب ندارد دوستان او بداند، و اسالم هيچ اعتنايي به اسماء

 -؟"أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ "بلكه در خطاب به مسلمانان فرموده:

__________________________________________________ 

گردانيم، تا مردم راي كه سه طائفه ي و ناكامي از آن راي در بين انسانها دست به دست ميو ما اين روزگار و كامرواي(1)
هستند از يكديگر مشخص سازيم، يك طائفه آنهايي هستند كه ايمان به خدا دارند، و ما آنان راي شهيدان و گواهان بر 

ائفه سوم دارد، و طستمكاران كه خدا دوستشان نمياند، يعني دهيم و طائفه ديگر درست در مقابل اين طائفهسايرين قرار مي
خواهد با زير و رو كردنشان امتحانشان نموده مؤمنين راي خالص و كافران بين دو طائفه و دو نقطه قرار دارند، و خدا مي

 ."131 -134سوره آل عمران، آيه  "راي مورد غضب قرار دهد.

 "21وره فاطر، آيه س "توان سنت الهي راي دگرگون ساخت.هرگز نمي(2)
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نْقَلِبْ ، وَ مَنْ يَوَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ "فرمايد:تا آنجا كه مي
لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ ال أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ، مَنْ  "و نيز فرموده:« 1» "ئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَعَلي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْ

 .«1» "يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ ال يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً

 "وجهي ديگر هست، و آن اين است كه مراد از "قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ "مايد:فرو در اين آيه يعني آيه مورد بحث كه مي
به معناي آينده است، نه به معناي استمرار كه در وجه سابق گفته شد، و از  "يعذبكم "، عذاب اخروي باشد و كلمه"عذاب

، كه اهل كتاب خود اعتراف دارند به اينكه در "كندمي پس چرا خدا در قيامت شما را عذاب ":اين باب به اهل كتاب فرموده
بينند، اما يهوديان اعتراف دارند دليلش حكايتي است كه قرآن كريم از سخنان برابر گناهانشان في الجمله و تا حدودي مي

و اما نصارا اعتراف دارند دليلش اين است كه  ،«3» "لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً "آنان كرده و فرموده يهوديان گفتند:
ه اي كرد و آن اين بود كه به دار آويختهر چند آنها معتقد به فدا هستند، يعني معتقدند كه عيسي )ع( با خداي تعالي معامله

ذاب است و ع شود، و در عوض خداي تعالي گناهان مسيحيان را بيامرزد و ليكن همين اعتقاد في نفسه اعتراف به اثبات گناه
نان هاي آعذاب كشيدن مسيح و بدار آويخته شدنش به خاطر گناهان امت نصارا بود، عالوه بر اينكه انجيل :گويندچون مي

كنند، و به همين جهت در داند، و كليساها نيز با اينگونه اعمال معامله گناه ميگناهاني چون زنا و امثال آن را گناه مي
دهند تا گنه كار بدانجا رود، و به گناه خود اعتراف نموده و از مسئول آن مرزش گناهان اختصاص ميكليساها جايي را براي آ

 .غرفه آمرزش گناه خود را طلب كند، اين هم براي خود وجهي ديگر است، و ليكن وجه صحيح همان وجه اول است

__________________________________________________ 

د كه به صرف ادعاي مسلماني و بدون اينكه خداي تعالي از راه آزمايش مجاهدان و صابران شما را از ايشما پنداشته(1)
و محمد جز رسالت از ناحيه خداي تعالي سنتي ندارد،  -فرمايد:تا آنجا كه مي -شويد؟ديگران متمايز سازد داخل بهشت مي



گرديد؟ بميرد و يا كشته شود شما به دوران جاهليت قبلي خود بر ميقبل از وي نيز رسوالني بودند و گذشتند، حال آيا اگر او 
سوره آل  ".زند، و خدا به زودي شاكران را پاداش خير خواهد دادكسي كه به عقب برگردد بايد بداند ضرري به خدا نمي

 ."133عمران، آيه 

مل زشت كند كيفرش را خواهد ديد، و هاي شما نيست هر كس عبه دلخواه شما و دلخواه اهل كتاب و صرف نامگذاري(2)
 ."112سوره نساء، آيه  "هنگام كيفر ديدن غير از خدا ياوري و فريادرسي نخواهد داشت.

 ."24سوره بقره، آيه  "گيرد، مگر چند روزي.آتش با ما تما َ نمي(3)

 311، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 400فتند خدا راهي به عذاب كردن ما ندارد[ ..... ص : گسه مقدمه براي بيان حجت عليه دعوي يهود و نصارا كه مي]

اين  "رْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُبَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ، وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ، وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَ "
خواهد از راه معارضه دعوي يهود و نصارا را باطل كند و حاصل اين ومي است كه ميقسمت از آيه مورد بحث برهان د

مبني بر اينكه پسران خدا و دوستان  -برهان اين است كه اگر به حقيقت شما نظر كنيم همين كافي است كه دعوي شما
ه انسانها، و ساير موجوداتي ك را باطل كند، براي اينكه حقيقت ذات شما اين است كه شما بشري هستيد از ميان -اوئيد

خداي تعالي آفريده، و شما هيچ امتيازي از ساير مخلوقات خدا نداريد، و از ميان مخلوقات يعني آسمانها و زمين و آنچه بين 
آن دو است هيچ موجودي زائد بر اينكه مخلوق خدا است چيزي ندارد، همه مخلوق اويند، و او مليك و حاكم در همه است، 

باشد، ه هر چه و به هر طور كه بخواهد، و به زودي بازگشت مخلوق به سوي پروردگار مليك و حاكمش ميحاكم ب
 .پروردگاري كه حاكم در او و در غير او است

تواند هر كسي را كه خواست بيامرزد، و هر كسي را كه خواست عذاب كند، وقتي مطلب چنين باشد پس خداي سبحان مي
رامتي و يا هر بهانه ديگري از عذاب و يا مغفرت او جلوگيري نمايد، و يا راه او را در به كرسي بدون اينكه مزيتي يا ك

 .اش قطع كند، و يا بين او و آنچه اراده كرده حجابي و يا حائلي بيندازدنشاندن اراده

وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ  "هان است، و جمله:، به منزله يكي از مقدمات حجت و بر"بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ "پس اينكه فرمود:
يَغْفِرُ لِمَنْ  "به منزله مقدمه سوم دليل است، و جمله: "وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ":به منزله مقدمه ديگر، و جمله "وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما

وي يهود و نصارا را كه گفتند خدا راهي به تعذيب ما به منزله نتيجه بيان و حجتي است كه دع "يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ
 .كندندارد نقض مي

ه كلمه ك -فتور "راغب در مفردات خود گفته: كلمه "يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلي فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ "
ه دهد، و نيز ببعد از فرو نشستن خشم به آدمي دست ميبه معناي آن حالت سستي است كه  "فترت از آن گرفته شده

معناي نرمي بعد از شدت، و نيز به معناي ضعف بعد از قوت است، خداي تعالي اين ماده را در كالم خود استعمال كرده و 
، و معناي آمدن رسولي بعد از فترتي از رسوالن، "يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلي فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ "فرمود:

 «1»اين است كه رسول ما بعد از مدتي طوالني كه هيچ رسولي نفرستاديم بيامد. 
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هل كتاب شده، و متمم خطاب اول است، براي اينكه آيه اول براي اهل كتاب و اين آيه شريفه دومين خطابي است كه به ا



اين معنا را بيان كرد: كه خداي تعالي رسولي به سوي ايشان گسيل داشته، و او را با كتابي مبين تاييد نموده، و او به اذن 
 كند كه بياني كه گفته شد جنبه اتمامكند، و آيه مورد بحث بيان ميخدا بشر را به سوي هر خيري و هر سعادتي هدايت مي

ني كند، كه فردا يعحجت براي آنان دارد، رسول ما به اين منظور بشر را هدايت نموده هر خير و سعادتي را برايشان بيان مي
 .در روز قيامت نگويند: خدايا هيچ بشير و نذيري به سوي ما نيامد تا راه سعادت و شقاوت را براي ما بيان كند

در اين آيه  "يُبَيِّنُ لَكُمْ "شود و آن احتمال اين است كه متعلق فعلبيان، احتمالي كه در باره آيه داده شده تاييد مي با اين
ون قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخف "شود:همان متعلق در آيه قبل است، و بنا بر اين احتمال تقدير آيه چنين مي

شويد در حقيقت همان دين خودتان است كه به آن متدين كه به سوي آن دعوت مي ، پس دين اسالمي«1» "من الكتاب
بينيد كه در اين دين چيزهايي هست كه در دين شما نيست اين موارد اختالف كند و اگر ميهستيد و آن دين را تاييد مي

 .شتندبيان همان اموري است كه رهبانان شما از معارف دين شما دزديدند و از شما پنهان دا

اشد ، از قبيل تكرار عين خطاب قبلي ب"يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ "و الزمه اين احتمال اين است كه جمله:
همان را اعاده كرده، تا بعضي از چيزهايي كه در آن خطاب ناگفته مانده، اضافه كند و آن مطلب ناگفته عبارت است از 

را تكرار كرد براي اين بود كه بين آنچه گفته شد و بين اين  "يا أَهْلَ الْكِتابِ "و اگر جمله: "تَقُولُوا ما جاءَنا ... أَنْ "جمله:
جمله ناگفته، فاصله زياد شده بود و به عبارت اصطالحي بين متعلق و متعلق فاصله آن قدر شده بود كه متعلق به متعلق 

 :گويدها بسيار است، از آن جمله شاعر ميكالم معمولي انسان چسبيد، و اين قسم تكرارها درنمي

 قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال

 قربا مربط النعامة مني ان بيع الكريم بالشسع غال

كه شاعر خواسته است بگويد: جايگاه نگهداري شترمرغان را به من بدهيد زيرا شما كريم هستيد و شخص كريم اگر چيز 
 نبهايي را به يك بند كفش بفروشد باز خريدار مغبونگرا
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يعني علما و رهبانان شما پنهان )اين رسول ما به سوي شما آمد تا آنچه از كتاب آسماني خودتان پنهان كرده بوديد (1)
 .كرده بودند( برايتان بيان كند
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 ور شد( بين صدر و ذيل كالمكه آتش جنگ وائل در برابرم شعله -است و چون جمله معترضه )لقحت حرب وائل عن حيالي
 .فاصله شده بود، مجددا صدر كالم را تكرار كرد

 د بلكهتكرار خطاب قبلي نباش "يا أَهْلَ الْكِتابِ "در مقابل آن احتمال، احتمال ديگري هست و آن اين است كه خطاب
نيز اشاره به همان بيان قبلي نباشد بلكه متعلق آن حذف شده باشد يا براي اينكه  "يُبَيِّنُ لَكُمْ "خطابي از نو باشد و جمله

 "اي اهل كتاب رسولي به سوي شما آمد تا همه چيز را براي شما بيان كند "خواسته باشد عموميت را برساند يعني بفرمايد:
ول به اين رس "احتياج به بيان دارد و يا براي بزرگداشت آنچه حذف شده و خواسته باشد بفهماند:البته همه چيزهايي كه 

بي  "عَلي فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ "و جمله: "سوي شما آمد تا امري عظيم را كه شما محتاج به بيان آن هستيد برايتان بيان كند
مد رسولي به سوي شما آ "چون معناي آيه روي هم چنين است:اشعار و بلكه بي داللت نيست بر اينكه آن حاجت چيست، 

تا برايتان بيان كند چيزي را كه گذشت مدتي طوالني از آخرين پيامبر قبلي و نيامدن پيامبري ديگر شما را محتاج به بيان 
 .آن نموده است

 "، چيزي كه هست در اين ميان كلمه:"قد جاءكم "جمله:متعلق است به  "أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ ال نَذِيرٍ ... "جمله:



ما اين رسول  "يعني: "لئال تقولوا "و يا "حذر أن تقولوا ":از اول آن افتاده و تقدير جمله چنين است "لئال "و يا كلمه: "حذر
 ."چنان نگوئيدما اين رسول را فرستاديم تا شما چنين و  "و يا "را فرستاديم تا مبادا شما چنين و چنان گوئيد

 403اعتقاد به محال بودن نسخ و بداء مستلزم محدود دانستن قدرت خداي تعالي است[ ..... ص : ]

خواهد توهمي را كه ممكن است به ذهن افرادي بيايد رفع كند، چون گويي مي "ءٍ قَدِيرٌوَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "و جمله:
پنداشتند معتقد بودند كه شريعت تورات نسخ نخواهد شد و بعد از آن ديگر ل مييهوديان به خاطر اينكه نسخ و بداء را محا

فرمايد: اين عقيده شما با عموميت قدرت شريعتي نخواهد آمد، خداي تعالي در جمله مورد بحث اين توهم را دفع نموده و مي
كنيد با اينكه خداي تعالي بر هر چيزي قادر حقتعالي منافات دارد، شما داريد با اين عقيده باطل خود قدرت خدا را محدود مي

 :است، هم بر نسخ و هم بر بداء، و ما در جلد اول در تفسير آيه شريفه

 .پيرامون اين مساله بحث كرديم« 1» "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ... "
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اي براي تفكر پيشنهاد كرده و اين بحثي است مختلط از مطالب قرآني و فلسفي و روايتي گفتاري در اينكه قرآن كريم چه طريقه

 404..... ص : 

 اشاره

امان بشر س هيچ ترديدي نداريم در اينكه حيات انساني، حياتي است فكري، نه چون حيوانات غريزي و طبيعي، زندگي
ناميم و از لوازم فكري بودن زندگي بشر يكي اين است كه هر قدر فكر گيرد مگر به وسيله ادراك كه ما آن را فكر مينمي

تر باشد قهرا زندگي انساني استوارتر خواهد بود، پس زندگي استوار حال به هر سنتي كه باشد و در هر تر و كاملصحيح
دار، يا بي سابقه، ارتباط كامل با فكر استوار دارد و زندگي استوار مبتني و مشروط به سابقهطريقي كه افتاده باشد طريقي 

داشتن فكر استوار است، حال هر قدر استواري فكري بيشتر باشد استواري زندگي بيشتر و هر قدر آن كمتر باشد اين نيز 
 .كمتر خواهد بود

أَ وَ  "هاي متنوع به اين حقيقت اشاره نموده، از آن جمله فرموده:وبخداي تعالي هم در كتاب عزيزش به طرق مختلف و اسل
 .«1» "ارِجٍ مِنْها؟مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّا َِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخ

 .«1» "مُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَ "و نيز فرموده:

فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ  "فرمايد:و باز مي« 2» "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ "همچنين فرموده:
و آيات بسيار ديگري از اين قبيل كه نيازي « 3» "ينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِالْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولئِكَ الَّذِ

به ايراد همه آنها نيست، پس در اينكه قرآن كريم بشر را به فكر صحيح دعوت نموده و طريقه صحيح علم را ترويج فرموده، 
 .هيچگونه ترديدي نيست

__________________________________________________ 

اش كرديم و برايش نوري قرار داديم تا با آن نور در بين مردم مشي كند، مثل كسي است كه آيا كسي كه مرده بود زنده(1)



 ."111سوره انعام، آيه  "هايي قرار دارد كه خارج شدن از آنها برايش نيست.در ظلمت

 [.....] ."4سوره زمر، آيه "(2)

 ".دهدبرد و كساني را كه موفق به علم شدند، به درجاتي برتري مياند باال مياني را از شما كه ايمان آوردهخدا كس(3)
 ."11سوره مجادله، آيه 

كنند بشارت ده كه آنها كساني هستند كه دهند و از بهترينش پيروي ميبه بندگان من آنها كه هر سخني را گوش مي(4)
 ."12سوره زمر، آيه  ".همانان خردمندانند خداي تعالي هدايتشان كرده و
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 402قرآن، تشخيص فكر صحيح و اقوم را به عقل فطري بشر احاله نموده است[ ..... ص : ]

د، از آن كنقرآن كريم عالوه بر اين، بيان كرده كه فكر صحيح و طريقه درست تفكر، انسان را به چه چيزهايي هدايت مي
اي هدايت ، يعني به ملتي و يا سنتي و يا به عبارت ديگر طريقه«1» "إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ "له فرموده:جم
وم اي است براي زندگي و معلكند كه استوارتر از آن نيست، و به هر حال آن طريقه و سنت صراطي است حياتي و طريقهمي

آن از طرق ديگر، موقوف بر اين است كه طريق تفكر در آن از هر طريق تفكري استوارتر باشد،  است كه استوارتر بودن
 كِتابٌ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ "اي است كه به حكم آيات زير يكسره نور است و صراط مستقيم است )توجه بفرمائيد(:طريقه

 "وانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَ يَهْدِيهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍمُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْ
و صراط مستقيم عبارت است از راه روشني كه هيچ اختالفي در آن نباشد و عالوه بر اين هيچگاه از رساندن رهرو خود « 1»

و هوا نباشد و از اين گذشته با حقي كه مطلوب هر انسان حق جويي است مناقضت و ناسازگاري به هدف تخلف نداشته و د
 .نداشته باشد و عالوه بر اين راهي است كه بعضي از اجزاي آن نقيض بعض ديگرش نباشد

رآن عزيز ؟ قو اما اينكه آن فكر صحيح و اقوم كه قرآن كريم بشر را به سوي آن دعوت و تشويق كرده، چگونه تفكري است
آن را معين نكرده بلكه تشخيص آن را به عقل فطري بشر احاله نموده، چون عقل بشر در صورتي كه آزادي خداداديش 

 .شناسد، تشخيص آن در نفو َ بشر همواره ثابت و مرتكز استمحفوظ مانده باشد خودش آن فكر صحيح را مي

نموده و در آنها به دقت تدبر نمايي، خواهي ديد كه بشر را شايد بيش و شما خواننده عزيز اگر در آيات قرآن تتبع و تفحص 
شود كه با چه دليلي حق را دعوت نموده و يا به رسول گرامي خود يادآور مي "تعقل "و يا "تذكر ""به تفكر "از سيصد مورد

صحيح تفكر از نظر قرآن چه راهي توان فهميد كه راه اثبات و يا باطل را ابطال كند و خالصه كالم اينكه از اين آيات مي
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ  "آوريم )توجه فرمائيد(:است و ما در اينجا به عنوان نمونه چند آيه را مي

ايش چون نوح و ابراهيم و موسي و ساير اش گذشت و در حكايت اينكه انبيا و اوليكه ترجمه "الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ ...
 انبياي بزرگوارش و لقمان و مؤمن آل فرعون و

__________________________________________________ 

 .كند كه استوارتر از آن هيچ حقيقتي وجود نداردها را به معارفي هدايت مياين قرآن انسان(1)

 ."4سوره اسري، آيه  "

اي شما نوري و كتابي روشنگر آمد، كتاب و نوري كه خداي سبحان به وسيله آن افرادي را كه در پي به از ناحيه خدا بر(2)
ها به سوي نورشان بيرون كرده و به سوي دست آوردن رضاي اويند به راههاي سالمت هدايت نموده، به اذن خود از ظلمت

 ."12سوره مائده، آيه  "نمايد.صراط مستقيم رهنمون مي



 312، ص: 2لميزان، جترجمه ا

 "قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "اند، فرموده:ساير اوليايش در برابر خصم چه جور استدالل كرده
«1». 

 .«1» "نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌوَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِ "و نيز فرموده:

ءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جا "و نيز فرموده:
 :و در حكايت از ساحران فرعون فرموده« 2» "رَبِّكُمْ

 .«3» "ياةَ الدُّنْياقالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلي ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَ "

 406خداي تعالي بندگان را به اطاعت كور كورانه مامور نكرده است[ ..... ص : ]

حتي در يك آيه از آن بندگان خود را مامور نكرده به اينكه او را كوركورانه  و خداي تعالي در هيچ جا از كتاب مجيدش
رايعي را اي را كوركورانه سلوك نمايند، حتي شبندگي كنند و يا به يكي از معارف الهيش ايماني كوركورانه بياورند و يا طريقه

ع هاي آن شرايبندگان قادر بر تشخيص مالك هم كه تشريع كرده و بندگانش را مامور به انجام آن نموده، با اينكه عقل
ه داند و يا به آنان فهمانده( كنيست مع ذلك آن شرايع را به داشتن آثاري تعليل كرده )يا بشر خود را محتاج به آن آثار مي
ال ح هاي آن است، ليكن با اينمحتاج به آن آثار هستند نظير نماز، كه هر چند عقل بشر عاجز از تشخيص خواص و مالك

الةَ إِنَّ الصَّ "دارد و البته ياد خدا اثر بيشتري دارد:وجوب آن را تعليل كرده به اينكه نماز، شما را از فحشاء و منكر باز مي
 :و در باره روزه فرموده« 2» "تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

__________________________________________________ 

 ."14سوره ابراهيم، آيه  "ها و زمين است ترديدي هست؟.آيا در خداي تعالي كه پديد آورنده آسمان(1)

كرد به وي گفت: پسرم زنهار كه به خدا شرك و آن زمان راي به ياد آر كه لقمان در حالي كه فرزندش راي موعظه مي(2)
 ."12، آيه سوره لقمان "ورزي كه شرك ظلمي عظيم است.

رسانيد كه داشت به فرعونيان گفت: آيا مردي راي به قتل ميو مردي از آل فرعون كه ايمان خود راي پنهان مي(3)
 ."28سوره غافر، آيه  "گويد: پروردگار من اللَّه است و از ناحيه پروردگارتان معجزات روشن آورده؟.مي

يد: هرگز تو راي بر اين معجزات روشني كه براي هدايت ما آمده ترجيح به فرعون گفتند: به آن خدايي كه ما راي بيافر(4)
اي خواهي عليه ما بكن، زيرا هر حكمي كه بكني تنها عليه زندگي مادي دنياي ما كردهدهيم، حال تو هر حكمي كه مينمي

 ."21سوره طه، آيه  "و دست تو از حقيقت ذات ما و زندگي واقعي ما كوتاه است.

 ."32كبوت، آيه سوره عن"(5)
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 .«1» "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "

 "نَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُو ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ "و در باره وضو فرموده:
 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 1»

و اين ادراك عقلي يعني تشخيص اينكه طريقه فكر صحيح كدام است كه قرآن كريم تصديق حق بودن و خير بودن و نافع 
ديق باطل بودن و شر و مضر بودن آنچه كه از آن دهد، و نيز تصكند را به چنان فكري حواله ميبودن آنچه بدان دعوت مي

ه دهيم ككند را به چنان فكري واگذار نموده، در نهاد خود ما انسانها است، يعني خود ما با فطرتمان تشخيص مينهي مي



د رطريقه فكر صحيح كدام است، با فطرتي كه در همه آنها يكسان هستند، و هيچگاه دستخوش تغيير و تبديل نگشته، و مو
كند، و انساني ديگر بگويد فطرت من چنين حكم شود، كه يك انسان بگويد فطرت من چنين حكم مياختالف واقع نمي

نمايد، آري فطرت امري است كه حتي دو فرد انسان در احكام آن اختالف ندارند و اگر اي ديگر حكم ميكند بلكه بگونهنمي
ف و يا شود يكي از دو طرديهيات است كه وقتي خوب شكافته شود معلوم مياختالفي و نزاعي فرض شود از قبيل نزاع در ب

اند به يكديگر بفهمانند )نظير مشاجره و نزاع آن سه اند، چون نتوانستههر دو طرف مورد نزاع را آن طور كه بايد تصور نكرده
گفت: كرد، و ميبود به شدت انكار مي كرد امروز نان و انگور بخوريم، آن ديگري كه تركنفر هم غذا كه يكي پيشنهاد مي

گفت حتما بايد خبز و عنب بخوريم، در حالي كه معناي هر سه نه بايد كه چرك و اوزوم بخوريم، سومي كه عرب بود مي
 .("مترجم ""نان و انگور "گفتار يك چيز بود يعني

 407و تبديل نگشته[ ..... ص :  فطرت انسانها در تشخيص طريقه فكر صحيح يكسان است و هيچگاه دستخوش تغيير]

دهد چيست؟ جواب: اگر در هر چيزي كه گفتيم فطرت هر انساني آن را تشخيص مي "طريقه صحيح تفكر "و اما اينكه آن
توانيم ترديد داشته باشيم كه بيرون از چهار ديوار وجود ما حقائقي وجود دارد، كه شك بكنيم در اين معنا شكي نداريم و نمي

وجود ما و جداي از اعمال ما است، نظير مسائل مبدأ و معاد و مسائل ديگر رياضي و طبيعي و امثال آن، كه اگر ما  مستقل از
ايم بخواهيم ارتباطي صحيح با آن حقائق داشته باشيم، و آنها را آن طور كه هست دريابيم، و يقين كنيم كه آنچه دريافته

 حقيقت و واقع آن حقائق است، دست به دامن

__________________________________________________ 

هاي قبل از شما واجب شده بود و اين بدان جهت است كه روزه باعث روزه بر شما واجب شده، آن چنان كه بر امت(1)
 ."183سوره بقره، آيه  "شود.قدرت شما بر تملك نفس مي

يف شما را سنگين كند بلكه خواسته است كه شما را پاك خداي تعالي در تشريع وضو نخواسته است كه بي جهت تكل(2)
 ."2سوره مائده، آيه  "نموده و نيز نعمت خود را بر شما تمام نمايد، باشد كه شما شكر كنيد.

 312، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ها را به و آن شويم كه جاي شك در آنها نيست و يا به لوازم آن بديهيات متمسك شدهقضاياي اوليه و بديهيات عقلي مي
كنيم كه منظور و گم شده خود را از آن نتيجه بگيريم، مثال بگوئيم اين مطلب بديهي ترتيب فكر خاصي طوري رديف مي

 "الف "شود كه، پس معلوم مي"جيم "مساوي است با "ب "، اين نيز مسلم است كه"ب "مساوي است با "الف "است كه
 "نيز مساوي خواهد بود با "جيم "بطور مسلم "ب "مساوي باشد با "الف "گرو يا بگوئيم: ا "جيم "نيز مساوي است با

 "الف "گيريم كه اگرخواهد بود، پس نتيجه مي "ذاء "نيز مساوي با "ها "باشد قطعا "دال "، و اگر جيم مساوي با"دال
باشد،  "ب "مساوي با "الف "اگرگوئيم: خواهد بود، و يا مي "زاء "هم مساوي با "ها "باشد، قهرا و قطعا "ب "مساوي با

 "ب "است، پس مسلما "ب "مساوي با "الف "خواهد بود، و چون يقين داريم كه "دال "هم مساوي با "جيم "قهرا و قطعا
 .مساوي با جيم نيز هست

 راي فطرتاي كه بدان اشاره نموديم اموري است بديهي كه انسان داو اين چند شكلي كه ما در اينجا آورديم و مواد اوليه
سليم، امتناع دارد از اينكه در باره آنها شك كند مگر آنكه فطرتش آفت زده و عقلش مخبط و فهمش مختلط شده باشد، 

بطوري كه مطالب ضروري و بديهي را هم نتواند بفهمد، يك مفهوم تصوري را بجاي مفهومي ديگر بگيرد، و يك مفهوم 



د علت كننها كه در بديهيات هم شك ميكند، هم چنان كه غالب شكاكتصديقي را بجاي مفهوم تصديقي ديگري اتخاذ 
 .فهمندشكاك شدنشان اين است كه از يك مفهوم بديهي چيز ديگري مي

 409طريقه استنتاج از قضاياي اوليه بديهي )طريقه منطقي( راهي است اجتناب ناپذير[ ..... ص : ]

ه خود اين بينيم كن طريقه منطقي ياد شده، وارد شده و مراجعه كنيم ميها و شبهاتي كه بر ايو ما وقتي به تمامي تشكيك
شكاكها نيز همه اعتمادشان در استنتاج دعاوي و مقاصد خود بر امثال قوانين مدونه در منطق است، كه يا مربوط به ماده 

آن را  يم و سپس مقدمات ابتداييقضايا است و يا مربوط به هيات آنها، بطوري كه اگر گفتار آنان را شكافته و تحليل نمائ
بر آن  كردند، وهاي منطقي است كه از آن فرار ميبينيم كه آن مقدمات عينا همان مواد و هياتيكي يكي كنار بگذاريم مي

د، رسها را به شكلي تغيير دهيم كه از نظر منطق به نتيجه نميگرفتند، و اگر يكي از آن مقدمات و يا هياتخرده مي
كنند كه چرا فالن مقدمه را تغيير داديد، و اين خود دهد و خود آنان نيز اعتراض ميكه گفتار آنان نيز نتيجه نمي بينيممي

ترين دليل است بر اينكه شكاكان نيز به حكم فطرت انسانيشان صحت منطق را قبول داشته و به درستي اصول آن روشن
د از باب زننبندند، پس اگر دم از انكار آن مير استداللهاي خود به كارش مياعتراف دارند و حتي نه تنها اعتراف دارند بلكه د

 .كنندلجاجت است، و با يقين به درستي آن، انكارش مي
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 اينك چند نمونه از گفتار منكرين منطق

 409هاي منكرين منطق و پاسخ به آنها[ ..... ص : چند نمونه از گفته]

ل رساند، بايد در بين خود اهاي باشد كه انسان را به واقعيات مياگر علم منطق طريقه "اند:هي از متكلمين گفتهگرو -1
 «1. »"بينيم خود آنان در آرايشان اختالف دارندمنطق هيچ اختالفي رخ ندهد، در حالي كه مي

 داشته باشد قيا َ استثنايي را در آن به كار اين گفتار، خود يك برهان منطقي است و گوينده آن بدون اينكه خودش توجه
 اي است كه استعمال صحيح و درستمنطق آلت و وسيله "گويندبرده و اشتباهي كه كرده اين است كه طرفداران منطق مي

 ااند كه استعمال آن به هر طور كه باشد چه درست و چه نادرست، فكر ر، و هرگز نگفته"كندآن فكر بشر را از خطا حفظ مي
ها در آرايشان اختالف دارند به خاطر اين است كه يكي از دو طرف بطور صحيح نمايد، و اگر خود منطقياز خطا حفظ مي

منطق را به كار نبرده، و اين قضيه بدان ميماند كه كسي بگويد شمشير وسيله و آلت قطع است و درست هم گفته، ليكن 
 .اي صحيح استعمال شوده طريقهآلت قطع بودن آن شرط دارد و آن اين است كه ب

قوانين منطق خودش ساخته و پرداخته فكر بشر است و بشر آن را تدوين و به  ":اندو گروهي ديگر از متكلمين گفته -2
ندارد و  توان گفت كسي كه علم منطقتواند ثبوت حقائق واقعي را تضمين نمايد، و چگونه ميتدريج تكميل كرد، چگونه مي

 .رسدكند به واقعيت حقيقتها نميتعمالش نمييا دارد و اس

ر ترين انواع مغالطه، زيرا صاحبان اين گفتار داين اشكال نيز مانند اشكال قبلي يك قيا َ استثنايي است آن هم از زشت
رت البته فط -اند، براي اينكه معناي تدوين كشف تفصيلي از قواعدي است كه به حكم فطرتمعناي تدوين راه غلط را رفته

 .براي انسان معلوم است، معناي تدوين اين است نه ساختن و پرداختن -سر بسته و نشكفته

علم منطق الطائالتي است كه به منظور بستن در خانه آل محمد )ع( سر هم  "اند:بعضي ديگر از همين متكلمين گفته -3
تاب و سنت باز دارند و بر هر مسلماني واجب است اند، سازندگان اين علم منظورشان اين بوده كه مردم را از پيروي كبافته



 ."كه از پيروي علم منطق اجتناب كند
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ه نتيجه عبارت است از قياسي ك "قيا َ اقتراني "ي است.اين گفتار نيز خود مركب از چند قيا َ اقتراني و استثنايي منطق
پس  -و هر متغير حادث است -عالم متغير است "گوئيم:آن بدون حفظ شكل و هيات در قيا َ موجود باشد، مانند اينكه مي

 ولي درموجود، در نتيجه بدون اينكه كنار هم باشند در قيا َ موجودند،  "حادث "و "عالم "كه دو كلمه "عالم حادث است
گويند: اگر خورشيد در آمده باشد روز قيا َ استثنايي نتيجه حتي با هيات و شكل مخصوصش در قيا َ موجود است مي

ن با همي "روز موجود است "گيريم پس روز موجود است كه جملهموجود است، و ليكن خورشيد در آمده است كه نتيجه مي
ل توجه نكرده كه تاسيس يا تدوين يك طريقه ربطي به فرض فاسد باشد و صاحب اين استدالشكل و هيات در قيا َ مي

مؤسس ندارد، ممكن است شخصي براي به دست آوردن يك هدف فاسد، راهي را احداث كند و راه سازيش خوب باشد ولي 
غرضش فاسد و بد باشد، شمشير في نفسه چيز خوبي است زيرا وسيله دفاع است، ولي ممكن است شخصي شمشير را 

ت كند براي كشتن يك مظلوم، و همچنين دين خدا كه بزرگترين نعمت خدا است و بسيار خوب است ولي ممكن است درس
فردي اين دين را در راه بدام انداختن متدينين بكار ببرد، يعني در بين مردمي متدين اظهار ديانت كند تا آنان به وي اعتماد 

 .كنند و آن گاه كاله سرشان بگذارد

ه سلوك عقلي شود كدرست است كه سلوك بر طبق منطق سلوكي عقلي است، ليكن بسا مي "اند:رشان گفتهبعضي ديگ-4
نماها به بينيم آراي بسياري از فيلسوفرساند كه خالف صريح كتاب و سنت است، هم چنان كه مياي ميآدمي را به نتيجه

 «1. »"چنين نتائجي منتهي شده است

آراي  به خطا انجاميدن "تراني تشكيل شده، چيزي كه هست در آن مغالطه شده از اين جهت كه:اين گفتار نيز از قياسي اق
هاي بديهي آن، بلكه بعضي از مواد آن آراي فاسد هاي منطقي آن است، و نه به خاطر مادهفلسفي نه به خاطر شكل قيا َ

 ."بوده، و در نتيجه آميختنش با مواد صحيح به نتيجه فاسد منتهي شده است

دار تشخيص شكل برهان صحيح و منتج از شكل باطل و غير منطق تنها عهده "اند كه:گروه ديگري از اينان نيز گفته-5
خواهد باشد( چه جور قيا َ تشكيل منتج است، منطق صرفا براي اين است كه به ما بفهماند كه از مواد و قضايا )هر چه مي

 داررسيم، و اما مواد و قضايا چه باشد منطق عهدهبدهيم به نتيجه نميدهيم، تا به نتيجه برسيم، و چه جور تشكيل 
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كند را از خطا حفظ ميآن نيست، و قانوني نداريم كه آدمي را از خطاي در باره مواد حفظ كند، و تنها چيزي كه آدمي 
 «1. »"مراجعه به اهل بيت معصوم )ع( است، پس راهي جز مراجعه به آنان وجود ندارد

باشد كه نام آن مغالطه است و علت مغالطه بودن آن اين است كه صاحب اين گفتار اي از منطق ميگفتار فوق نيز شاخه
اد و ظواهر ظني كتاب را حجت كند، و اثبات نمايد كه به اين دليل خواسته است با اين بيان خود و اخبار آحاد و يا مجموع آح

اخبار آحاد و ظواهر كتاب حجت است در حالي كه اين دليل سخن از عصمت امامان و مصونيت كساني دارد كه پيرو سخنان 
م امام است ث كالآيد كه معلوم و يقيني شود كه فالن حديمعصوم باشند، و معلوم است كه اين مصونيت وقتي به دست مي



ص( صادر شده، و نيز يقين شود كه مراد امام از اين كالم چه معنايي است؟ و اخبار آحاد چنين )و از امام يا رسول خدا 
اخباري نيست براي اينكه ما يقين نداريم كه تك تك اين احاديث از امام )ع( صادر شده، هم صدورش ظني است و هم 

هر دليل ديگري كه داللتش ظني باشد، و وقتي معيار در مصونيت ماده يقيني باشد پس  داللتش، و همچنين ظواهر كتاب و
اي كه از ائمه )ع( گرفته شده باشد، و بين ماده يقيني كه از مقدمات عقلي به دست آمده چه فرقي هست بين ماده يقيني

 .ذيردباشد، هيات قيا َ را هم كه خود گوينده قبول داشت، پس ناگزير است منطق را بپ

است بي  اوال سخني "شودبعد از اين همه اشتباه، ديگر براي آدمي اعتماد و يقيني به مواد عقلي حاصل نمي "و اينكه گفت:
آنچه مردم بدان نياز دارند در قرآن  "اي است عقلي، و برهاني است اقتراني، به اين شكل:دليل و ثانيا خود آن نيز مقدمه
 ."باشدباشد بي نياز كننده از غير خودش است، پس قرآن بي نياز كننده از غير خودش ميهست، و هر كتابي كه چنين 

تمامي آنچه كه نفو َ بشري و جانها و دلها نيازمند به آن است در گنجينه قرآن عزيز نهفته  "اند:بعضي ديگرشان گفته -6
 ."نيم خورده كفار و ملحدين داريم؟و در اخبار اهل بيت عصمت )ع( مخزون است، با اين حال ديگر چه حاجت به 

 400اند نيازهاي ما در كتاب و سنت مخزون است پس چه نيازي به نيم خورده كفار؟[ ..... ص : جواب به اين سخن كه بعضي گفته]

كنيم و جواب از اين اشكال اين است كه احتياج ما به منطق عين احتياجي است كه ما در خود اين گفتار مشاهده مي
بينيم كه اين گفتار به صورت يك قيا َ اقتراني منطقي تشكيل يافته، و در آن موادي يقيني استعمال شده، چيزي كه مي

 با داشتن كتاب و سنت حاجتي به ":اي شده نتيجه سويي ببار آورده و آن اين است كههست از آن جهت كه در آن مغالطه
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 :، و آن مغالطه اين است كه"منطق نداريم

كند، بلكه بحثش در خالل كتاب و سنت است، پس ما براي كتاب و سنت پيرامون علم منطق و قواعد آن بحث نمي :اوال
واعدي از منطق بكار رفته ناگزيريم اول منطق و قواعد آن را مستقل و جداي از كتاب و اينكه بدانيم در كتاب و سنت چه ق

 .سنت بخوانيم، و بدانيم تا بفهميم در فالن آيه و يا حديث از چه راهي استدالل شده است

لب است، و مط و ثانيا: محتاج نبودن كتاب و سنت به منطق و بي نيازي آن دو از هر ضميمه ديگري كه به آن بپيوندند يك
محتاج بودن مسلمانان در فهم كتاب و سنت به علم منطق مطلبي ديگر است، و صاحب گفتار باال اين دو را با هم خلط 

كرده و گفتار او و امثال او نظير گفتار طبيبي است كه كارش بحث و تحقيق در احوال بدن آدمي است، و ادعا كند كه من 
دانيم كه اين سخن درست ي و ادبي ندارم، و اين علوم اصال الزم نيست، و ما ميهيچ حاجتي به علم طبيعي و اجتماع

نيست، زيرا همه علوم با انسان ارتباط دارند و يا نظير كار انسان جاهلي است كه اصال حاضر نيست علمي بياموزد، و وقتي از 
 .پرسند بگويد خمير مايه همه علوم در فطرت انسان استاو علت مي

كند به اينكه هر چه بيشتر طرق عقليه صحيح را به كار ببندد، )و ما اين خود كتاب و سنت است كه بشر را دعوت ميو ثالثا: 
دانيم كه طرق عقليه صحيح، چيزي جز مقدمات بديهي و يا متكي بر بديهيات نيست(، اين قرآن كريم است كه مي
، در «1» "لْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِفَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ا "فرمايد:مي

ه كند، بله كتاب و سنت از پيروي هر چيزي كاين مقوله آيات و اخبار بسياري هست كه انسانها را به تفكر صحيح دعوت مي
كند، و اين هم صرف تعبد نيست، بلكه جهتش اين است كه كتاب و سنتي كه هي ميمخالف صريح و قطعي آن دو است ن



د، و دانكنند خود از مصاديق احكام عقلي صريح است، يعني عقل صريح آن را حق و صدق ميقطعي باشد حكمي كه مي
 .محال است كه دوباره عقل برهان اقامه كند بر بطالن چيزي كه خودش آن را حق دانسته

 اج انسان به تشخيص مقدمات عقليه حقه از مقدمات باطله و سپس تمسك كردنو احتي

__________________________________________________ 

ژده كنند مدهند، و تنها بهترينش را پذيرفته و به آن عمل ميپس به آن عده از بندگان من كه هر سخني را گوش مي(1)
 ."12سوره زمر، آيه  "هدايتشان كرده، و هم ايشان خردمندانند. بده، كه آنان كساني هستند كه خدا
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به آنچه كه حق است عينا مثل احتياجي است كه انسان به تشخيص آيات و اخبار محكمه از آيات و اخبار متشابه و سپس 
يص اخبار صحيح از اخبار جعلي و دروغي دارد تمسك به آنچه محكم است دارد، و نيز مثل احتياجي است كه انسان به تشخ

 .كه اينگونه اخبار يكي دو تا هم نيست

خواهد سر بزند، صرف اينكه علم منطق را فالن كافر خواهد باشد و از هر كسي كه ميو رابعا: حق حق است هر جا كه مي
ا ، تقوا و فسق تدوين كننده يك علم نبايد ما رشود كه ما آن علم را دور بيندازيم، ايمان، كفريا ملحد تدوين كرده باعث نمي

علم او را دور انداخته از حق  -اي كه با او داريمبا تشخيص اينكه آنچه گفته حق است صرفا به خاطر دشمني -وادار كند
 لاعراض كنيم، و اين خود تعصبي است جاهالنه كه خداي سبحان آن را و اهل آن را در كتاب مجيدش و نيز به زبان رسو

 .گراميش مذمت فرموده است

كند طريق احتياط در دين كه در كتاب و سنت امري مندوب و پسنديده شمرده شده اقتضا مي "اند:بعضي ديگرشان گفته -7
كه آدمي به ظواهر كتاب و سنت اكتفاء نموده از پيروي اصول و قواعد منطقي و عقلي دوري گزيند، براي اينكه در اين كار 

 ."كه آدمي به هالكت دائمي بيفتد، و دچار شقاوتي گردد كه بعد از آن ديگر و تا ابد سعادتي نخواهد بود احتمال آن هست

پاسخ از اين گفتار اين است كه در خود اين بيان عينا اصول منطقي و عقلي كار رفته، چون مشتمل است بر يك قياسي 
قل خودش به تنهايي هر چند كه كتاب و سنتي نباشد آن اي در آن أخذ شده مقدماتي كه عاستثنايي، كه مقدمات عقليه

خواهد با اين گفتار منطقي منطق را رد كند؟ عالوه بر اينكه سر و داند، با اين حال چگونه ميمقدمات را واضح و روشن مي
ي كه چنين كسكار داشتن با مطالب عقلي براي كسي خطري است كه استعداد فهم مسائل دقيق عقلي را نداشته باشد، و اما 

كند بر اينكه او نيز بايد از مسائل عقلي محروم باشد و حق استعدادي را دارد هيچ دليلي از كتاب و سنت و عقل حكم نمي
ندارد حقائق معارفي را بفهمد كه مزيت و برتري انسان و شرافتش نسبت به ساير موجودات به شهادت كتاب و سنت و عقل 

ت، پس نه تنها كتاب و سنت و عقل چنين داللتي ندارد بلكه داللت بر جواز و لزوم آن تنها به خاطر درك آن معارف اس
 .دارد

 :بعضي ديگر از متكلمين در ضمن بياناتي كه در رد منطق دارد گفته است -8

ا بي رطريقه سلف صالح و بزرگان از علماي دين مباين با فلسفه و عرفان بوده، آنان با كتاب خدا و سنت رسول گرامش خود 
دانستند، نه چون فالسفه پابند اين قواعد بودند، و نه چون عرفا به طرق نياز از استعمال قواعد منطقي و اصول عقلي مي

 .كردندمختلف رياضتها تمسك مي
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انسته و دخالت مباني عقلي و عرفاني را در معارف ديني از اواسط قرن بررسي و رد سخنان شخصي كه طريقه علماي دين و سلف صالح را مباين طريقه فلسفي و عرفاني د]

 404داند[ ..... ص : سيزدهم مي



ولي از آنجا كه در عصر خلفا فلسفه يونان به زبان عربي ترجمه شد، متكلمين اسالم و دانشمندان از مسلمين با اينكه تابع 
فلسفي تطبيق دهند، و از همان جا بود كه به دو دسته اشاعره و  قرآن بودند در صدد بر آمدند معارف قرآني را با مطالب

معتزله تقسيم شدند، و چيزي نگذشت كه جمعي ديگر در عصر خلفا به تصوف و عرفان گرايش يافته، ادعاي كشف اسرار و 
عصمت و طهارت علم به حقائق قرآن نمودند، و پنداشتند كه همين مطالب عرفان و تصوف آنان را از مراجعه به اهل بيت 

كند، و اين غرور فكري باعث شد كه خود را در برابر ائمه هدي )ع( كسي بدانند، اينجا بود كه فقهاي شيعه )كه بي نياز مي
بودند( از اين دسته دانشمندان جدا شدند، اين بود تا آنكه در اواسط قرن سيزدهم هجري يعني  (متمسك به زي امامان )ع

و عرفا شروع كردند به دست اندازي و دخالت در معارف قرآن و حديث، و آنها را به آراي فلسفي حدود صد سال قبل فالسفه 
اي فلسفي و عرفاني گفتند كه فالن آيه قرآن و يا فالن حديث نيز همين را و عرفاني خود تاويل نموده، و در هر مساله

گيرد كه د. گوينده فوق از اين سخنان خود نتيجه ميگويد، و كار به جايي رسيد كه امر بر اكثر اهل دانش مشتبه گرديمي
 .خوانداي است كه كتاب و سنت، بشر را به سوي آن ميپس اصول فلسفه و قوانين منطق مخالف يا طريقه حقه

كند به ايراد بعضي از اشكاالت بر منطق كه قبال آنها را نقل كرده و جواب داديم، مثل اينكه اگر اين آن گاه شروع مي
كردند، و يا اگر اين طريقه درست بود هرگز در آراي خود دچار ها اختالف نميها درست بود خود فالسفه و منطقيقهطري

شدند، و يا موضوع بحث و زير بناي فلسفه مسائل بديهي عقلي است، و عدد بديهيات عقلي از سر انگشتان آدمي خطا نمي
ه بديهي همه مسائل حقيقي را حل كرد، آن گاه مسائل بسياري از فلسفه كند، چگونه ممكن است با اين چند مسالتجاوز نمي

 شود، اين ما حصل گفتار آنگويد همه اينها مخالف صريح چيزي است كه از كتاب و سنت استفاده ميكند، و مينقل مي
 .دانشمند است كه ما آن را خالصه كرديم

به كجايش بپردازيم، و كدامش را اصالح كنيم؟ وضع اين بيانات همانند ايم كه و ما براي جوابگويي از اين گفتار معطل مانده
وضع بيماري است كه دردش آن قدر بزرگ است كه ديگر دواي طبيعت حريف معالجه آن نيست، ولي به هر حال به يك 

 .دهيمپردازيم، و جواب مييك سخنانش مي

 ( ذكر كرد و اما آن تاريخي كه براي متكلمين و منحرف شدنشان از ائمه )ع
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گفت كه در آخر، شروع به دست كاري در قرآن و سنت كرده، فلسفه را بر قرآن تطبيق نموده و به دو فرقه اشاعره و معتزله 
تقسيم شدند، و سپس صوفيه پيدا شد و آنان و پيروانشان خود را از كتاب و سنت بي نياز پنداشتند، و امر به همين منوال بود 

كند و ما ان شاء اللَّه به ن كردند، همه اينها مطالبي است كه تاريخ قطعا آن را رد ميتا در قرن سيزدهم هجري چنين و چنا
 .پردازيمزودي بطور اجمال به اين بحث تاريخي مي

 402خلط فاحشي كه اين گوينده بين فلسفه و كالم مرتكب شده است[ ..... ص : ]

كب شده، براي اينكه موضوع بحث فلسفه چيز ديگري عالوه بر اينكه در اين بيان بين كالم و فلسفه خلطي فاحش مرت
است، و موضوع بحث كالم چيز ديگر، فلسفه بحثش در پيرامون حقائق است و استداللش نيز با برهان است، كه از مقدماتي 

به كند يابد، ولي علم كالم بحثش اعم از مسائل حقيقي و اعتباري است، و استداللي هم كه ميمسلم و يقيني تركيب مي
اي است كه اعم از يقيني و غير يقيني است، پس بين اين دو فن از زمين تا آسمان فرق هست، و اصال چگونه تصور ادله
شود كه يك دانشمند كالمي در اين صدد بر آيد كه فلسفه را بر قرآن تطبيق دهد؟ عالوه بر اينكه متكلمين از روزي كه مي

كنيم همواره در ضديت و دشمني با فالسفه و عرفا بودند، اين زي كه ما زندگي مياولين فردشان در اسالم پيدا شد تا امرو



 .اندهاي متكلمين است كه شاهد صدق بر مشاجراتي است كه با فالسفه داشتهكتابها و رساله

 زو شايد مدرك اين شخص در اين نسبتي كه داده گفتار بعضي از مستشرقين بوده كه گفته است )منتقل شدن فلسفه ا
هاي مسلمان نشين باعث پيدا شدن علم كالم شده(، نه اينكه خود اين آقا آراي فالسفه و متكلمين را يونان به سرزمين

 را نفهميده و متوجه نشده كه غرض "فلسفه "و "كالم "بررسي كرده باشد، دليلش اين است كه وي اصال معناي دو كلمه
 .لم كالم شد؟ همينطوري تيري به تاريكي انداختهاين دو فن چيست؟ و چه عواملي باعث پيدا شدن ع

تر اين است كه بعد از آن قسمت گفته فرق بين كالم و فلسفه اين است كه علم كالم در صدد اثبات و از آن كالمش عجيب
مبدأ و معاد در چهار چوب دين است )بدون اينكه اعتنايي به عقل و احكام آن داشته باشد(، و فلسفه پيرامون همين 

كند، اما در چهار چوب احكام عقلي، )حال چه اينكه با عقائد ديني سازگار باشد يا نباشد(، آن گاه همين موضوعات بحث مي
معنا را دليل گرفته بر اينكه افتادن در راه منطق و فلسفه افتادن به راهي است كه ضد دين و مناقض با شريعت است، اين 

ه هر دانند كفساد را بيشتر كرده، براي اينكه آنها كه اهل خبره هستند همه مي بود قسمت ديگري از گفتار وي كه در آن
كس در فرق بين دو علم كالم و فلسفه اين مطلب را آورده و منظورش اين بوده كه اشاره كند به اينكه قياسهايي كه در 

 تي مسلم )و به شود قياسهايي جدلي است، يعني از مركباهاي كالمي اتخاذ و به آن استدالل ميبحث
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اصطالح مشهورات و مسلمات( تركيب شده، چون علم كالم در اين صدد است كه آنچه مسلم و مشهور است را مستدل 
هاي فلسفي قياسها برهاني است يعني از يك سري مقدمات بديهي تشكيل نموده و با ذكر دليل اثبات نمايد، ولي در بحث

ن فلسفه در اين صدد است كه آنچه حق است را اثبات كند، نه آنچه كه مسلم و مشهور است، و اين سخن در شود، چومي
فرق ميان كالم و فلسفه سخن درستي است غير اين است كه بگوئيم )همانطور كه اين شخص گفته( طريقه كالم طريقه 

ق به همين جهت نبايد به آن اعتنا كرد هر چند كه حدين و طريقه فلسفه طريقه بي ديني است و آن گاه نتيجه بگيريم كه 
 .باشد

و اما اشكالهايي كه بر منطق و فلسفه و عرفان كرد پاسخ از آنچه در باره منطق گفته بود گذشت، و در پاسخ از آنچه در باره 
ض صريح فا فهميده، و نقگوئيم: اگر آنچه گفته همانطور است كه او گفته، و از كالم فالسفه و عرفلسفه و عرفان گفته، مي

كنيم. چون در اين فرض شكي نيست كه چنين رأي فلسفي و نظريه عرفاني كه آن را از دين حق يافته، ما نيز آن را رد مي
د، ولي انمخالف صريح دين است از لغزشهايي است كه پژوهشگران در فلسفه و سالكان در مسلك عرفان مرتكب آن شده

اشتباه يك فيلسوف و لغزش او را نبايد به گردن فن فلسفه انداخت، بلكه خود آن فرد است  همه حرف ما در اين است كه
 .كه بايد مورد مؤاخذه قرار گيرد

 406ها و لغزش يك فيلسوف دليل بر بطالن اصل فلسفه و منطق نيست[ ..... ص : وجود اختالف بين فالسفه و منطقي]

طالعه ها رخ داده، مهاي متكلمين يعني اشعريها و معتزليها و اماميبين فرقه خوب بود اين آقا كمي پيرامون اختالفاتي كه
كرد كه چگونه اين اختالفها دين واحد آسماني اسالم را در همان اوائل ظهورش به هفتاد و سه فرقه متفرق نموده، و هر مي

اي كمتر از هفتاد و سه نبوده باشد، آن هاي هر فرقههايي متعدد منشعب ساخت، كه چه بسا عدد شاخهاي را به شاخهفرقه
پرسيد: اين همه اختالف از كجا پيدا شده، جز اين است كه از طرز سلوك دين پديد آمده؟ و آيا هيچ گاه از خودش مي

دهد كه بگويد حاال كه راه دين اينطور شاخه شاخه شده، اين دليل بر آن است كه دين پژوهشگري به خود جرأت اين را مي
تواند در مورد اختالفهاي پديد آمده در دين عذري بياورد كه آن عذر در مورد اختالفات دين درستي نيست؟ و آيا مي اسالم



تواند منشا اختالفهاي پديد آمده در دين را رذائل اخالقي بعضي از علماي دين ها جاري نباشد، و يا ميفالسفه و منطقي
د؟ نه، هرگز، او هر عذري براي اختالف در اصل دين پيدا كند، بايد همان را عذر بداند، و همين را منشا اختالف فالسفه ندان

 .در اختالف آراي فالسفه بداند

بينيم در اين فن نيز انشعابها پديد آمده، و در آن طوائفي درست نظير فن كالم در اين باب علم فقه اسالمي است، كه مي
ه در هاي بسياري كاند، و همچنين ساير علوم و صنعتاختالفهايي براه انداختهاي نيز در بين خود اند، و تازه هر طائفهشده
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 .آيد پس صرف وجود اختالف دليل بر باطل بودن طريقه مورد اختالف نيستاختالفهايي كه در بشر آمده و مي

كه پس تمامي طرقي كه در بين دانشمندان معمول است باطل و تنها طريقه  اي كه از همه سخنان خود گرفتهو اما نتيجه
حق و صحيح طريقه كتاب و سنت است، كه همان مسلك دين است، راهي براي اثبات آن ندارد، مگر آنكه خواسته باشد 

اين است  اند و آنهسخن پيروان طريقه تذكر را بگويد و طريقه تذكر مسلكي است كه آن را به افالطون يوناني نسبت داد
كه انسان اگر از هوا و هوسهاي نفساني مجرد شود و به زيور تقوا و فضائل روحي آراسته گردد آن گاه اگر در هر امري و 

 .كنداي به نفس خود مراجعه كند، جواب حق را از نفس خود دريافت ميمساله

و  از پيشينيان از يونان و غير يونان و جمعي از فالسفه غرباند، و بعضي البته اين تعريف را ديگران براي مسلك تذكر، كرده
اند، اما با اين تفاوت كه هر يك از اين طوائف مسلك تذكر را به نحوي توجيه و اي از مسلمانان طرفدار اين مسلك شدهعده

 .اند غير آن نحوي كه طائفه ديگر تعريف كردهتعريف كرده

 ["مكتب تذكر "توضيحاتي در باره]

ا اند: كه همه علوم بشري فطري بشر است، به اين معنبعضي از طرفداران اين مكتب، مكتب تذكر را اينطور تقرير كرده مثال
كه بشر از همان آغاز هستي اين علوم را با خود به همراه آورده، و بالفعل با او موجود است، بنا بر اين وجه، معناي اين سخن 

 «1»، اين است كه تذكر و يادآوري آن جديد است. "دث استفالن علم، جديد و حا "گوئيم:كه مي

شود اند كه پرداختن به تهذيب نفس و منصرف شدن از شواغل مادي خود باعث آن ميبعضي ديگر اينطور توجيهش كرده
جودش و كه حقائق براي آدمي كشف شود، نه اينكه علوم و حقائق در آغاز وجود انسان بالفعل با انسان هست، بلكه در آغاز

درك آن حقائق را بالقوه دارا است و فعليت آن در باطن نفس انساني است، نفسي كه در هنگام غفلت از آدمي جدا است، و 
گويند، چيزي كه هست بعضي از آنان در اين طريقه شرط در هنگام تذكر با آدمي است و اين همان چيزي است كه عرفا مي

اي از عرفاي هم عصر ما و غير ي شرع را هم علما و عمال داشته باشد، مانند عدهاند كه انسان تقواي ديني و پيروكرده
ز ايشان اند از اينكه قبل اايشان كه معتقدند تنها فرق ميان اين طريقه با طريقه عرفا و متصوفه همين است، و غفلت كرده

دگار مانده است، پس اين نظريه عين نظريه اند، به شهادت كتابهاي معتبري كه از آنان به ياعرفا نيز اين شرط را كرده
 صوفيان است، تنها فرقي كه بين اين دو طائفه هست در كيفيت پيروي شرع و

__________________________________________________ 

 .14ص  1سير حكمت در اروپا ج (1)
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د بر اند كه پيروي بايد با جمور پيروي شرع اين معنا را معتبر دانستهتشخيص معناي پيروي است كه طائفه مورد بحث د
ه از توان گفت طريقه اين طائفظواهر آيات و اخبار باشد، و نبايد در آن ظواهر دخل و تصرفي يا تاويلي مرتكب شد، پس مي

جود آمده است، خواننده عزيز اي است كه از اختالط دو طريقه تصوف و طريقه اخباري بوعرفا به اصطالح متشرعه طريقه



 .بايد توجه داشته باشد كه غير اين چند توجيه و تقريري كه نقل كرديم تقريرهاي ديگري نيز هست

و اعتقاد به مساله تذكر كه چند توجيه براي آن نقل كرديم در صورتي كه رجوع به اصول منطقي و عقلي را باطل نداند 
شود به اي كه موجود ميخالي از وجه صحت نيست، براي اينكه انسان در آن لحظهاعتقادي است كه في الجمله و سر بسته 

علم حضوري، عالم به ذات خود و قواي ذات خود و علل پيدايش خود هست، و در همان لحظه مجهز به قوايي )نظير نيروي 
ي سازد، يعنشود( ميصل ميخيال( هست كه علم حضوريش را مبدل به علم حصولي )علمي كه از راه حوا َ براي انسان حا

كند كه اين خود بخشي از علم حصولي از همان علم حضوري به ذات و متعلقات آن صورتي برداشته، در خود بايگاني مي
است و هيچ نيرويي در او نيست كه مبدأ فعل باشد، مگر آنكه در همان لحظه مشغول انجام فعل خاص بخودش هست، پس 

قداري از علوم را دارا است هر چند كه به حسب طبع متاخر است، )يعني ذاتي او نيست( و انسان در همان اول وجودش م
ليكن به حسب زمان با او معيت دارد، )دقت بفرمائيد( و نيز اين معنا قابل انكار نيست كه آدمي اگر از تعلقات مادي منصرف 

 .يابداي از علوم دست ميشود به پاره

تي است كه نظريه تذكر نخواهد قواعد منطق و اصول عقلي را انكار كند و اما اگر منظور از اين همانطور كه گفتيم در صور
تذكر انكار و ابطال اين اصول باشد، و بخواهد اثر رجوع به اين اصول را باطل سازد، به اين معنا كه بگويد ترتيب مقدمات 

جوي آن است برسد، و در نتيجه انسان از قوه به اي كه در جستشود كه انسان به نتيجهبديهي و متناسب باعث آن نمي
آراستن( آن به فضائل، آدمي را )فعليت در آيد، و يا بگويد پرداختن به تهذيب نفس يعني تخليه آن از رذائل و سپس تحليه 

ي آن اي كه در جستجوكند، و بدون ترتيب مقدمات متناسب به نتيجههاي علمي و منطقي ميبي نياز از اين مقدمه چيني
 .معناترين آنها خواهد بودها و بيرسد در اين صورت نظريه تذكر بدترين نظريهاست مي

 400دالئل بطالن مكتب تذكر[ ..... ص : ]

 .دليل بطالن نظريه تذكر به معناي اول يعني بي اثر دانستن مراجعه به قوانين و اصول منطق و فلسفه يكي دو تا نيست

سازد كه علوم تصديقيه انسان متوقف بر علوم تصوريه او عارف انساني اين معنا را مسلم ميبحث عميق در علوم و م :اوال
 است و معلوم است كه علوم تصوريه بشر منحصر در دانستنيهاي 
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حسي او و يا علومي است كه به نحوي از انحاء از حسيات او منتزع شود، )توضيح اين معنا در اصول فلسفه مقاله پنجم به 
قلم مؤلف رحمة اللَّه عليه آمده( و از سوي ديگر هم برهان و هم تجربه ثابت كرده، كسي كه فاقد يكي از حوا َ پنجگانه 

شود، چه علوم تصوري و چه تصديقي، چه نظري و چه ن حس منتهي مياست فاقد همه علومي است كه به نحوي به آ
بديهي و اگر آن طور كه نظريه تذكر ادعا كرده همه علوم براي هويت و ذات انسانها بالفعل موجود است، و همه انسانها همه 

اد به همه رنگها، و كر مادر زاد علوم را در نهاد خود نهفته دارند بايد نداشتن يك حس هيچ اثري در او نگذارد، و كور مادر ز
به همه صداها آشنا باشد، و اگر صاحبان نظريه تذكر بگويند بله همه علوم در نهاد بشر نهفته هست، اما كري و كوري مانع 

د كه صرف اناند، و اعتراف كردهفعليت يافتن و يا به عبارت ديگر مانع تذكر آن علوم است، در حقيقت از ادعاي خود برگشته
ه اي در ذكر مطلوب و يا علم برداختن به نفس و انصراف از تعلقات مادي و يا توجه به نفس و بر طرف شدن غفلت فائدهپ

بينيم اين است كه از ميان صاحبان نظريه تذكر، افرادي آنچه در جستجوي آنيم ندارد. و ثانيا آنچه ما در واقع و خارج مي
د از اين راه پي به مجهوالت خود ببرند، و اما عامه نوع بشر در پي بردن به انشوند كه توانستهانگشت شمار يافت مي

ي دو گيرند يكمجهوالت خود و مقاصد زندگي خود پيرو سنت مقدمه چيني و استنتاج از مقدمات است و نتائجي هم كه مي



لجبازي ندارد هم چنان كه حمل تا نيست، و اين سنت در تمامي علوم و صنايع جريان دارد و انكار اين حقيقت معنايي جز 
اين هزاران هزار نتائجي كه بشر از راه مقدمه چيني به دست آورده بر صرف اتفاق و پيش آمد غير مترقبه و يا به عبارت 

ه دست شود تمسك به سنت مقدمه چيني براي بگويي است، پس معلوم ميديگر تير به تاريكي انداختن نيز لجبازي و گزافه
اند و محال است كه بشر و يا هر نوعي از انواع ت يك امر فطري بشر بوده كه ميليونها بشر به آن راه افتادهآوردن مجهوال

در فطرتش مجهز به جهازي تكويني باشد، آن گاه در مقام بكار بستن آن جهاز همواره به خطا برود و هيچگاه به نتيجه 
 .نرسد

اند، در واقع از راه تذكر كه به خيال خود از راه تذكر حقائقي را كشف كردهو ثالثا همان افراد انگشت شمار از تذكريان هم 
 گردد و يا بگو همين افراد منكر منطقاند با تحليل به همان سنت مقدمه چيني بر مينبوده و آنچه آنان نامش را تذكر نهاده

قوانين مربوط به ماده قضايا، و چه مربوط به  اند، بطوري كه اگر يكي از قوانين منطق چهدر كار خود منطق را استعمال كرده
توانند نتيجه مطلوب را بگيرند، پس اين منكرين منطق ناخودآگاه منطق را به هيات آنها در كار آنان خلل داشته باشد نمي

 كه آنچه آقايان -توانيم براي اين ادعاگيرند، آري ما نميكار مي
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اند بطور تصادف و بدون مقدمه چيني بوده و يا به عبارتي يادآوري حقيقتي بوده كه در آغاز كه كشف كرده از حقايق علمي
هند، يعني اي ارائه دمعناي درستي تصور كنيم، آقايان ناگزيرند براي اثبات درستي نظريه خود نمونه -اندخلقت همراه داشته

 .هيچ يك از قوانين منطق به كار نرفته باشديك صورت علمي را نشان دهند كه در آن صورت علمي 

فتن اينكه راه كند و گو اما نظريه تذكر به معناي دوم، و اينكه آدمي با تخليه و تحليه نفس حاجتي به قوانين منطق پيدا نمي
ه ن بشر بپي بردن به مجهوالت دو تا است، يكي راه منطق و ديگري راه تذكر، و مثال پيروي شرع و اين دو راه در رساند

تر است، چون مطابق قول معصوم است، به خالف طريق منطق و حقائق اثري مساوي دارند، و يا راه تذكر بهتر و دائمي
 .عقل كه در آن خطر افتادن در پرتگاه و خطاي دائمي و يا حد اقل غالبي است

راي اينكه احاطه به همه مقاصد كتاب و و به هر حال دليل بر بطالن آن همان اشكال دومي است كه بر وجه اول وارد شد، ب
شماري كه از هر كار واجب سنت و رموز آن و اسرارش آن هم با آن دامنه وسيع و عجيبي كه دارد جز براي افراد انگشت

زندگي دست كشيده تنها به تدبر در معارف ديني با آن ارتباط عجيبي كه بين آنها است و تداخل شديدي كه بين اصول و 
دهد و چيزي نيست كه خداي تعالي عموم و اعتقاديات و عمليات فردي و اجتماعي آن است بپردازد، دست نميفروع آن 

افراد بشر را مكلف به آن كند، زيرا عموم افراد بشر مجهز به درك اين همه معارف نيستند، و محال است كه خداي تعالي به 
 يد با تخليه و تحليه خود را مجهز به درك اين معارف بسازي، وتكليف تكويني يا تشريعي بشر را مكلف كند به اينكه با

چنين فهمي سرشار براي خود درست كني پس بشر جز اين راهي ندارد كه مقاصد اين را از همان راهي كه هر چيز ديگر را 
ي و معلوم فهمد بفهمد، و راه معمولي فهم بشر در همه شؤون حيات اجتماعي و فرديش همين است كه مقدمات يقينمي

اي طوري بچيند و رديف كند كه از آنها هدف مجهول خود را دريابد، در مورد معارف دين نيز جز اين خود را طبق ضابطه
راهي ندارد، كه آنچه از دين برايش قطعي و معلوم است كه بسيار هم اندك است مقدمه قرار دهد و به وسيله آنها 

 .مجهوالت خود را پيدا كند

ضي از قائلين به تذكر است كه عين همين دليل ما بر رد تذكر را، دليل بر اثبات تذكر و رد منطق گرفته، و و تعجب از بع
تازه  -تكه هرگز درست نيس -گفته است: به فرضي كه علم به حقائق واقعي از راه به كار بردن منطق و فلسفه درست باشد

از برجستگان فلسفه امكان دارد نه براي عموم مردم، با اين حال  براي افرادي انگشت شمار از قبيل ارسطوها و ابن سيناها



 چگونه ممكن است به گردن شارع اسالم گذاشت كه عامه مردم را مكلف كرده كه براي درك 

 321، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ست، ريه خودش وارد امعارف دين اصول و قوانين منطق و فلسفه را به كار گيرند، و توجه نكرده كه اين اشكال عينا به نظ
حال هر جوابي كه او براي دفع اين اشكال تهيه ديده، ما نيز همان را در پاسخ به اشكالش به منطق و فلسفه، تحويلش 

وئيم گدهيم، مثال اگر بگويد: فهم حقائق ديني از راه تذكر و تصفيه باطن و تذكر براي همه ممكن است ما نيز ميمي
ئق كم و بيش براي هر كس ميسور است، البته هر كس به مقدار استعدادي كه براي درك استعمال منطق براي درك حقا

 .حقائق دارد، و شارع بر هيچ كس واجب نكرده كه همه معارف ديني را درك كند، هر چند كه از طاقتش بيرون باشد

ر در خالف منطق و طرفدار تذكم -دليل دوم بر بطالن گفتارش، اشكال سوم بر نظريه قبلي است، براي اينكه اين آقايان
بندند كه بيانش در سابق گذشت حتي در طريقه منطق را بكار مي -كنندهمه مقاصدي كه به عنوان تذكر دنبال مي

ساد بندند، و همين خود در فكنند نيز قواعد منطق را به كار مياستداللي كه عليه منطق و در رد آن و اثبات طريقه تذكر مي
 .ستگفتارشان كافي ا

اشكال سوم و به عبارت ديگر دليل سوم بر بطالن گفتارشان اين است اگر صرف واقع شدن خطا در يك طريقه دليل بر 
دهد، براي اينكه خودشان شود، بلكه در غالب مسائل آن رخ ميبطالن آن طريقه باشد، در طريقه تذكر نيز خطا واقع مي

كردند، و سلف صالح بودند كه منطق را قبول نداشتند، خطا و نبال مياند كه طريقه تذكر را سلف صالح داعتراف كرده
اختالفهايي كه در باره همان سلف صالح نقل شده اندك نيست، مانند خطاهايي كه صحابه رسول خدا )ص( مرتكب شدند، 

ا فقيه و تر فقهاي آنان راي كه مسلمانان همه بر علم آنان و پيرو كتاب و سنت بودنشان اتفاق دارند و يا حد اقل بيشصحابه
اي از اصحاب ائمه )ع( كه داراي اين صفات بودند، چون ابو حمزه ثمالي و زراره و أبان و دانستند، و نيز مانند عدهعادل مي

ابي خالد و هشام بن حكم و هشام بن سالم و مؤمن طاق و دو صفوان و غير ايشان كه وجود اختالف اساسي در بين آنان 
ر است، و اين هم معلوم است كه هميشه در بين دو طرف اختالف حق با يك طرف است، و طرف ديگر به معروف و مشهو

خطا رفته، و همچنين غير صحابه از فقها و محدثين و امثال آنان، چون كليني و صدوق و شيخ الطائفه و مفيد و مرتضي و 
بين نامبردگان كه به اعتراف اين آقا اهل تذكر بودند، ديگر  غير آنان )رضوان اللَّه عليهم( با در نظر گرفتن وجود اختالف در

ماند؟ ناگزير بايد براي تشخيص حق از باطل در جستجوي ها باقي ميچه مزيتي براي اين طريقه نسبت به طريقه منطقي
يقه متعين رمزيت ديگري بود، و غير از تفكر منطقي هيچ مزيت ديگري يافت نخواهد شد، نتيجه اينكه پس طريقه منطق ط
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 .است كه همه بايد آن را روش خود قرار دهند

دليل چهارم بر بطالن نظريه تذكر اين است كه حاصل استدالل طرفداران اين طريقه اين شد كه اگر انسان به دامن اهل 
ن استدالل همان است كه گفتيم اگر فتواي معصوم را از شود، و الزمه ايعصمت و طهارت تمسك جويد، در خطا واقع نمي

خود معصوم بشنويم و يقين كنيم كه مرادش همان ظاهر كالمش بوده، در چنين صورتي ديگر دچار خطا نخواهيم شد، ما 
 .نيز در اين هيچ حرفي نداريم

رهان ده شده از معصوم ماده يقيني بليكن اشكال ما به آقايان اين است كه اين استدالل عين قيا َ منطقي است، زيرا شني
گيرد، و اين ماده نه عين تذكر است و نه فكر منطقي است، بلكه حالت وجداني و يقين دروني خود ما است كه با ما قرار مي

 گوئيم مثال حرمت عصير و انگور فتوايچينيم و ميدو گوش خود از امام )ع( فالن فتوا را شنيديم، دنبال اين ماده قيا َ مي
امام است و هر چه كه فتواي امام باشد حق است، پس حرمت عصير انگور نيز حق است، و اين خود برهاني است منطقي 



ايم، بلكه خبر واحدي و اش قطعي است، و اما غير اين صورت يعني در آن موردي كه ما از خود امام چيزي نشنيدهكه نتيجه
ده كه در صدور آن از امام يقين نداريم بلكه تنها ظن و گماني داريم، در يا دليل ديگري نظير آن از امام براي ما نقل ش

اي بر حجيتش داريم، و اگر در مورد غير احكام باشد، در چنين فرضي اگر آن خبر واحد در باره احكام باشد كه دليل جداگانه
 .تيم هيچ دليلي بر حجيت آن نيسصورتي كه مخالف كتاب و يا مخالف دليل علمي باشد و يا علم به خالف آن داشته باش

اند كه: خداي سبحان در كالم مجيدش، ما را به بياني كه مالوف در بين و سر انجام گروه ديگري از متكلمين گفته -9
خودمان است مخاطب قرار داده با كالمي كه نظم و تركيبش همان نظم و تركيبي است كه خود ما در گفتارهاي روز مره 

بياناتي مخاطب قرار داده كه مشتمل است بر امر، نهي، وعده، تهديد، قصص، حكمت، موعظه، و جدال به خود داريم، و با 
نحو احسن، و اينها اموري هستند كه درك و تعقل آنها نيازي بدان ندارد كه ما قبال منطق و فلسفه را خوانده باشيم و يا با 

باشيم، نه تنها احتياجي نيست، بلكه ما مامور به اجتناب از آن نيز  ساير فنوني كه از كفار و مشركين به ما ارث رسيده آشنا
 كشاند، و ما از واليت و دوستي وهستيم، براي اينكه استعمال اين فنون خواه ناخواه ما را به دوستي كفار و مشركين مي

 خدا و پيامبران خدا ايمان دارد ايم، پس كسي كه بهاعتماد به كفار و گرفتن مراسم آنان و پيروي راه و روش آنان نهي شده
 فهمداي ندارد كه ظواهر كتاب و سنت را گرفته و به آن مقدار كه فهم عادي از بيانات كتاب و سنت ميجز اين وظيفه

 اكتفاء كند و دست به تاويل آنها نزند و پا از چهار چوب
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نامند، البته اي است كه آنها را حشويه و نيز مشبهه ميجيه طريقه تذكر از طائفهبيانات ديني فراتر نگذارد، اين سخن در تو
 .اندبعضي از محدثين نيز همين را گفته

 433.... ص : ايم[ .ين نهي شدهپاسخ به اين گفته كه براي درك و تعقل كالم الهي نيازي به منطق و فلسفه نيست، عالوه بر اينكه ما از پيروي از راه و روش كفار و مشرك]

 .و اين بيان هم از نظر ماده و هم از نظر هياتش فاسد است

اند ما را از استعمال منطق نهي اند و با اينكه خواستهاما فسادش از حيث هيات: اينان در رد منطق، اصول منطق را بكار برده
كند منظورمان اين نيست نطق هدايت ميگوئيم قرآن به سوي استعمال ماند، ما هم كه ميكنند، خود آن را استعمال كرده

خواهيم بگوئيم استعمال منطق امري است اجتناب ناپذير، و كه يكي از واجبات اسالم خواندن در َ منطق است بلكه مي
ند، خواهد ما را به مقاصد دين هدايت كگويند منطق الزم نيست مثلشان مثل كسي است كه بگويد: قرآن ميكساني كه مي

ه زبان عربي داريم كه زبان مشتي عرب جاهليت است كه چنين و چنان بودند، پس عربي خواندن هيچ الزم ما چه كار ب
نيست، همانطور كه اين كالم ارزشي ندارد زيرا آشنا شدن با زبان عربي يا هر زبان ديگر وسيله و طريقي است كه هر 

خداي تعالي معارف دينش را، و رسول خدا )ص(  انساني در مقام گفت و شنود به حسب طبع محتاج به آن است، و چون
اند ناگزير بايد عربي را بدانيم تا بفهميم خدا چه فرموده و رسولش چه آورده، همچنين آن سنتش را به زبان عربي بيان كرده

يقه راست، گفتار او نيز ارزشي ندارد، زيرا منطق يك ط -سرزمين كفر و شرك -گويد منطق موروثي يونانكسي هم كه مي
معنوي است كه هر انساني در مرحله تفكر به حسب طبع محتاج به آن است نه به سفارش كسي، و چون خداي سبحان در 

 اند، ناگزير بايد ما نيز به طريقه صحيح استدالل آشنا شويم تاكتابش و رسول خدا در سنتش منطقي و مستدل سخن گفته
 .هاي قرآن و سنت را بفهميمدليل

ن از نظر ماده: گوينده مورد بحث يعني منكر علم منطق خودش در اين گفتارش موادي عقلي را به كار برده و اما فساد آ
است، با اين تفاوت كه درست به كار نبرده و مغالطه كرده است، از اين جهت مغالطه كرده كه بين معناي ظاهر از كالم و 



 "ه، مثال وقتي ديده كه قرآن و سنت براي خداي تعاليبين مصاديقي كه تك تك كلمات منطبق بر آنند، فرق نگذاشت
اثبات كرده، براي اينكه از منطق اجتناب كرده  "اراده "و "مشيت "،"كالم "،"بينايي "،"شنوايي "،"حياة "،"قدرت "،"علم

امثال آن  باشد، به جاي اينكه حكم كند به اينكه معناي اين صفات اين است كه خدا جاهل و عاجز و مرده و كر و كور و
نيست، گفته است خدا علمي مثل علم ما و قدرتي چون قدرت ما و حياتي شبيه به حيات ما و گوشي چون گوش ما و 

 گويد، و خواست و اراده دارد، با اينكه نه كتاب چشمي چون چشم ما دارد، و مثل ما سخن مي
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و نه عقل كه ما در جلد سوم اين كتاب در بحث پيرامون محكم و متشابه تا حدي خدا با اين معاني موافق است و نه سنت 
 .در اين زمينه بحث كرديم

اند اينكه مقدمات برهان و قضايايي كه ادله عقلي آن را اثبات كرده حجت است، و ما بايد آن را بعضي ديگرشان گفته -10
اين است كه پيروي حكم عقل واجب است، و به عبارت ديگر بپذيريم، به جز يك مقدمه عقلي، هيچ دليلي ندارد و آن 

حجيت حكم عقل هيچ دليلي ندارد، به جز خود عقل، و اين خود دوري است صريح، يعني اثبات اولي موقوف بر اين است 
س پ كه دومي ثابت باشد، و ثبوت دومي هم موقوف بر اين است كه اولي اثبات گردد، و چنين چيزي از محاالت عقلي است،
ناگزير در مسائل مورد اختالف بايد به قول معصوم كه يا پيغمبر است و يا امام مراجعه نمود، و زير بار تقليد نرفت. و اين 

ترين تشكيكاتي است كه در اين باب شده، صاحب آن خواسته است براي طرح فكري خود پايهترين و بيسخن از سخيف
نا را ويران كرده، خواسته است حكم عقل را باطل كند ولي با آوردن دليل دور، كه زير بنائي محكم بسازد، به جايش طرح و ب

به خيال خودش دور صريح هم هست، دوباره حكم عقل را امضاء نموده، چون در بطالن دور عقل است، و از سوي ديگر 
ر يل عقل حجت كند گرفتار دوخواسته است حكم شرع را تحكيم ببخشد، در اينجا نيز ديده اگر بخواهد حكم شرع را با دل

شود، و اگر با دليل شرع حجت كند و بگويد حكم شرع حجت است، به دليل اينكه شرع آن را حجت كرده، گرفتار قبلي مي
شود، مگر آنكه دست به دامن تقليد شود، و بگويد بايد از حكم شرع تقليد و پيروي بدون دليل كرد كه اين دوري ديگر مي

 .ر استهم خود حيرتي ديگ

و اين بنده خدا نتوانسته معناي وجوب متابعت حكم عقل را بفهمد، اگر منظورش از وجوب متابعت حكم عقل معنايي باشد 
در مقابل منع و اباحه، و در نتيجه مخالفت حكم عقل مذمت خلق و عقاب خالق را در پي داشته باشد و به همان معنايي كه 

جب است و عدالت در حكم و داوري واجب است و وجوبهاي ديگري از اين قبيل كه گوئيم متابعت خير خواه مهربان وامي
اين حكم عقل عملي است و مورد بحث و اختالف ما و او يعني عقل نظري نيست و اگر منظورش از اين وجوب متابعت اين 

ب يح منطقي را ترتيكند و يكي از اشكال صحباشد كه انسان وقتي براي اثبات چيزي به مقدمات علمي استدالل مي
دهد، با اينكه نسبت به اطراف و مفردات آن مقدمات تصوري تام كامل داشته واجب است نتيجه آن استدالل را بپذيرد مي

ي در بينيم هر كسكه چنين حكمي حاجت به دليل بر حجيت ندارد، زيرا قبول چنين نتيجه امري است كه ما بالوجدان مي
 خوب دليل بر :معنا ندارد بعد از معين شدن نتيجه بپرسيمبرابر آن تسليم است و ديگر 
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حجيت اين برهان و حجت چيست براي اينكه حجيت حجت و برهان عقلي امري بديهي است و همانطور كه در مورد ساير 
برهان بر حجيت هر امر بديهي خود آن آئيم، در اينجا نيز همين طور، چون حجت و بديهيات در پي پيدا كردن حجت بر نمي

 .امر است، كه در حقيقت بر گشتش به حجت نخواستن است

كارگيري منطقشان به دست آورند اين است كه ها بتوانند با بهاند نهايت چيزي كه منطقيبعضي ديگرشان گفته -11



روز در ي و ثابت به نتائجي برسند، در حالي كه امماهيات ثابته براي اشياء را درك كنند، و نيز با ترتيب مقدماتي كلي و دائم
هاي علمي ثابت شده كه هيچ چيزي كلي و دائمي و ثابت نيست، نه در خارج و نه در ذهن و به طور كلي موجودات پژوهش

و اشياء در تحت نظام عمومي تحول، در حال دگرگوني و تحولند و هيچ چيزي ثابت و دائم و كلي به حال اول خود باقي 
 «1»ماند. نمي

 432اند[ ..... ص : جواب كساني كه با انكار وجود مقدماتي كلي و دائمي و ثابت، طريقه منطقي را منكر شده]

م بيند كه خود اين كالجواب اين شبهه نيز روشن است براي اينكه اوال اگر خواننده عزيز در متن اين كالم دقت كند مي
و هم از نظر ماده و ثانيا اين گوينده خواسته است با اين گفتار خود يك قانون دائمي و ترتيبي منطقي دارد، هم از نظر هيات 

كلي و ثابت اثبات كند، و آن اين است )كه بطور كلي هيچ چيزي ثابت و كلي و دائم نيست( اگر آنچه بين پرانتز است كليت 
د و آن همين قانون بين دو پرانتز است، و اگر دارد، پس خود آن خودش را باطل كرده چون در دنيا يك قانون كلي پيدا ش

خود اين قانون كليت ندارد پس گوينده زحمت بيهوده كشيده زيرا نتوانسته وجود قانون كلي و دائمي و ثابت را انكار كند، 
 .كندپس اين اعتراض، خودش خود را باطل مي

 ي رشته تفسير خارج شديم، و با اينكه وعده داده بوديمو مثل اينكه ما با نقل اين يازده اعتراض از وضع خاص اين كتاب يعن
 .گرديمتا بتوانيم رعايت اختصار را بكنيم در اينجا سخن را به درازا كشانديم لذا به آغاز سخن بر مي

قرآن كريم عقول بشر را به سوي به كار بستن هر امري كه استعمال آن فطري او است و به سوي پيمودن راهي و روشي 
كند و آن عبارت است از مرتب و منظم كردن شناسد هدايت ميسب طبع با آن مانو َ است و طبعش آن راه را ميكه به ح

داند، آري عقل بشر مفطور بر چند نوع تفكر است، مفطور بر اين است داند براي به دست آوردن آنچه را كه نميآنچه را مي
 از ترتيب آنها به نتائجي تصديقي و واقعي كه مقدماتي حقيقي و يقيني را در ذهنش ترتيب دهد، و

__________________________________________________ 
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برابر  در دانسته برسد، و اين همان برهان منطقي است، و مفطور بر اين است كه مقدماتي مشهور و يا مسلمكه قبال نمي
آورد و يا انجام آن خوب و خصم را كه مربوط به مقام عمل است و سعادت و شقاوت يا خير و شر يا نفع و ضرر به بار مي

سزاوار و يا زشت و ناپسند است و باآلخره مقدماتي از اينگونه اموري كه كال اموري اعتباري است ترتيب دهد، و خصم خود 
مان جدل است كه خود در منطق، فني جداگانه است سوم اينكه مفطور است به اينكه در را ساكت و قانع سازد، و اين ه

موارد خير و شر احتمالي مقدماتي )نه چون يقيني در برهان، و نه چون مشهور و مسلم در جدل بلكه( ظني مرتب كند، تا از 
بگيرد كه اين فن موعظه است، و اين سه آن ارشاد و هدايت به سوي خير مظنون و يا ردع و منع از شر مظنون را نتيجه 

ادْعُ إِلي  "فرمايد:طريق تفكر يعني طريقه برهان و جدل و وعظ را خداي عز و جل در يك آيه از كالم مجيدش آورده و مي
لظاهر مراد از حكمت برهان است، به كه علي ا« 1» "سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

 .شهادت اينكه در مقابل موعظه حسنه و جدال قرار گرفته

د و هم آياي است كه هم كافر بر آن مسلط است و هم مؤمن، هم از فاسق بر ميحال اگر بگويي طريقه تفكر منطقي طريقه
ر اهل تقوا و پيرو دين نفي كرده و فرمود كافر و فاسق از متقي، با اين حال چه معنا دارد كه خداي تعالي اين طريقه را از غي

، و يا «2» "وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً "و يا فرموده:« 1» "وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ "علم صحيح و تذكر درست ندارد؟:



يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ  فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ "فرموده:
آيد بسيار زياد گويد علم نافع تنها با اعمال صالح به دست مي، و رواياتي هم كه مي«3» "سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدي

 .است

 436ه بين علم و تفكر با تقوا و عمل صالح به اين معنا نيست كه تقوا طريقي مستقل براي تفكر است[ ..... ص : وجود رابط]

گوئيم: در اينكه كتاب و سنت رعايت تقوا در جانب علم را معتبر شمرده جاي هيچ شكي نيست، و ليكن چنين در پاسخ مي
تذكر را، طريق مستقلي براي رسيدن به حقائق قرار داده باشد طريقي  هم نيست كه كتاب و سنت تقوا را و يا تقواي توأم با

 جداي از طريق فكري

__________________________________________________ 

 ."112سوره نحل، آيه "(1)

 ."12سوره غافر، آيه  "يابد مگر كسي كه به خدا رجوع كند.و تذكر نمي(2)

 ."1سوره طالق، آيه  "گذارد.ي راه نجات پيش پايش ميهر كس تقوا پيشه كند خداي تعال(3)

خواهند روي بگردان، كه گردان از ياد ما و قرآن مايند و جز حيات دنيا چيزي را نميكنند و روياز كساني كه پشت مي(4)
د، و گمراه از راه اوين داند كه چه كسانيزند، پروردگار تو بهتر ميآگهي آنان همين مقدار است و تنها پيرامون ماديات دور مي

 ."30سوره نجم، آيه  "داند چه كساني راه يافتگانند.هم او بهتر مي
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تواند نداشته باشد، و اگر چنين بود بايد همه فطري كه انسان در همه شؤون زندگيش با آن سر و كار دارد، و نمي
مشركين و اهل فسق و فجور كه پيرو حق نيستند و بويي از تقوا و تذكر  استداللهايي كه خود قرآن كريم عليه كفار و

ند كه قرآن چه فهماند كرده لغو و العياذ باللَّه بيهوده باشد، چون بنا بر اين فرض كفار و مشركين و اهل فسق اصال نمينبرده
و شرك و فسق بردارند باز جايي براي گويد و احتجاج قرآن عليه آنان لغو خواهد بود و به فرضي هم كه دست از كفر مي

ف ها و طوائآيد، زيرا در سنت احتجاجهاي بسياري عليه فرقهماند نظير اين جواب در مورد سنت نيز مياحتجاج باقي نمي
ها احتجاج بيهوده است، زيرا فهم ناشي از تقوا و تذكر را ندارند و به فرضي هم كه گمراه شده با فرض گمراهي اين فرقه

 .هايشان بردارند باز جاي احتجاج نيست زيرا گمراه نيستنداز گمراهي دست

 437باشد[ ..... ص : توضيح اينكه اثر تقوا، استقامت فطري انسان و در نتيجه تفكر صحيح و منطبق با فطرت انساني مي]

ك حقائق ه مستقلي براي درپس همانطور كه گفتيم اسالم تقوا را بدين جهت معتبر نكرده كه در مقابل طريقه فكري طريق
باشد، بلكه منظور اسالم از دعوت به تقوا اين است كه نفس بشر را از گم كردن راه فطرت و در نتيجه از دست دادن درك 

فطري باز داشته، او را به استقامت فطري برگرداند، توضيح اينكه انسان از نظر جسمانيتش تركيب يافته از قوايي متضاد 
قوه سبعي كه ريشه و مبدأ پيدايش آنها بدن مادي عنصري او است، و هر يك از اين دو قوه، عمل  است قوه بهيمي و

دهند، بدون اينكه ارتباطي با ساير قوا داشته و از آنها اجازه بگيرد، و در عملكرد خود شعوري خاص به خود را انجام مي
، و آن وقتي است كه مانعي جلوگير آن شود، مثال شهوت ايستدرعايت حال آنها را بكند، بله در يك صورت از عمل باز مي

رعايت  اي رادارد به اينكه ال ينقطع بخورد و بنوشد، بدون اينكه حد و اندازهغذا كه نيمي از قوه بهيميه است، آدمي را وا مي
هوت غذا هم چنان به كار خود شود زيرا اگر شكند، بله از ناحيه اين قوه حدي در كار نيست، ليكن معده مانع ادامه كار او مي



شود، و يا مانعي ديگر پيش گردد، و يا آرواره دچار خستگي ميبپردازد، معده كه ظرفيت محدودي دارد دچار امتالء مي
 .كنيمآيد، اينها اموري است كه ما دائما در خود مشاهده ميمي

هاي آن، و رام بند و با ريش در اطاعت از خواسته و وقتي وضع آدمي چنين است تمايل زياد از حد او به يكي از قوا و بي
شود كه آن قوه هر چه بيشتر طغيان كند، و قوه ديگري كه ضد آن است هايش باعث ميشدنش در برابر طغيانگري

ري اتر شود، تا به جايي كه كار آن به بطالن و يا به مرز بطالن بيانجامد، مثال افراط در شهوت طعام و يا بي بند و بسركوب
در شهوت نكاح )عالوه بر از كار انداختن معده و يا جهاز تناسلي( آدمي را از كار و كسب و معاشرت و تنظيم امر منزل و 

 تربيت اوالد و ساير واجبات و وظائف فردي و اجتماعي كه قيام به آنها واجب است باز
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ير قواي شهويه و قواي غضبيه، اين حقيقت نيز امري است كه دائما در خود و در دارد، و همچنين بي بند و باري در سامي
 .كنيمغير خود در طول زندگي مشاهده مي

و معلوم است كه در اين افراط و تفريط هالك انسانيت است، براي اينكه انسان عبارت است از همان نفسي كه اين قواي 
و منظورش از اين تسخير تنها اين است كه قواي نامبرده را طوري به كار مختلف را تسخير كرده و به خدمت گرفته است، 

وا بدارد كه سعادتش را تامين كند، و يا به عبارت ديگر قواي نامبرده را محكوم كند به اينكه تنها در طريق سعادت حيات 
ارد كه اي جز اين ندد، پس او چارهتواند باشدنيايي و آخرتي او كار كنند و حيات اين چنيني جز حياتي علمي و كمالي نمي

د اي ديگر را از كار نينداززمينه كار كردن براي هر يك از قواي نامبرده را فراهم سازد، و به خاطر به كار بستن يك قوه، قوه
 .و معطل نگذارد، و به كلي باطل نسازد

 اي مختلف خود را طوري تعديل كند كه هرشود، مگر وقتي كه بتواند قوپس براي انسان معناي انسانيت تمام و محقق نمي
يك از آنها در حد وسط قرار گيرد، و در وسط طريقي كه برايش تعيين شده عمل كند، و بلكه عدالت در همه قوا همان 

گوئيم اخالق فاضله منظورمان همين ملكات است، مانند ملكه خوانيم، وقتي ميچيزي است كه ما به نام فضائلش مي
 .گنجاندهمه آنها را در خود مي "عدالت "جاعت و ملكه عفت و امثال آن كه كلمهحكمت و ملكه ش

 اند، و دامنه تمدن و معارف و علوم بشري خودو در اين معنا هيچ شكي نيست كه اگر انسانها به افكاري كه فعال دارند رسيده
شعوري آنها بوده، به اين معنا كه انسان در آغاز اند همه و همه به پيشنهاد و يا به اقتضاي اين قواي را اينهمه وسعت داده

اي بر آمده از پيش خود و بدون پيدايش خود از هر علمي و معارفي تهي دست بوده، و اگر در پي تحصيل علمي و آگهي
ر در باي از داخل وجودش نبوده، بلكه اين قواي دروني او بوده كه احسا َ حاجت به چيزي كرده و او را وا داشته كه انگيزه

آوردن حاجت وي بپاخيزد، و براي به دست آوردن آن فكر خود را به كار اندازد و همين شعورهاي ابتدايي مبدأ تمامي علوم 
انساني بوده كه به تدريج و همواره اطالعات خود را با تعميم دادن يا تخصيص دادن يا تركيب كردن و يا از هم جدا نمودن 

 .ه استبه كمال و تماميت امروزش رساند

زند كه چه بسا افراط آدمي و فرو رفتنش در بر آوردن حوائج يك قوه از از همين جا است كه يك انسان پژوهشگر حد َ مي
قواي متضادش و بازماندن از حوائج ساير قوايش باعث آن شود كه در افكار و معارفش منحرف گشته و در نتيجه تحكيم و 

هاي ساير قوا، به اين گمراهي بيفتد كه تصديقهاي آن پيشنهادهاي يك قوه را بر خواستهها و مشتهيات و ترجيح خواسته
  .هاي آن دور بزندقوه را نيز بر تصديقهاي ساير قوا تحكيم دهد، و سر انجام فكر و ذكرش تنها پيرامون خواسته
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م خود هاي اين انحراف را با چشن را تصديق كرده براي اينكه نمونهاتفاقا اين قضيه صرف حد َ نيست، بلكه تجربه نيز آ



بينيم كه چگونه امر در افراد اسرافگر و مترف و همسوگندان شكم و شهوت و افراط گران در طغيان و ظلم و فساد مي
گي ه شكم بارهفهمند كميزندگي را در مجتمع انساني به تباهي كشاندند و اگر از خود بپرسم مگر اينها انسان نيستند؟ مگر ن

و مستي و شهوت راني و ظلم و فسادشان چه بر سر جامعه آورده؟ راستي چرا اين طبقه كه اين چنين شيفته و فرو رفته در 
لجنزار شهوات و اسير دام لذائذ شراب و رقص و عشق و وصالند و در باره مسائل مهم زندگي كه ديگران بر سر آن مسائل 

ستند گيرند اينقدر بي تفاوتند؟ آيا به راستي اينها انسان نيستند، و اگر هر تحصيل آنها از يكديگر پيشي ميجانبازي نموده و د
 كنيم جز اين نيست كه روح شهوتفهمند؟ جوابي كه دريافت ميچرا اين مسائل را كه از واجبات زندگي انساني است نمي
گذارد تا به مسائل غير شهواني بينديشند، اي آنان را فارغ نميهدر دل آنان جايي براي هيچ فكر ديگري نگذاشته، و لحظ

بلكه در همه احوال بر آنان مسلط است، و همچنين طاغيان مستكبر و سنگدل كه حتي هيچ صحنه رقت آور و تكان 
و  باشند، توانند در رأفت و شفقت و رحمت و خضوع و تذلل تصوري داشتهكند و اصال نمياي دل آنان را نرم نميدهنده

پوشيشان، اقبالشان، ادبارشان، همه و همه خبث باطنشان را سراسر زندگيشان يعني تكلمشان، سكوتشان، نگاهشان، چشم
اي از آنان سر گرم و فرو رفته در نتائج كنند، و هر طائفهدهد، پس همه اينها در علومي كه دارند راه خطا را طي مينشان مي

ومي دانند كه در بيرون آن دائره تنگ، عله خويشند، و از بيرون دائره معلوماتشان غافلند، و نميافكار تحريفي و علوم منحرف
 .نافع و معارف حقه و انساني وجود دارد

 439اعمال صالح خلق و خوي پسنديده را و اخالق پسنديده معارف حق و علوم و افكار نافع و صحيح را بدنبال دارد[ ..... ص : ]

شود مگر بعد از آنكه خلق و خوي خود را گيريم كه معارف حقه و علوم نافع براي كسي حاصل نمينتيجه مياز اين بيانات 
اصالح كرده و فضائل ارزشمند انسانيت را كسب كرده باشد كه اين همان تقوا است. پس حاصل كالم اين شد كه اعمال 

ديده، معارف حقه و علوم نافع و افكار صحيح را حفظ كند و اخالق پسنصالح، خلق و خوي پسنديده را در انسان حفظ مي
نمايد، از سوي ديگر اين علم نافع هم وقتي نافع است كه توأم با عمل باشد، كه هيچ خيري در علمي كه عمل با آن مي

 .نباشد، نيست

 439كنند[ ..... ص : انسان بيان ميآياتي از قرآن كه آثار تقوا را و آياتي ديگر كه آثار بي تقوايي و هوا پرستي را در طرز تفكر ]

شد كه اين مساله احتياج به شرح و ما هر چند اين بحث را به صورت يك بحث علمي اخالقي در آورديم، چون احسا َ مي
، چون «1» "وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ "و توضيح دارد و ليكن قرآن كريم همه جوانب آن را در يك جمله جمع كرده و فرمود:

 اين جمله راه رفتن نيست، بلكه منظور از

__________________________________________________ 

 ."14سوره لقمان، آيه  "در راه رفتنت ميانه رو باش.(1)
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، و نيز «1» "جْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناًإِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَ ":اين تعبير كنايه از اعتدال و ميانه روي در مسير زندگي است، و نيز فرموده
، يعني شما بدان جهت كه صاحب خرد هستيد در به «1» "وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوي وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ "فرموده:

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ  "كار بستن عقل و خردتان نيازمند به تقوا هستيد )و خدا داناتر است( و نيز فرموده:
 .«3» "وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "، و نيز فرموده:«2» "تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها

ت كه در مقابل آن آيات آثار شوم داد، آيات ديگري هسآيات فوق آثار ميانه روي و تقوا و خردمندي را تذكر مي



فَخَلَفَ مِنْ  "كند، توجه بفرمائيد:پرستي و استكبار از پذيرفتن حق و مهمل گذاشتن قلب و چشم و گوش را بيان ميشهوت
كه در اين آيه اثر « 2» "مَنَ وَ عَمِلَ صالِحاًبَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ، وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلَّا مَنْ تابَ وَ آ

سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي  "كند، و آن عبارت است از غي، يعني گمراهي، و نيز فرموده:شهوتراني را بيان مي
يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ ال يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ  الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ال يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ

، كه صريحا اعالم داشته آنهايي كه اسير قواي غضبي هستند از «2» "سَبِيلًا، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ
 شوند، آن گاه اضافه كرده كه اينه سوي راه غي و خطا سوق داده ميپيروي حق ممنوعند، و ب
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 ."14سوره انفال، آيه  "دهد.اگر از خدا پروا كنيد خداي تعالي برايتان فرقان )نيروي تشخيص( قرار مي(1)

 ."142سوره بقره، آيه  "من )پروردگارتان( پروا كنيد اي خردمندان.توشه برگيريد كه بهترين توشه تقوا است و از (2)

سوگند به نفس و تماميتي كه خدا در آن به كار برده، و در نتيجه تقواي آن را و فجورش را به آن الهام كرده، و هر كس (3)
 ."14سوره شمس، آيه  "ماند.هاي هستيش باز مياش كند از بهرهشود، و هر كس آلودهآن را تزكيه كند رستگار مي

 ."124سوره آل عمران، آيه  "از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد.(4)

مندي از آن را از دست دادند، شهوات را دنبال كردند، بعد از آن طبقه صالح، مردمي جانشين آنان شدند كه نماز را و بهره(5)
 "كسي كه توبه كند و ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهد.اينان خيلي زود گرفتار گمراهي و سردرگمي خواهند شد مگر 

 ."24سوره مريم، آيه 

اي كنم، بطوري كه هر آيت و معجزهورزند از آيات خود منصرف ميبه زودي كساني را كه بدون حق در زمين تكبر مي(6)
را راه  در عوض هر راه خطايي كه ببينند آن ببينند ايمان نياورند، و هر راه و رشدي پيش پايشان ببينند آن را انتخاب نكنند،

سوره  ".خود بگيرند، و اين بدان جهت است كه گفتيم از در تكبر آيات ما را تكذيب كردند، و به كلي از آن غافل بودند
 [.....] ."132اعراف، آيه 
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لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ  وَ "كيفر به جرم آن است كه از حق غافل شدند و نيز فرموده:
ن كه در اي« 1» "ئِكَ هُمُ الْغافِلُونَبِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُول

آيه اعالم داشته اگر اين طائفه را غافل خوانديم براي اين است كه اينها از حقائق معارف خاص بشر غافلند، پس دلها و 
اي رسد بدور است، و به جچشمها و گوشهايشان از رسيدن به آنچه يك انسان سعيد و انسان برخوردار از انسانيت به آن مي

تر از چهار پايان وحشي رسند، بلكه اينها بدبخترسد كه چهار پايان ميمي رسيدن به اين نعمت بزرگ به آن چيزهايي
هستند زيرا چهار پايان وحشي و درندگان براي رسيدن به آنچه دوست دارند و سازگار با خلقتشان هست افكاري دارند، 

 .مقدار فكر را هم ندارندكنند، ولي اين بينوايان اين كنند و چيزهايي را تصويب نميچيزهايي براي خود تصويب مي

 448تواند به آگاهيهايي خاص دست يابد با سخن ما منافات ندارد[ ..... ص : اين حقيقت قرآني كه با تقرب الي اللَّه، انسان مي]

پس از آنچه گذشت روشن شد كه قرآن كريم تقوا را شرط در تفكر و تذكر و تعقل دانسته و براي رسيدن به استقامت فكر و 
 .علم و رهايي آن از شوائب اوهام حيواني و القائات شيطاني شرط كرده كه علم همدوش عمل باشد اصابه

توان انكارش كرد و آن اين است كه داخل شدن انسان در تحت بله در اين ميان يك حقيقت ديگر قرآني هست كه نمي
ا كند كه آن آگاهيها را بيهايي موفق ميواليت الهي و تقربش به ساحت قد َ و كبريايي خداي تعالي انسان را به آگاه



كند كه از آن در، حقائقي را توان به دست آورد، دري به روي انسان از ملكوت آسمانها و زمين باز ميمنطق و فلسفه نمي
نواري كه أ هايي از آيات كبراي خدا، و انوار جبروت او است،توانند آنها را ببينند، و آن حقائق نمونهبيند، كه ديگران نميمي

 .خاموشي ندارد

توانستند ملكوت زنند، هر آينه انسانها ميها پيرامون دلهاي بني آدم دور ميامام صادق )ع( فرموده: اگر نبود كه شيطان
اند اين حديث و نيز در ميان رواياتي كه بيشتر راويان آن را از رسول خدا )ص( روايت كرده« 1»آسمانها و زمين را ببينند، 

 ه آن جناب فرمود: اگر زياده روي شما انسانها در سخن گفتن نبود، و اگر پريشاني و آشفتگياست ك

__________________________________________________ 

ايم، اينها كساني هستند كه دل دارند اما با دل خود كه بايد حق را از ما بسياري از جن و انس را براي جهنم آماده كرده(1)
ن حق بينند، و گوش دارند كه بايد با آدهند، و چشم دارند كه بايد با آن حق و باطل را ببينند نميميز دهند تميز نميباطل ت

الن ترند، و غافشنوند، آنان مثل چهار پايانند، بلكه وضع آنها بدتر است، و گمراهرا حق بشنوند و باطل را باطل، اما نمي
 ."124 سوره اعراف، آيه ".اندهمين طائفه

 .12ص  2المحجة البيضاء ج (2)
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خداي تعالي هم « 1»شنوم شنيديد آنچه را كه من ميبينم، و ميديديد آنچه را كه من ميدلهاتان نبود، هر آينه شما هم مي
وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ  "، ظاهر آيه شريفه:«1» "لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا، وَ إِنَّ اللَّهَ "فرموده:
رت را پروردگا "، نيز بر اين معنا داللت دارد، براي اينكه به دست آوردن يقين را نتيجه عبادت خوانده و فرمود:«2» "الْيَقِينُ

وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ  "ايد:فرم، و نيز آيه زير كه مي"عبادت كن تا يقين به دستت آيد
 ":فرمايد، كه وصف ايمان را گره خورده مربوط به مشاهده ملكوت دانسته، و نيز آيه شريفه زير كه مي«3» "مِنَ الْمُوقِنِينَ

و نيز فرموده: إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ « 2» "جَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِكَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْ
، اين خود يك حقيقتي است قرآني كه خواننده عزيز بايد براي رسيدن به «2» "ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  "و آيه "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ... "(22يعني تفسير سوره مائده )آيه  -فصل آن منتظر آيندهبحث م
 .باشد -«2» "عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ...

ت بشر بر آن فكر فطري را كه خلقو قرآني بودن اين حقيقت منافاتي با سخنان قبلي ما ندارد )كه گفتيم قرآن كريم طريقه ت
كند( براي اينكه رسيدن به ملكوت آسمانها و زمين موهبتي است طريقه است و حيات بشر مبتني بر آن است پيشنهاد مي

دهد، و معلوم است كه عاقبت از آن مردم با الهي كه خداي تعالي هر يك از بندگان خود را كه بخواهد به آن اختصاص مي
 (توان كل بشر را از طريقه تفكر باز داشت، به اميد اينكه كل بشر مشمول چنين موهبتي شوندكن نميتقوا است، )لي

__________________________________________________ 

 .122ص  2مسند االمام احمد بن حنبل ج (1)

سوره  "حققا خدا با نيكوكاران است.كنيم، و مكنند ما به راههاي خود راهنماييشان ميآنها كه در راه ما جهاد مي(2)
 "24عنكبوت، آيه 

 ."44سوره حجر، آيه "(3)

 "و ما اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم، تا چنين و چنان شود و تا از صاحبان يقين گردد.(4)
 ."22سوره انعام، آيه 



 ديديد، و سپس آن را به عين اليقين مشاهدها دوزخ را ميشديد مسلمنه چنين نيست بلكه اگر صاحب علم اليقين مي(5)
 ."2سوره تكاثر آيه  "كرديد.مي

 داني عليين چيست، كتابي است نوشته شده كه فقط مقربينمحققا كتاب و نامه اعمال نيكان در عليين است، و تو نمي(6)
 ."11سوره مطففين، آيه  "كنند.درگاه خدا آن را مشاهده مي

 ."142ئده، آيه سوره ما"(7)
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 443بحث تاريخي ])در باره پيدايش و سير علوم عقليه در ميان مسلمين([ ..... ص : 

 اشاره

اندازيم تا ببينيم امت اسالم با همه اختالفي كه در طوائف و در اين بحث نظري اجمالي و كوتاه در تاريخ تفكر اسالمي مي
ه سازيم كه ما در اين بحث باي را در تفكر سلوك كردند، البته قبال اين نكته را خاطرنشان ميطريقهمذاهب آن هست چه 

پردازيم، تنها عوارض و تحولي را كه در منطق قرآن رخ داده از نظر گذرانده حق بودن يا باطل بودن اين مذاهب نمي
اين بحث كاري به افتخارهايي كه موافقين كرده و كنيم، حتي در موافقت و مخالفت آن را اثبات نموده و تحكيم مي

اند نداريم، نه به ريشه آن حرفها كاري داريم و نه به شاخ و برگهايش، چون پرداختن به آن عذرهايي كه مخالفين آورده
 .حرفها طريقه ديگري است از بحث، حال چه اينكه مذهبي باشد يا نباشد

هايي كه براي تمامي شؤون زندگي بشر تشريع كرده بدون هيچ و سنت قرآن كريم با منطق خاص به خودش در احكام
قيدي و شرطي نوع انسان را در همه احوالش محكوم به احكام خود دانسته، چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع، چه 

ا لم يا جاهل، شاهد يصغير و چه كبير، مرد يا زن، سفيد يا سياه، عربي يا عجمي، حاضر يا مسافر، شهري يا روستايي، عا
اش و چه اخالق و اعمالش مداخله كرده و در اين غايب، در هر جايي و در هر زماني كه باشد، و در كل شؤونات او چه عقيده

 .هيچ شكي نيست

اي از نواحي زندگي بشر داشته باشد اصطكاك و ها كه ارتباط با ناحيهبا اين حساب، پس قرآن با تمامي علوم و صنعت
وشني كند، به رد دارد، و اين معنا نيز از خالل آياتي از قرآن كريم كه بشر را به تدبر، تفكر، تذكر و تعقل دعوت ميبرخور

شود كه قرآن در دعوت بشر به تحصيل علم و از بين بردن جهل و سر در آوردن از اسرار آنچه كه از اجزاي عالم فهميده مي
ي جمادات و نباتات و حيوانات و انسانها و آنچه مربوط به ما وراي عالم ما است از ما است از سماويات گرفته تا ارضيات يعن

ها و شود و منظور اسالم از اين تحريكمالئكه و شيطانها و لوح و قلم و غير اينها بياناتي دارد، كه رساتر از آن تصور نمي
را بشناسد، و به آنچه كه به نحوي از انحاء  تشويقها اين است كه بشر به وسيله معرفت به آنچه گفته شد خداي سبحان

اي ارتباطي با سعادت در زندگي انساني و اجتماعي انسانها دارد آشنا گردد و بفهمد كه براي به دست آوردن چنين زندگي
  .چگونه اخالقي كسب كند و چه شرايع و حقوقي را رعايت نمايد و چه احكام اجتماعي را مورد عمل قرار دهد
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ار و اي را كه فطرت بي اختيكند، همان طريقهاز سوي ديگر در سابق توجه كرديد كه اسالم طريق تفكر فطري را تاييد مي
 .كند، و بشر راهي براي فرار از آن ندارد، و اين واقعيت همان سير منطقي استبدون سفارش كسي به آن دعوت مي

كند هاي منطقي يعني برهان و جدل و موعظه را به كار برده، و امتي را كه هدايت ميقرآن كريم خودش هم اين صناعت



ز ا -آنچه جنبه نظري دارد و خارج از مرحله عمل است -دعوت نموده به اينكه از آن طريق پيروي كند، يعني مطالب خود را
باشد و  كنند و يا به بياناتي كه عبرت انگيز راه برهان تعقيب كنند و در غير آن يعني در حكمت عملي به مسلميات استدالل

شنونده را به عبرت وا دارد، و نيز قرآن كريم در بيان مقاصدش سنت نبويه را معتبر كرده و پيروي از رسول خدا )ص( را 
 اسوه و خط سير معين فرمود، مسلمانان نيز دستورات آن حضرت و سخنانش را حفظ نموده و از مشي علمي آن جناب تقليد

 .كنداش از استادش پيروي ميآموز در سلوك علميكردند، آن چنان كه يك دانش

 444اشاره به وضع علمي مسلمين در عهد رسول اللَّه )ص( و تحوالتي كه پس از رحلت آن حضرت پديد آمد[ ..... ص : ]

با تعاليم اسالمي بودند، و جديد العهد  (مردم در عهد رسول خدا )ص( )منظورمان ايام اقامت آن جناب در مدينه است
تر به حال انسانهاي قديمي بود كه با ذهني ساده و غير فني به بحثهاي علمي حالشان در تدوين علوم و صناعات شبيه

پرداختند، البته با همه عنايتي كه به تحصيل و تحرير علم داشتند، و لذا در آغاز اولين قدمي كه برداشتند حفظ قرآن و مي
شنيدند حفظ پس حفظ احاديث بود، يعني سخناني كه از رسول خدا )ص( و با يك واسطه از آن جناب ميقرائت آن و س

ي كردند( كسنمودند، چون )به جز افرادي كه اي بسا از عدد انگشتان تجاوز نميكردند، و از حفظ براي ديگران نقل ميمي
ر مناظراتي در خصوص علم كالم بود، كه يا در بين خود دانست، قدم دومي كه در مسير علم برداشتند مختصنوشتن را نمي

مخصوصا يهوديان و مسيحيان، چون قبائلي از اين دو ملت  -داشتند و يا با بعضي از غير مسلمانان و صاحبان مذاهب بيگانه
سلمانان كه م زيستند، از همين جا بود كه علم كالم پيدا شد، اشتغال ديگريدر شبه جزيره عربستان و در حبشه و شام مي

داشتند نقل و روايت اشعار بود كه خود يك سنت قديمي عرب بود، ولي اسالم اهتمامي به امر آن نكرد و در كتاب مجيدش 
 .حتي يك كلمه شعر و شعرا را نستود سنت رسول خدا )ص( نيز پر و بالي به آن نداد

جرياني به خود گرفت كه معروف است، و اختالف اين وضع بود تا وقتي كه رسول خدا )ص( رحلت نمود، و مساله خالفت 
ناشي از مساله خالفت بابي به ابواب علم كالم افزود، و يكي ديگر از مسائل علم كالم شد كه دانشمندان اسالمي را به خود 
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و قاريان قرآن، از تر َ اينكه مبادا چيزي از قرآن در زمان خليفه اول بعد از جنگ يمامه و شهادت جمع بسياري از حافظان 
فراموش شود قرآن را جمع آوري كردند، در عهد او كه تقريبا به دو سال طول كشيد امر به اين منوال گذشت، سپس در 

 .عهد خليفه دوم بار ديگر قرآن جمع آوري شد

هد وي رخ داد، گسترش يافت. مسلمانان از تعمق در و چون آوازه اسالم بلند شد و قلمرو آن در اثر فتوحات عظيمي كه در ع
مسائل علمي و روابط علوم و ترقي در مدارج آن باز ماندند، حال يا بدين جهت بود و يا براي اينكه خود را نيازمند به توسعه 

لوم شده عدانستند، چون در آن روزگاران علم چيزي نبود كه فضيلت و اهميتش براي بشر معلم و بسط مسائل علمي نمي
باشد، و به همان مقدار براي انسان محسو َ بود كه آثار آن را ديده باشند، و معلوم است كه علمي كه اثر محسوسي براي 

 .شناختهديده و ميبشر آن روز داشته همان صنعت بوده، امتي آن را در امتي ديگر مي

هاي جاهالنه عرب كه در اثر تربيت آن غريزهاز سوي ديگر با فتوحات پي در پي و پر اهميتي كه نصيب عرب گرديد 
ها بار ديگر سركشي آغاز كرد و در نتيجه به تدريج اسالمي فروكش شده بود، بار ديگر سر به طغيان كشيد، غرورها و نخوت

اسالم  تو آرام آرام روحيه امتهاي مستكبر و استعمارگر را به خود گرفتند، شاهد اين مطلب شيوع تقسيم و پاره پاره شدن ام
آن روز است، به عرب و غير عرب )به اين معنا كه امت عرب نعمت عظماي اسالم و اين دين نجات بخش را به حساب 

لقب داد( شاهد ديگرش رفتار معاويه است كه در آن ايام والي شام بود، و  -بردگان -خود حساب كرد، و غير عرب را موالي



مسلمانان چون قيصرهاي روم رفتار كرد، شواهد بسيار ديگري بر اين معنا  حكومت اسالمي را رنگ سلطنت داد، و در بين
هست كه تاريخ از لشگريان اسالم ضبط نموده و همين روش خلق و خوي مسلمانان را عوض كرد و معلوم است كه 

 .نفسيات آن چناني در سير علمي و مخصوصا در تعليمات قرآني اثر گذاشت

داشتند و سير علمي تا آن حدي كه در سابق پيش رفته بود متوقف شد، يعني اشتغاالت و آن مقدار معارفي كه از دين 
 .علميشان منحصر در قرائت قرآن بود، قرائتي منسوب به زيد بن ثابت و قرائتي منسوب به ابي و ابن مسعود و غير آنان بود

ار شد، به حدي كه عمر بعضي از صحابه و اما حديث در آن زمان به نحو چشمگيري رواج يافت و نقل و ضبط احاديث بسي
اي از اهل كتاب به اسالم در آمدند و را از نقل حديث نهي كرد، زيرا او زياده از حد حديث گفته بود، از سوي ديگر عده

 محدثين كه كارشان نقل حديث بود 
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د را با آنچه از هاي خونهاي انبيايشان و امتهايشان را شنيدند و شنيدهمطالب بسياري از آنان در باره اخبار كتابهايشان و داستا
احاديث كه از رسول خدا )ص( شنيده و حفظ كرده بودند مخلوط نموده، و جعل احاديث دروغين و دستبرد در احاديث صحيح 

)ص( نقل شده مقدار بسيار  را شروع كردند كه امروز در ميان احاديثي كه از طرق صحابه و راويان صدر اول از رسول خدا
ببي كند و عمده سشود كه قرآن كريم به ظاهر الفاظش آنها را دفع ميزيادي از اين كلمات دروغين و بريده بريده يافت مي

 .كه باعث اين دستبردها شد چند امر بود

 بودند، و حتي افرادي را هماول احترام بسيار زيادي بود كه مردم براي همنشيني رسول خدا )ص( و براي حفظ حديث معتقد 
كردند مزيتي بر ساير مردم قائل بودند، و آنان كه رسول خدا )ص( را نديده بودند و تنها از اصحاب آن جناب احاديثي نقل مي

براي اينكه در بين جامعه سر و گردني  -چه اليق و چه نااليق -كردند، و همين جهت باعث شد كه هر كسيرا تعظيم مي
لندتر داشته باشد، به نقل حديث پرداخته و خود را محدث و راوي قلمداد كند، حتي كساني هم كه يهودي از سايرين ب

و محترم  افتادكرد در جامعه آن روز جا ميبودنشان يا نصراني بودنشان مسلم بود با اين حال به صرف اينكه حديث نقل مي
آمد به عنوان حديث تر شود هر چه از دهانش در ميند و محترمشد، و قهرا براي اينكه اين محدث از آن ديگري جلو بزمي
 .گفتمي

عامل دوم جعل حديث، حرص شديدي بود كه اين افراد در حفظ حديث داشتند همين حرص در حفظ حديث و نقل آن 
نند، قت كگذاشت كه در باره درستي و نادرستي حديث و تدبر در معناي آن و مخصوصا عرضه كردن آن بر كتاب خدا دنمي

گرفت، با اينكه قرآن كريم اصل دين بود و ساختمان دين بر اين پايه و اصل نهاده شده بود، فروع دين از اين اصل ريشه مي
رسول خدا )ص( هم بطوري كه در نقل معتبر آمده سفارش اكيد كرده بود كه هر سخني را از هر كسي نپذيرند، بلكه 

 "كنند، در صورتي كه مخالف قرآن بود رهايش كنند، و در حديث معتبر فرموده بود: هاي خود را بر قرآن كريم عرضهشنيده
 .شوند و احاديثي ديگر از اين قبيلبزودي حديث تراشان عليه من زياد مي "ستكثر علي القاله

ايي باره لغزشه همين معنا فرصتي شد براي اينكه احاديث جعلي و دروغيني در مورد صفات خدا و اسماء و افعال او و نيز در
كه به انبياي گرامي نسبت داده شده، و اعمال زشت كه به رسول خدا )ص( نسبت داده شده و آن جناب را مشوه جلوه داده، 

و در باره خرافاتي در خلقت و ايجاد و داستانهاي دروغيني از امتهاي گذشته و در باره تحريف شدن قرآن و مسائل ديگري از 
 .ها بگردد، احاديثي كه دست كمي از خرافات تورات و انجيل ندارداين قبيل در دست و دهن
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نتيجه اين وضع آن شد كه تقدم و عمل در بين قرآن و حديث تقسيم شود، يعني تقدم و احترام صوري از آن قرآن و اخذ و 



و اين سيره نكوهيده يعني مسامحه در عرضه  عمل از آن حديث شود، و در اندك مدتي قرآن از حيث عمل متروك گردد،
حديث بر قرآن، هم چنان در بين امت استمرار يافت و تا به امروز نيز عمال استمرار يافته، هر چند كه امت آن را به زبان 

ت فداند، قرآن كريم نيز از آن پيشگويي كرده و فرموده كه رسول خدا )ص( در قيامت خواهد گانكار نموده و ناپسند مي
 «1»اي قليل كه در هر عصري از اين انحراف دور ماندند. پروردگارا امت من قرآن را متروك گذاشتند، اال عده

ي در اي كه هر قومانگاري عينا يكي از اسبابي بود كه باعث شد بسياري از خرافات قومي و قبيلهو همين مسامحه و سهل
الداء  "ويد:گبه عنوان يك اعتقاد ديني باقي بماند، آري مثل معروف مي قديم به آن معتقد بودند بعد از مسلمان شدنش نيز

 .زايددرد، دردي ديگر مي "يجر الداء

عامل سوم در جعل احاديث ماجرايي بود كه بعد از رحلت رسول خدا )ص( در مساله خالفت پيش آمد و اراي عامه مسلمين 
ستور رسول خدا )ص( به آن حضرات تمسك جسته، و به آنان اي طبق ددر باره اهل بيت آن جناب مختلف گرديد، عده

عشق ورزيدند، جمعي ديگر از آن حضرات روي گردانيده و اعتنايي به امر آنان و مكانتشان به علم قرآن نكردند و براي 
ي احاديثآگاهي و يادگيري علم قرآن به غير آن حضرات مراجعه نمودند، جمعي ديگر با آن حضرات دشمني نموده، با جعل 

دروغين به آنان بدگويي كردند، با اينكه رسول خدا )ص( در مواقفي و كلماتي كه احدي از مسلمانان در صحت آنها و در 
داللت آنها ترديد نكرده، سفارش فرموده بود كه علم دين را از اهل بيت او بگيرند، و چيزي به اهل بيت او نياموزند، و اينكه 

ترند، و نيز به امت فرمود كه اهل بيتش هرگز در تفسير قرآن خطا ت به كتاب خدا آگاهاهل بيت آن جناب از همه ام
شوند و در حديث معروف به ثقلين كه بطور تواتر نقل شده، و احدي در آن ترديد كنند و در فهم قرآن دچار اشتباه نمينمي

گذارم، يكي كتاب خدا و ديگر عترتم را، و ايه ميروم و به جاي خود دو چيز بس گرانمنكرده، و فرمود: من از ميان شما مي
اين دو، تا ابد با همند و از يكدگر جدا نخواهند شد، تا بر لب حوض كوثر بر من در آيند، )تا آخر حديث( و در بعضي از طرق 

 همين حديث آمده كه سپس

__________________________________________________ 

 ."24سوره فرقان، آيه "(1)
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هر  "چيزي به اهل بيت من نياموزيد كه آنان اعلم از شمايند، و نيز در حديثي مستفيض كه بسيار نقل شده فرموده: :فرموده
، كه "بايد كه جاي خود را آماده در دوزخ بداند -كس قرآن را به رأي خود )يعني بدون سؤال از اهل بيت( )ع( تفسير كند

 .هاي محكم و متشابه گذشتدر سابق يعني در جلد سوم اين كتاب در بحثبحث آن 

 440اعراض از اهل بيت )ع( بزرگترين شكاف را در نظام تفكر اسالمي پديد آورد[ ..... ص : ]

و اين اعراض از اهل بيت )ع( بزرگترين شكافي بود كه در نظام تفكر اسالمي پديد آمد و باعث شد علم قرآن و طريقه 
خواند در بين مسلمانان متروك و فراموش شود، شاهد بسيار روشن آن اين است كه در ري كه قرآن به سوي آن ميتفك

خوريم كه از امامان اهل بيت روايت شده باشد، آري اگر شما خواننده محترم از يك سو جوامع حديث كمتر به احاديثي بر مي
د دادنو حرص و ولعي كه مردم در اخذ و شنيدن حديث از خود نشان مي مقام و منزلتي كه اهل حديث در زمان خلفا داشتند،

در نظر بگيري، و از سوي ديگر در بين دهها هزار حديثي كه در جوامع حديث گرد آوري شده احاديث منقوله از علي و حسن 
 دندان خواهي و حسين در ابواب مختلف معارف دين و مخصوصا در تفسير نقل شده بشماري آن وقت انگشت حيرت به

گزيد )كه خدايا چطور شد فالن صحابه كه بيش از دو سه سال رسول خدا )ص( را نديد دهها هزار حديث دارد، ولي اهل 



بيت رسول خدا )ص( كه در خلوت و جلوت و در كودكي و جواني در سفر و حضر با آن جناب بودند حديث چنداني در جوامع 
ي از اهل بيت نقل نكردند؟ و چرا تابعين يعني طبقه دوم مسلمين رواياتي كه از آن ندارند؟!!( و چرا صحابه حتي يك حديث

كند؟ و چرا حسن بن علي )با اينكه خليفه ظاهري نيز بود( احاديثش به ده عدد اند از صد تجاوز نميحضرات نقل كرده
ا نها روايات وارده در خصوص تفسير رها تشود؟ با اينكه بعضيرسد؟ و چرا از حسين بن علي حتي يك حديث ديده نمينمي

اند، كه سيوطي آنها را در كتاب اتقانش آورده و گفته اند به هفده هزار بالغ شده، كه تنها جمهور آنها را نقل كردهآمار گرفته
ه نيز اب فقاين عدد رواياتي است كه در تفسير ترجمان القرآنش كه الدر المنثور خالصه آن است آورده و روايات وارده در ابو

اند كه در ابواب مختلف فقه از همين نسبت را دارد، و بعضي از آمارگران از اين قبيل احاديث تنها به دو حديث برخورده
 .حسين )ع( روايت شده، و چرا بايد چنين باشد؟

ند؟ و يا اگر از آنان تواند داشته باشد كه مردم از اهل بيت دوري كردند، و از حديث آنان اعراض نمودآيا علتي جز اين مي
حديث گرفتند و بسيار هم گرفتند ليكن در دولت اموي به خاطر دشمني كه امويان با اهل بيت داشتند آن احاديث از بين 

 رفت و به فراموشي سپرده شد؟

  .دانيمنمي
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جمع قرآن در اوائل رحلت رسول خدا )ص(، و در اما اين قدر هست كه كنار زدن علي )ع( و شركت ندادن آن جناب در 
 .كنداواخر عهد عثمان و نيز تاريخ حسن و حسين احتمال اول را تاييد مي

هايي كه امت اسالم و يا حكومت اموي در باره علي )ع( نمودند كار را بدان جا كشانيد كه نه تنها تمامي كشياين حق
ها حتي نهج البالغه را نيز انكار كردند، كه كالم آن جناب باشد، آري بعضياحاديث آن جناب مورد اعراض واقع شد، بلكه 

هاي برجسته و غراي نهج البالغه مورد سؤال و ترديد قرار گرفت، ولي خطبه بتراء زياد بن ابيه و اشعاري كه يزيد در خطبه
 .كردندباره شراب سروده جاي هيچ اختالفي نبود و حتي دو نفر هم در باره آنها اختالف ن

اهل بيت پيغمبر هم چنان مظلوم و مقهور بودند، و احاديثشان متروك بود، تا آنكه امام باقر و امام صادق )ع( در يك 
اي از زمان يعني در دوره انتقال حكومت از بني اميه به بني العبا َ قيام نموده آنچه از احاديث پدران بزرگوارشان به برهه

اي مردم بيان كردند و آنچه از معارف اسالم كه مندر َ گشته اثري از آن نمانده بود براي دست فراموشي سپرده شده بود بر
مردم بيان كردند. اما مع االسف احاديثي كه آن دو بزرگوار و ساير امامان از پدران خود نقل نموده در اختيار امت اسالم 

رسول خدا )ص( دست بردند، كلمات آن حضرات نيز مورد نهادند، نيز از دسيسه و دستبرد سالم نماند، همانطور كه در كلمات 
دستبرد قرار گرفت، به شهادت اينكه خود آن دو بزرگوار به اين معنا تصريح نموده، چند نفر از وضاعين و حديث تراشان را 

از رواياتي كه از ع( بسياري )براي مردم نام بردند، مانند مغيرة بن سعيد، و ابن ابي الخطاب، و ... و بعضي ديگر از ائمه 
ها افتاده بود انكار نموده و به شيعيان خود دستور فرمودند هر حديثي كه از رسول خدا )ص( و از خود ايشان در دست و دهن

 .شود بر قرآن عرضه كنيد، آنچه موافق با قرآن است بگيريد، و آنچه مخالف است رها كنيدما براي شما نقل مي

مار به اين دستور عمل ننمودند، و مخصوصا به رواياتي كه در غير مورد مسائل فقهي بود اما مردم مگر افرادي انگشت ش
بدون عرضه آنها بر قرآن پذيرفتند، و رفتار عامه مردم شيعه در قبول هر سخني كه جنبه حديث داشت رفتار عامه مردم 

 .سني در مورد احاديث نبوي بود

كردند كه جمعي قائل شدند به اينكه ظواهر قرآن حجت نيست، ولي كتابهايي و حتي عامه شيعه در اين امر آن چنان افراط 
ديگر از قبيل مصباح الشريعه و فقه الرضا و جامع االخبار حجت است، و افراط را از اين حد نيز گذرانده به جايي رساندند كه 



 گفتند: حديث هر چند كه 
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تواند قرآن را تفسير كند، و اين حرف نظير و هم سنگ سخني است كه بيشتر اهل سنت مخالف صريح قرآن باشد مي
رسد قضاوتي كه دانشمندان در باره رفتار تواند قرآن را نسخ كند، و به نظر مياند، و آن اين است كه حديث اصال ميگفته

رفتند و عترت را رها كردند و سر انجام كارشان اند: اهل سنت كتاب را گاند قضاوت درستي باشد، آنها گفتهامت اسالم كرده
بدانجا كشيده شد كه كتاب هم از دستشان رفت، و شيعه عترت را گرفته كتاب را رها كردند، و سر انجام كارشان بدينجا 

توان گفت كه امت اسالم بر خالف دستور صريح رسول خدا )ص( كه كشيده شد كه عترت هم از دستشان رفت، پس مي
 .، هم قرآن را از دست دادند، و هم عترت را، هم كتاب را و هم سنت را"اني تارك فيكم الثقلين ... "فرموده:

اين راهي كه امت در مورد حديث پيش گرفت يكي از عواملي است كه در قطع رابطه علوم اسالمي يعني علوم ديني و ادبي 
هاي درخت طيبه قرآن و دين بود، زله شاخ و برگها و ميوهاز قرآن كريم اثري به سزا داشت، با اينكه همه آن علوم به من

دهد، چون اگر در باره اين اش را در هر آني ميدرختي كه اصلش ثابت و فرعش در آسمان است و به اذن پروردگارش ميوه
ن ممكعلوم دقت به خرج دهي خواهي ديد كه طوري تنظيم شده كه پيدا است گويي هيچ احتياجي به قرآن ندارد، حتي 

است يك محصل همه آن علوم را فرا بگيرد متخصص در صرف و نحو بيان و لغت و حديث و رجال و درايه و فقه و اصول 
بشود، و همه اين درسها را تا آخر بخواند و قهرمان اين علوم نيز گردد، و حتي به پايه اجتهاد نيز برسد، ولي قرآن را آن طور 

چ شود از اين ديدگاه هيه عبارتي اصال دست به هيچ قرآني نزده باشد، پس معلوم ميكه بايد نتواند قرائت كند، و يا ب
ه اي ندارند، و العياذ باللَّاي ميان آن علوم و ميان قرآن نيست و در حقيقت مردم در باره قرآن به جز قرائت هيچ وظيفهرابطه

ندارد، پس شما خواننده عزيز  -دث ناگوار محفوظ بماندتا از حوا -قرآن ارزشي جز خواندن و يا آويزان كردن به گردن نوزاد
 .يمگوئاگر از اين قسم مسلمانان هستي عبرت بگير و در رفتارت با قرآن تجديد نظر كن، حال بر سر سخن آمده و مي

 428. ص : علم حديث و علم كالم در زمان خالفت عمر و سپس در زمان خالفت امير المؤمنين و سپس در دوران بني اميه[ ....]

بحث در باره قرآن كريم و در باره حديث در زمان عمر آن سرگذشتي را داشت كه شنيديد، و اما در عهد خالفت عمر دامنه 
علم كالم رو به وسعت نهاد، و علتش اين بود كه در اثر فتوحات بسيار وسيعي كه نصيب امت اسالم شد قلمرو سرزمين 

ين آنان ها و مذاهب ديگر، بيشتر شد و در بمسلمانان با غير مسلمانان و صاحبان آئيناسالم گسترش يافته و بالطبع اختالط 
خواستند در باره اديان و مذاهب بحث كنند، در نتيجه هايي اهل بحث بودند كه ميهايي و بطريقعلمايي و احباري و اسقف

ينيم در كتب رجال علمايي از فن كالم كه ببحثهاي كالمي اوج گرفت، ولي در آن ايام اين بحثها تدوين نشد، چون مي
 .اندشرح حالشان آمده، همه بعد از اين عصر و تاريخ بوده
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تا آنكه دوره خالفت عثمان رسيد، و عثمان با آن همه سر و صدايي كه عليهش بپا شد، و شورشي كه مردم بر او كردند هيچ 
قي كه يافت اين بود كه قرآنهاي متعددي كه بين مردم بود جمع آوري نموده و منحصر در كاري از پيش نبرد و تنها توفي

 .يك نسخه كرد

ي و هاي قبلو امر به همين منوال بود تا زمان خالفت علي )ع( رسيد، تمام ايام خالفت آن حضرت نيز به اصالح مفاسد دوره
 .ي از آن اختالفها سپري شدبه حل اختالفات داخلي و به اداره جنگهاي پي در پي و ناش

ابو  اش بنامچيزي كه هست آن جناب با همه آن گرفتاريها توانست كليات علم نحو را تدوين نموده و به يكي از صحابه



االسود دوئلي دستور دهد تمامي جزئيات قواعد نحو را گرد آورد، و ديگر در ساير علوم نتوانست قدمي بر دارد، جز اينكه 
يثي براي مردم القاء كرد كه در آنها مواد اوليه معارف ديني و اسرار نفيس قرآني بطور جامع نهفته بود، البته ها و احادخطبه

 .بحثهايي كالمي نيز داشته كه در جوامع حديث ضبط شده

ها روي كار آمدند، و در خصوص قرآن و حديث امر به همان منوال بود تا دوران سلطنت بني اميه سپري شد، و عباسي
خالصه تا اوائل قرن چهارم از هجرت كه تقريبا آخر دوران زندگي ائمه اثني عشر شيعه بود حادثه مهمي در طريق بحث از 

قرآن و حديث رخ نداد، غير از آن رفتاري كه معاويه در خاموش كردن نور اهل بيت )ع( و محو آثار آنان داشت و به اين 
احاديثي جعل كنند، حادثه ديگر اينكه  (هل بيت و فضائل خود او و همدستانشمنظور دستور داد افرادي )بيشمار در مذمت ا

در اين عهد حكومت ديني به سلطنت استبدادي و سنت اسالمي به سيطره امپراطوري مبدل شد، حادثه سوم اين بود كه در 
ته شود و اين اولين باري اي نوشعهد حكومت عمر بن عبد العزيز و از ناحيه وي دستور صادر شد كه احاديث در مجموعه

 .دششود، چون تا آن روز احاديث به روي كاغذ نيامده بود، و تنها در حافظه اشخاص ضبط مياست كه احاديث نوشته مي

و در اين برهه از زمان، ادبيات زبان عرب به منتهي درجه رواجش رسيد كه آغاز آن در زمان معاويه بود، چون او بسيار اصرار 
را ترويج كند، بعد از او ساير پادشاهان اموي و عباسي نيز اين روش را دنبال كردند و ترويج شعر تا به آنجا داشت كه شعر 

دادند و مردم يكسره به سوي سرودن شعر و رسيد كه در برابر يك شعر زيبا و يا يك نكته ادبي، صدها هزار دينار جائزه مي
آوردند، منظور اين پادشاهان و از اين راه اموال بسيار هنگفتي به چنگ مي روايت شعر و اخبار عرب و تاريخ آن روي آوردند،

 ها اموي .از ترويج شعر، تحكيم موقعيت خودشان بود
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ي خواستند خود را در مقابل بنها ميخواستند با مدح مداحان موقعيت خود را در برابر بني هاشم تحكيم بخشند و عباسيمي
خواستند به اين وسيله مردم را كردند باز به همين منظور بود ميفاطمه مطرح كنند، و اگر دانشمندان را اكرام و احترام مي
 .خواست در بين مردم حكومت و زور گويي كنندتحت سيطره خود در آورده و به هر نحوي كه دلشان مي

عر هاي علمي به شبسياري از علما در مسائل عقلي و يا بحثنفوذ شعر و ادب در مجتمع علمي مسلمانان به حدي رسيد كه 
ه شد كه مطالب علمي و نظري را بر پايكردند و بسيار ميخواستند ميجستند و آن گاه هر حكمي كه مييك شاعر تمثل مي

ارد بحث علمي مسائل لغوي پي نهاده و حد اقل قبل از ورود در بحث، اول در باره اسم موضوع، بحث لغوي نموده و سپس و
 .شدند، همه اينها اموري است كه آثار عميقي در طرز فكر دانشمندان و منطقشان و سير عمليشان داشته استمي

 420[ ..... ص : "اشاعره "و "معتزله "پيدايش دو مسلك كالمي متفاوت:]

نوشته شد، و چيزي از تاريخ پيدايش  هاهاي كالمي نيز رواج يافت، و در باره آن كتابها و رسالهدر همين ايام بود كه بحث
آن نگذشته بود كه دانشمندان علم كالم به دو گروه يعني فرقه اشاعره و فرقه معتزله تقسيم شدند، البته اصول افكارشان در 
زمان خلفا و بلكه در زمان رسول خدا )ص( موجود بود، احتجاجهايي كه از علي )ع( در مساله جبر و تفويض و مساله قدر و 
استطاعت و مسائلي غير اينها روايت شده دليل بر اين مدعا است، و نيز رواياتي كه در اينگونه مسائل از شخص رسول خدا 

القدرية  "و يا فرموده:« 1» "ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين ")ص( نقل شده است، مانند اين حديث كه فرموده:
 .«1» "مجو َ هذه االمة

دو طائفه هر يك به امتياز مسلكي از طائفه ديگر ممتاز شد، و آن اين بود كه معتزله عقل را در چيزي نگذشت كه اين 
مسائل علمي بر ظواهر ديني ترجيح داده و حاكم كردند، مثال قائل به حسن و قبح عقلي، و قبح ترجيح بدون مرجح و قبح 



 تفويض و اقوالي ديگر گرديدند، در مقابل آنان اشاعره هاي شاق و بيرون از حد طاقت شدند و نيز قائل به استطاعت وتكليف
ظواهر ديني را بر حكم عقل حكومت داده، مثال گفتند عقل از خودش حكم به هيچ حسن و قبحي ندارد، خوب آن است كه 

يچ ه شرع بگويد خوب است، و بد آن است كه شرع آن را بد دانسته باشد، و نيز گفتند ترجيح بال مرجح جائز است، و بشر
 استطاعتي از خود ندارد، و بشر مجبور در

__________________________________________________ 

 .نه جبر درست است و نه تفويض بلكه حق مطلب چيزي است متوسط بين آن دو(1)

 (2ص  2قدري مذهبان، مجوسان اين امتند. )بحار االنوار ج (2)
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 .خويش است، و كالم خدا قديم است و اقوالي ديگر نظير اينها كه در كتب آنان ضبط شدهافعال 

سپس فن كالم را مدون و مرتب كرده و براي آن اصطالحاتي درست نمودند، بنا گذاشتند كه وقتي فالن كلمه را به كار 
باحث معنون به عنوان امور عامه، از فالسفه بريم منظور فالن معنا است، و مسائل غير كالمي نيز بر آن افزودند تا در ممي

عقب نمانند، و البته اين بعد از زماني بود كه كتب فلسفه به زبان عربي ترجمه شد و در َ دادن و در َ خواندنش در بين 
 "و "اعتزال "اند: ظهور علم كالم در اسالم و منشعب شدنش به دو شعبهمسلمانان شايع گشت، و اينكه بعضي گفته

بعد از انتقال فلسفه به عرب بود درست نيست، دليل بر نادرستي آن وجود مسائل و آراي متكلمين در خالل  "اشعريت
 .رواياتي است كه صدور آن قبل از تاريخ انتقال فلسفه بوده

 نشروش اعتزال از روز اول پيدايشش تا اوائل عهد عباسيان يعني اوائل قرن سوم هجري روز به روز به جمعيت و طرفدارا
گرفت ولي از آن تاريخ به بعد رو به انحطاط و سقوط نهاد، تا آنكه شد، و شوكت و ابهت بيشتري به خود ميافزوده مي

پادشاهان ايوبي همه طرفداران اين مكتب را از بين بردند، و مكتب اعتزال به كلي منقرض گرديد و كساني كه در عهد 
هايشان را كسي جز خداي كشته شدند آن قدر زياد بودند كه عدد كشته ايوبيان و بعد از آن به جرم داشتن اين مكتب

داند در اين زمان بود كه جو بحثهاي كالمي براي اشعريها صاف و بدون مزاحم شد، و اشاعره در مذهب خود سبحان نمي
ان مواره و تا به امروز در بين آندانستند، هتوغل و پيشرفت كردند، و با اينكه فقهاي آنان در آغاز ادامه اين بحثها را گناه مي

 .رائج مانده است

 423هاي كالمي[ ..... ص : سبقت شيعه بر اشاعره و معتزله در بحث]

قبل از معتزله و اشاعره شيعه در همان ابتداي طلوعش به بحثهاي كالمي پرداخت يعني بعد از رحلت رسول خدا )ص( رقم 
ذر و مقداد و عمار و عمرو بن الحمق و غير آنان و از بزرگان تابعين امثال اي از بزرگان صحابه چون سلمان و ابي عمده

رشيد حجري و كميل و ميثم تمار و ساير علويين آغازگر اين بحثها بودند، كه همه آنان به دست امويان كشته شدند، ولي در 
د گرديد و بحثهاي كالمي را شروع كردند، شان بلنزمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق )ع( مجددا تشكلي يافته، و آوازه

ها هاي جابر بودند، و همواره از ناحيه حكومتها پرداختند با اينكه تحت سيطره و قهر حكومتو به تاليف كتابها و رساله
شدند، مع ذلك دست از كوشش خود بر نداشتند، تا آنكه در زمان حكومت آل بويه كه تقريبا قرن چهارم هجرت سركوب مي

ها دچار خفقان شدند تا آنكه با ظهور دولت صفويه در ود امنيتي نسبي به دست آوردند، ولي دوباره در اثر فشار حكومتب
 ايران جو علم و پژوهش براي آنان صاف گرديد كه 
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 .تا به امروز اين صفاي جو و آزادي قلم و بحث ادامه دارد

تر به سيماي بحث كالمي معتزله است تا سيماي بحث اشاعره، به همين جهت بسيار ه شبيهسيماي بحث كالمي در شيع
كنند نظير بحث پيرامون حسن و قبح، و مساله ترجيح بدون مرجح، افتد كه بعضي از آراي اين دو مكتب تداخل مياتفاق مي

عني اهل تسنن( مشتبه شده، هر دو طائفه را و مساله قدر، و مساله تفويض، و باز به همين جهت امر بر بعضي از مردم )ي
اند، براي اينكه اند، و بسيار اشتباه كردهيعني شيعه و معتزله را يك مكتب و در بحث كالمي مكتب داراي يك طريقه دانسته

 اصولي كه از ائمه اهل بيت )ع( روايت شده كه معتبر در نظر شيعه تنها همين اصول است هيچ سازشي با مذاق معتزله
 .ندارد

و بر هر تقدير فن كالم فن شريفي است كه كارش دفاع از حريم معارف حقه ديني است، چيزي كه هست متكلمين از 
م مقبول اند بين احكام عقلي و احكااند و نتوانستهطريق بحث را درست نرفته -چه شيعيانشان و چه اهل سنتشان -مسلمانان

 .آيده توضيح اين اشتباه بطور اختصار ميدر نظر خصم فرق بگذارند، كه ان شاء اللَّ

 424راه يافتن علوم قديميان در ميان مسلمين و علل جبهه گيري علماي اسالم در برابر افكار جديد[ ..... ص : ]

در همين اوان بود كه علوم قديميان يعني منطق، و رياضيات، طبيعيات، الهيات، طب، و حكمت عملي به زبان عربي ترجمه 
ر عرب شايع گرديد، و اين انتقال يك قسمت از آن در عهد امويان صورت گرفته بود و در اوائل عهد عباسيان به حد شد، و د

كمال رسيد، صدها كتاب از كتب يوناني و رومي و هندي و فارسي و سرياني به عربي ترجمه شد و مردم به خواندن و 
ها به رشته تحرير در آوردند و اين ظر شدند و كتابها و رسالهفراگيري آن علوم روي آورده، چيزي نگذشت كه خود صاحب ن

ديدند كه ملحدان يعني دهري مسلكها و طبيعي مذهبان و پيروان ماني و ملل باعث خشم علما شد، مخصوصا وقتي مي
مشان ، خشكننداند و نيز مسائل مسلم و ضروري دين را انكار ميديگر دست به دست هم داده به جنگ با اسالم برخاسته

ديدند خود مسلمانان فيلسوف نما، شروع كردند به عيب گويي و خرده گيري از معارف دين بيشتر گرديد، از اين بدتر آنكه مي
تر از و از افكار متدينين و اهانت و عيب جويي به اصول اسالم و معالم طاهره شرع، )و معلوم است كه هيچ دردي جانكاه

 .(جهل نيست

ي با اي مسائل ديني كه ارتباط و ابتنايشنيدند در پارهكرد اين بود كه ميه خشم علماي اسالم را بيشتر مياز جمله اموري ك
 كردند، و مساله را با اينكه برهاني نبودهاي مسلم در اين علوم حكم ميمسلميات علم هيات و طبيعيات دارد طبق آن نظريه

د و دهري مذهبان و امثال آنان كه در آن روزها خود را فيلسوف جا زده دادنبلكه جدلي و از مسلمات بود، شكل برهان مي
 افزودند، نظير مساله تناسخ بودند امور ديگر از اباطيل خود را به اين مسائل مي

 322، ص: 2ترجمه الميزان، ج

بسا  كوبيدند، و چهرا ميو محال بودن معاد، مخصوصا معاد جسماني، و با اينگونه مسائل و مسائل قبلي اسالم و ظواهر دين 
اي از چند وظيفه تقليدي و بدون دليل كه انبيا آنها را به منظور بعضي از آنان گفته باشند كه دين عبارت است از مجموعه

اند، و اما افراد تحصيل كرده و به اصطالح فيلسوف كه كارشان كنكاش و بررسي لوحان آوردهتربيت و تكميل عقول ساده
ت احتياجي به اين مسائل تقليدي ندارند، و با اينكه خود صاحبان نظريه هستند و در طريق استدالل علوم حقيقي اس

هاي انبيا دارند. و اين غرور كفرآلودشان فقها و متكلمين را وادار كرد تا در برابر اين ابتكاراتي دارند، چه حاجت به آورده
د يا به هايشان را پنبه كننرايشان ممكن بود آنان را سركوب و رشتهاي كه بگيري نموده، به هر وسيلهنماها جبههفيلسوف

وسيله استدالل و محاجه رو در رو و يا شوراندن مردم عليه آنان و يا بيزاري جستن از ايشان و تكفير كردنشان با آنان مقابله 



د كنند، ان را متفرق و كتبشان را نابونمايند تا در آخر در زمان متوكل عباسي توانستند سورت و تندي آنان را شكسته، جمعش
و چيزي نمانده بود كه فالسفه نيز به آتش آنان سوخته به كلي منقرض شوند تا آنكه معلم دوم ابو نصر فارابي كه به سال 
 تسيصد و سي و نه در گذشته و بعد از او ابو علي سينا شيخ الرئيس حسين بن عبد اللَّه بن سينا كه به سال چهار صد و بيس
و هشت در گذشته و غير اين دو از فالسفه بنام چون ابي علي ابن مسكويه و ابن رشد اندلسي و غير آن دو، بار ديگر به 

فلسفه آبرويي دادند، و از انقراض آن جلوگيري كردند و از آن به بعد نيز سرنوشتي مانند سابق داشت، زماني بازارش كساد 
 .گرفتپرداختند، و زماني ديگر رونق مييري آن ميشد و كمتر افرادي به تعلم و ياد گمي

گو اينكه فلسفه در اول به زبان عربي ترجمه شد و به عرب منتقل گرديد، ولي در بين نژاد عرب كسي بنام فيلسوف مشهور 
ند با فلسفه هر چنشد، اال افرادي بسيار اندك مانند كندي و ابن رشد، و بيشتر قلمرو آن در ايران بود و متكلمين از مسلمانان 

نمودند، ليكن در عين حال اكثريت آنان منطق را قبول ترين وجهي سركوب ميكردند، و فيلسوفها را به خشنمبارزه مي
 .يافتندها و كتابها تاليف كردند، چون آن را مطابق با طريق تفكر فطري ميكرده، و در باره علم منطق رساله

ر استعمال منطق خطا رفتند، و حكم حدود حقيقي و اجزاي آن را آن قدر توسعه دادند ليكن همانطور كه قبال تذكر داديم د
كه شامل امور اعتباري نيز شد، )با اينكه منطق سر و كاري با اعتباريات كه زمان و مكان و نژاد و عوامل ديگر در آن تاثير 

و كار منطق تنها با امور حقيقي و واقعي است(،  گيرد ندارد، سرگذاشته در هر جايي و زماني و قومي شكل خاصي به خود مي
 ولي متكلمين فنون منطق و از آن جمله برهان را در قضاياي اعتباريه نيز به كار بردند، با اينكه امور 
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 ثواب و عقاب و حبطبيني كه در موضوعات كالم از قبيل حسن و قبح و اعتباري سر و كار با قيا َ جدلي دارد، مثال مي
عمل و فضل، سخن از جنس و فصل و حد و تعريف دارند، در حالي كه جنس و فصل و حد ربطي به اين امور ندارد، )زيرا از 
حقايق عالم خارج نيستند، بلكه اموري هستند قرار دادي(، و نيز در مسائل علم اصول و علم كالم كه مربوط به فروع دين و 

آورند، و اين عمل در حقيقت به خدمت گرفتن حقائق است در ن از ضرورت و امتناع به ميان مياحكام فرعي آن است سخ
گويند بر خدا واجب اموري اعتباري، و نيز در اموري كه مربوط به خداي تعالي است گفتگو از واجب و حرام نموده، مثال مي

بر حقايق حاكم كرده و اين عمل خود را برهان است كه چنين كند، و قبيح است كه چنان كند، همچنين اعتباريات را 
 .نامند، در حالي كه بر حسب حقيقت چيزي جز قيا َ شعري نيستمي

تر از آن است كه در افراط و تندروي در اين باب به حدي رسيد كه يكي از آنان گفته بود خداي سبحان ساحتش منزه
ان موهوم بودنش است راه پيدا كند، و چون چنين است حكمش و در عملش اعتبار كه چيزي جز وهم نيست و حقيقتش هم

پس آنچه كه او سبحانه و تعالي ايجاد كرده و يا شريعتي كه تشريع نموده همه اموري حقيقي و واقعي هستند، يكي 
را  مديگرشان گفته خداي سبحان تواناتر از آن است كه حكمي را تشريع بكند و آن گاه در اقامه برهان بر اينكه چرا آن حك

هم در مورد تكوينيات و  (اندتشريع كرده عاجز بماند، پس برهان )بر خالف آنچه فالسفه منحصر در تكوينياتش دانسته
حقائق خارجي كار برد دارد و هم در مورد تشريعيات، و از اين قبيل سخنان بيهوده كه به جان خودم سوگند يكي از مصائب 

شاء  گذشتند باز ممكن بود بگوئيم انگفتند و مياگر تنها در محفلهاي علميشان مي اند، حالعلم و اهل علم است زياد گفته
 .اند، كه اين مصيبت ديگر قابل تحمل نيستهاي علمي خود آوردهاللَّه منظورشان اين نبوده، ولي اين حرفها را در نوشته

 426پيدايش مكتب تصوف و رواج آن[ ..... ص : ]



بي ديگر در بين مسلمانان خودنمايي كرد، و آن مكتب تصوف بود، كه البته ريشه در عهد خلفا در همين روزگار بود كه مكت
داشت، البته نه به عنوان تصوف، بلكه به عنوان زهد گرايي، ولي در اوائل بني العبا َ با پيدا شدن رجالي از متصوفه چون با 

 .عنوان يك مكتب ظاهر گرديد يزيد بسطامي و جنيد و شبلي و معروف كرخي و غير ايشان رسما به

يابي بر حقائق معارف منحصر در اين است كه آدمي به پيروان اين مكتب معتقدند كه راه به سوي كمال انساني و دست
طريقت روي آورد، و طريقت )در مقابل شريعت( عبارت است از نوعي رياضت كشيدن در تحمل شريعت كه اگر كسي از اين 

اند به علي يابد، و بزرگان اين مكتب چه شيعيان و چه سنيان سند طريقت را منسوب كردهدست ميراه سير كند، به حقيقت 
 .(ع)بن ابي طالب 
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گفتند كه با ظواهر دين ضديت داشت، و عقل هم آنها كردند، و در باره اموري سخن ميو چون اين طائفه ادعاي كرامتها مي
گفتند اينها همه صحيح و درست است، چيزي كه هست فهم اهل ظاهر لذا براي توجيه ادعاهاي خود ميپذيرفت، را نمي

)كه منظورشان افراد متدين به احكام دين است( عاجز از درك آنها است و شنيدن آن بر گوش فقها و مردم عوام از 
و در برابر صوفيه جبهه گيري نموده از آنان كنند مسلمانان سنگين است و به همين جهت است كه آن مطالب را انكار مي

كنند، و بسا شده كه صوفيان به همين جرم گرفتار حبس و شالق و يا قتل و چوبه دار و يا بيزاري جسته و تكفيرشان مي
دعوي  رنامند، و اگاند و همه اينها به خاطر بي پروايي آنان در اظهار مطالبي است كه آن را اسرار شريعت ميطرد تبعيد شده

گويند مغز دين و لب حقيقت بوده و ظواهر ديني به منزله پوسته رويي آن باشد و نيز آنان درست باشد يعني آنچه آنان مي
اگر اظهار و علني كردن آن مغز و دور ريختن پوسته روي آن كار صحيحي بود خوب بود آورنده شرع، خودش اين كار را 

نمودند تا همه مردم به پوسته اكتفاء ننموده و از مغز محروم نشوند، و دم اعالم ميكرد و مانند اين صوفيان به همه مرمي
 .تواند باشداگر اين كار صحيح نيست بايد بدانند كه بعد از حق چيزي به جز ضاللت نمي

فاء ظي اكتاين طائفه در اول پيدايش مكتبشان در مقام استدالل و اثبات طريقه خود بر نيامدند، و تنها به ادعاهاي لف
هايي مرام خود را در دلها جا دادند، و آن قدر هوادار كردند ولي بعد از قرن سوم هجري بتدريج با تاليف كتابها و رسالهمي

براي خود درست كردند كه توانستند آراي خود را در باره حقيقت و طريقت علنا مطرح سازند و از ناحيه آنان انشاآتي در نظم 
 .ن منتشر گرديدو نثر در اقطار زمي

شد تا آنكه در قرن ششم و هفتم شان در نظر مردم زيادتر ميشان و مقبوليتشان در دلهاي عامه و وجههو همواره عده و عده
هجري به نهايت درجه وجهه خود رسيدند، ولي از آنجا كه در مسير خود كجرويهايي داشتند، به تدريج امرشان رو به ضعف 

 :گردان شدند. و علت انحطاطشان اين بود كهآنان رويگرائيد و عامه مردم از 

 427دو علت عمده انحطاط متصوفه[ ..... ص : ]

اوال: هر شاني از شؤون زندگي كه عامه مردم با آن سر و كار دارند وقتي اقبال نفو َ نسبت به آن زياد شد، و مردم عاشقانه 
باز خود را در لبا َ اهل آن مكتب و آن اي سودجو و حيلهبه سوي آن گرويدند، قاعده كلي و طبيعي چنين است كه عده

كشند و معلوم است كه در چنين وضعي همان مردمي كه با شور و عشق روي مسلك در آورده، و آن مسلك را به تباهي مي
  .شوندبه آن مكتب آورده بودند، از آن مكتب متنفر مي
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ست نو اي اخ صوفيه در كلمات خود اين اشتباه را كردند كه طريقه معرفت نفس هر چند كه طريقهثانيا: جماعتي از مشاي



ظهور، و شرع مقد َ اسالم آن را در شريعت خود نياورده، اال اينكه اين طريقه مرضي خداي سبحان است، و خالصه اين 
ين تراشيدن و سپس آن را به خدا نسبت دادن را اشتباه اين بود كه من در آوردي خود را به خداي تعالي نسبت دادند، و د

فتح باب كردند، همان كاري را كردند كه رهبانان مسيحيت در قرنها قبل كرده و روشهايي را از پيش خود تراشيده آن را به 
 وها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّاوَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُ "فرمايد:خدا نسبت دادند، هم چنان كه خداي تعالي ماجراي آنان را نقل كرده و مي

 .«1» "ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها

 هايي و آدابي كه دراكثريت متصوفه اين بدعت را پذيرفتند و همين معنا به آنها اجازه داد كه براي سير و سلوك رسم
د و آداب شنت تراشي همواره ادامه داشت، آداب و رسومي تعطيل ميشريعت نامي و نشاني از آنها نيست باب كنند، و اين س

شد، تا كار بدانجا كشيد كه شريعت در يك طرف قرار گرفت و طريقت در طرف ديگر، و برگشت و رسومي جديد باب مي
يف ل و تكالاين وضع بالمال به اين بود كه حرمت محرمات از بين رفت، و اهميت واجبات از ميان رفت، شعائر دين تعطي

و خانقاه و زاويه )ملغي گرديد، يك نفر مسلمان صوفي جائز دانست هر حرامي را مرتكب شود و هر واجبي را ترك كند، 
بيند كه در هر شهري بنائي بنام زاويه بر پا جاي مساجد را بگيرد، خواننده محترم اگر سفر نامه ابن بطوطه را بخواند، مي

 "كردندها منزل ميشدند، در آن زاويهشده، و صوفيان از هر جا وارد آن شهر ميه اداره ميبوده، و از موقوفاتي كه داشت
اي بنام قلندر پيدا شدند، و اصال تصوف عبارت شد از بوقي و منتشايي و يك كيسه گدايي، بعدا هم (، كم كم طائفه"مترجم

 .و چر َ استعمال كردند به اصطالح خودشان براي اينكه فاني في اللَّه بشوند، افيون و بنگ

 420بنا بر كتاب و سنت در وراي ظواهر شريعت باطني هست كه راه رسيدن به آن همانا عمل به ظواهر است[ ..... ص : ]

كند اين است كه در ما وراي ظواهر شريعت در اين باب حكم مي -كه راهنماي به سوي عقلند -و اما آنچه كه كتاب و سنت
ظواهر است، اين معنا از كتاب و سنت قابل انكار نيست، و نيز اين معنا درست است كه انسان  حقائقي هست كه باطن آن

 راهي براي رسيدن به آن حقائق دارد، ليكن راه آن به كار بستن همين ظواهر ديني است، البته آن طوري كه حق به كار

__________________________________________________ 

كه كشيشان از پيش خود بدعت نهادند، با اينكه ما بر آنان واجب نكرده بوديم مگر اين معنا را كه در پي و رهبانيتي (1)
 ".ولي واجب ما را آن طور كه حقش بود رعايت نكردند -نه اينكه از گرفتن زن خودداري كنند -تحصيل رضاي خدا باشند،

 ."12سوره حديد، آيه 
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ت نه به هر طوري كه دلمان بخواهد و حاشا بر حكمت پروردگار كه حقايقي باطني و مصالحي واقعي باشد، و بستن اس
ن، اند كه ظاهر عنوان باطظواهري را تشريع كند كه آن ظواهر بندگانش را به آن حقائق و مصالح نرساند، آري هميشه گفته

تر كه براي رساندن بندگانش به آن حقائق طريق ديگري نزديكو طريق رسيدن به آن است، و باز حاشا بر خداي عز و جل 
انگاري به وجهي از وجوه از ظواهر شرعش داشته باشد، و آن طريق را تعليم ندهد و به جاي آن يا از در غفلت و يا سهل

ياناً لِكُلِّ ا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْوَ نَزَّلْن "ظواهر شرع را كه طريق دورتري است تشريع كند، با اينكه خود او تبارك و تعالي فرموده:
 .، پس اين كتاب و اين شريعت هيچ چيزي را فروگذار نكرده«1» "ءٍشَيْ

حاصل سخنان ما اين شد كه طريق بحث پيرامون حقائق و كشف آن منحصر در سه طريق است، يا از راه ظواهر ديني 
نفس، و مسلمانان هر طائفه يكي از اين سه طريق را سلوك  شود، و يا از طريق بحث عقلي، و يا از مسير تصفيهكشف مي

اند، در حالي كه بطور قطع يكي از اين سه راه حق و درست است، و آن دوي ديگر باطل است، براي اينكه اين سه كرده



ه هر قدر ند، كادانند، و بينشان تنازع و تدافع هست، و در مثل مانند سه زاويه يك مثلثطريق خودشان يكديگر را باطل مي
شوند، و به عكس هر قدر آن دو زاويه را گشادتر كني اين يك تر مييك زاويه از آن سه را گشادتر كني دو زاويه ديگر تنگ

اي، و اختالف اين سه طريق بطور مسلم در كيفيت تفسير قرآن نيز اثر دارد، و تفسيري كه يك متدين تر كردهزاويه را تنگ
، هم نويسد اختالف فاحشي داردكند، با تفسيري كه يك فيلسوف و يك صوفي ميبراي قرآن مي و متعبد به ظواهر دين

كنيم كه هر مفسري مشرب علمي خود را بر كنيم و احسا َ ميچنان كه اين اختالف را به عيان در تفاسير مشاهده مي
ويد كه گت بگويد قرآن نيز همان را ميگويد، بلكه خواسته اسقرآن تحميل كرده و نخواسته است بفهمد كه قرآن چه مي

 .اندفهمم، البته اينكه گفتيم هر مفسر كليت ندارد، مفسريني انگشت شمار نيز هستند كه از اين خطا مبرا بودهمن مي

از اين سه طريق آنچه كه حق است تصديق كرده، و باطلش را  -قرآن عزيز -در سابق توجه فرموديد كه كتاب آسماني
و حاشا كه در اين سه طريق باطن حقي باشد و قرآن آن را نپذيرد و ظواهر قرآن با آن موافقت نداشته باشد، و  باطل دانسته

 .حاشا بر اينكه در ظاهر و باطن قرآن حقي باشد كه برهان عقلي آن را رد كند، و نقيض آن را اثبات نمايد

 429عرفان به عمل آمده است[ ..... ص :  هايي كه براي آشتي دادن و جمع بين ظواهر ديني، فلسفه وكوشش]

 اند به مقدار بضاعت علمي كهو به همين جهت است كه جمعي از علما در صدد بر آمده

__________________________________________________ 
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اند، بين ظواهر ديني و بين مسائل عرفاني نوعي آشتي و توافق بر قرار كنند، اند و در عين اختالفي كه در مشرب داشتهداشته
 .مانند محيي الدين عربي، و عبد الرزاق كاشاني، و ابن فهد، و شهيد ثاني، و فيض كاشاني

ن فلسفه و عرفان صلح و آشتي بر قرار سازند، مانند ابي نصر فارابي و شيخ سهروردي اند بيبعضي ديگر در صدد بر آمده
 .صاحب اشراق، و شيخ صائن الدين محمد تركه

 .آشتي بر قرار سازند، چون قاضي سعيد و غيره "فلسفه "و "ظواهر ديني "اند تا بينبعضي ديگر در اين مقام بر آمده

رب و مرام توافق دهند، چون ابن سينا كه در تفسيرها و ساير كتبش دارد، و صدر اند بين هر سه مشبعضي ديگر خواسته
 .هايش و جمعي ديگر كه بعد از وي بودندالمتالهين شيرازي در كتابها و رساله

دار است كه اين بزرگان نيز نتوانستند كاري در رفع آن ولي با همه اين احوال اختالف اين سه مشرب آن قدر عميق و ريشه
دارتر كردند، و هر چه در صدد خاموش كردن ورت دهند، بلكه هر چه در قطع ريشه اختالف بيشتر كوشيدند ريشه را ريشهص

 .ورتر ساختنداند دامنه اين آتش را شعلهاختالف بر آمده

 يه و ابلهبيني كه اهل هر فني از اين فنون اهل فن ديگر را جاهل يا بي دين يا سفو شما خواننده عزيز به عيان مي
 .دانندبيني كه هر سه طائفه را منحرف ميخواند، و عامه مردم را ميمي

ها در آن روزي گريبان مسلمانان را گرفت كه از دعوت كتاب به تفكر دسته جمعي تخلف كردند، براي فهم همه اين بدبختي
وَ  "اينكه قرآن كريم فرموده بود:حقائق و معارف ديني لجنه تشكيل ندادند، هر كسي براي خود راهي پيش گرفت با 

 .، البته اين يك علت تفرقه مسلمين بود علتهاي ديگري براي اين وضع هست«1» "اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا

فرما و از ناحيه  بار الها همه ما را به سوي آنچه مايه خشنودي تو از ما است هدايت فرما، و كلمه ما را بر حق جمع و متفق
 .خودت موهبتي از واليتت ارزاني بدار، و از ناحيه خويش ياوري بما ببخش



__________________________________________________ 
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 460ياتي در مورد شان نزول آيات گذشته([ ..... ص : بحث روايتي ])روا

آمده كه ابن ضريس و نسايي و ابن « 1» "يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً ... "در در المنثور در ذيل آيه:
ه اند كه گفت: كسي كعبا َ روايت كردههمگي از ابن  -جرير و ابن ابي حاتم و حاكم كه وي سند حديث را صحيح دانسته

يا  "به مساله سنگسار كردن زنا كار كفر بورزد ندانسته به قرآن كفر ورزيده، براي اينكه خداي تعالي به اهل كتاب فرموده:
، و رجم يكي از احكامي بود كه علماي اهل "أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ

 .كتاب از مردم پنهانش كردند

خواهد آمد كه « 1» "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ ... "مؤلف: اين گفتار ابن عبا َ اشاره است به مطلبي كه در تفسير آيه:
 .خدا )ص( آن را افشاء نمود چگونه يهوديان حكم رجم را در عهد رسول خدا )ص( پنهان كرده بودند، و رسول

آمده كه امام باقر )ع( فرمود: يعني انقطاع و تعطيل  "... يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلي فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ "و در تفسير قمي، در ذيل آيه:
 «2. »"شدن رسالت و نيامدن رسوالن

ر حج ايت كرده كه گفتند سالي با امام باقر )ع( به سفو در كافي به سند خود از ابي حمزه ثابت بن دينار ثمالي و ابي الربيع رو
رفتيم، سالي بود كه هشام بن عبد الملك نيز به حج آمده بود، و نافع غالم آزاد شده عمر بن خطاب با او بود، وقتي نظرش 

اني اين دين آيا مياند به هشام گفت: اي امير المؤمنبه امام باقر )ع( افتاد كه در ركن كعبه نشسته و مردم دورش جمع شده
 :اند؟ گفتشخص كيست كه اين چنين مردم پيرامونش را گرفته

پرسم روم و مسائلي از او مياين پيغمبر اهل كوفه است، اين محمد بن علي است، نافع گفت شاهد باش كه هم اكنون مي
كه داند، هشام گفت برو بلميكه در جواب بماند چون مسائلي است كه پاسخ آن را جز پيغمبر و يا وصي پيغمبر كسي ن

 .اش كنيبتواني خجالت زده

هاي مردمي كه نشسته بودند گذاشته خود را جلو كشيد و گفت اي محمد بن علي نافع نزديك آمد بطوري كه دست به شانه
 من از تورات و انجيل و زبور و فرقان آگاهي دارم، حاللها

__________________________________________________ 
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 داند، مگر آن كس كهام از تو از مسائلي سؤال كنم كه پاسخ آن را كسي نميدانم، آمدهو حرامهاي اين كتب آسماني را مي
رسد، گويد: امام باقر )ع( سر خود را بلند كرد و فرمود: بپر َ آنچه به نظرت ميييا پيغمبر باشد و يا وصي پيغمبر، راوي م

نافع گفت به من خبر بده كه فاصله بين عيسي و محمد )ع( چند سال است، حضرت فرمود: نظريه خودم را بگويم و يا 
 «1» .ه نظر شما ششصد سالنظريه تو را گفت هر دو را فرمود: اما به نظر من پانصد سال فاصله بود، و اما بنا ب

اي كه طبري آن را از عكرمه نقل كرده، آمده، كه يهوديان از رسول خدا )ص( مؤلف: در اسباب نزول آيات نيز اخبار مختلفه



 :از حكم سنگسار پرسيدند، حضرت فرمود

آيا حكم رجم را در كتاب ص( او را به خدا سوگند داد كه )اعلم علماي شما كيست؟ اشاره كردند به ابن صوريا، رسول خدا 
زديم، و سر آسماني خود ديده يا نه؟ ابن صوريا گفت: بله ليكن وقتي ديديم زنا در ميان ما شايع و بسيار شد، صد تازيانه مي

 "تراشيديم، رسول خدا )ص( نيز حكم كرد به اينكه زنا كار يهود را بايد تازيانه بزنند، آن گاه خداي عز و جل آيه شريفه:مي
 «1»را نازل فرمود.  "صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ""أَهْلَ الْكِتابِ ...يا 

و روايتي كه باز طبري از ابن عبا َ نقل كرده كه گفت ابن ابي )رئيس منافقين( و بحري بن عمرو و وشا َ بن عدي نزد 
ا به سوي خدا رسول خدا )ص( آمدند حضرت با آنان و ايشان با حضرت گفتگوها كردند، در آخر رسول خدا )ص( آنان ر

تواني ما را بترساني، براي اينكه به خدا سوگند ما فرزندان دعوت نموده، از عذاب خدا بر حذر داشت، گفتند: اي محمد تو نمي
 "گويند، خداي عز و جل در باره اين چند نفر آيه زير را نازل كرد، كه:همانطور كه مسيحيان( مي)خدا و دوستان او هستيم 

 .«2»تا آخر آيه  "..و قالت النصاري .

و روايتي كه باز هم از ابن عبا َ آورده كه گفت رسول خدا )ص( يهوديان را دعوت به سوي اسالم كرد، و در اين باره 
تشويقشان فرمود، و از مخالفت بر حذرشان داشت، اما زير بار نرفتند، معاذ بن جبل و سعد بن عباده و عقبة بن وهب به آنان 

 يان از خدا بترسيد به خدا سوگند شما يقين و اطالع كافي داريد به اينكه محمدگفتند اي گروه يهود

__________________________________________________ 
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گفتيد كرديد نشانيهايش را مياش صحبت ميده خدا است، مگر شما نبوديد كه قبل از بعثت آن جناب، در بارهفرستا (ص)
كنيد، رافع بن حريمله و وهب بن يهودا قضيه را حاشا كرده و چطور شد حاال كه او مبعوث شده دعوتش را قبول نمي

ز موسي هيچ كتابي نازل نكرده نه انجيل را قبول داريم و نه ما هرگز چنين سخني را براي شما نگفتيم و خدا بعد ا :گفتند
 ":نه عيسي و نه محمد(، خداي عز و جل در رد گفتار آنان اين آيه را نازل كرد كه -قرآن را )و هيچ بشير و نذيري نفرستاده

و اين روايت را سيوطي نيز در الدر المنثور از ابن « 1» "لِ ...يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلي فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُ
 «2» .عبا َ و از غير او آورده، و رواياتي ديگر نيز نقل نموده است

كه  هايي استآيد كه مانند ساير روايات وارده در شان نزول آيات همه از باب تطبيقو از مضامين اين روايات بخوبي بر مي
ها( آن قضايا را شان اند، آن گاه )يا خود آنان و يا دست دومياي از آيات تطبيق نمودهي را با آيهاند، قضاياياشخاص كرده

هايند و آيات اند، پس در حقيقت روايات شان نزول اسباب نزول نيستند، بلكه اسباب نظريهنزول و سبب نزول معرفي كرده
 .مورد بحث از جهت نزول مطلق است
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 اشاره

جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ 
مُوسي  ( قالُوا يا11وا خاسِرِينَ )( يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ ال تَرْتَدُّوا عَلي أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِب14ُالْعالَمِينَ )

( قالَ رَجُالنِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ 11 )إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّي يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ
( قالُوا يا مُوسي إِنَّا 12فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَ عَلَي اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ

 (13لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِال إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ )

( قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ 12ي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ )قالَ رَبِّ إِنِّي ال أَمْلِكُ إِالَّ نَفْسِ
 (26)فِي الْأَرْضِ فَال تَأ ََْ عَلَي الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ 

 464ترجمه آيات ..... ص : 

ه موسي به قوم خود گفت: اي مردم بياد آريد اين نعمت را كه خدا به شما ارزاني داشت و تو اي رسول بياد آر آن زماني را ك
كه انبيايي در ميان شما قرار دارد و شما را، پس از سالها و قرنها بردگي فرعون، آزاد و مالك سرنوشت خود كرد و از عنايات 

  .(14هايي داد كه به احدي از اهل زمان نداد )و الطاف خود به شما بهره
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اي قوم بني اسرائيل به اين سرزمين مقد َ كه خدا برايتان مقدر كرده درآئيد و از دين خود بر نگرديد كه اگر بر گرديد به 
 .(11ايد )خسران افتاده

ه آن يائيم مگر بعد از آنكبني اسرائيل گفتند: اي موسي در آنجا مردمي نيرومند و داراي سطوت هست، و ما هرگز بدانجا در ن
 .(22)مردم از آنجا خارج شوند، اگر خارج شدند البته ما داخل خواهيم شد 

دو نفر از ميان جمعيتي كه تر َ خدا در دل داشتند و خدا به آن دو موهبتي كرده، روي به مردم كرده و گفتند: از مرز اين 
شتيد شما غالب خواهيد شد، و اگر براستي ايمان داريد توكل و سرزمين داخل شويد، و مطمئن باشيد كه همين كه از مرز گذ

 .(12تكيه به خدا كنيد )

اي جز گرفتن مجددا گفتند اي موسي تا آن مردم در آن سرزمين هستند ابدا ما داخل آن سرزمين نخواهيم شد، و اگر چاره
 .(13ايم )ن جا نشستهآن سرزمين نيست تو خودت با پروردگارت برويد و با آنان جنگ بكنيد ما همي

توانم اين قوم را به اطاعت فرمان تو مجبور سازم موسي عرضه داشت: پروردگارا من اختيار جز خودم و برادرم را ندارم و نمي
 .(12پس بين من و بين اين مردم عصيانگر جدايي بينداز )

ل سال بر آنان تحريم شد در نتيجه چهل خداي تعالي فرمود: به جرم اين نافرمانيشان دست يافتن به آن سرزمين تا چه
 .(12سال در بيابان سرگردان باشند و تو براي اين قوم عصيانگر هيچ اندوه مخور )

 462بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



اين آيات بي ربط با آيات قبل و بدون اتصال به آنها نيست براي اينكه آيات قبل بطوري كه مالحظه كرديد سخني از سر 
اي از ميثاقهايي كه از اهل كتاب گرفته شده بود اشاره كتاب در قبول دعوت اسالم داشت، اين آيات نيز به پاره پيچي اهل

ي گويد مطيع محض باشند، ولي در برابر موسدارد، و آن ميثاق اين بود كه با خدا پيمان بستند كه نسبت بدانچه موسي مي
، و خداي تعالي در كيفر اين گناهشان به عذاب تيه و سرگرداني كه خود جبهه گيري نموده، بطور صريح دعوتش را رد كردند

 .عذابي از ناحيه خدا بود گرفتار نمود

خورد كه اشعار دارد بر اينكه اين آيات قبل از جنگ بدر در اوائل هجرت نازل شده كه و در بعضي اخبار عباراتي به چشم مي
 .شويمرض آن اخبار ميان شاء اللَّه تعالي در بحث روايتي آينده متع

 "... وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "

آياتي كه در داستانهاي موسي )ع( نازل شده داللت دارد بر اينكه داستان مورد بحث كه موسي )ع( قوم خود را دعوت كرده 
وَ جَعَلَكُمْ  "ي واقع شده كه از مصر بيرون آمده بودند، هم چنان كه جمله:به اينكه داخل در سرزمين مقد َ شوند در زمان

 322، ص: 2در آيه ترجمه الميزان، ج "مُلُوكاً

 .مورد بحث نيز بر اين معنا داللت دارد

 ايدر سرزمين مقد َ عدهآيد كه قبل از فرمان داخل شدن به دست مي "وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ "و از جمله:
 .گانه از يك سنگ و سايه افكندن ابر بر سر آنان رخ داده بودههاي دوازدهاز معجزات از قبيل من و سلوي و انفجار چشمه

و ت آيد كه قبل از اين فرمان از ناحيه بني اسرائيل مخالفدو نوبت تكرار شده چنين بر مي "الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ "و از اينكه جمله:
 .اند كه صفت فسق بر آنان صادق شدهمعصيت رسول مكرر پيش آمده بوده و به قدري اين مخالفت را تكرار كرده

كند بر اينكه داستان داخل نشدنشان به ارض مقدسه و در نتيجه هايي است كه داللت ميبنا بر اين همه اينها قرينه
اسرائيل واقع شده، و غالب داستانهايي كه در قرآن كريم از بني سرگردانيشان در قسمت اخير زندگي موسي )ع( در بين بني 

 .اسرائيل حكايت شده قبل از اين قسمت بوده

هايي است كه خداي تعالي منظور از آن نعمت "اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "پس اينكه موسي )ع( خطاب به قوم خود فرموده:
را بدان اختصاص داده و اگر قبل از صدور اين فرمان كه بايد داخل ارض مقدسه شوند بر بني اسرائيل ارزاني داشته و آنان 

ها را به رخ آنان كشيده و بيادشان آورده، براي اين بوده كه اين فرمان را با نشاط بپذيرند، و آن را مايه زيادتر شدن نعمت
ها به آنان ارزاني داشته بود اين فرمان نعمت هاي قبلي خود تلقي كنند، چون خداي تعالي قبل ازنعمت و تماميت نعمت

موسي را بر آنان مبعوث نموده و به سوي دين خود هدايتشان كرده بود و از شر آل فرعون نجاتشان داده تورات را بر آنان 
اخل دنازل و شريعت را برايشان تشريع كرده بود، ديگر تا تماميت نعمت چيزي به جز تشكيل حكومت نمانده بود و فرمان 

 .شدن در ارض مقدسه به همين منظور بوده كه در آن سرزمين توطن نموده آقايي و استقالل به دست آورند

 466هايي كه خداي سبحان به بني اسرائيل ارزاني داشت[ ..... ص : سه قسم نعمت]

سه دسته تقسيم كرده و  ها را بطور تفصيل ياد آور شود آنها را بهخواهد نعمتخداي تعالي در آيات مورد بحث كه مي
هايي است كه به بني اسرائيل ارزاني داشته بود، و آن يا به اين بود ، كه اين يك قسم از نعمت"إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ "فرمود:

يايي از انبكه ريشه دودمان آنان را انبيايي چون ابراهيم و اسحاق و يعقوب و انبياي بعد از ايشان قرار داده بود، و يا اينكه 
خصوص بني اسرائيل چون يوسف و اسباط و موسي و هارون برگزيده بود، و اين نعمت كه آغازگر دودمان قومي برگزيدگان 

 .رسداز خلق و انبياي عظام باشد خود نعمتي است كه هيچ نعمتي به پايه آن نمي



 فرمايد خداي ميكند و بيان مي "وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً "ها را جمله:قسم دوم از نعمت
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 "ملك "عز و جل شما را استقالل داد و از ذلت رقيت و بردگي فراعنه و تحكم و زورگوئيهاي جباران نجات داد، چون كلمه
ر يمعنايي جز اين ندارد، كه انسان در كار خودش و اهلش و مالش استقالل داشته باشد، و بني اسرائيل در سالهايي كه ز

كردند بهترين سنت اجتماعي را داشتند و آن عبارت بود از سنت توحيد كه آنان را به اطاعت خدا سايه موسي )ع( زندگي مي
خواند، بدون اينكه به احدي از امتهاي غير امت خود تجاوزي داشته باشند و و رسولش و به عدالت كامل در مجتمعشان مي

ري و حكمراني كند، و يا گرفتار اختالف طبقاتي باشند، آن چنان كه امر مجتمعشان يا فردي از افراد خودشان بر آنان سرو
مختل گردد و هيچ كسي بر باالي سر آنان نبود به جز موسي )علي نبينا و آله و عليه السالم( كه خود يك پيامبر اولوا العزم 

 .كنندخود به غير حق سروري مي بود نه پادشاهي چون ساير پادشاهان، و نه رئيس قبيله كه بر ملت و قبيله

 467[ ..... ص : "و جعلكم ملوكا شما را ملوك قرار داد "مراد از جمله:]

همان صاحب حكومت و دولت شدن است، كه  (اند: مراد از اينكه فرمود: )شما را ملوك قرار دادبعضي از مفسرين گفته
اير پادشاهان انجام شد، و بنا بر اين تفسير آيه شريفه بوسيله طالوت و پس از وي داود و پس از آن جناب سليمان و س

پيش و  خواسته ازحكايت از روزگاري دارد كه هنوز ملك و سلطنتي در بين بني اسرائيل به وجود نيامده بود و موسي )ع( مي
ت صاحب تشكيال به عنوان يك پيشگويي و اخبار از غيب به آنان وعده دهد كه روزگاري خواهد رسيد كه شما در آن روزگار

حكومتي و پادشاهي در رأ َ آن تشكيالت خواهيد شد، چون در زمان خود موسي )ع( چنين وضعي نداشتند، و اصال خانه و 
سازد، زيرا در اين نمي "وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً "، و اين وجه عيبي ندارد، جز اينكه با جمله:«1»شهري نداشتند، آواره بيابانها بودند 

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ  "و از شما اشخاصي را پادشاه شما كرد هم چنان كه فرمود: "و جعل منكم ملوكا "فرمود:يصورت بايد م
 .و در بين شما پيغمبراني قرار داد "أَنْبِياءَ

صرف تمركز يافتن حكمراني نزد بعضي از افراد جامعه باشد، كه در اين صورت شامل  "ملك "ممكن هم هست كه مراد از
شود، و باز در اين صورت موسي )ع( يكي از اين افراد ريش سفيد خواهد بود، و بعد از آن جناب سفيدي نيز مي سنت ريش

يوشع پيغمبر نيز يكي ديگر و بعد از او يوسف كه عالوه بر عنوان ريش سفيدي پادشاه رسمي نيز بود، آن گاه عنوان ملوك 
سفيدي سلطنت نيز داشتند، نظير طالوت و داود و سليمان كه شود به كساني كه چون يوسف عالوه بر ريش منتهي مي

 سلطنتشان معروف است، و غير ايشان كساني كه اين معروفيت را
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، ولي همان اشكالي كه بر وجه قبلي وارد بود بر اين نيز "وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً "نداشتند، خوب اين هم وجهي است براي معناي
وارد است، چون بنا بر اين وجه نيز همه بني اسرائيل ملوك نبودند، بلكه بعضي از ايشان داراي چنين منصبي بودند پس بايد 

هايي اين جمله بيانگر قسم سوم از سه قسم نعمت "نَ الْعالَمِينَوَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِ "."و جعل منكم ملوكا "فرمود:مي
اي كه همراه بود با معجزات است كه خداي تعالي بر بني اسرائيل انعام فرمود و آن عبارت است از عنايات و الطاف الهيه

كردند و پيمان الهي را بسيار روشن و ارزنده كه اگر بر گفته خود )كه اي موسي ما به تو ايمان آورديم( استقامت مي
كرد آياتي كه تا در مصر بودند و بعد از آنكه خدا از شر فرعون و قومش نجاتشان داد از شكستند، زندگيشان را تعديل مينمي



هر طرف بر آنان احاطه داشت، آري هيچ امتي از امم عالم كه قبل از تاريخ زندگي موسي زندگي كرده بودند مانند قوم 
كران نداشتند، اين تنها قوم موسي )ع( بود كه خداي تعالي هاي بيعجزات و برهانهاي ساطع و نعمتموسي اين همه م

 .هايي به آنان ارزاني داشتچنين معجزاتي و چنان نعمت

ت هاي هم عصر بني اسرائيل اسجمعيت "عالمين "اند: مراد ازماند كه گفتهبنا بر اين ديگر وجهي براي گفتار بعضي نمي
ها را از كل طوائف بشر نفي كرده، صريحا راي اينكه آيه شريفه بطور مطلق داشتن چنان معجزات و چنان نعمت، ب«1»

 .فرمايد هيچ جمعيتي آن معجزات و نعمتهايي كه خدا به بني اسرائيل داده بود نداشتند، و همين طور هم هستمي

به بني  در اين آيه موسي "تَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ ال تَرْتَدُّوا عَلي أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَيا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَ "
اسرائيل دستور داده كه داخل در سرزمين مقد َ شوند و خود آن جناب از وضع آنان پيش بيني كرده بود كه از اين دستور 

ند پذيرفت، به همين جهت امر خود را تاكيد كرد به اينكه مبادا سرپيچي تمرد خواهند كرد و رفتن به آن سرزمين را نخواه
كنيد، و دوباره به دوران سابق خود برگرديد كه اگر چنين كنيد زيانكار خواهيد شد، دليل بر اينكه آن جناب چنين استنباطي 

اگر  به وصف فاسقين توصيف كرد، و داشته اين است كه وقتي بني اسرائيل دستور آن جناب را رد كردند، موسي )ع( آنان را
بني اسرائيل مردم درستي بودند و سابقه نافرماني و تمرد نداشتند و تنها اين يك دستور موسي را تمرد كرده بودند، اطالق 

 بايست فرمودهرساند بر آنان درست نبود، و ميفاسق كه اسم فاعل است و ثبات و دوام را مي
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 .خدايا بين من و مردمي كه مرتكب فسق شدند جدايي بينداز "فافرق بيني و بين الذين فسقوا "باشد:

خداي سبحان در اين آيه سرزمين مورد نظر خود را به قداست توصيف كرده و مفسرين مقد َ بودن آن سرزمين را تفسير 
، و در قرآن كريم چيزي كه اين «1»اند به سرزميني كه به خاطر سكونت انبياء و مؤمنين در آن مطهر از شرك است كرده

ن مقد َ است وجود ندارد، و آنچه كه ممكن است در اين باب مورد كلمه را تفسير كند و به ما بفهماند چرا آن سرزمي
وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا  "، و آيه شريفه:«1» "إِلَي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَي الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ "استفاده قرار گيرد آيه شريفه:

است، كه در هر دو آيه پيرامون مسجد اقصي سرزمين مبارك « 2» "لَّتِي بارَكْنا فِيهايُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا ا
معرفي شده، و معلوم است كه مبارك بودن آن جز براي اين نبوده كه خداي عز و جل خير كثير در آن سرزمين قرار داده 

 .باشد تواندبود، و منظور از خير كثير جز اقامه دين و از بين بردن قذارت شرك نمي

 469[ ..... ص : "ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ "در جمله "كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ "معناي]

آيد كه مراد از اين جمله اين است كه خداي تعالي سكني گزيدن شما بني اسرائيل در از ظاهر آيات بر مي "كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ "
اي ، منافات ندارد، بر"فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً "فرمايد:قد َ را مقدر فرموده، و اين با جمله آخر آيه كه ميسرزمين م

معين نشده، آنهايي كه بطور يقين مشمول اين  "اشخاص "و "وقت "اينكه جمله مورد بحث كالمي است مجمل، و در آن
بطوري كه گفته شده( تا آخرين نفرشان در همان )هوديان عصر موسي )ع( هستند كه همه آنان اند همان يقضاي الهي بوده

هايشان بودند كه همراه با وصي موسي مدت چهل سال از دنيا رفتند، و داخل در سرزمين مقد َ نشدند، تنها فرزندان و نوه
، خالي از "فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً "ه:يوشع بن نون )ع( داخل در سرزمين فلسطين شدند، و سخن كوتاه اينكه جمل

اشعار به اين معنا نيست كه قضاي مذكور براي بعد از چهل سال بوده، و اين قضاء همان قضايي است كه آيه شريفه زير 



وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ، وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،  "متعرض آن است:
 ، موسي )ع( هم اميد چنين روزي را براي امت خود داشت، البته به شرط«3» "الْأَرْضِ

__________________________________________________ 

 .213ص  2تفسير المنار ج (1)

 ."1سوره اسراء آيه "(2)

 [.....] ."122سوره اعراف، آيه "(3)

شان كارهايم كه بر مستضعفين در زمين منت نهاده و آنان را پيشوايان و وارثان زمين نمائيم و در زمين همهما اراده كرده(4)
 ."2سوره قصص، آيه  "كنيم.
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و در اين باب قرآن كريم از آن جناب حكايت كرده كه به قوم خود  اينكه امتش به خدا استعانت جويند، و صبر پيشه سازند،
 تَأْتِيَنا وَ نَ، قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِي "فرمود:

 .«1» "ما جِئْتَنا، قالَ عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَمِنْ بَعْدِ 

شارِقَ مَ وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ "فرمايد:و اين همان معنايي است كه آيه ديگري آن را خاطرنشان ساخته و مي
چون اين آيه نيز داللت « 1» "الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْني عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا

يد و شرط يچ قاي الهي و يا قضايي بدون هدارد بر اينكه استيالي بني اسرائيل بر سرزمين مقد َ و توطنشان در آن كلمه
 .نبوده، بلكه قضايي بوده مشروط به اينكه بني اسرائيل در برابر طاعت و ترك معصيت، و ناگواريهاي حوادث صبر كنند

و اگر ما صبر در آيه شريفه را عموميت داديم و شامل هر سه قسم صبر نموديم بخاطر اين بود كه صبر در اين آيات مطلق 
كه عزت در دوران موسايشان اثر هر سه قسم صبرشان بود، صبر در برابر حوادث متراكم و آمده، و نيز به اين دليل بوده 

دند ورزيناگوار زمان موسي و صبر در برابر اوامر و نواهي آن جناب و صبر در برابر معصيت كه هر وقت بر گناهي اصرار مي
 .ا داللت دارداخبار و قصص بني اسرائيل بر اين معن گشتند كه آيات قرآني راجع بهفرسا ميبالفاصله مبتال به تكاليفي طاقت

كرديم معنايي بود كه از ظاهر آيات قرآني استفاده نموديم، ولي در عين  "كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ "اين معنايي كه تا كنون براي جمله
در ذيل آيات سوره اسراء حال آيات در اينكه اين كتاب و قضاي الهي در چه زماني و به چه مقداري بوده مبهم است، بله 

 :خوانيممي
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مردم به خداي تعالي استعانت جسته صبر كنيد، كه بطور مسلم خداي تعالي زمين راي در اختيار هر كسي كه از (1)
گفتند ما در زماني كه تو، به نبوت به سوي ما  دهد، و سر انجام تنها از آن پرهيزكاران است، مردمبندگانش بخواهد قرار مي

كشيديم، و بعد از آمدنت نيز در شكنجه قرار داريم )پس فائده آمدنت چه بود؟( در پاسخشان گفت نيامده بودي رنجها مي
د ياميد آن هست كه پروردگارتان دشمنان راي هالك نموده و شما را جانشين در زمين كند تا معلوم كند چه رفتاري خواه

 ."114سوره اعراف، آيه  ".داشت

ما مردمي راي كه سالها به استضعاف كشيده شده بودند وارث مشارق و مغارب زميني كه پيرامونش مبارك كرده بوديم (2)
اف، آيه سوره اعر "ساختيم، و اگر كلمه حسناي پروردگارت بر بني اسرائيل تماميت يافت، بخاطر آن بود كه صبر كردند.

122" 
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 "خوانيم:، و نيز در حكايت كالم موسي در ذيل: آيات قبل مي«1» "وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا، وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً "
اش در صفحه قبل گذشت، و كه ترجمه« 1» "نَعَسي رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُو

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ  "فرمايد:تا آنجا كه مي "... وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ":خوانيمنيز مي
كنيم كه كتابت نامبرده مشروط بوده نه ، و از اين آيات و نظائر آن استفاده مي«2» "يدٌلَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِ

 .مطلق، و تبدل ناپذير

ع( اي بوده كه ابراهيم )اند مراد موسي در جمله مورد بحث كه حكايت گفتار او است همان وعدهبله بعضي از مفسرين گفته
راهيم كه وقتي اب "كند: در سفر تكوين آمده:)ع( را از تورات چنين نقل مي از سابق داده بود، اين مفسر سپس وعده ابراهيم

، و «3» "پروردگار( برايش تجلي كرد، و گفت: من اين سرزمين را به نسل تو ميدهم)كرد، رب از سرزمين كنعانيها عبور مي
آن اين بود كه من اين سرزمين را از نهر  در اين روز رب با ابرام )ابراهيم( ميثاقي را قطعي كرد و "نيز در همان سفر آمده:

رب معبود ما در حوريب با ما  "، و در سفر تثنية االشتراع آمده كه:«2» "دهممصر تا نهر كبير يعني نهر فرات به نسل تو مي
ر د گفت: ديگر نشستنتان در اين كوه بس است، بايد كه تحولي كنيد، و از اين كوه كوچ نموده و داخلتكلم كرد، او مي

كوهستان اموريين شويد، و همه زمينهاي جلگه و كوه و هموار و جنوب و ساحل دريا را كه سرزمين كنعانيان است و نيز 
لبنان را تا نهر كبير يعني نهر فرات در قلمرو خويش قرار دهيد، و به دقت نظر كنيد كه من همه اين سرزمين را پيش روي 

سابق براي پدرانتان ابراهيم و اسحاق و يعقوب سوگند خورده بود كه آن را به شما و شما قرار دادم، تا زميني را كه رب در 
 ، مفسر نامبرده بعد از آن،«2» "كنم تملك كنيد و در تحت سيطره خود در آوريدنسل بعد از نسل شما واگذار مي

__________________________________________________ 

ايم، چه شما و چه گرديم، چون ما جهنم را شكنجه گاه همه كافران كردهنيز با عذاب خود بر مي و اگر از راه ما برگرديد،(1)
 ."2سوره اسراء، آيه  "غير شما.

 ."114سوره اعراف، آيه "(2)

ريد آهايي را كه خداي تعالي به شما ارزاني داشته بياد آريد ... و بياد بياد آر زماني را كه موسي به قوم خود گفت: نعمت(3)
نيد كنم، و اگر كفران كهايم را بر شما بيشتر مياگر شكرگزاري كنيد بطور يقين نعمت :كه خداي تعالي به شما اعالم فرمود

 ."2سوره ابراهيم، آيه  "عذاب من شديد است.

 ."2آيه  11سوره "(4)

 ."12آيه  12سوره "(5)

 ."2آيه  1سوره "(6)
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 «1»طوالني در اين باره كرده است. بحثي 

و فعال بحث در اين باره مورد نظر ما نيست، و چون با شرطي كه در آغاز اين كتاب كرديم كه مطالب را به اختصار برگزار 
هايي كه از تورات نقل كرده جزء آيات اصلي است و يا از تورات دستخورده سازد و كاري نداريم به اينكه اين وعدهكنيم نمي

 .تحريف شده است، براي اينكه صحيح نيست كه ما قرآن را با تورات تفسير كنيم

 راغب گفته: اصل "فَإِنَّا داخِلُونَقالُوا يا مُوسي إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ، وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّي يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها  "
 "جبرته فانجبر و اجتبر "شود:به معناي اصالح چيزي با نوعي قهر و زور است، وقتي گفته مي "راء جبر -باء -جيم "ماده

معنايش اين است كه من او را و يا آن را به زور اصالح كردم و سر انجام اصالح شد، و گاهي اين كلمه در اصالح مجرد 



سير و يا جابر كل ك "اللَّه عنه كه در دعايش گفته:شود، نظير كالم علي رضي يعني بدون داللت بر قهر و زور استعمال مي
كني. و از همين باب كه نان را بندي، و هر دشواري را آسان مياي خدايي كه هر شكسته را شكسته "يا مسهل كل عسير

 رشود و گاهي هم در مجرد قهر يعني بدون داللت بگري كه از دانه گندم درست مينامند يعني اصالحجابر بن حبه مي
نه جبر درست است و نه  "ال جبر و ال تفويض "شود، نظير عبارت معروف آن حضرت )ع( كه فرمودنداصالح استعمال مي

گويد: اجبار كه باب افعال ماده جبر است در اصل به معناي اين بوده تفويض بلكه امري است بين اين دو. راغب سپس مي
و ليكن فعال در صرف اكراه متعارف شده گفته  "ا جبر و اصالح كندما كسي را وادار كنيم به اينكه او ديگري ر "كه
شود، آن من فالني را مجبور بر فالن كار كردم. در حقيقت اجبار در معناي اكراه استعمال مي "اجبرته علي كذا "شود:مي

عني نواقصي ني جبار است، يگويند فالكنند، ميصفت آدمي است، يعني انسانها را با آن توصيف مي "جبار "گاه گفته: كلمه:
كند، كه به دروغ ادعا كند كه من بزرگتر از آنم كه چنين نواقصي داشته باشم را كه دارد به اين وسيله جبران و روپوشي مي

چه اينكه اين ادعا را به زبان جاري كند، و چه با قيافه گرفتن و خود بزرگ شمردن، و براي خود مقام و منزلت قائل بودن، 
شود نه در مقام مدح، هم چنان منزلتي كه استحقاق آن را ندارد، و اين تنها در مقام مذمت بر آن شخص اطالق مي مقام و

نخلة جبارة و ناقة جبارة  ":شودو نيز گفته مي "إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ "كه خداي تعالي در حكايت از بني اسرائيل فرموده:
 درخت
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و اين در وقتي است كه گوينده يك نحوه برتري براي آن درخت از ساير درختان و براي  "خرمايي جبار و ناقه شتري جبار
 «1»از كالم راغب كه مورد حاجت ما بود. ، اين بود آن مقدار «1»آن ماده شتر از ساير شتران تصور كرده باشد 

 473[ ..... ص : "قالُوا يا مُوسي إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ "در جمله "جبارين "معناي]

كساني است كه صاحب سطوت و نيرو باشند، و به مردم زور بگويند و هر چه  "جبارين "پس روشن شد كه مراد از كلمه
 .بخواهند به مردم تحميل كنند

اند كه ما وقتي دستور تو را عملي نموده و به موسي شرط كرده "وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّي يَخْرُجُوا مِنْها "بني اسرائيل در جمله:
شويم كه آن جباران از آنجا خارج شوند و حقيقت اين شرط كردن رد گفتار موسي )ع( است، هر چند داخل اين سرزمين مي

 .اند كه اگر آنها خارج شوند ما داخل خواهيم شدآن جناب دوباره وعده داده كه بعد از رد گفتار

در تعدادي از روايات پيرامون توصيف جباران مورد بحث، آمده كه سكنه آن سرزمين از عمالقه بودند، كه مردمي درشت 
تواند آنها كه عقل سليم نمي« 2»هيكل و بلندقامت بودند و از درشت هيكلي و بلندقامتي آنان داستانهاي عجيبي وارد شده 

هاي طبيعي نيز چيزي كه اين روايات را تاييد كند وجود ندارد، ناگزير بايد گفت كه را بپذيرد، و در آثار باستاني و بحث
 .روايات مذكور ماخذي جز جعل و دسيسه ندارد

 "... قالَ رَجاُلنِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا "

شود در بين آن جمعيت دو تر َ از خداي سبحان است، معلوم مي "مخافة "آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق و زمينه آيه بر مي
استفاده  "نمن الذي "اند، و نيز از كلمهاند و از نافرماني امر او و دستور پيغمبر او دلواپس بودهترسيدهاند كه از خدا مينفر بوده

د اي مردم به اناند كه از ميان آنان دو نفر بر خاسته و گفتهاند، بلكه جماعتي بودهتنها آن دو نفر نبوده شود كه خداترسانمي



شهر درآئيد، همين كه از در داخل شويد غالب خواهيد بود، در سابق هم در چند مورد از اين كتاب گذشت كه كلمه نعمت هر 
ر از آن واليت الهيه است، پس اين دو نفري كه خدا بر آنان انعام كرده جا كه در قرآن كريم و در عرف آن اطالق شود منظو

اند و اين خود في نفسه قرينه است بر اينكه مراد از مخافت مخافة اللَّه سبحانه است، چون اولياي بود دو تن از اولياء اللَّه بوده
 :ترسند هم چنان كه خود خداي تعالي فرمودهخدا از غير خدا نمي
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 .«1» "أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ "

يعني كلمه خوف حذف شده باشد كه در اين  (اند)يعني نعمتي كه با آن انعام شده "انعم "لمهو نيز ممكن است كه متعلق ك
مفعول  ، و اگر"دو تن از كساني كه خداي تعالي با تر َ از خودش انعامشان كرده بود، گفتند ... "شودصورت معنا چنين مي

ون شد، چفهميده مي "أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا "كه از جمله: ترسند، بدين جهت بودرا نياورد و نفرمود: از چه مي "يخافون "كلمه
 ."ابَادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْب "گفتند:معلوم بود كه تر َ آن دو تن از مردم جبار آن سرزمين نبوده و گر نه به بني اسرائيل نمي

گردد، و ضميري كه بايد از يل بر ميبه بني اسرائ "ترسندمي -يخافون "ضمير جمع در كلمه :اندبعضي از مفسرين گفته
ناي است، و مع "و قال رجالن من الذين يخافهم بنو اسرائيل "بر گردد حذف شده، و تقدير كالم "الذين "جمله به موصول
ترسيدند به يكديگر گفتند: اين جماعت كه به اسالم در و دو نفر از كساني كه بني اسرائيل از آنان مي "آيه چنين است:

و مفسرين نامبرده گفتار خود را با روايتي كه به ابن جبير  "اندند و تسليم فرمان موسي هستند مورد انعام خدا واقع شدهاآمده
را به صيغه مجهول يعني با ضمه يا  "يخافون "اند، چون به حسب آن روايت ابن جبير كلمهمنسوب است تاييد نموده
اند: دو ترسند. خواهد بود، و در توجيه نظريه خود گفتهكساني كه مردم از آنها مي "الَّذِينَ يَخافُونَ "خوانده، در نتيجه معناي

نفر از عمالقه يعني اهل سرزمين مقد َ قبال به موسي ايمان آورده، و به بني اسرائيل پيوسته بودند، آن دو نفر به بني 
سرزمين مقد َ را موطن خود سازند گفتند: خدا  اسرائيل به عنوان راهنمايي و اينكه چگونه بر عمالقه مسلط شوند و چگونه

 «1»كنيم كه چنين و چنان كنيد. بر ما منت نهاده كه به دين اسالم در آمديم، اينك به شما سفارش مي

و ليكن از آنجا كه « 2»و اين تفسير همانطور كه گفتيم مستند به بعضي از اخبار است كه در تفسير اين آيات وارد شده، 
 .توان به آن اعتماد نموداست و مضمونش هيچ شاهدي از قرآن و غير قرآن ندارد نمي همه خبر واحد

ه اين باشد كه اول به اولين شهر عمالقه حمل "از در بر آنان درآئيد "بعيد نيست منظور از اينكه گفتند "ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ "
 كنيد، كه در مرز عمالقه و به منزله دروازه اين سرزمين
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در شهر مرزي شايع است، ممكن  "باب "زمين اريحا بوده و استعمال كلمهاند: اولين شهر آن سراست، و بطوري كه گفته



 .هم هست مراد از باب دروازه شهر باشد

اي است كه آن دو نفر به بني اسرائيل داده و گفتند آن گاه كه داخل شويد اين جمله وعده "فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ "
اند به خاطر ايماني بوده كه به ر خواهيد يافت، و اگر دو نفر نامبرده اينطور قاطع وعده دادهپيروز خواهيد شد و بر دشمن ظف

موسي )ع( داشتند، همين كه از موسي شنيدند كه خدا مقدر كرده سرزمين مقد َ از آن بني اسرائيل باشد يقين پيدا كردند 
از اولياي خدا بودند به نور واليت اين معنا را  كه چنين خواهد شد، ممكن هم هست خود آن دو نفر كه در سابق گفتيم

نا، دو اند كه اين دو مرد عبارت بودند از يوشع بن نون و كالب بن يوفدريافته باشند، بزرگان از مفسرين شيعه و سني نيز گفته
 .«1»تن از دوازده نقيب بني اسرائيل 

وَ عَلَي اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا  ":توكل نمودن بر پروردگارشان، و گفتنددو تن نامبرده بعد از آن وعده بني اسرائيل را دعوت كردند به 
د، و كند هر كسي را كه به وي توكل كناند به اينكه خداي تعالي كفايت و كفالت مي، چون ايمان داشته"إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

 .عوت آن دو را بپذيرنداين جمله خود تشويقي است مايه دلگرمي بني اسرائيل، تا بخود جرأت داده د

 472پاسخ جسارت آميز بني اسرائيل به موسي )ع( كه به آنان دستور داده بود وارد ارض مقدس شوند[ ..... ص : ]

 هرگز داخل "عبارت -البته به حكايت قرآن كريم -اينكه در اين آيه شريفه "قالُوا يا مُوسي إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها "
اند براي اين بوده كه موسي )ع( را براي هميشه مايو َ سازند، تا در نتيجه موسي ديگر نسبت را تكرار كرده "شويمآن نمي

 .به دعوتش اصرار نورزد، و دعوت خود را تكرار نكند

ه آن جناب كو در اين گفتار بني اسرائيل وجوهي از اهانت و عتاب و زورگويي نسبت به مقام موسي )ع( و نسبت به تذكري 
 :شود و اين عبارت نظامي عجيب دارددر باره امر خداي تعالي داد، ديده مي

 اي مردم دعوت موسي )ع( را بپذيريد و "اوال: با اينكه علي القاعده بايد روي سخن خود به آن دو نفر كنند كه گفته بودند:
متوجه موسي ساختند سپس در اين نوبت به  ، بني اسرائيل چنين نكردند بلكه خطاب را"داخل در اين سرزمين بشويد

مختصر  گويند، يعنياختصار برگزار نموده طول و تفصيل سابق را ندادند و اين قسم سخن گفتن را ايجاز بعد از اطناب مي
 گويي بعد از تفصيل گويي و از نظر ادبيات جاي ايجاز بعد از اطناب مقام تخاصم و بگو مگو
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و شود كه به طرف بفهماند ديگر حوصله گفتگوي با تكردن است، و به اين منظور بعد از تفصيل به اجمال گويي پرداخته مي
 .خنان تو خسته شدمرا ندارم، و از شنيدن س

سخن بي ادبانه و عصيانگرانه خود را دوباره تكرار و تاكيد كردند كه ما هرگز داخل اين سرزمين نخواهيم شد، و ثالثا:  :ثانيا
تر بود، اي گرفتند كه از سخنان سابقشان زشتهاي قبلي خود نتيجهجهالتشان آن قدر جرأت و جسارتشان داد كه از بي ادبي

 ."ايمتو و پروردگارت برويد با مردم اين سرزمين قتال كنيد ما همين جا نشسته "د كه:و آن اين بو

پرستان تاند كه بترين وجهي داللت دارد بر اينكه در باره خداي تعالي همان اعتقاد باطلي را داشتهو اين گفتارشان به روشن
به يك انسان است، و واقعا هم يهود چنين اعتقادي  اند خداي تعالي هم موجودي شبيهدارند، و آن اين است كه پنداشته

پرستيدند اند، براي اينكه همين يهود بود كه بنا به حكايت قرآن كريم بعد از عبور از دريا و رسيدن به قومي كه بت ميداشته
مود: به ر پاسخشان فربه موسي گفتند: تو نيز براي ما خداياني چند درست كن، همانطور كه اينها خدايان زياد دارند، موسي د



و اين اعتقاد به جسماني بودن خدا و شباهتش به انسانها همواره در يهود بوده و « 1»راستي كه شما مردمي نادان هستيد 
 .امروز نيز بر همان اعتقاد هستند، به دليل كتابهايي كه در بين آنان دائر و رائج است

إِنِّي ال  "زمينه گفتار داللت دارد بر اينكه جمله: "وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ قالَ رَبِّ إِنِّي ال أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي "
كنايه از ناتواني است، ناتواني از وادار كردن مردم بر قبول دعوتي كه برايشان آورده، خالصه كالم  "أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي

من تنها مالك نفس خودم و برادرم هستم زيرا هيچكس مستقال مالك نفس خود نيست، بلكه  :گويدخواسته باينكه نمي
توانم خود را به امضاي دعوتم وادار ساخته، و برادرم هارون را نيز وادار كنم چون او نيز خواسته است بگويد من تنها مي

ه كند، پس يا همانطور كمر خداي تعالي سر پيچي نميپيغمبري مرسل بود، و جانشين موسي در حيات او بود، او هرگز از ا
گفتيم مراد جمله مورد بحث كنايه از نداشتن قدرت بر غير خود و برادرش است و يا مراد اين است كه من جز بر خودم 

 .قدرت ندارم، و برادرم نيز جز بر خودش قدرت ندارد

دانيم كه موسي )ع( اين مقدار ق از خود نفي كند، چون ما ميو منظور از گفتار مورد بحث اين نبوده كه قدرت را بطور مطل
 قدرت داشته كه بعضي از مردم را وادار به اجابت
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يا خواسته ديگر او را انجام دهند پس منظور اين نبوده كه بفرمايد:  اي به وي ايمان بياورند، ومسئول خود بسازد، مثال عده
ن اي و از آدانيم عدهمن اصال نسبت به غير خودم و برادرم هيچگونه قدرتي ندارم، زيرا اين معنا منافات دارد با اينكه مي

اش به وي ايمان دارد با اينكه خانوادهجمله آن دو مرد به وي ايمان آورده بودند، و دعوتش را پذيرفته بودند و نيز منافات 
آيد كه خانواده او و خانواده برادرش هرگز از انجام دستورات او و پذيرفتن دعوتش آورده باشند، با اينكه از ظاهر امر بر مي

 .اندسر پيچي نداشته

مناجات، اقتضاي اينطور سخن و اگر بطور مطلق عرضه داشته كه پروردگارا من بر بيش از خودم و برادرم قدرت ندارم مقام 
گفتن را داشته، چون موسي )ع( بني اسرائيل را به ديني فطري و همه كس فهم، خوانده و در ابالغ رسالت خود هيچگونه 

 ترين وجه، خوب در چنين مقاميكوتاهي نكرده ولي مجتمع بني اسرائيل دعوتش را رد كرده، آن هم به بدترين و بي ادبانه
بگويد پروردگارا من رسالت تو را ابالغ كردم، و عذر را از گردنم افكندم، و در اقامه امر تو صاحب اختيار و اقتضا داشته كه 

مالك غير خودم نيستم، برادرم نيز مثل من و ما هر دو آن مقدار تكليف را كه متوجه ما بود انجام داديم، ولي قوم با 
ري كردند، و ما االن در حالي هستيم كه به كلي از بني اسرائيل مايوسيم، و گيشديدترين وجه انكار و امتناع در برابر ما جبهه

اي اي كه به ايشان دادهخالصه راه قطع شده، تو خودت به ربوبيت گره از اينكار بگشا، و راه را براي رسيدن آنان به وعده
ن، و بين ما و قوم فاسق ما حكمي قاطع هموار ساز، وعده اتمام نعمت، و به ارث دادن زمين، و جانشين كردن آنان در زمي

 .بفرما

آري بني اسرائيل در خصوص دستور مورد بحث يعني داخل شدن در سرزمين مقد َ عصياني ورزيدند كه شباهت به ساير 
عصيانهاي آنان يعني نافرماني در مساله ديدن خدا، و پرستش گوساله و داخل شدن باب و گفتن حطه و موارد ديگر نداشت، 

در خصوص اين مورد خيلي صريح و بدون هيچ ماليمت و رو در بايستي گفتند و دو بار هم گفتند كه ما به هيچ وجه زيرا 
توانست بني اسرائيل را به حال شويم، و اين برخورد خشن موسي )ع( را بيچاره كرد، چون نميداخل اين سرزمين نمي

شد، و كرد دعوتش از اصل باطل مييد، براي اينكه اگر چنين ميپوشي نماخودشان واگذارد و از دستوري كه داده بود چشم



توانست امر و نهيي به آنان بكند، و اركان آن وحدتي كه تا امروز در بين آنان ايجاد كرده بود به ديگر از اين به بعد هم نمي
 .شدكلي متالشي مي

 477وجود دارد[ ..... ص : نكاتي كه در مناجات موسي )ع( با خدا بعد از عصيان بني اسرائيل ]

شود: اول اينكه مقتضاي چنين حالي اين بوده كه موسي )ع( در شكايت به درگاه با اين بيان چند نكته روشن مي
 پروردگارش فقط متعرض حال خود و برادرش بشود، 
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به عهده آنان بود، و ساير مؤمنين حتي آنهايي هم كه  چون آن دو بزرگوار مبلغ از طرف خداي تعالي بودند، مسئوليت تنها
نها متعرض كرد تتمرد نكردند در اين جريان دخالتي نداشتند، چون در مساله تبليغ و دعوت مسئول نبودند، و مقام اقتضا مي

ن اقتضا را همي (حال مبلغ حكم بشود، نه عامل و كسي كه به آن حكم اخذ نموده و آن را اجابت كرده است، و موسي )ع
 .رعايت نموده تنها متعرض حال خود و برادرش شد

كرده كه موسي چنين رجوعي به پروردگار خود بكند و از وضعي كه در كار تبليغ و رسالتش دچار دوم اينكه مقام اقتضا مي
 .يستر بين نآن شده شكايت بنمايد، چون شكوه در حقيقت ياري طلبيدن در اجراي امر الهي است، و پاي منافع شخصي د

او  "برادر من نيز مثل من است "، و معناي عبارت اين است كه"اني "عطف است بر يا در كلمه "و اخي "سوم اينكه كلمه
هم بگيريم معنايش به همان بياني كه گذشت صحيح  "نفسي "نيز اختيار جز خودش را ندارد، گو اينكه اگر عطف بر كلمه

ه سياق اقتضاي آن را دارد، براي اينكه موسي و هارون همانطور كه هر يك مالك است، و ليكن به خالف آن چيزي است ك
اطاعت و امتثال خود بودند موسي مالك اطاعت و امتثال برادرش بود، براي اينكه هارون خليفه آن جناب در حال حيات او 

 .بود و اين دو بزرگوار مالك اطاعت و امتثال مؤمنين خالص نيز بودند

نفرين آن جناب بر بني اسرائيل نبوده و نخواسته است كه خداي  "فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ "جمله:چهارم اينكه 
تعالي بين آن جناب و بني اسرائيل حكم فصل كند كه مستلزم نزول عذاب بر آنان و يا مستلزم آن است كه بين موسي و 

د، و به دستور آن دو بزرگوار از ميان بني اسرائيل بيرون روند، و يا مرگ بين آن دو و هارون و بين بني اسرائيل جدايي بيفت
كرد به قبول سرنوشتي كه خدا به نفع آنان مقدر كرده ايشان جدايي بيندازد، براي اينكه موسي داشت ايشان را دعوت مي

او اين سر نوشت خوب براي بني اسرائيل موسي همان كسي بود كه بايد به دست  -يعني تمام كردن نعمت بر آنان -بود
وَ  "صورت گيرد و به دست او نجات يابند و در زمين جانشين ديگران شوند، هم چنان كه خداي تعالي در همين باره فرموده:

اش قبال گذشت و بني كه ترجمه« 1» "وارِثِينَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْ
أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ  ":دانستند، به شهادت اينكه بنا به حكايت قرآن كريم گفته بودنداسرائيل هم اين معنا را از آن جناب مي

 ، كه از آن پيدا است«1» "تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا

__________________________________________________ 
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 .كشيدندانتظار نجات بوسيله آن جناب را مي

ي از اينكه آيد موس، كه از آن بر مي"فاَل تَأْ ََ عَلَي الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ "فرمايد:شاهد ديگر اين معنا آيه شريفه زير است كه مي



اند، كه به خاطر نازل شدن عذاب تيه مبادا عذاب الهي بر آنان نازل شود غمگين بوده، و مردم هم همين انتظار را از او داشته
 .به حال آنان غمناك شود

به ارض  "افانه "ضمير در كلمه "رْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فاَل تَأْ ََ عَلَي الْقَوْمِ الْفاسِقِينَقالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَ "
گردد، و مراد از اين جمله كه فرمود: آن سرزمين محرم شده، حرمت شرعي نيست، بلكه منظور حرمت تكويني مقد َ بر مي

شرمانه كه كرديد( چنين مقدر فرموده كه تا چهل سال نتوانيد بي ادبانه و بياست، يعني خداي تعالي )به خاطر سر پيچي 
است الف و الم عهد است، و  "االرض "داخل آن سرزمين شويد و گرفتار سرگرداني گرديد، و الف و المي كه در كلمه

ست، و خداي تعالي در اين نهي از أسي است كه به معناي اندوه ا "فال تا َ "دهد، و جمله:را مي "همان سرزمين "معناي
 .آيه نظريه و كالم موسي را كه آن مردم را فاسق خوانده بود امضا و تصديق نموده و خود او نيز آنان را فاسق خواند

و معناي آيه اين است كه سرزمين مقد َ بر آنان حرام شد، يعني داخل شدنشان به آن سرزمين حرام تكويني شد، به اين 
در نموديم كه تا چهل سال موفق به داخل شدن در آن نشوند و از صبح تا شام به طرف آن سرزمين ما چنين مق "معنا كه:

نه  اي هستند كه صبح از آنجا براه افتاده بودند،راهپيمايي بكنند ولي مانند اسب عصاري در آخر روز ببينند كه در همان نقطه
وزي به شهر ديگري از شهرهاي روي زمين برسند و اي و رقدمي به سوي آن سرزمين نزديك شده باشند و نه لحظه

خستگي در آورند، و نه زندگي صحرانشيني داشته باشند تا چون قبائل بدوي و صحرانشين زندگي كنند، پس اي موسي دل 
تو به حال اين مردمي كه به قول خودت فاسقند نسوزد و غمشان را مخور كه مبتال به اين عذاب يعني عذاب سرگرداني 

 .چشند محزون شداند براي اينكه اينها فاسقند، و نبايد در باره مردم فاسق وقتي كه وبال فسق خود را ميشده

بحث روايتي ])رواياتي در باره ملوك بودن بني اسرائيل و عصيان آنها از امر به دخول در ارض مقدسه و تيه ايشان([ ..... ص : 

479 

روايت كرده كه فرمود: بني اسرائيل را رسم  (ي سعيد خدري از رسول خدا )صدر در المنثور است كه ابن ابي حاتم از اب
 چنين بود كه وقتي فردي از آنان 
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 «1»ناميدند. شد او را ملك ميداراي خادم و مركب سواري و داراي همسر مي

از زيد بن اسلم  -جمع نموده و نامش را مراسيل نهادهكه يك جا  -و در همان كتاب آمده كه ابو داود در روايات مرسل خود
، همسر، مسكن و "ملك "گفته است: رسول خدا )ص( فرموده: منظور از اين "وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً "روايت كرده كه در تفسير

 «1»خادم است. 

يزي كه هست آيه شريفه با در نظر ولي چ« 2»مؤلف: الدر المنثور به جز اين دو روايت رواياتي ديگر در اين معنا نقل كرده 
گرفتن سياق آن با اينگونه تفسير سازش ندارد، براي اينكه هر چند ممكن است بني اسرائيل چنين رسمي و اصطالحي 

داشته باشند، اما چيزي كه هست اين معنا بديهي است كه همه افراد بني اسرائيل كه عده كثيري از آنان خدمت كار بودند 
تند، يعني همه آنها داراي خانه و زن و خادم نبودند و كساني كه چنين وضعي داشتند بعضي از بني چنين وضعي نداش

اسرائيل بودند نه همه آنان، در حالي كه آيه شريفه بطور كلي بني اسرائيل را ملوك خوانده، از سوي ديگر اگر معناي ملوك 
م چنين بوده و چنين هستند كه بعضي از آنها داراي خانه و زن و اين باشد اختصاصي به بني اسرائيل ندارد، همه امتها و اقوا

خادمند، داشتن زن و خانه و خادم يك عادت جاريه در ميان همه امتها است، هيچ امتي در دنيا وجود نداشته و ندارد كه در 



ما را منت بگذارد كه خدا شآن چنين افرادي نباشد، پس مساله، اختصاص به بني اسرائيل ندارد، تا خداي تعالي بر سر آنان 
 .داراي خانه و زن و فرزند و خادم كرده، ولي در اينكه آيه در مقام منت نهادن است هيچ حرفي نيست

و شايد همين اشكال باعث شده كه بعضي از صاحبان اين نظريه متوجه آن شده و در توجيه بعضي از روايات نظير روايتي 
همه امتها زن و خانه و خادم دارند ولي بني اسرائيل اولين قومي بودند كه خدمتكار البته  :كه از قتاده نقل شده بگويند

 .كندگرفتند اما تاريخ اين سخن را تاييد نمي

ع( آمده كه فرموده: بعد از آنكه )و در كتاب امالي شيخ مفيد )رحمة اللَّه عليه( روايتي با ذكر سند از ابي حمزه از امام باقر 
وا الْأَرْضَ ادْخُلُ "هاي سرزمين مقد َ آورد، به ايشان دستور داد كه به اين سرزمين درآئيد:را تا نزديكيموسي بني اسرائيل 

 ، و با اينكه خداي تعالي براي"الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَ ال تَرْتَدُّوا عَلي أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ
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 إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّي يَخْرُجُوا "آنان مقدر كرده بود كه صاحب آنجا شوند، ليكن در پاسخ موسي گفتند:
وا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ قالَ رَجاُلنِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُ

يا مُوسي إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتاِل إِنَّا هاهُنا غالِبُونَ وَ عَلَي اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالُوا 
، و بعد از آنكه آب پاكي روي دست "قاعِدُونَ، قالَ رَبِّ إِنِّي ال أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ

پيغمبرشان ريختند، خداي تعالي همان سرنوشت را تغيير داده و مقدر كرد كه ديگر به آن سرزمين در نيايند، در نتيجه در 
و به موسي وحي شد كه به حال  "فاَل تَأ ََْ عَلَي الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ "مسافت چهار فرسخ مدت چهل سال سرگردان شدند،

داد كه كوچ شان ندا در ميدق )ع( فرموده: در آن مدت همه روزه عصر، مناديمشتي مردم فاسق غمگين مباش. امام صا
ند راندو با زجر و شالق مي -خوانند تا به سرعت بروندآوازي كه براي شتران مي -كردند، و با حديها را بار ميكوچ مركب

تا آنان را دور بچرخاند، همين كه صبح داد كردند تا هنگام سحر و خداي عز و جل به زمين فرمان ميو شبانه راه طي مي
ايم، دوباره نزديك غروب بار گفتند حتما راه را عوضي رفتهديدند درست در همان نقطه ديروز هستند، با خود ميشد ميمي
كردند، و اين وضع چهل سال ادامه يافت و در اين مدت )به خاطر اينكه نه كشتي داشتند و نه زرعي و نه تجارتي( مي

كالب بن يوفنا، و فرزندان آن  -1يوشع بن نون  -1شان من و سلوي بود، در اين مدت تمامي آنان مردند جز دو نفر غذاي
ته در خواستند كوچ كنند لباسهايشان مانند تخجمعيت كه در بياباني به طول چهار فرسخ سرگردان بودند به محض اينكه مي

 .شد، و همچنين پا افزار و كفششانبدنشان خشك مي

شدند موسي )ع( عصاي خود را به آن سنگ امام سپس اضافه فرموده كه اين قوم با خود سنگي داشتند كه وقتي پياده مي
خواستند كوچ شد، تا هر سبطي از يكي از آن دوازده نهر آب بنوشند، و چون ميكوبيد، و دوازده چشمه از آن روان ميمي

 .(تا آخر روايت) «1»كردند و سنگ را بر گرده مركبي سوار ميگشت، كنند آبها دوباره به درون سنگ بر مي

مؤلف: روايت پيرامون اين معاني و قريب به آن بسيار زياد است، هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت، و اين كه در 
ر حقيقت روايت ديگري فرموده: د (ناگهان راوي گفت: امام صادق )ع -با اينكه از امام ابي جعفر باقر )ع( بود -روايت باال

 بوده كه شيخ

__________________________________________________ 
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مفيد نقل كرده و اين روايات هر چند كه مشتمل بر معناي تيه و ساير جزئياتي است كه در كالم مجيد خداي تعالي نيامده، و 
شود ولي با اين حال چيزي هم كه مخالف الم خداي تعالي چيزي كه اين روايات را تاييد كند ديده نميهر چند كه در ك

قرآن باشد ندارد، و امر بني اسرائيل در زمان موسي )ع( به راستي عجيب است، زيرا سراپاي زندگي اين قوم خارق العاده 
 .باشد كه در روايات مذكور آمده؟بوده، با اين حال چه مانعي دارد كه تيه آنان به اين نحوي 

ادْخُلُوا الْأَرْضَ  ":و در تفسير عياشي از مسعدة بن صدقه از امام صادق )ع( روايت آمده كه شخصي از آن جناب از آيه
ود كه قدر كرده بسؤال كرد و آن جناب در پاسخش فرمود: بله خداي تعالي در آغاز براي آنان م "الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

در سرزمين مقد َ ماوايي داشته باشند و ليكن اين تقدير خود را محو نموده و براي فرزندان ايشان نوشت و فرزندانشان بعد 
نمايد، و نزد او كند و هر چه را بخواهد اثبات مياز انقراض پدران داخل آنجا شدند، و خداي تعالي هر چه را بخواهد محو مي

 .«1» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ "است ام الكتاب

، و همچنين از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام «1»مؤلف: عياشي نيز اين معنا را از اسماعيل جعفي از آن جناب 
خصوص حاضرين در زمان موسي مقايسه  و امام )ع( در اين حديث خواسته است كتابت را نسبت به« 2»باقر )ع( نقل كرده، 

كند و بفرمايد كه خطاب موسي با مخاطبينش چه نسبتي داشته و با فرزندان آنان چه نسبتي داشته، و از اين مقايسه مساله 
يد آمحو و اثبات و يا بداء را در خصوص پدران نتيجه گرفته و بنا بر اين منافاتي بين اين حديث با آنچه از ظاهر سياق بر مي

چه  -آيد كه مساله داخل شدن در سرزمين مقد َ تقديري الهي بوده براي كل بني اسرائيلنيست، از ظاهر سياق بر مي
چيزي كه هست پدران به خاطر نافرماني چهل سال محروم شدند، و پسران از اين تقدير الهي  -پدران و چه فرزندان

شود به جامعه اسرائيلي است كه بطور مساوي هم شامل پدران مي برخوردار گشتند، چون خطاب در آيه شريفه به حسب معنا
كه برايشان مقدر شده بود، و هم شامل پسران كه باآلخره آنها برخوردار شدند، چون همگي يك امت هستند و تقديري الهي 

احي از آن محروم بطور سر بسته و اجمال براي اين امت مقدر شده بوده، يك نسل از اين امت به خاطر نافرماني چند صب
 شدند و نسل ديگر از آن منتفع گشتند پس در واقع بدايي و محو و اثباتي رخ نداده، هر چند كه نسبت به خصوص اشخاص

__________________________________________________ 

 .21حديث  243ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .24و  21ح  243ص  1(تفسير عياشي ج 2و  2)

 322، ص: 2زان، جترجمه المي

 .رسدموجود در زمان خطاب بداء به نظر مي

رسول خدا )ص( فرمودند داود  "و در كافي به سند خود از عبد الرحمن بن يزيد از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرموده:
ا رفت، و ه در تيه از دنياش سايه افكندند، و موسي كليم اللَّپيغمبر روز شنبه ناگهان از دنيا رفت و مرغاني بر باالي جنازه

 «1»اي از آسمان فرياد بر آورد كه موسي مرد، و آن كدام كس است كه نميرد. فرياد كننده

__________________________________________________ 

 .3ح  111 -111ص  2فروع كافي ج (1)
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 404.. ص : [ ...30تا  07(: آيات 2سوره المائدة )]

 اشاره

لَّهُ مِنَ نَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ الوَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  (28)لَمِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعا (27)الْمُتَّقِينَ 

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ( 14تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ )
ذَا أَكُونَ مِثْلَ هفَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتي أَ عَجَزْتُ أَنْ  (24الْخاسِرِينَ )

 (21أَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ )الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْ

اً وَ مَنْ أَحْياها نَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِيعمِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَ
 (32)وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ  فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّا ََ جَمِيعاً

 404ترجمه آيات ..... ص : 

اي محمد داستان دو پسران آدم را كه داستاني است به حق )و خالي از خالف واقع( براي مردم بيان كن كه هر دو در راه 
خدا و به منظور نزديك شدن به او چيزي پيشكش كردند، از يكي از آن دو قبول شد، و از ديگري قبول نشد، آنكه قربانيش 

 :قبول نشد به آنكه از او قبول شد گفت: من تو را خواهم كشت، او گفت

  .(12كند )خداي تعالي قرباني را از مردم با تقوا قبول مي

 322، ص: 2ترجمه الميزان، ج

تو اگر دست خود را به سوي من دراز كني كه مرا بكشي من هرگز دست خود به سويت و براي كشتنت دراز نخواهم كرد،  و
 .(12ترسم )زيرا من از خدا كه مالك و مدبر همه عالم است مي

ن خودت را، و كشي و هم وبال گناهامن از اين عمل تو كراهتي ندارم چون اگر مرا بكشي هم وبال گناهان مرا به دوش مي
 .(14شوي و سزاي ستمكاران همين آتش است )در نتيجه از اهل آتش مي

هاي پي در پي و به تدريج دلش براي كشتن برادرش رام شد، و او را كشت و در نتيجه از زيانكاران شد پس از وسوسه
(24). 

رد تا با منقار خود زمين را بكند )و چيزي در و در اينكه كشته برادر را چه كند سرگردان شد، خداي تعالي كالغي را مامور ك
آن پنهان كند( و به او نشان دهد كه چگونه جثه برادرش را در زمين پنهان كند، )وقتي عمل كالغ را ديد( گفت واي بر من 

لت اكه آن قدر ناتوان بودم كه نتوانستم مثل اين كالغ باشم، و جثه برادرم را در خاك دفن كنم، آن وقت حالتي چون ح
 .(31)همه پشيمانها به او دست داد 

دهد( بود كه ما به بني اسرائيل اعالم كرديم كه هر به خاطر همين ماجرا )كه از حسد و تكبر و هواپرستي انسان خبر مي
كس يك انسان را بكشد بدون اينكه او كسي را كشته باشد و يا فسادي در زمين كرده باشد مثل اين است كه همه مردم را 

ه، )چون انسانيت را مورد حمله قرار داده كه در همه يكي است(، و هر كس يك انسان را از مرگ نجات دهد مثل اين كشت
است كه همه را از مرگ نجات داده و با اينكه رسوالن ما براي بني اسرائيل معجزاتي روشن آوردند. با اين حال بسياري از 

 .(21كنند )مد( در زمين زياده روي ميايشان بعد از آن همه پيامبر )كه برايشان بيا



 402بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

فرمايد حسد كار آدمي را به جايي دهد، و سبب پديد آمدن آن را حسد دانسته، مياين آيات از داستان پسران آدم خبر مي
د، گردكاران شده پشيمان ميكشاند كه حتي برادر برادر خود را بنا حق به قتل برساند و آن گاه كه فهميد از زيانمي

اي كه هيچ سودي ندارد و اين آيات به همين معنا مربوط به گفتار در آيات قبل است كه در باره بني اسرائيل پشيماني
فرمود استنكافشان از ايمان به فرستاده خدا و امتناعشان از قبول دعوت حقه جز به خاطر حسد و ستمگري نبود، آري مي

كند برادر خود را بكشد و سپس او را در آتش ندامت و وم حسد است، حسد است كه آدمي را وادار ميهمه اينها آثار ش
اندازد كه راه فرار و نجاتي از آن نيست، پس بايد كه اهل عبرت از اين داستان عبرت گرفته در حس حسادت و حسرتي مي

 .سپس در كفري كه اثر آن حسادت است اصرار نورزند

 است،  "و -ل -ت "از آن گرفته شده، از ماده "اتل "كه صيغه امر "تالوت "كلمه "يْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّوَ اتْلُ عَلَ "

 322، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اند به اين جهت است كه خواننده يك كه به معناي واقع شدن چيزي دنبال چيز ديگر است، و اگر خواندن را تالوت گفته
اي به معن "نبا "خواند و كلمه:آورد و ميو يا در دنبال هم مي "تلو "فاظ آن داستان را يكي پس از ديگري و درداستان، ال

به معناي هر عملي و هر چيزي  "قربان "خبر است، البته نه هر خبري بلكه آن خبري كه متضمن سودي باشد، و كلمه:
تقرب بجويد، و اين كلمه در اصل مصدر بوده، و تثنيه و جمع است كه انسان به وسيله آن به خداي سبحان و يا غير او 

به معناي قبول كردن است، اما نه هر قبولي بلكه قبولي كه همراه با عنايتي زياد و اهتمامي نسبت به  "تقبل "ندارد، و كلمه
كالم،  لي در نظم اينگردد چون قبال هم گفتيم كه مقصود اصبه اهل كتاب بر مي "عليهم "مقبول باشد، و ضمير در كلمه

 .اهل كتابند

كه قرآن كريم او را پدر بشر خوانده، ولي  -از بشر -ناميده شده آن شخصي است "آدم "و مراد از اين شخصي كه بنام
اند: منظور از اين آدم، مردي از بني اسرائيل است، كه داراي دو فرزند بوده، و دو فرزندش در مورد بعضي از مفسرين گفته

اي كه به درگاه خدا تقديم كردند مشاجره نمودند و در آخر يكي از آن دو ديگري را به قتل رسانيد و آن شخص قاتل قرباني
لِكَ مِنْ أَجْلِ ذ "فرمايد:نامش قابيل و يا قابين و شخص مقتول نامش هابيل بوده، و دليل اين معنا ذيل آيه است كه مي

 .ليكن اين نظريه به سه دليل فاسد است« 1» "كَتَبْنا عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ

 406آدم ابو البشر نيست[ ..... ص :  "نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ "در جمله "آدم "رد اين قول كه مراد از]

اول اينكه: در سراسر قرآن كريم جز ابو البشر احدي بنام آدم ناميده نشده و اگر مراد در آيه شريفه از كلمه آدم غير پدر بشر 
كرد تا شنونده بفهمد اين آدم آن آدم نيست، و شنونده در شنيدن داستان سرگردان اي ذكر ميايد قرآن كريم قرينهبود ب

 .نشود و بيان قرآن پيچيده و مبهم نگردد

دليل دوم اينكه: بعضي از خصوصياتي كه در اين داستان ذكر شده، جز با فرزندان آدم ابو البشر منطبق نيست، مثل اين 
 شود اين داستان راجع بهدانست كه يك انسان كشته شده و يا مرده را چه بايد كرد، معلوم ميكه قاتل نميخصوصيت 

كسي كه تا آن روز از زندگيش مرده و دفن كردن آن را ديده بوده نيست و اين جز با انسانهاي اولي كه با فكري ساده 
 كرده صادق نيست، و بنا بر اينكرده و معلوماتي ذخيره مييهايي حاصل مكرده و به تدريج معلوماتي و تجربهزندگي مي



دانسته ميتي را كه بي جان افتاده چه بايد كرد، و عقلش آيه شريفه ظهور در اين معنا دارد كه قاتل شخصي بوده كه نمي
رد اسرائيلي وده، و يك فشود بدن او را در زمين پنهان نمايد و چنين خصوصيتي جز با پسر آدم ابو البشر نبرسيده كه مينمي
 تواند اين قدر سادهنمي

__________________________________________________ 

 .232و  231ص  2تفسير المنار ج (1)
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جامعه عادتا  نو نادان باشد، براي اينكه اسرائيليان داراي تمدن بودند، البته تمدني متناسب با قوميتشان، و فردي از چني
 .ممكن نيست كه نداند مرده را بايد دفن كرد

اب اند، و آن اين است كه مساله كتدليل سوم اينكه: مفسر مزبور در مقام پاسخگويي به اشكالي است كه متوجه آيه كرده
در خصوص  لحكم قتل اختصاصي به بني اسرائيل نداشته، پس چرا قرآن كريم قصه هابيل و قابيل را منشا كتاب حكم قت

بني اسرائيل قرار داده؟ با اينكه حكم قتل و اثر قتل حكمي است بشري و مربوط به عموم بشر، هر كس يك انسان را بكشد 
مثل اين است كه همه را كشته باشد چه اسرائيلي و چه غير اسرائيلي، و كسي كه يك انسان را زنده كند مثل اين است كه 

داشته  تواندن تفاوت بين اسرائيلي و غير اسرائيلي، پس اين آيات چه معناي روبراهي ميهمه را زنده كرده باشد، باز بدو
 .باشد

اند، پدرشان آدم، مردي از بني اسرائيل بوده مفسر مورد بحث ما در پاسخ گفته: قاتل و مقتول و پدر آن دو اسرائيلي بوده
ني فرمايد به همين جهت بر بكريم بعد از نقل داستان ميچون اين واقعه در بني اسرائيل واقع شده به دليل اينكه قرآن 

اسرائيل نوشتيم كه چنين و چنان نه آدم ابو البشر، تا واقعه قتل قابيل يك حادثه بشري باشد، و مايه عبرت آيندگان گردد، 
ريم است و لذا قرآن كاي بلكه دو برادر بودند پسران مردي از بني اسرائيل و داستان اين دو برادر يك داستان قومي خاصه

فرمايد چون اين واقعه در بني اسرائيل رخ داد ما بر بني اسرائيل نوشتيم كه چنين و چنان و ليكن اين جواب ماده اشكال مي
كند، براي اينكه اشكال و سؤالي كه در بين بود هنوز به حال خود باقي است و سؤال اين است كه اگر را ريشه كن نمي

زله كشتن همه مردم است، در هر زماني همين طور است، و اگر زنده كردن يك فرد به منزله زنده كشتن يك فرد به من
دانيم كه قبل از بني اسرائيل آن قدر قتل نفس كردن همه است آن نيز اختصاصي به زمان بني اسرائيل نداشته، و ما مي
از بني اسرائيل ابالغ نكرد، و چرا به قوم بني  واقع شده كه از حد شمار بيرون است، چرا خداي تعالي اين حكم را قبل

هايي اسرائيل اختصاصش داد، و حتي در خود بني اسرائيل نيز قبل از واقعه اين دو برادري كه مفسر نامبرده فرض كرده قتل
تي در وصيواقع شده، چرا حكم مزبور را به واقعه دو برادر اختصاص داد، چه خصوصيتي در قوم بني اسرائيل بوده، و چه خص

 .واقعه دو برادر وجود داشته؟ جواب اين اشكال داده نشد

ص به بني ، تا اختصا"من قتل منكم نفسا "گويد بهتر آن بود كه بفرمايد:عالوه بر اينكه اگر مطلب چنين بوده كه وي مي
ي سرائيل چه خصوصيتاسرائيل داشته باشد، تازه به فرض هم كه چنين فرموده بود، باز اشكال و سؤال از اينكه بني ا

 اند كه حكم قتل مذكور داشته
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 .درسكند، صرفنظر از اينكه اصل اين توجيه و تفسير في نفسه درست به نظر نميمختص به آنان باشد عود مي

 400بني اسرائيل قرار داده است؟[ ..... ص : جواب به اين اشكال كه چرا قرآن كريم قصه هابيل و قابيل را منشا كتابت حكم قتل در خصوص ]



متضمن حكمتي است بالغه، نه يك حكم  "أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ... "و جواب از اصل اشكال اين است كه عبارت
ه منحصر به بني رد كشرعي و بنا بر اين مراد از كتابت بر بني اسرائيل بيان اين حكمت براي بني اسرائيل است و منافات ندا

ها و مواعظ كه در قرآن كريم اش هم عايد آنان شود، و هم عايد عموم بشر، هم چنان كه ساير حكمتاسرائيل نبوده، فائده
براي امت خاتم االنبياء )ص( آمده همين وضع را دارد، حكمت براي اين امت بيان شده، و ليكن فائده آن اختصاصي به اين 

ه شريفه جز اين نيامده كه ما اين مطلب را براي بني اسرائيل بيان كرديم و اگر نام بني اسرائيل را برده امت ندارد، و در آي
براي اين بود كه تمام آيات مورد بحث، در مقام اندرز دادن و هشدار بني اسرائيل و توبيخ آنان بر اين معنا است كه نسبت به 

ها و جنگها اصرار ورزيدند، بلكه به آتش افروزي تنها اكتفاء تن آتش فتنهرسول خدا )ص( حسد ورزيدند، و در عناد و افروخ
اي كه مورد سؤال واقع شده ننموده، خود دست به اسلحه زدند، و با مسلمانان جنگها كردند، و به اين مناسبت دنباله آيه

تاني ، از همه اينها گذشته اصل داس"نْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَوَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِ "فرموده:
 .كه او براي توجيه آيه آورده هيچ ماخذي ندارد نه در روايات و نه در تاريخ

رده به مله را مقيد ك، داستان پسران آدم ابو البشر است و اينكه ج"نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ "پس روشن شد كه منظور از جمله:
است[ خالي از  "اتل "يا كلمه "نبا "متعلق به كلمه -حق -و مجرور -با -]با در نظر گرفتن اينكه اين جار "بالحق "قيد

داللت و حد اقل خالي از اشعار بر اين معنا نيست كه از اين داستان آنچه در بين بني اسرائيل معروف شده، دستخوش 
ي از آن ساقط شده، و خالصه داستان مورد بحث به نقل اسرائيليان حق نيست و تو اي پيامبر تحريف شده است، و جزئيات

داستان را به حق بر آنان تالوت كن و واقع هم همين طور است، چون داستان هابيل و قابيل كه فعال در تورات در سفر 
غ و منقار به زمين زدنش نيامده و از اين تكوين موجود است مطابق با نقل قرآن كريم نيست، در تورات مساله آمدن كال
 ."و تعالي اللَّه عن ذلك علوا كبيرا "گذشته داستان طوري آمده كه بطور صريح و پوست كنده خدا را جسم دانسته،

اين دو پسر هر يك براي خاطر خدا  آيد كهاز ظاهر سياق بر مي "إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ "
  :را تثنيه نياورد و نفرمود "قربان "اند، تا به آن وسيله تقربي حاصل كنند و اگر كلمهيك قرباني تقديم داشته
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 .شودبراي اينكه اصل اين كلمه مصدر است، و مصدر تثنيه و جمع نمي "قربا قربانين "

و گوينده دوم  قاتل "بطور يقين تو را خواهم كشت "گوينده اول كه گفت "لَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَقالَ لَأَقْتُ "
 :كه گفت

مقتول بوده، و سياق كالم و زمينه گفتار داللت دارد بر اينكه اين  "كندخداي تعالي قرباني را تنها از پرهيزكاران قبول مي "
در فهميده بودند كه قرباني يكي از آن دو قبول و از ديگري رد شده، و اما اينكه از كجا اين معنا را فهميده بودند؟ و از دو برا

 .چه راهي پي برده بودند؟ آيه شريفه از آن ساكت است

ه ن بوده كهاي سابق يا در خصوص بني اسرائيل چنيچيزي كه هست در جاي ديگري از قرآن كريم آمده كه معهود در امت
ده )و سوزانشده آتشي آن قرباني را ميكرده، اگر مورد قبول درگاه الهي واقع مياي تقديم ميهر كس به درگاه خدا قرباني

ولٍ حَتَّي سُالَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَ "فرمايد:شد( و آن آيه زير است كه ميشده چنين نميقهرا اگر قبول نمي
 .«1» "قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَيَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ 

 409دن قرباني ديگري[ ..... ص : و بيان چگونگي علم دو برادر به قبول شدن قرباني يكي و رد ش "قربان "معناي]



معنايش تا به امروز در نزد اهل كتاب معروف است ]در اصطالح يهوديان قرباني انواعي دارد از قبيل  "قربان "و اما كلمه
ها و در اصطالح نصارا عبارت است از ذبيحه حيوانات يعني سر بريدن آنها و پيشكش دادن آرد و روغن و آغوز و نوبري ميوه

شود يشود به گوشت مسيح و شرابش مبدل مو شراب پيشكشي كه بعد از پيشكش كردن نانش به عقيده آنان مبدل مينان 
به خون مسيح[ و در داستان مورد بحث نيز ممكن است كه تقبل قرباني به همين نحو باشد، مخصوصا با در نظر گرفتن 

آنان كه به چنين چيزي معتقدند آورده، اين احتمال قوي به  اينكه خداي تعالي اين قصه را در خطاب به اهل كتاب و براي
 .دانستند كه قرباني از يكي قبول و از ديگري رد شدهرسد، و به هر حال قاتل و مقتول هر دو مينظر مي

و  ههمان كسي بوده كه قربانيش قبول نشد "حتما تو را خواهم كشت "آيد كه گوينده:مطلب ديگر اينكه باز از سياق بر مي
اش بر اين گفتار و انجام اين گفتار حسدي بوده كه در دلش زبانه كشيده، چون هيچ سبب ديگري در كار نبوده و انگيزه

 مقتول هيچ جرمي را به اختيار

__________________________________________________ 

ورد اوريم، مگر وقتي كه براي ما يك قرباني بياهمان كساني كه گفتند خدا به ما عهد سپرده كه به هيچ رسولي ايمان ني(1)
كه آتش آن را بخورد و بسوزاند، بگو اگر در اين دعوي خود راستگو هستيد چرا وقتي رسوالني قبل از من به همراه معجزاتي 

 [.....] ."122سوره آل عمران، آيه  "گوييد نزد شما آمدند آنان را به قتل رسانديد؟.و با همان قرباني كه شما مي
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 .خودش مرتكب نشده كه مستوجب مثل چنين سخني و تهديد به كشته شدن باشد

 498انگيزه اقدام قابيل به قتل برادرش بوده است[ ..... ص :  "حسد "]

تهديد به قتل به انگيزه حسد بوده، چون قرباني مقتول قبول شده، و از او  "حتما تو را خواهم كشت "پس اينكه قاتل گفته:
لي از او تا آخر گفتاري كه خداي تعا "پذيردخداي تعالي قرباني را تنها از متقيان مي "قبول نشده، پس اينكه مقتول گفته:

اني و گويد كه مساله قبول شدن قربتار قاتل داده، بنا بر اين مقتول اول به وي ميحكايت كرده پاسخي است كه وي به گف
قبول نشدنش هيچ ربطي به من ندارد، و من در آن هيچگونه دخالتي و جرمي ندارم، تنها جرمي كه هست از ناحيه تو است 

 .ا قبول نكردترسي و خداي تعالي به كيفر بي تقوائيت قربانيت ركه تقوا نداري و از خدا نمي

گويد: به فرض كه بخواهي مرا بكشي و به اين منظور دست به سويم دراز كني من هرگز به اين منظور در مرحله دوم مي
دانم كه اين كار نافرماني خداي سبحان است، و من از آيم، زيرا ميگشايم، و در صدد كشتن تو بر نميدست به سويت نمي

 شود در حالي فارغ شود كهز اين سخن اين بوده كه قاتل وقتي از انجام تصميمش فارغ ميترسم، البته منظور او اخدا مي
إِنَّما  "هم گناه خودش را به دوش بكشد و هم گناه او را تا اهل آتش شود چون سزاي ستمكاران آتش است. پس جمله:

شد، تا داللت كند بر اينكه قبولي قرباني شامل هر دو نوع هم ممكن است در مقام قصر افراد با "يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
شود، و هم در مقام قصر قلب باشد كه البته اين در صورتي است كه قاتل عكس و قرباني يعني فرد با تقوا و فرد بي تقوا نمي

اطر اينكه ، حال يا به خشودشود و از مقتولش قبول نميپنداشته كه قرباني او قبول ميپنداشته، يعني ميقلب مطلب را مي
را  پنداشته خداي تعالي حقيقت حالكرده مساله قبولي قرباني دائر مدار وجود تقوا نيست، و يا به خاطر اينكه ميخيال مي

 .پندارندداند، و ممكن است حقيقت امر بر او پوشيده و مشتبه شود كه بسياري هستند كه چنين مينمي

شدن عبادتها و قربانيها بيان شده، و در مساله قتل و ظلم و حسد موعظتي آمده، و هم  در اين جمله حقيقت امر در قبول
مجازات الهيه اثبات شده، و نيز خاطر نشان شده كه مساله مجازات از لوازم ربوبيت رب العالمين است، براي اينكه اين 



اعمال با  گيريامي كه منتهي شود به اندازهشود كه نظامي متقن در بين اجزاي عالم حاكم باشد، نظربوبيت وقتي تمام مي
ترازوي عدل، و در نتيجه كيفر دادن ظلم به عذاب اليم، تا ظالم از ظلم خود دست بردارد، و يا اگر دست بر نداشت خودش، 

 .خويشتن را گرفتار آتشي كند كه خود مهيا كرده

 "... طٍ يَدِيَ إِلَيْكَلَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِ "

 كنايه است  "بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ "در آغاز جمله، الم سوگند است، و جمله "ل "حرف
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اي است شرطيه به جاي اينكه مثبت از شروع به مقدمات قتل و به كار بردن آالت و اسباب آن. در جواب اين جمله كه جمله
منفي آورده، آن هم در يك جمله اسمي و آن اسم هم  "برادرش گفت اگر چنين كني چنين خواهم كرد "يد:بياورد و بفرما

و چنين گفت: )اگر تو براي كشتن من دست به كار شوي من براي  -نه جمله اثباتي و نه جمله فعلي -"باسط "اسم صفت
كيد نموده، اصل كالم را نيز با سوگند مؤكد نمود همه تا "با "گشايم( و تازه آن اسم صفت را با حرفكشتن تو دستم را نمي

اينها براي اين بود كه بفهماند او از ارتكاب جنايت و قتل نفس به مراتب دور است، بطوري كه نه تنها تصميم بر آن 
آري  "هَ رَبَّ الْعالَمِينَإِنِّي أَخافُ اللَّ "كند. و در آخر همه مطالب خود را تعليل كرد به اينكه:گيرد بلكه تصورش را هم نمينمي

متقين به محض اينكه به ياد پروردگارشان )كه همان رب العالمين است و كسي است كه بعد از هر گناهي عذاب خاص به 
 گذارد مرتكب ظلم شوند وكند( قهرا در دلهاشان غريزه تر َ از خدا بيدار گشته و نميآن گناه را به عنوان كيفر، اعمال مي

 .الكت قرار گيرنددر پرتگاه ه

ل آن را ذكر ، تاوي"لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ ... "برادري كه مقتول شد بعد از آن جمله: يعني جمله:
ه، ساخت دهد، و حاصل آن اين است: وضعي كه پيش آمده امر را دائر بين يكي از دو چيزكرده، و از سر حقيقي آن خبر مي

يكي اينكه من برادركشي كنم و ستمكار و حامل وزر و گناه باشم و در آخر داخل آتش شوم، و ديگر آنكه برادرم مرا به قتل 
كه در پسندم، بلدهم و ظلم را بر خود نميبرساند و او اين چنين باشد و من برادركشي و ظلم را بر سعادت خود ترجيح نمي

كنم، و آن اين است كه برادرم با كشتن من شقي و من سعيد گردم، و دامنم به ظلم اب مياين دوران شق ديگرش را انتخ
اين است و جان كالم اين است منظور مقتول معناي تحت اللفظي كالمش  "إِنِّي أُرِيدُ ... "آلوده نشود، منظور مقتول از جمله

ن امر )نه اينكه با وجود شق سوم و امكان گريز از نيست، بلكه عبارت او كنايه است از انتخاب كشته شدن در صورت دورا
 .(كشتن و كشته شدن مع ذلك كشته شدن را ترجيح دهد

ي اي است كه قتل نفس خضر را براي موسنظير آيه "لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ ... "پس آيه شريفه در تاويل بودنش براي آيه:
 :او در پاسخش گفت« 1» "نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً أَ قَتَلْتَ "كند، موسي از او پرسيد:تاويل مي

__________________________________________________ 

 .چرا طفلي راي كه مرتكب قتلي نشده بود به قتل رساندي؟ به راستي عمل زشتي مرتكب شدي(1)

 "23سوره كهف، آيه  "
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 "ا رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماًوَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُم "
«1». 

را از زندگي با شقاوت و دخول در حزب ستمگران ترجيح داده در داستان مورد بحث نيز مقتول به اختيار خود مرگ با سعادت 
و آن را براي خود انتخاب نموده هر چند كه اين انتخابش مستلزم شقاوت برادرش بود، البته شقاوتي كه برادر نيز آن را به 



 توأم با طغيان و كفر واي كه اختيار خود براي خود انتخاب كرده، هم چنان كه خضر مرگ با سعادت غالم را بر زندگي آينده
گمراهي و اضالل پدر و مادر است ترجيح داده و مردن را براي او انتخاب كرد، هر چند كه مرگ فرزند مايه اندوه و ناراحتي 

ه رحم تر و بدهد، كه بهتر و پربركتوالدين او بوده باشد، چون خداي سبحان در مقابل اين اندوه فرزند ديگري به آن دو مي
 .اشدنزديكتر ب

 490آن پسر آدم )ع( كه كشته شد از افراد متقي و عالم باللَّه بوده است[ ..... ص : ]

 :و اين مرد يعني پسر مقتول آدم از افراد متقي و عالم باللَّه بوده و دليل متقي بودنش جمله

 شود اين شخص برادر خود را به سويو معلوم مياست، كه خود دعوتي است به سوي تقوا  "إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ "
پذيرد و خداي تعالي در حكايت گفتار او خداي تعالي عبادت را تنها از مردم با تقوا مي "تقوا دعوت كرده و گفته است كه:

سخن  ، دليلشكرد و اما اينكه گفتيم: عالم باللَّه بودهاين سخنش را امضاء نموده و صحه گذاشته است، و گرنه آن را رد مي
، كه در اين جمله ادعاي تر َ از خدا كرده، "إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ "خود او است كه به حكايت قرآن كريم گفته است:

شود او به راستي عالم باللَّه بوده، چون و خداي تعالي در حكايت گفتارش آن را امضا كرده و رد ننموده است، معلوم مي
پس « 1» "إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ "جل يكي از نشانيهاي عالم باللَّه را تر َ از خدا دانسته و فرموده: خداي عز و

و سخن او را امضاء نموده، خود توصيف او  "إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ "همين كه خداي تعالي از او حكايت كرده كه گفت:
نْ وَ عَلَّمْناهُ مِ "ست، هم چنان كه همسفر موسي )خضر( را به اين صفت يعني صفت علم توصيف نموده و فرمود:به علم ا
اي است كه در خطاب به ، دليل ديگر عالم بودن او كه خود دليلي كافي است حكمت بالغه و موعظه حسنه«2» "لَدُنَّا عِلْماً

 ينت پاك و صفاي فطرت اين معنا را فهميده بودبرادر ستمكارش گفت: چون او در كالم خود از ط

__________________________________________________ 

و اما آن پسر كه من او را كشتم به سبب اين بود كه والدين او مؤمن بودند، و ما احسا َ اين خطر را كرديم كه پسرك، (1)
ري به تري و به رحم نزديكتيم پروردگار دو فرزند بهتري و پربركتوالدين خود را به كفر و طغيان وادار كند، ناگزير خواست

 ."21سوره كهف، آيه  "آنان دهد.

 ."12سوره فاطر، آيه  "ترسند كه از بندگان عالم خدا باشند.تنها كساني از خدا مي(2)

 ."22سوره كهف، آيه  "ما او را از ناحيه خود علمي تعليم داديم.(3)
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تلفي خواهند هاي مخشوند و فهميده بود كه اين افراد بسيار به حسب طبع بشريشان جمعيتكه به زودي افراد بشر بسيار مي
شد، گروهي متقي و جمعي ظالم و همه اينها با همه عالميان يك رب و مدبر دارند، يك خدا است كه مالك آنها و مدبر امر 

بير وقتي متقن است كه مدبر عدل و احسان را دوست و ظلم و عدوان را دشمن بدارد و آنها است، و نيز فهميده بود كه تد
الزمه آن، وجوب تقواي مردم و تر َ از خشم و دشمني خدا است و اين تقوا و تر َ همان چيزي است كه نامش را دين 

 ها خواهد داشت، و نيزها و ظلمصيتها و قربها و معگذارند، پس بطور مسلم در آينده نزديكي ديني خواهد بود كه اطاعتمي
گردد كه ناشي از تقوا باشد و معاصي و مظالم، گناهاني است كه ها وقتي مقبول درگاه خداي تعالي ميها و قربانيطاعت

 اي ديگر باشد كه در آن نشاه ستمكاران بهكشد و از لوازم اين حقائق اين است كه پس بايد عالمي و نشاهظالم به دوش مي
 .هاي خود نائل گردنداي ظلمهاي خود برسند، و نيكوكاران به پاداش نيكيسز

كنيد همان اصول دين و ريشه معارف ديني و مجامع علوم مبدأ و معاد است كه اين و اين حقائق بطوري كه مالحظه مي



د به شوشعور نداشته كه ميبنده صالح خدا، با افاضه غيبي الهي همه را درك كرده و به برادر نادان خود كه حتي اينقدر 
وسيله دفن چيزي را از انظار پنهان ساخت تا آنكه يك كالغ او را بدان امر متوجه كرده و به وي افاضه نموده، و تعليم داده 

دهم، و هيچ دفاعي از خود اگر تو بخواهي مرا به قتل برساني من خود را در اختيارت قرار مي "و در هنگام تعليم نگفته:
 .كشمكنم، بلكه تنها اين را گفت كه من هرگز تو را نمياز كشته شدن هيچ پروايي نميننموده 

خواهم به دست تو كشته شوم تا تو ظالم شوي و از دوزخيان گردي چون اگر چنين و نيز نگفت كه من به هر تقدير مي
ا است كه شريعت فطرت آن ر شد، و اين خود ظلمي و ضاللتيگفت باعث ضاللت و بدبختي يك فرد در زندگيش ميمي

هاي ديني تفاوت ندارد، چيزي است كه همه شرايع آن را قبول دارند، بلكه كند و حكم شريعت فطرت در شريعتتجويز نمي
كه اگر به فرض تو براي قتل من دست به سويم بگشايي، در چنين صورت و فرضي من كشته  "به برادرش چنين گفت:

 .كنمده و آن را انتخاب ميشدن را بر كشتن تو ترجيح دا

اند وارد نيست، و آن اشكال اين است كه: اين دو برادر ها بر اين داستان كردهشود كه اشكالي كه بعضيو از اينجا روشن مي
هر دو مقصر و گناهكارند، زيرا يكي از آن دو به ظلم و تعدي راه افراط را رفته، و مرتكب قتل شده و ديگري با قبول ظلم 

فريط را طي كرده و خود را بكشتن داده، نه اعتراضي كرده و نه به دفاع از خود برخاسته، بلكه خود را تسليم او كرده و راه ت
 در
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 .«1» "اگر براي كشتن من دست به سوي من بگشايي من ... "برابر اراده او تسليم و رام شده و صريحا گفته:

 494كه بر قصه هابيل و قابيل در قرآن وارد شده است[ ..... ص : پاسخ به دو اشكال ]

كنم، و تو را در آنچه از من وجه ناوارد بودن اين اشكال اين است كه او در پاسخ برادرش نگفت: من از خود دفاع نمي
ه شريفه چيزي در باره اينك خواهم تو را به قتل برسانم، در آيهگذارم، بلكه تنها اين را گفت: كه من نميخواهي آزاد ميمي

باآلخره قتل چگونه واقع شد و آيا مقتول با علم به اينكه قاتل قصد كشتن او را دارد، از خود دفاع كرد يا نه؟ و آيا قتل به 
 .اين صورت بوده، و يا آنكه برادر قاتل، مقتول را بي خبر ترور كرده، و فرصتي براي دفاع او نگذاشته؟ و ... نيامده

شده،  تري مرتكباند كه مقتول جرم سنگينال باال به هيچ وجه وارد نيست، و همچنين اشكال ديگري كه كردهپس اشك
زيرا خواسته است با كشته شدن خود، برادرش گرفتار عذاب دائمي و خالد شود، تا او با شقاوت دائمي برادرش سعادت پيدا 

كشتن من گناه مرا و گناه قتل نفس خود را به دوش بگيري، و در خواهم كه تو با من مي "كند، براي اينكه صريحا گفته:
ه دارند كنند كه آنچانديش است كه فكر مي، و اين منطق نظير منطق بعضي از عابدان خشك و كج"نتيجه اهل آتش شوي

بال  زيرا ظالم و زر وشوند، زهد و تعبد است، و هر قدر از ناحيه ستمگران تو سري بخورند و ظلم ببينند عابدتر و زاهدتر مي
اي جز صبر كردن و اميد ثواب بردن ندارد، و اين خود ظلم خود را بدوش خواهد كشيد و او در دفاع از حق خود هيچ وظيفه

ه شود كمك كننده نيز در جرم شريك گنهكار شود، ننوعي ناداني است، براي اينكه كمك به گناه گنهكار است كه باعث مي
 «1»جرم را به دوش بكشد. اينكه گنهكار هر دو 

 "خواهم گناه مرا و گناه خودت را به دوش بكشيمن مي "وجه ناوارد بودن اين اشكال اين است كه گفتار او كه گفته است
 .گفتاري است مشروط و به فرض تحقق شرط، به همان معنايي كه بيانش گذشت

اي در نقل آنها نبود كه چون فايده« 2»اند، ا ذكر كردهبعضي از مفسرين در پاسخ به اين دو اشكال وجوهي سخيف و بي معن
 .از ذكرش خود داري كرديم



 "... إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ "

 است، يعني وقتي از قتل من فارغ شدي با گناه من و "ترجع "به معناي "تبوء "كلمه
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 «1»اند. گناه خودت هر دو بر گردي، اين معنايي است كه بعضي از مفسرين براي اين جمله كرده

به معناي برابري اجزاي چيزي در مكان است، )مثل فرشي كه برابر سطح  "بواء "فته اصل كلمه:راغب در مفردات خود گ
ان مك "شود:كه به معناي ناسازگاري و ناهمواري اجزاي مكان است، وقتي گفته مي "نبوة "اطاق باشد(، به خالف كلمه

وار نيست، بلكه تخت و هموار است، و معناي ، معنايش اين است كه اين مكان براي هر كس كه در آن وارد شود ناهم"بواء
، اين است كه من براي او مكاني را صاف و هموار كردم، و او به راحتي در آن جاي "بوأت له مكانا "اينكه كسي بگويد:

 :و اينكه در قرآن آمده -گويدتا آنجا كه مي -گرفت

ر خيزي به اين حالت بام برميخواهم وقتي از كنار جنازهين است كه من ميمعنايش ا "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "
ن معنايش اي "انكرت باطلها و بؤت بحقها "گويند:خيزي كه هم گناه مرا به دوش بكشي و هم گناه خودت را و اينكه مي

 "يري كه در باال براي كلمهو بنا به گفته وي تفس« 1»است كه من باطل آن را انكار كردم و حق آن را به گردن گرفتم 
اي است، تفسير به الزمه معنا است نه به معن "ترجع "به معناي "تبوء ")از بعضي مفسرين نقل كرديم كه گفتند "تبوء

 .(كلمه

ش شود و لاين بوده كه گناه مقتول به وسيله ظلم منتقل به قات "أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "و مراد از اينكه مقتول گفته بوده:
اهي بر كند هيچ گنسر بار گناه خود او گردد، و در نتيجه او باركش دو گناه بشود، و مقتول وقتي خداي سبحان را مالقات مي

ظهور در آن دارد، و بر طبق اين ظهور رواياتي هم آمده،  "أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "او نباشد، اين چيزي است كه عبارت
ي كرديم مطالبم مساعد با آن است، و ما در جلد دوم عربي اين كتاب آنجا كه پيرامون احكام اعمال بحث مياعتبار عقلي ه

 .مناسب با اين معنا ايراد نموديم

و اگر كسي به اين معنا اشكال كند كه الزمه آن اين است كه ممكن باشد يك انساني گناه انساني ديگر را به دوش بكشد، 
 .«2» "أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري ":فرمايدصحيح نيست و هم قرآن كريم صريحا آن را نفي كرده مي و اين هم از نظر عقل

 495 :سازد[ ..... ص نمي "وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "با جمله "أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "جواب اين اشكال كه جمله]

مساله از احكام عقل نظري نيست، تا عقل حكم به محال بودنش كند، بلكه از احكام عقل عملي گوئيم: اين در پاسخش مي
 است كه در ثبوتش و تغيير يافتنش تابع مصالح مجتمع
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ست يابد، و براي مجتمع جائز اماند، و هر جا اقتضا كند تغيير ميبشري است، هر جا كه مصالح مجتمع اقتضا كند ثابت مي
اه فردي ديگر به شمار آورد، و به كه عمل صادر از يك فرد را عملي صادر از فرد ديگر اعتبار كند، و گناه فالن فرد را گن

پاي او بنويسد و آن فرد ديگر را به خاطر عمل مذكور مؤاخذه كند، هم چنان كه جائز است عملي كه صادر از فالن فرد 
است صادر از او نداند، مثل اينكه انساني را بكشد كه مجتمع از آن انسان حقوقي را طلب داشته باشد، مثال مقتول امنيت 

سلب كرده، و يا فساد را در مجتمع گسترش داده باشد، كه در اين صورت مجتمع حق دارد همه حقوق خود را از  مجتمع را
قاتل مطالبه كند چون او با كشتن فردي از جامعه باعث شد كه مجتمع به حقوقش نرسد و در همين مثال مجتمع حق دارد 

ته ناديده بگيرد، بطوري كه گويي آن اعمال صالح از وي تمامي خوبيها و اعمال صالح و خدمات سودمندي كه قاتل داش
 .صادر نشده است، و از اين قبيل مثالها بسيار است

داند، و به حساب او پس در اينگونه موارد و امثال آن مجتمع، كارهاي زشتي كه از مظلوم و مقتول سر زده، كار قاتل مي
، "ندكهيچ متحملي گناه ديگري را حمل نمي "فرمايد:اي كه ميآورد، اين جواب از اشكال عقلي بود، و اما از آيه شريفهمي
اتل در حقيقت بينند، پس قرفتن ديدگاه مجتمع كه گفتيم گناهان مقتول را گناه قاتل ميگوئيم: در مثال باال با در نظر گمي

كشد، چون گفتيم از اين ديدگاه گناه مقتول هم گناه قاتل است آري با قتلي كه مرتكب شده و با گناهان خود را به دوش مي
ته است همانطور كه يك خريدار با پولي كه ظلمي كه نسبت به مقتول روا داشته گناهان او را تملك كرده و گردن گرف

توانيم از تصرفات خريدار يا به عبارت ديگر مالك جديد شود، و همانطور كه امروز ما نميدهد كاالي مردم را مالك ميمي
ي اجلوگيري كنيم و بگوئيم آخر اين فرش يا اين خانه ديروز ملك فالن شخص بود، او اين خانه را ساخت و دانه دانه آجره

آن را روي هم گذاشت زيرا فروشنده در زماني غير امروز مالك اين فرش يا خانه بوده، و امروز منتقل به خريدار شده، 
تواند به اين حساب كه صاحب گناه يعني مقتول در زماني غير زمان قاتل نمي "أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "همچنين آيه شريفه:
به جرم گناهان مقتول جلوگيري كند، و صرف اينكه ممكن است به سببي جديد، وزر و گناه كسي به  بوده، از مؤاخذه قاتل

شود، هم چنان كه با تجويز انتقال ملك از خريدار به فروشنده به ديگري منتقل شود آيه شريفه بي فائده و بدون اثر نمي
يحل مال امرء مسلم اال بطيب نفسه مال هيچ  ال "شود كه حديث شريف و معروفوسيله بيع و ساير عقود باعث نمي

 .لغو و بي فايده شود "مسلماني براي ديگري حالل نيست مگر با رضايت او

 496گفته شده است[ ..... ص :  "متحمل گناه من و خودت بشوي "أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "معاني ديگري كه براي جمله]

 ، ولي بعضي از مفسرين"أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "اين بود نظريه ما در معناي جمله:
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است، يعني اگر مرا بكشي گناه كشتن من و گناهان ديگرت را  "اثم قتلي و اثمك ""اثمي و اثمك "مراد از كلمه :اندگفته
و يا مراد « 1»و ابن عبا َ و غير آن دو نقل شده اي به دوش خواهي كشيد، اين معنا از ابن مسعود كه قبال مرتكب شده

اين است كه )گناه كشتن من و گناهان ديگرت را كه به خاطر آنها قربانيت قبول نشد، به دوش خواهي كشيد(، اين معنا از 
است  هاگر مرا بكشي گناه كشتن من و گناه ديگرت كه اثر اين گنا "و يا معنايش اين است كه« 1»جبائي و زجاج نقل شده 

 «3» .، اين معنا از بعضي ديگر نقل شده"يعني كشتن همه مردم را به دوش خواهي كشيد

اند، ليكن بر هيچيك از آنها از ناحيه لفظ آيه دليلي و اين معاني وجوهي است كه در معناي جمله مورد بحث ذكر كرده
ن يه كند كه چرا با اينكه هر دو گناه، گناه قاتل است بيتواند توجسازد و نمينيست، عالوه بر اين اعتبار عقلي هم با آنها نمي



 آن دو مقابله انداخت؟

 .يكي را گناه او و يكي ديگر را گناه مقتول ناميد

دن وبه معناي رام ب "طوع "راغب در مفردات خود گفته: كلمه "فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ "
 "نيز مثل طوع است و ليكن بيشتر اوقات استعمال كلمه "طاعت "است، كلمه "كره بي ميلي "است، و ضد آن كلمه

در مواردي است كه پاي امر و دستوري از ما فوق در بين باشد و خالصه ما فوقي به تحت فرمان خود دستوري  "اطاعت
كار ببندد، و آن خط سير را دنبال كند، و اينكه در قرآن  بدهد و خطي ترسيم كند، و شخص تحت فرمان آن فرمان را به

 باشد( پيشنهادي به ويرفيق او )كه همان نفس او مي "، مثل اين است كه فرموده باشد:"فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ "كريم آمده:
 :و جمله است، "اطاعت "رساتر از كلمه "طوعت "و كلمه "كرد و خود نفس او در برابر آن پيشنهاد رام شد

فالني دلش براي فالن كار  "است، اولي به اين معنا است كه "تابت عن كذا نفسه "در مقابل جمله "فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ "
دلش از قبول فالن كار امتناع  "، و خالصه حاضر شد آن كار را انجام دهد، و معناي جمله دوم اين است كه:"رام شد
عالوه بر معناي خودش بويي هم  "طوعت "، و منظور او اين نيست كه كلمه«4»گفتار راغب اي از اين بود خالصه "ورزيد

است  "تطويع "از آنجا كه از مصدر "طوعت "دارد، بلكه منظورش اين است كه كلمه "سولت "و يا "انقادت "از معناي
 رودمي "افعال "داللت بر تدريج دارد هم چنان كه اين ماده وقتي به باب
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هاي افعال دو باب ها و مادهرساند، پس اطاعت به معناي يكباره فرمان بردن است، هم چنان كه در غالب واژهيكبارگي را مي
ه تطويع رساند، پس در آيه شريفتفعيل اين دو داللت را دارند، يعني باب افعال يكبارگي و باب تفعيل تدريج را ميافعال و 

 هاي متوالي به انجام عمل نزديكهاي پي در پي و تصميمنفس، به اين معنا است كه نفس به تدريج به وسيله وسوسه
نفس او  "طاعتش از آن فعل تمام شود، پس معناي جمله اين است كهشود، تا در آخر منقاد آن فعل شده و بطور كامل امي

ردن از باب به كار ب "قَتْلَ أَخِيهِ "و بنا بر اين كلمه "منقاد او شد، و به تدريج امر او را كه همان كشتن برادر بود اطاعت كرد
، و "فالني چنين اطاعت كرد "مگوئيمامور در جاي امر است، هم چنان كه خود ما نيز در گفتگوهاي روز مره خود مي

 ."فالني فالن دستور را به اينطور اطاعت كرد "منظورمان اين است كه

 490[ ..... ص : "فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ "معناي جمله:]

زينت  "ياصال از باب اطاعت نيست بلكه به معنا "طوعت "ولي چه بسا بعضي از مفسرين گفته باشند كه معناي كلمه:
است و معناي جمله اين است كه نفس او  "طوعت "مفعول به براي كلمه: "قتل اخيه "است و بنا بر اين، كلمه "زينت داد

است و معناي جمله مورد بحث اين  "طاوعت "، و چه بسا بعضي ديگر گويند به معناي«1»كشتن برادر را برايش زينت داد 
كه در  "قتل "، )طاوعت له نفسه في قتل اخيه( و بنا بر اين وجه كلمه"رام شد نفس او در كشتن برادر براي او "است كه

آيه به صداي باال آمده به خاطر اين نيست كه مفعول باشد، بلكه به خاطر اين است كه به اصطالح خافض آن حذف شد، 
 .، و معناي آيه روشن است«2»يعني حرف جر )في( در آن حذف شده است 

شود قاتل برادر خود را در شب كشته، چون استفاده كرده باشند كه معلوم مي "فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ "و اي بسا از جمله:



اند درست ولي اين استفاده بطوري كه ديگران نيز گفته« 2» "صبح كرد در حالي كه از زيانكاران شده بود "فرمايد:مي
رساند و است اگر چه به حسب اصل معنا اين نكته را مي "مسيأ "كه در مقابل كلمه: "اصبح "نيست، براي اينكه كلمه

بح اص "گويد:است، عرب وقتي مي "صار "ليكن اين كلمه در عرف عرب معناي ديگري به خود گرفته و آن معناي كلمه
الم ع منظورش اين نيست كه بگويد زيد صبح كرد در حالي كه عالم بود بلكه منظورش اين است كه بگويد زيد "زيد عالما

دهد، و در قرآن كريم هم بسيار در اين معنا استعمال شده، از آن جمله آيات زير است شد، پس اصبح معناي )شد( را مي
 )توجه
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 "، و بنا بر اين ما راهي به اثبات اين كه«1» "فَيُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ "،«1» "فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً "
 .را نداريم "معناي اصلي كلمه در اين مقام منظور است

ه معناي در اصل ب "بحث "در مجمع البيان گفته كلمه "يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِفَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً  "
كه فعل  "موارات "و كلمه« 2»جستجوي چيزي از البالي خاكها بوده، سپس در مورد هر جستجويي استعمال شد، 

خود  تستر "كه به معناي "تواري "است، و از همين باب است كلمه از آن گرفته شده به معناي پوشاندن "يواري "مضارع
به معناي آن چيزي است كه انسان را  "سواة "به معناي پشت هر چيز است، و كلمه "وراء "است، و كلمه "پوشاندن

ت به كاي است كه هر كس هنگام هالكلمه "يا ويلتي "به معناي هالكت است، و عبارت: "ويل "خوشايند نباشد، و كلمه
 .است "استطاعت توانايي "در مقابل كلمه "عجز "گويند وا وياله( و كلمه:آورد، )در فارسي هم ميزبان مي

اين آيه شريفه داللت دارد بر اينكه قاتل بعد از ارتكاب قتل مدتي در كار خود متحير مانده، و از اين بيمناك بوده كه ديگران 
رده كه چه كند تا ديگران به جسد مقتول بر خورد نكنند، تا آنكه خداي تعالي كالغي كاز جنايت او خبردار شوند، و فكر مي

را براي تعليم او فرستاد، و اگر فرستادن كالغ، و جستجوي كالغ در زمين و كشتن قاتل برادر خود را پشت سر هم و نزديك 
 شود مدتيمعلوم مي "تُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِيا وَيْلَتي أَ عَجَزْ "به هم اتفاق افتاده بوده ديگر وجهي نداشت بگويد:

 .طوالني سرگردان بوده

شود كه كالغ مزبور بعد از بحث و گود كردن زمين چيزي را در زمين دفن كرده بوده، چون و نيز از زمينه كالم استفاده مي
د، نه چگونه بحث و جستجو كردن را، و صرف ظاهر كالم اين است كه كالغ خواسته چگونه دفن كردن را به قاتل تعليم ده

لوح بوده، و قهرا ذهن او از صرف بحث تواند چگونه دفن كردن را به وي ياد دهد، چون او مردي سادهبحث و جستجو نمي
شده، بلكه ساده فهمي او به حدي بوده كه تا آن موقع معناي بحث را نفهميده، چگونه ممكن است از به دفن منتقل نمي

 و منقار به زمين زدن كالغ منتقل به دفن و پنهان كردنبحث 
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 شود كه انتقال ذهن او به معناياي نيست، معلوم ميبدن مقتول در زير خاك بشود؟ با اينكه بين اين دو هيچگونه مالزمه
آن دفن كرد و خاك به رويش دفن و موارات بخاطر اين بوده كه ديده كالغ زمين را بحث كرد، و سپس چيزي را در 

 .ريخته

هاي خود را به وسيله دفن كردن در زير خاك در ميان همه مرغان هوا فقط كالغ اين عادت را دارد كه بعضي از خوراكي
هاي خوراكي، البته گاه هم كند، چه مرغان كوچك و موش و حيوانات ديگري باشد، كه شكار كرده، و چه دانهذخيره مي

 .دا كنداي يا كرمي پيكاود، نه براي اينكه چيزي در آن دفن كند، بلكه براي اينكه دانهمنقار خود زمين را ميشود كه با مي

به  "يريهل "در آخر جمله: -نه ضمير مفعولي "يري "يعني ضمير نهفته در كلمه -و اينكه در سابق گفتيم: ضمير فاعل
ست، چون غراب نزديكترين كلمه به اين ضمير است، و تا مرجع گردد، دليل گفتار ما ظاهر كالم ابر مي "غراب "كلمه

 "يمهم ممكن است بگوئ "ليريه "توضيح اينكه در معناي جمله "گردانند،نزديكتر هست ضمير را به مرجع دورتر بر نمي
ونه برادر ه چگيعني تا آنكه غراب به قاتل نشان دهد، ك "، و هم ممكن است بگوئيم:"يعني تا آنكه خدا به قاتل نشان دهد

، و چه بسا كه همين احتمال را ترجيح داده باشند، و عيبي هم ندارد، چيزي كه هست از ظاهر عبارت بعيد "خود را دفن كند
 ."رسد، و گرنه معنا در هر دو تقدير درست استبه نظر مي

اي كه علتش اين بوده كه ديده در َ و راه چاره "بِ ...يا وَيْلَتي أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرا "و اما اينكه قاتل گفت:
توانسته چنين كاري را كه غراب كرد اي بود، و احسا َ كرده كه خود او ميكالغ به او داد، امر بسيار ساده و پيش پا افتاده

، و يا كندن زمين و انجام بدهد، اول زمين را بكند و سپس جسد برادر را در آن پنهان كند، چون رابطه بين بحث و موارات
اي روشن بود، لذا بعد از اين احسا َ بوده كه تاسف خورده كه چطور ذهنش به اين حيله پنهان كردن چيزي در آن رابطه

منتقل نشده؟ و پشيمان شده از اينكه چرا در چاره جويي فكر نكرده تا با اندكي فكر برايش روشن شود كه كندن زمين 
غ اي واي بر من كه نتوانستم بقدر اين كال "دن جسد برادر است، لذا ندامت خود را با گفتن:وسيله نزديكي براي پنهان كر

اظهار نمود و اين گفتگو در حقيقت بين او و نفس خود او جريان يافته،  "فكر كنم و با كندن زمين جسد برادرم را دفن نمايم
ا تو آي "بوده كه اول به عنوان انكار از خودش بپرسد: و خودش با استفهام انكاري از خودش سؤال كرده و تقدير كالم اين

نه من  "بعد خودش پاسخ دهد كه: "عاجز بودي از اينكه مثل اين كالغ باشي و جسد برادر خود را در خاك پنهان كني؟
 "د بپرسداز خو ، آن گاه دوباره به عنوان انكار"عاجز نبودم و چنين نبودم كه از فهميدن اين وسيله پيش پا افتاده عاجز باشم

 پس
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و چون از اين سؤال، جوابي  "چرا غفلت كرده و بدون جهت در اين مدت طوالني خود را به ستوه آوردي و بيچاره كردي؟
اي كاريهنيافته اظهار پشيماني كرده چون پشيماني عبارت است از تاثر خاص روحي و تالم باطني كه بعد از مشاهده ندانم

دهد كه ببيند در فالن كار و براي رسيدن به فالن هدف فالن شرط و سبب را دهد، وقتي دست ميخود به آدمي دست مي
به كار نبرده و در نتيجه آن منفعتي كه در نظر داشته عايدش نشده، و يا به جاي منفعت ضرري متوجه او گشته، و شما 

گاري در انكاريها و سهلاني تاثري است كه فقط بعد از يادآوري ندانمتواني اينطور بگويي كه پشيمخواننده گرامي مي
 .دهداستفاده از امكاني از امكانات به آدمي دست مي

 280ظلم ظالم، باآلخره گريبان او را خواهد گرفت[ ..... ص : ]



ا ون چنين كارهايي طبيعتخواهد مردم بر عمل او آگاه شوند نيز چنين حالي است، چحال آدمي كه مرتكب ظلمي شده و نمي
اي به هم پيوسته و مرتبط است پذيرد، زيرا اجزاي چنين جامعهاي كه دارد آن را نمياز اموري است كه جامعه، با نظام جاري

شود، هر چند كه در اول حدوث آن كار مردم نفهمند و خواه ناخواه اثر چنين كارهايي كه با نظام در آن منافات دارد ظاهر مي
خواهد نظام جاري در جامعه را مجبور كند به اينكه عمل او را قبول كند، و قبول دار نشوند، و انسان ظالم و مجرم ميو خبر

 .نخواهد كرد

نظير اينكه انسان يك طعام سمي و يا مايع سمي را بخورد، و بخواهد جهاز هاضمه خود را مجبور كند به اينكه آن سم را 
تواند سم را داخل در شكم هاضمه او آن سم را هضم نخواهد كرد، پس او هر چند كه ميهضم كند و معلوم است كه جهاز 

كند، ظالم نيز چنين وضعي دارد، باآلخره خود بكند، ليكن او يك موعدي براي بروز اثر سم دارد كه به هيچ وجه تخلف نمي
 .«1» "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "ظلم او گريبانش را خواهد گرفت، كه

شود، انساني هم كه در انجام واجبش و مراقبت و رعايت آنچه رعايتش الزم همانطور كه اثر سم در موقع خودش ظاهر مي
و اگر  شودشود، در آن لحظه است كه دچار پشيماني مياست نقص تدبير داشته، در موقع خود اثر نقص تدبيرش ظاهر مي

هاي پي در پي هم چنان شود، و اين دريدگيكند، خرابي ديگري پيدا ميبخواهد آن نقيصه را جبران و آن دريدگي را رفو 
 .يابد تا خداي تعالي او را در انظار عموم رسوا سازدادامه مي

اشاره است به اينكه قاتل از دفن نكردن جسد  "فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ "از بيان گذشته اين معنا روشن گرديد كه جمله:
 :بود، و چه بسا ممكن است كسي بگويد برادرش پشيمان شده

 .مراد، پشيماني او از اصل قتل بوده باشد، و اين احتمال بعيدي نيست

__________________________________________________ 

 ."13سوره فجر، آيه  "بدرستي كه پروردگارت در كمين گاه است.(1)
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 280ي احساس و انديشيدن ..... ص : گفتاري پيرامون معنا

 اشاره

اين گوشه از داستان فرزندان آدم كه خداي تعالي كالغي را فرستاد تا با كندوكاو كردن زمين به قاتل تعليم دهد چگونه 
مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ يا وَيْلَتي أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ  "جسد برادر را در زمين پنهان كند، و او بعد از مشاهده كار كالغ گفت:

اي است كه حال انسان در يك آيه از قرآن است كه در نوع خود نظيري در قرآن ندارد، آيه "سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
د د و بعكنكند كه بشر خواص هر چيزي را به وسيله حس خود درك ميسازد و خاطرنشان مياستفاده از حس را مجسم مي

سازد كه به درد از درك و احسا َ آن را ماده خام دستگاه تفكر خود كرده با دستگاه فكريش از آن مواد خام قضايايي مي
هاي علمي به دست آورده و اي است كه دانشمندان پس از بحثاهداف و مقاصد زندگيش بخورد، البته اين بر حسب نظريه

گردد، يابي شود، همه منتهي به يكي از حوا َ آدمي ميارف بشري اگر به دقت ريشهاند كه علوم و معبه اين نتيجه رسيده
داند )و ما در همين جلد پيرامون اين دو در مقابل نظريه تذكر و علم فطري است كه ريشه علوم و معارف را فطرت بشر مي

 .(نظريه بحث كرديم

ترين ها و تصورهاي يك انسان هر چند جاهلتك تك تصديقتوضيح نظريه اول اينكه اگر خواننده عزيز صور علميه، يعني 



خواهد ديد كه همين فرد جاهل و كوتاه  -اش راترين انسان را در نظر بگيرد چه صور علميه كليه او را و چه جزئيهفهمو كم
 .آمارگيري كند تواند آن صورتها رافكر آن قدر صورتهاي علمي در خزينه فكريش دارد كه به جز رب العالمين احدي نمي

يابد كه تمامي آن صورتهاي علمي با همه كثرتش و با اينكه گفتيم از حد شمار و از سوي ديگر اين معنا را به مشاهده در مي
بيرون است، پيوسته و همه روزه و در طول زندگي بشر در دنيا رو به زيادتر شدن و نمو كردن است، و اگر از آخرت به طرف 

بينيم روز به روز معلومات آن از آخر عمر آن انسان فرضي به طرف اولين روز تولدش بر گرديم ميعقب برگرديم، يعني 
ي ارسد، تا جايي كه در صفحه ذهن هيچ صورت علميهاش كمتر شده تا در روز تولدش به صفر ميانسان و صور علميه

آمادگي براي داشتن علم، دليل اين گفتار ما آيه شريفه وجود ندارد البته منظور ما از اين علم علم بالفعل است، نه استعداد و 
 .«1» "عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ "فرمايد:قرآن است كه مي

__________________________________________________ 

 ."2ه علق آيه سور "دانست.خداي تعالي بود كه به انسان چيزهايي را تعليم كرد كه خود انسان آنها را نمي(1)
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و منظور آيه شريفه اين نيست كه خداي تعالي از ميان معلوماتي كه هر انسان دارد تنها آن مقدار از معلومات را كه خود 
دانسته مستند به خودش است، زيرا اين از ضروريات است كه علم بشر دانسته تعليمش داده و آنچه خودش ميانسان نمي

هر چه باشد حتي بديهياتش هدايت خداي تعالي است، او است كه با تعليم خود بشر را هدايت كرده كه چگونه وجود خود را 
طي  هاي طبيعيبه كمال رسانده و در زندگيش از آن برخوردار شود، آري آن راهي كه تمام كائنات بي جان به وسيله انگيزه

كند، پس علم خود يكي از آن راه را با نور علم طي مي -ز آنها بني نوع بشر استكه يكي ا -كنند اقسام موجودات جاندارمي
 .مصاديق هدايت است

 283علم، هدايت است و هر هدايتي از ناحيه خدا است، پس تمام علوم به تعاليم الهي است[ ..... ص : ]

هُ ءٍ خَلْقَالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "فرموده:بينيم كه خداي سبحان مطلق هدايت را به خودش نسبت داده و و از سوي ديگر مي
و در خصوص هدايت بشر كه به وجهي هدايت « 1» "الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي "، و نيز فرمود:«1» "ثُمَّ هَدي

 :به وسيله حس و فكر است فرموده

هاي گذشته در معناي هدايت مطالبي ايراد كرديم، و ، و ما در بعضي از بحث«2» "أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ "
سخن كوتاه اينكه علم از آنجا كه هدايت است و هر هدايتي از ناحيه خداي تعالي است، پس علم نيز هر چه باشد به تعليم 

 .الهي است

وَ اللَّهُ  "فرمايد:، آيه زير است كه مي«3» "نَ ما لَمْ يَعْلَمْعَلَّمَ الْإِنْسا "قريب به مضمون آيه سوره علق كه گذشت يعني آيه:
 .«2» "أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ

هد كه علم نظري و اكتسابي بشر يعني علمي كه به دآري دقت در حاالت بشر و تدبر در آيات كريمه قرآن اين نتيجه را مي
اشيا و خواص اشيا دارد و به دنبال آن علم، علمي كه به معارف عقلي پيدا كرده است تمامي آنها از حوا َ پنجگانه سر 

 گيرند، در نتيجه از آنجايي كه اين حوا َ عطاياي الهي است، پس تمامي و تك تك علومي كه بشر دارد خدايچشمه مي

__________________________________________________ 

 ."24سوره طه، آيه  "خدايي كه خلقت هر چيزي را به آن چيز بداد و سپس آن را هدايت كرد.(1)

 ."2سوره اعلي، آيه  "خدايي كه موجودات را خلق كرد و تمام عيار و كامل خلق كرد و سپس هدايت نمود.(2)



كند بهتر است و يا اين خداياني كه براي او شريك هاي خشكي و دريا هدايت ميلمتآيا كسي كه شما را در ظ(3)
 ."22سوره نمل، آيه  "ايد.گرفته

 ."2سوره علق، آيه "(4)

خداي تعالي شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالي كه هيچ علمي نداشتيد، و او بود كه براي شما گوش و چشم (5)
 ."22ره نحل، آيه سو "و فهم قرار داد.
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تعالي از طريق حس به او تعليم داده، هم چنان كه آيه مورد بحث يكي از آن علوم را به عنوان نمونه ذكر كرده و 
پس خداي تعالي كالغي را مبعوث كرد تا زمين را كندوكاو كند و در نتيجه به قاتل نشان دهد كه چگونه جسد  "فرمايد:مي

 .()تا آخر آيه "برادرش را دفن كند

 284خداي سبحان خالق حواس و ناظم عالم است، پس معلم بشر خود خداي تعالي است[ ..... ص : ]

 :بينيم خداي سبحان در نقل اين گوشه از داستان پسران آدم نفرمودپس اينكه مي

خداي تعالي كالغي را  "بلكه فرمود: "ر خود را جستكالغي تصادفا آمد و زمين را كندوكاو كرد و قاتل از كار او چاره كا "
، براي اين بوده كه بفهماند در حقيقت كيفيت پنهان "توان چيزي را در زمين پنهان كردفرستاد تا نشان دهد كه چگونه مي

مامور  كه كردن جسد برادر در زمين را خداي تعالي به قاتل ياد داد و تعليم كرد، پس كالغ گو اينكه خودش متوجه نبوده
كند، و فكر او را هدايت خداي سبحان است، و همچنين پسر آدم متوجه نبود كه خدايي مدبر دارد امر او را تدبير مي

نمايد، و بر حسب نظر ظاهري آمدن كالغ تصادفي و سبب شدن عمل آن حيوان براي راه يابي پسر آدم اتفاقي بوده، مي
امر معاش و معاد خود دارند و ليكن سر نخ در همه اينها به دست خداي سبحان است، هايي كه انسانها در يابيمثل ساير راه

ن را كند و عالم كواو است كه بشر را آفريده و به سوي كمال علم و به منظور رسيدنش به هدف زندگي هدايتش كرده و مي
م چيزهايي بفهمد و در نتيجه كسب به نوعي تنظيم كرده، كه بشر خود به خود و از راه تما َ و اصطكاك با اجزاي عال

كمال كند، پس اين خداي سبحان است كه در آن روز و روزهاي ديگر كالغ را و چيزهاي ديگر را وادار ساخته كه كار خود 
 .را در برابر چشم بشر انجام دهند و به بشر چيزهايي را تعليم كنند پس معلم بشر خود خداي تعالي است

وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا  "فرمايد:نظائري دارد، مانند آيه شريفه زير كه مي و اين جريان در قرآن كريم
دهد را، تعليم هاي خود به سگ شكاري تعليم ميداند، و آنچه كه بشر از دانسته، كه آنچه را بشر مي«1» "عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

داند يا از ساير مردم آموخته، و يا به ابتكار فكر خود به دست آورده، در د، با اينكه آنچه كه هر انساني ميدانخداي تعالي مي
كنيد با ، كه مالحظه مي«1» "وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ "داند، و نيز آيه زير است:عين حال همه اينها را تعليم الهي مي

دين آموخته بودند از رسول خدا )ص( گرفته بودند مع ذلك نسبت تعليم را به خود خداي تعالي  اينكه مسلمين هر چه از
 داده، و آيه

__________________________________________________ 

ده، مائسوره  "دهيد.و آنچه از سگهاي شكاري كه شما آنها را از آنچه كه خداي تعالي به خودتان تعليم داده تعليم مي(1)
 ."3آيه 

 ."121سوره بقره آيه  "دهد.از خدا بترسيد و اين است كه به شما تعليم مي(2)
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، با اينكه هر با سواد و صاحب قلمي، خط نوشتن را از «1» "وَ ال يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ "فرمايد:زيرا كه مي
خط ديگر آموخته مع ذلك نسبت تعليم اين فن را به خداي تعالي داده و اين بدان جهت است كه تعليم يك صاحب دست

اش اموري است كه در عالم خلقت و تدبير دخالت دارند، و چون خلقت و سگ شكاري و داشتن تقوا و قدرت بر نوشتن، همه
به خدا است، چيزي كه هست معلم )سگ در چگونه تدبير كل جهان مستند به خداي تعالي است اينگونه امور هم مستند 

شكار كردن، و معلم( انسان در چگونه تقوا به خرج دادن و كارهاي ديگر را انجام دادن، از راه زبان و تلقين به آدمي و يا به 
 .ددهدهد، و خداي سبحان با همه اين اسباب تعليم ميدهد و معلم خط با زبان و قلم تعليم ميآن سگ تعليم مي

 282يابد[ ..... ص : همه اسباب ظاهري مستند و منتهي به خدا است و با انكار ضرورت و اثر اسباب، توحيد كمال نمي]

كند همه آياتي را كه خداي تعالي در آن آيات، آثار اسباب ظاهري را به خود نسبت و اين تنها راهي است كه توجيه مي
اي اينكه آفريدگار همه اسباب او است، اسباب همه مخلوقاتي از اويند كه بر دهد و راهي است بسيار روشن و درست، برمي

تواني حسب ظاهر بين او و مسببات واسطه، و يا آالت و ادواتي براي وجود مسبباتند، و اگر شما خواننده محترم بخواهي مي
كي از گي به اسباب دارد، مثال يبگويي كه اسباب شرط وجود مسبباتي هستند كه وجودشان و جميع جهات و اطرافشان بست

شرائط هست شدن زيد )پسري كه از ازدواج عمرو با هند متولد شده( اين است كه قبل از هست شدنش عمرو و هند موجود 
شد، و همچنين يكي از شرائط شده باشند و با هم ازدواج كرده باشند و گرنه پسري كه ما فرض كرديم هرگز موجود نمي

 .بينا اين است كه قبل از ديدن چشم بينايي موجود باشد و همچنين ديدن به وسيله چشم

اب توحيد خداي سبحان به اين است كه همه اسب "فهميم كه اگر كسي معتقد باشد كهپس با در نظر داشتن اين حقيقت مي
عجز از او  اي تعالي و نفينفي اسباب و لغو دانستن آن در اثبات قدرت مطلقه خد "و بپندارد كه "را نفي نموده و ملغي بدانيم

توحيدش كامل است، و كسي كه وساطت اسباب را ضروري و الزم و مؤثر بداند، خداي تعالي را مجبور كرده  "مؤثرتر است
 ."اش و ايجاد مخلوقش راه مخصوص را سلوك كنددر به كرسي نشاندن اراده "به اينكه

ي تعالي را مجبور دانسته و در واقع بدون اينكه متوجه شود بر در حقيقت توحيد چنين مسلماني كامل نيست، زيرا كه خدا
 خالف اعتقاد خودش سخن گفته و به سخن خود نقص وارد

__________________________________________________ 

ندگي سو هيچ صاحب قلمي از نوشتن صورت جلسه معامالت مردم مضايقه نكند، همانطور كه خدا در تعليم كتابت و نوي(1)
 ."121سوره بقره، آيه  "به وي مضايقه نكرد.
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 .«1»آورده 

و سخن كوتاه اينكه خداي سبحان همان كسي است كه خواص اشيايي كه حوا َ بشر توانايي دسترسي به آنها و احسا َ 
آن گاه تمامي آنچه در آسمان و زمين است مسخر آنها را دارد را به بشر تعليم داده، و از طريق حوا َ او به او تعليم داده، 

 .«1» "وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ "وي و رام وي كرده و فرموده:

و اين تسخير جز براي اين نبوده كه بشر با نوعي تصرف در اين موجودات زمين و آسمان به اهداف زندگيش و به 
ش برسد، و به عبارتي ديگر موجودات عالم را به وجود بشر گره زده و مرتبط كرده تا بشر به وسيله آنها سود ببرد و آرزوهاي

براي سود بردن از موجودات او را موجودي متفكر خلق كرده كه او را به چگونگي تصرف و چگونگي استعمال هر موجودي 
أَ لَمْ تَرَ  "-توجه بفرمائيد -يكي از ادله اين ادعا آيات شريفه زير است هدايت و راهنمايي كند تا در نتيجه به هدفش برسد،



،َ «3» "وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ "،«2» "أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
 "الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ عَلَيْها وَ عَلَي

 ، و آياتي«5»

__________________________________________________ 

تر است، حاصل گفتار اين گوينده اين است كه ما دخالت اسباب را قبول داريم، اما بدان جهت كه توحيد ما كامل(1)
هم عالم را خلق و تدبير كند، چون اگر بگوئيم  معتقديم وجود اسباب ضروري و واجب نيست، خدا قادر است كه بدون اسباب

ايم، و آن خلقت و تدبير به وسيله اسباب است و وجود اسباب ضروري است تنها يك راه را براي خداي تعالي باقي گذاشته
 فاراالس "بس، و هر فاعلي كه فقط يك راه داشته باشد و قادر بر فعل و ترك نباشد، آن فاعل موجب و بي اختيار است

، مانند گل محمدي كه در داشتن بوي خوش فقط يك راه دارد، آن هم داشتن بوي خوش "224 -221ص  6االربعة ج 
تواند غير آن باشد، مؤلف در اشكال به سخن اين شخص، فرموده كه وي ندانسته به گفته خود نقص وارد كرده است، و نمي

 .است

د كامل هستند كه مستقل در دخالت باشند و گوينده باال همين توضيحش اين است كه دخالت اسباب وقتي مضر به توحي
اين  نگريستپندار را داشته، و گرنه اگر به همه اسباب از ديدگاه آالت و ادوات خداي تعالي براي به كار بردن مشيتش مي

مقابل خداي تعالي زد، پس خود او با اين گفتارش سند به دست خواننده داده كه به خيال او اسباب هم در حرف را نمي
هاي مستقلي هستند، و جان كالم اينجا است كه خواسته است به خيال خود توحيد كامل خود را اثبات كند ولي شرط مسبب

 [.....] .("مترجم "خود را اثبات كرده

 ."12سوره جاثيه آيه "(2)

 "به امر او در دريا به حركت در آيد. مگر نديدي كه خدا آنچه در زمين است و كشتي دريا را براي شما مسخر كرد، تا(3)
 ."22سوره حج، آيه 

 ."11سوره زخرف، آيه  "ها و چهار پايان چيزهايي براي سوار شدن شما قرار داد.و از كشتي(4)

 ."24سوره غافر، آيه  "كند.ها سوارتان ميو بر دوش چهار پايان و بر پشت كشتي(5)
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 :قبيلديگر از اين 

خواننده عزيز به لحن اين آيات توجه كند كه چگونه پيدايش كشتي را به خداي سبحان نسبت داده، با اينكه ساختن كشتي 
كار انسانها است، و از سوي ديگر حمل شدن انسان به وسيله كشتي و چهار پايان را به خداي تعالي نسبت داده، و حال آنكه 

بينيد كه حركت كشتي در دريا را به امر خدا منسوب كند، و باز ميانسان را حمل مي اين خود كشتي و چهار پايان است كه
نموده، با اينكه اين حركت مستند به جريان آب دريا و يا وزش بادها و يا به كار افتادن موتورها و امثال آن است، و همه 

ها و چهار خداي عز و جل نوعي حكومت در كشتياينها را تسخير خداي سبحان خوانده و علت همه اينها اين است كه اراده 
نهايت اينكه  .دهدپايان و در زمين و آسمان دارد، كه همه اينها را به سوي غاياتي كه از آنها مطلوب و منظور است سوق مي

ايي ( قضاياين خداي سبحان است كه عالوه بر دادن حس به بشر، فكر نيز به او داد تا با آن )حس( مواد خام و با اين )فكر
بسازد و به كمال برسد، البته به آن مقداري كه برايش مقدر شده كه علوم فكري جاري در تكوينيات، و يا به عبارتي علوم 

 .«1» "وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "نظري را كسب كند، و در اين باب فرموده:



 287وم عملي )علم به بايدها و نبايدها( الهام الهي است[ ..... ص : منشا عل]

و اما علوم عملي يعني علومي كه سر و كارش همه با اين معنا است كه چه كارهايي سزاوار و چه كارهايي ناسزاوار است، 
ي او در آن نقشي داشته تنها منشا اين علوم الهامهايي از ناحيه خداي سبحان است، بدون اينكه حس بشر و يا عقل نظر

سوگند به نفس و خلقت كامل و تمام عيار آن، كه خداي سبحان آن را بيافريد و سپس  ":-به آيه زير توجه فرمائيد -باشد
آنچه ناسزاوار است( را به آن الهام كرد، در نتيجه هر كس نفس را پاك نگه دارد، رستگار و )تقوا )آنچه سزاوار است( و فجور 

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ  "فرمايد:و به آيه زير توجه كنيد كه مي« 1» "شودآلوده كند زيانكار مي هر كس آن را
علم به آنچه كنيد، در اين آيات ، بطوري كه مالحظه مي«2» "الَّتِي فَطَرَ النَّا ََ عَلَيْها، ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

از اعمال كه سزاوار است انجام شود )يعني حسنات(، و آنچه از اعمال كه نبايد انجام شود )يعني سيئات( را از چيزهايي 
 شود، و منشا آن علم ايندانسته كه به الهام الهي يعني افكندن در دلها حاصل مي

__________________________________________________ 

 ."22سوره نحل، آيه  "شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد تا شايد شكرگزاري كنيد. و براي(1)

 ."14سوره شمس، آيه (2)

روي دل به سوي دين حنيف و معتدل كن، ديني كه مطابق نظام آفرينش، و زبان گوياي آن است نظامي كه خلقت (3)
اش مخالف ساير نواحي نيست حاكم است، هيچ ناحيهخود بشر نيز بر طبق آن صورت گرفته، نظامي كه در سراپاي عالم 

 ."24سوره روم، آيه  "دين پايدار هم چنين ديني است.
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 .الهامات است

شود همه و همه هدايت الهي، و به هدايت الهي است، پس به حكم اين آيات تمامي علومي كه براي انسان حاصل مي
، مختلف است. آنچه از علوم كه مربوط به خواص اشياء خارجي است، طريقي كه خداي چيزي كه هست به حسب نوع

كند طريق حس است، و آنچه از علوم كلي و فكري كه چون سبحان بشر را به آن طريق به سوي آن علوم هدايت مي
خير لوم را خداي تعالي به تسبديهيات عقلي نه ربطي به اعمال خوب و بد انسان دارد و نه ربطي به خواص اشياء، اينگونه ع

دهد، و اين تسخير و اعطاء چنان نيست كه حس بتواند آن را ابطال كند، و يا انسان در حالي از حاالت و اعطاء به انسان مي
از آن بي نياز شود، قسم سوم علومي است مربوط به اعمال آدمي و اينكه چه اعمالي صالح و چه اعمالي فاسد و فساد انگيز 

ه اعمالي تقوا و چه اعمالي فجور است؟ خداي سبحان آن را از طريق الهام و افكندن در دلها و كوبيدن در فطرت به است؟ چ
 .دهدانسان مي

 280 بديهيات( و آن نيز متوقف است بر سالمت عقل و فطرت )با تمسك به تقواي ديني([ ..... ص :)الهام الهي متوقف است بر درستي و راستي علوم عقليه كليه ]

ه شود، كگردد، تنها زماني در عمل انسان مفيد واقع گشته و اثرش تمام ميو قسم سوم كه در اصل به الهام الهي بر مي
اني شود كه انسقسم دوم از علوم انسان درست به دست آمده باشد، و بر درستي و استقامت رشد كرده باشد، )چون بسا مي

را از دست داده و حتي بديهيات كلي و عقلي را درك نكند( هم چنان كه درك در اثر كجرويهاي ممتد، فطرت خداداديش 
شود كه عقل به سالمتي خود باقي مانده باشد و آن تا زماني است كه تقواي ديني و دين فطريش عقلي نيز وقتي حاصل مي

وَ  "«2» "وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ "،«1» "الْأَلْبابِوَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا  "را از دست نداده باشد، به آيات زير توجه فرمائيد:



، يعني «3» "وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ "«2» "نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
اعتبار  .كند مگر وقتي كه عقلش را تباه كرده و راهي غير از راه عقل را پيش گرفته باشدترك نميكسي مقتضيات فطرت را 

ايست كه گفتيم بين عقل و تقوا بر قرار است، براي اينكه وقتي عقلش و يا عقلي و حساب سرانگشتي هم مساعد با مالزمه
 به عبارتي نيروي تفكر و نظر انسان آسيب ديد و

__________________________________________________ 

 ."2سوره آل عمران، آيه  "شوند.و تنها صاحبان عقل متذكر مي(1)

 ."12سوره غافر آيه  "شود مگر كسي كه توبه كند، و به سوي خدا باز گردد.متذكر نمي(2)

 .ان نياوردندگردانيم به شهادت اينكه در اولين بار ايماين مائيم كه دلها و ديدگانشان را مي(3)

 ."114سوره انعام آيه  "

سوره  "شود مگر آنكه قبال عقلش را دچار سفاهت و انحراف كرده باشد.و كسي از كيش ابراهيم متنفر و بي رغبت نمي (4)
 ."124بقره، آيه 
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خداي تعالي ملهم شود به اينكه بايد اين كار  در نتيجه حق را حق نديد، و باطل را باطل نيافت، چگونه ممكن است از ناحيه
نيك را بكند، و يا فالن كار زشت را نكند؟ مثل چنين كسي مثل آن شخصي است كه معتقد است بعد از زندگي دنيايي و 

يي نيست، چنين كسي معنا ندارد كه ملهم به تقواي ديني شود، براي اينكه تقواي ديني زاد و مادي عاجل ديگر هيچ زندگي
 .توشه زندگي آخرت است، و بهترين توشه آن است

اي ذخيره نكرد، قواي داخلي و شهوت و غضبش و محبت و كسي هم كه دين فطريش فاسد شد و از تقواي ديني توشه
تواند معتدل باشد، و معلوم است كه اين قوا )كه فرمانده اعضاي بدن است( وقتي دچار كوران كراهتش و ساير قوايش نمي

 .گذارد قوه درك نظريش عمل كند و آن عملي كه شايسته آن درك است را انجام دهد. آريشد نمي

 (حقيقت، سرايي است آراسته هوا و هو َ گرد برخاسته)

 289سه قسم معلومات بشري و سه طريقه حصول علم براي انسان، در آيات قرآني[ ..... ص : ]

به مردم همين روش را پيش گرفته، يعني سه طريقه سابق الذكر را  و بيانات قرآن در نشر معارف ديني و تعليم علم نافع
ها را معين اي كه خودش رعايت نموده و هم براي رسيدن انسان به معلومات سودمند آن طريقهرعايت نموده، سه طريقه

يم آنها را به شود، قرآن كرفرموده آنچه از معلومات جزئي كه مربوط به خواص اشياء است و به وسيله احسا َ درك مي
ا آيا شم -"أَ فَرَأَيْتُمْ ""بينندپس چرا نمي -"أَ فَال يَرَوْنَ "مگر نديدي -"أَ لَمْ تَرَ "فرمايد:حوا َ بشر حوالت داده، و مي

و از اين قبيل تعبيرهاي ديگر، و آنچه از معلومات كه از سنخ كليات  "بينيدچرا پس نمي -"أَ فَال تُبْصِرُونَ "اينطور ديديد
عقلي و مربوط به امور كلي مادي و يا ما وراي ماده است، در آن موارد عقل را يك معياري جازم دانسته است، هر چند كه 

آن امور غايب از حوا َ ظاهري و خارج از محيط ماده و ماديات است، نظير غالب آيات راجع به مبدأ و معاد، كه مشتمل 
ضايا كه و امثال اينها، و آنچه از ق "يَفْقَهُونَ ""لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ""لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "."لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "است بر تعبيراتي نظير

مربوط به عمل است و مساسي با خير و شر و نافع و ضار و تقوا و فجور دارد، درك آنها را به الهامي الهي حوالت داده، 
 "هاي باطني خود كند، نظير آياتي كه مشتمل است بر تعبيري نظير:را متوجه الهامكند، تا به وسيله آن بشر مطالبي ايراد مي

 يا« 3» "وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ "يا« 2» "فِيهِما إِثْمٌ "يا« 1» "فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ "و يا« 1» "ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ



__________________________________________________ 

 .اين براي شما بهتر است(1)

 .چنين كسي دلش منحرف و بيمار است(2)

 [.....] .در شراب و قمار گناه هست(3)

 .خدا از گناه و ستمگري بدون حق نهي كرده(4)

 214، ص: 2ترجمه الميزان، ج

بندي كردن آيات راجع به اين سه قسم دستهو از اين قبيل تعبيرها كه خود خواننده بايد در « 1» "إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي "
 .معلومات تدبر كند

از اين بيان سه نكته اساسي روشن گرديد: اول اينكه قرآن كريم طريقه و مسلك حسيين يعني علمايي كه همه اعتمادشان 
است، براي دهند به شدت تخطئه كرده هاي علمي راه نميبر حس و تجربه استوار است، و احكام عقلي صرف را در بحث

اي كه قرآن كريم در بيان آن اهتمام ورزيده مساله توحيد خداي عز و جل است و ترين مسالهبينيم اولين و مهماينكه ما مي
ساير معارف اخالقي و علمي دين را بر آن اسا َ بيان كرده و مردم را به سوي آن دعوت فرموده و اين هم پر واضح است 

 .ارتباطتر از حس و دورتر از ماده است و هيچ ارتباطي با حس و ماده نداردديگري بيكه مساله توحيد از هر مساله 

 208تخطئه حسيون )كساني كه فقط به طريقه حسي معتقدند( در قرآن كريم[ ..... ص : ]

 :گيرد، و فرمودهقرآن كريم بيان كرده كه اين معارف حقيقي همه از فطرت منشا مي

اش در صفحه قبل كه ترجمه« 1» "ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّا ََ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ "
فرمايد خلقت بشر نوعي خلقت و ايجاد است كه مستلزم اين علوم و ادراكات است و معنا ندارد كه خلقت گذشت، مي

مگر آن دگرگوني كه خودش نيز جزء خلقت و ايجاد باشد، و اما اينكه ايجاد مطلق موجودات تبدل و دگرگوني پيدا كند، 
( علوم تواند )و حاشا كه بتواندمبدل شود، يعني حكم واقع باطل شود، هيچ معنايي برايش تصور ندارد، پس انسان هرگز نمي

باشد، و اما انحرافي كه خلقتش مي فطري خود را باطل ساخته و در زندگي راهي را پيش بگيرد كه غير از راه فطرت و
بينيم انسانهايي از احكام فطرت دارند اين انحرافها ابطال حكم فطرت نيست، بلكه استعمال و به كار گيري همان احكام مي

به  خوردن اند براياست، اما در مواردي كه نبايد به كار گرفت، نظير اينكه يك فرد تير انداز با اينكه تير و كمان را ساخته
ها هدف، ولي او تير به غير هدف بزند، پس او تير و كمان را استعمال كرده، و ليكن استعمالش غلط و به خطا بوده، كاردك

ها و سوزنها و ساير اجزاي يك موتور و كارخانه در صورتي كه درست به كار نرود، و در جاي خود قرار نگيرد و پيچ مهره
دهند، و ليكن غرضي كه از آن دستگاه د آن اجزاء، كاري را كه بايد انجام دهند انجام ميافتوقتي ماشين و موتور به كار مي

كند به شود، آنچه در مثال ما محال است اين است كه در يك كارخانه آن جزئي كه كار اره را ميمنظور بوده حاصل نمي
 و جاي اره كردن بدوزد و سوزني كه در آن كارخانه كارش دوختن است اره كند،
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 .كندخدا چنين كسي را هدايت نمي(1)

 ."24سوره روم، آيه "(2)
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 .خالصه اره كار خود را با كار سوزن عوض كند و در نتيجه چيزي را كه بايد قطع كند و پاره كند بدوزد، اين محال است



پژوهي كه در تمامي استداللهاي حسي مسلكان دقت كند كامال روشن است مثال يكي از براي هر دانش و اين معنا
هاي منطقي كه از مقدماتي دور از حس چيده بحثهاي عقلي صرف و قيا َ :انداستداللهاي اين طائفه اين است كه گفته

ياري است كه در مسائل عقلي صرف ديده گردد، دليلش هم اختالفهاي بسشود بسيار دستخوش اشتباه و خطا ميمي
 «1»كند. شود، به همين دليل نبايد بر اين مسائل اعتماد كرد، چون دل انسان اطميناني به آن پيدا نميمي

ي حس آلتي است برا "اند به اينكه:هاي عقلي و درستي طريقه حس و تجربه، استدالل كردهو يا در تخطئه طريقه بحث
 -و اين چيزي نيست كه كسي آن را انكار كند، وقتي كه انسان اثري را در موضوعي از موضوعات "اءدستيابي به خواص اشي

تكرار  -با حفظ همان شرائط، يعني بدون اختالف -كند و سپس اين مشاهدهاحسا َ مي -آنهم در شرائطي مخصوص
نكه تصادفي پيدا شده باشد، چرا كه كند كه اثر مذكور از خصوصيات موضوع نامبرده است، نه ايشود، قهرا كشف ميمي

 «2» .كندتصادف هيچگاه دوام پيدا نمي

 200پاسخ به دو دليل كه براي نادرستي قياسات عقلي محض و درستي صد در صد طريقه حس و تجربه اقامه شده است[ ..... ص : ]

به  "صد طريقه حس و تجربهدليل بر درستي صد در "و "دليل بر نادرستي قياسات عقلي محض "و اين دو دليل يعني
كنيد، براي اين اقامه شده كه لزوم اعتماد بر حس و تجربه را اثبات نموده، ترك طريقه عقلي صرف طوري كه مالحظه مي

را الزم قلمداد نمايد در حالي كه مقدماتي كه در اين دو دليل اخذ شده همه مقدماتي عقلي و خارج از حس و تجربه بودند، 
خواهند طريقه استدالل عقلي را باطل سازند، و اين همان چيزي ن طريقه حس با همين مقدمات عقلي ميآن وقت طرفدارا

 .شود و تنها انحرافي كه هست در كيفيت استعمال فطرت استاست كه قبال خاطرنشان كرديم كه فطرت هرگز باطل نمي

به، احكام تشريع شده و قوانين موضوعه را تشخيص تر، اين است كه بخواهند با استعمال حس و تجرو از اين اشتباه فاحش
كنند تا ببينند در فالن جامعه چند درصد اثر گذاشته، و در آن دهند و مثال حكمي از احكام را در جوامع بشري آزمايش مي

تغير يديگري چند در صد، اگر ديدند در غالب جوامع حسن اثر داشته حكم كنند به اينكه اين حكم حكم خوب، ثابت و ال 
 است، و بايد هميشه باشد و اگر ديدند اثرش آن طور كه بايد چشمگير نيست، آن را دور انداخته
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كرسي بنشانند، هم چنان كه قائلين به قيا َ و استحسان )يعني اكثر علماي اهل سنت كه احكام شرع  و حكمي ديگر را به
گويند چون فالن موضوع شبيه به آن موضوع ديگر است پس حكم همان موضوع را هم كنند، مثال ميرا با آن اثبات مي

حسان و آن اظهار نظرهايي كه نامش را شم الفقاهه اند، با اينكه قيا َ فقهي و استنظير چنين خطايي را مرتكب شده (دارد
هايي است براي كشف حكم نه براي جعل حكم كه البته بحث در اطراف مساله قيا َ و استحسان گذارند، امارات و نشانهمي

 .ارتباطي با كار ما كه تفسير قرآن كريم است ندارد، بايد در آن باره به كتب اصول مراجعه نمود

اش همه فطري و روشن است، و تقوا ها را باطل دانسته و اثبات كرده است كه احكام تشريع شدهاين روشقرآن كريم همه 
و فجوري كه در فطرت همه انسانها هست الهامي است علمي كه جزئيات آن فقط و فقط بايد از ناحيه وحي گرفته شود، نه 

وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ  "،«1» "ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌوَ  "-به آيات زير توجه فرمائيد -كار حس است و نه كار تجربه
 .«1» "الشَّيْطانِ



قرآن كريم عالوه بر اينكه ريشه همه احكام الهي را فطرت بشر دانسته، شريعت تشريع شده را حق ناميده، به اين آيات 
تواند جايگزين حق و مصلحت باشد با اينكه در ، و چگونه مي«3» "يْئاًوَ إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَ "توجه فرمائيد:

پيروي ظن خوف آن هست كه انسان در خطر باطل واقع شود و معلوم است كه خويشتن را در خطر باطل افكندن ضاللت 
، يعني ضاللت شايستگي آن را ندارد كه «2» "فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ "،«3» "فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ "است،

خواهد از راه باطل به هدف حق برسد، و يا از راه ظلم به عدالت منتهي انسان را به خير و سعادت برساند، پس كسي كه مي
رايع د كه ريشه ششود، و يا از راه سيئه به حسنه و از راه فجور به تقوا دست يابد، راه را خطا رفته است، و از عالم صنع و ايجا

ش يابي به آتماند كه به اميد دسترسد )و مثل كسي ميو قوانين است توقعي كرده كه هرگز و به هيچ وجه به آن نمي
 دست خود در آب كند، و در شكم آب به جستجوي آتش بپردازد( اگر چنين چيزي ممكن بود

__________________________________________________ 

 ."22سوره اسري، آيه  "را كه بدان علم نداري پيروي مكن. چيزي(1)

 ."122سوره بقره، آيه  "گامهاي شيطان را )كه همه به سوي دوزخ است( پيروي مكنيد.(2)

جم، سوره ن "همه احكام خدا بر حق و بر طبق مصلحت است، و پيروي از ظن حتي جايگزين يكي از آن مصالح نيست.(3)
 ."12آيه 

 ."21سوره يونس، آيه  "چه چيزي به جز ضاللت هست. بعد از حق(4)

 ."22سوره نحل، آيه  "كند كسي را كه گمراه كرده است.براي اينكه خدا هدايت نمي(5)
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ا ر چنان توقعي نيز بجا بود كه در همه اشياء ممكن باشد، و نيز بجا بود كه از هر چيزي كه خاصيتي دارد ضد آن خاصيت
 .بخشدتوقع كرد، و هر ضدي كار ضد خود كند و اثر آن را ببخشد، معلوم است كه نمي

نكته اساسي دوم كه بيان قبلي ما روشنش ساخت اين است كه قرآن همانطور كه طريقه حس و تجربه را تخطئه كرده 
باطل كرده است، كه در همين  -زندداند و منطق فطرت را كنار ميكه سلوك علمي فكري را باطل مي -طريقه تذكر را نيز

 .جلد بيان مفصل آن گذشت

 203دهد كه بدون رعايت دائمي تقوا و ترس از خدا به تفكر بپردازند[ ..... ص : قرآن به مردم اجازه نمي]

دهد كه بدون رعايت دائمي تقوا و تر َ از خداي نكته سومي كه روشن شد اين است كه قرآن به مردم اجازه آن را نمي
داند كه در سابق راجع به اين مطلب نيز تا حدي بحث كرديم، سبحان به تفكر بپردازند، و اين كار را خطرناك و بي فائده مي

كند، همراه آن حكم، سخن از بيني قرآن در ضمن تعليم شرايع دين هر حكمي را كه بيان ميو به همين جهت است كه مي
رد، تا با تذكر آن، غريزه تقواي بشر بيدار گشته، بر فهم حكم خدا و هضم آن آوفضائل اخالق و خصال حميده به ميان مي

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال  "تواني اين معنا را در امثال آيات زير مطالعه كني:قوي شود، و شما خواننده عزيز مي
أَزْكي  ذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذلِكُمْتَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِ

ونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَإِنِ انْتَهَوْا فاَل عُدْوانَ إِلَّا وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَ يَكُ "«1» "لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ
 .«2» "ما تَصْنَعُونَوَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ، وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ  "«1» "عَلَي الظَّالِمِينَ

 203بيان آيات[ ..... ص : ]



 اشاره

يعاً وَ مَنْ نَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِمِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَ "
 )با فتحه همزه "أجل "بيان گفته است كلمه:مرحوم طبرسي در تفسير خود مجمع ال "أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّا ََ جَمِيعاً

__________________________________________________ 

و چون زنان را طالق داديد و مدت عده آنها سر آمد، در صورتي كه خواستند با رضايت خود و بطور پسنديده با همسران (1)
ه هر كس از شما به خدا و روز جزا ايمان دارد از آن پند جديد ازدواج كنند شما مانعشان مشويد، اين خود اندرزي است ك

يه سوره بقره، آ "دانيد.داند و شما نميگيرد و با شما هستم كه اين، در پاكيزگي و طهارت شما مؤثرتر است، و خدا ميمي
121". 

د شما نيز نه انگيزي دست بر داشتناي نماند، و دين تنها براي خدا باشد، حال اگر از فتبا كافران قتال كنيد تا ديگر فتنه(2)
 ."142سوره بقره، آيه  "از قتال دست باز داريد، مگر با خصوص ستمگران.

داند كه چه دارد، و محققا ياد خدا مؤثرتر است و خدا مينماز را بپاي دار چون كه نماز از فحشاء و منكر باز مي(3)
 ."32سوره عنكبوت، آيه  "كنيد.مي
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 .«1»و سكون جيم( در لغت به معناي جنايت است 

به معناي جنايتي است كه خوف آن رود كه در بلند مدت رخ بدهد، پس هر أجلي  "أجل "و راغب در مفردات گفته: كلمه
 "من اين كار را به خاطر او انجام دادم -فعلت ذلك من اجله "جنايت هست ولي هر جنايتي أجل نيست، مثال گفته مي شود

 "كذا فعلته من اجل "شود:در تعليل استعمال شد، وقتي گفته ميو اين كلمه بتدريج در معناي غير لغويش يعني « 1»
ست ء بود، و بعيد ني، و خالصه سبب عمل من فالن شي"من اگر اين كار را كردم به علت فالن بود "معنايش اين است كه:

بيه فوق مجرم را تن كه استعمال كلمه مورد بحث در تعليل نخست از اينجا شروع شده باشد كه جرم و جنايتي رخ داده، و ما
فالني كار زشتي كرد و از اين جهت من او را با كتك تاديب  -اساء فالن و من اجل ذلك ادبته بالضرب "كرده و گفته است:

، كه در حقيقت خواسته است بگويد: كتك زدن من ناشي بود از جنايت و جرمي كه آن جرم وي را آلوده ساخت، و يا "كردم
حيي  ازورك من اجل "وده ساخت، سپس بتدريج يكسره به عنوان تعليل استعمال شده، چنين گفتند:او خود را با آن جرم آل
 ."منشا اينكه تو را زيارت كردم محبتي است كه به تو دارم و به علت محبتم نسبت به تو بوده است -لك و الجل حبي لك

است، كه قبال يعني در آيات قبلي سخن از آن رفت،  به داستان پسران آدم "ذلك "آيد كه اشاره كلمهو از ظاهر سياق بر مي
 :شود كهو بنا بر اين معناي جمله مورد بحث چنين مي

پيش آمدن حادثه فجيع پسران آدم باعث شد كه ما بر بني اسرائيل چنين و چنان حكمي بكنيم، و چه بسا مفسريني كه 
كه در آيه قبلي است، و معنايش اين  "صْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَفَأَ ":متعلق است به جمله "من أجل "گفته باشند: جار و مجرور

اين  -ذلك "، و خالصه كالم اينكه«2»قاتل به خاطر همين پشيمان شد  -اصبح من النادمين من اجل ذلك "است كه
عيدي يه بهاي بعديش نظرباعث پشيماني او شد، و اين قول و نظريه هر چند كه في نفسه و با قطع نظر از جمله "حادثه

 "ايد:فرماي جار و مجرور باشد و متعلق به آخر آيه قبل باشد، در قرآن كريم آمده، آنجا كه مينيست، و نظيرش كه اول آيه
اي اال اينكه اين نظريه الزمه ،«3» "اميكَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَت

 دارد كه قابل قبول نيست و آن اين است

__________________________________________________ 
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هاي آيات قرآني سابق دارد و معهود در ذهن ابتداي آيه بعد باشد و آنچه كه از سياق "كَتَبْنا عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ "كه جمله:
فاصبح من النادمين من اجل ذلك و  "است، اين است كه در چنين مواردي و او استينافي در آغاز آيه بعد بياورد، و بفرمايد:

 ،"... لي بني اسرائيلكتبنا ع

 .، و در جاهاي ديگر قرآن نيز چنين آمده"وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي "هم چنان كه در آيه سوره بقره چنين كرده و فرموده:

گوئيم وجهش اين است كه اين داستان از به داستان پسران آدم چيست؟ در پاسخ مي "ذلك "خواهي پرسيد: كه وجه اشاره
فرمايد طبع اين نوع جاندار يعني انسان چنين است كه اگر دهد، طبيعتي كه خاص پسران آدم نبوده، ميبر ميطبيعت بشر خ

دنبال هوا و هو َ را بگيرد، و قهرا كارش به حسادت و كينه ورزيدن به افراد منجر شود، آن هم حسد و كينه ورزيدن به 
چرا فالني خوش صورت و خوش صدا و امثال اينها است(، در نتيجه سرنوشتي كه در اختيار خود آنان نيست، )از قبيل اينكه 

كند به اينكه بر سر ناچيزترين مزيتي كه در ديگران هست نسبت به درگاه ربوبي چون و چرا همين پيروي هوا او را وادار مي
هر چند كه آن محسود دوست كند و در صدد بر آيد كه خلقت خدا را به دلخواه خود از بين ببرد، مثال فرد محسود را بكشد، 

 .او و حتي برادر پدري و مادري او باشد

 202قتل بدون حق، منازعه با ربوبيت رب العالمين است[ ..... ص : ]

هاي يك تنه درختند، در نتيجه يك فرد از اين نوع از انسانيت پس تك تك اشخاص اين نوع، افراد يك نوعند، و شاخه
را دارند، و هزاران فرد از اين حقيقت همان را دارند كه يك فرد دارد، و تنها غرض خداي  همان را دارد كه هزاران فرد آن

تعالي از خلقت افراد اين نوع و تكثير نسل آن اين است كه اين حقيقت كه در تك تك افراد عمري كوتاه دارد، هم چنان در 
ند، تا نسل ال حق مانند سابق خداي را در روي كروي زمين باقي بماند، به همين منظور نسلي را جانشين نسل سابق مي

زمين عبادت كند، بنا بر اين اگر يك فرد از اين نوع كشته شود خلقت خدا تباه شده، و غرض خداي سبحان كه بقاي 
 انسانيت نسل بعد از نسل بود باطل شده است، و قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبي بر آمده، هم چنان كه برادر

هَ ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّ "مؤمن در داستان مورد بحث قبل از آنكه كشته شود به برادر قاتلش گفت:
 .، و با اين گفتارش اشاره كرد به اينكه قتل بدون حق منازعه با ربوبيت رب العالمين است"رَبَّ الْعالَمِينَ

لمي سازد به اينكه مرتكب ظبيعت بشر چنين طبيعتي است كه يك بهانه واهي و موهوم او را وادار ميپس به خاطر اينكه ط
شود كه در حقيقت معناي آن ابطال حكم ربوبيت و تباه ساختن غرض خداي تعالي از خلقت نوع بشر است، و نيز به خاطر 

 اينكه بني اسرائيل دستخوش 
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ها شدند، و حسد و كبر و پيروي هوا وادارشان كرد به اينكه حق را پايمال كنند، لذا در اين آيات حقيقت اين ظلم نههمين بها
نگري كشتن يك فرد در نزد خداي سبحان به منزله كشتن فرمايد بر حسب دقت و واقعفجيع را براي آنان بيان نموده، مي

 .زد او به منزله زنده كردن كل بشر استهمه بشر است، و در مقابل زنده كردن يك نفس ن



و اين كتابت كه در آيه مورد بحث آمده است و فرموده: )بدين جهت ما بر بني اسرائيل چنين و چنان نوشتيم( هر چند 
 :خواهد مثال بفرمايدمشتمل بر يك حكم تكليفي نيست )و نمي

د و يا گناهش برابر گناه كسي است كه هزاران نفر را كسي كه يك نفر را كشته ديه و خون بهاي هزاران نفر را بايد بده
كشته باشد( و ليكن در عين حال خالي از تشديد و تهديد هم نيست، آري عملي كه از نظر اعتبار به منزله كشتن همه بشر 

 .رتدر آخباشد قطعا در بر انگيختن خشم و سخط الهي اثر دارد، حال يا اين خشم در دنيا گريبان مرتكب را بگيرد و يا 

از آنجا كه طبع انسان اين است كه به هر سبب و بهانه واهي به  "و به عبارتي مختصر معناي جمله مورد بحث اين است كه
يان هايي از ظلم داشتند، لذا برايشان واقعيت قتل نفس را ب، و بني اسرائيل هم سابقه"شودارتكاب اين ظلم عظيم كشيده مي

ها و اسرافها بردارند، قبال هم پيامبران ما براي آنان آياتي روشن آورده بودند، ولي آنها هم كرديم باشد كه دست از تجاوز
 .«1»چنان در زمين به اسرافگري خود ادامه دادند 

دو نوع  "فْسٍبِغَيْرِ نَ "با جمله "يعاًأَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِ "و اما اينكه فرمود:
، حكم «1» "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلي "قتل نفس را استثناء كرد، يكي قتل به عنوان قصاص است كه در آيه شريفه:

نيست  مردمقتل به عنوان قصاص و هر نوع قصاصي ديگر نه تنها به منزله قتل همه  "به لزوم چنان قتلي نموده و فرموده
 "، و دوم قتل به جرم فساد در زمين است كه در آيه بعدي در باره آن سخن گفته، و فرموده:"بلكه مايه حيات جامعه است

ه كشتن و اما اينكه فرمود كشتن يك انسان به منزل "...إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً 
همه انسانها است بيانش قبال گذشت كه چگونه اين به منزله آن است و گفتيم كه يك فرد از انسان از حيث آن حقيقتي كه 

 ميرد، حقيقتي است كه در همه افراد يكيكند و با آن زنده است و با آن ميبا خود حمل مي

__________________________________________________ 

ع( اولين شريعت مفصلي بوده )ال دارد نوشتن حكم مذكور بر بني اسرائيل براي اين بوده باشد كه شريعت موسي احتم(1)
 ""...مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ  "كه خداي تعالي تشريع كرده و چون در بني اسرائيل تشريع شده فرموده:

 ."مترجم
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است، و فرقي بين بعضي از افراد و كل افراد نيست و فرد واحد و افراد بسيار در آن حقيقت واحدند، و الزمه اين معنا اين 
است كه كشتن يك فرد به منزله كشتن نوع انسان باشد و به عكس زنده كردن يك فرد زنده كردن همه انسانها باشد، اين 

 .كندست كه آيه مورد بحث آن را افاده ميآن حقيقتي ا

 207نقض غرض شده است[ ..... ص :  "مَنْ قَتَلَ نَفْساً ... فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً "اند با جمله:اشكالي كه به آيه شده است و گفته]

راي اينكه ، ب"يه باعث نقض غرض استنازل كردن خود اين آ "و اي بسا كه بر آيه شريفه اشكال كرده باشند به اينكه اوال:
غرض بيان اهميت قتل نفس و بزرگي اين عمل، از حيث گناه و آثار است، و الزمه بيان اين معنا اين است كه هر قدر عدد 

كشته و مقدار جنايت بيشتر باشد، گناه اهميت بيشتر و آثار سوء زيادتري داشته نه اينكه كشتن يك نفر به منزله كشتن همه 
هاي زائد بر يك قتل هيچ اثري نداشته باشد، م باشد، عالوه بر اينكه نقض غرض است الزمه ديگرش اين است كه قتلمرد

ر باشد و قتل اولي برابر با قتل همه باشد، بايد قتل نه نفر زائد بدون اث -مثال -چون وقتي قتل يك نفر مساوي با قتل ده نفر
 .باشد



پاسخ داد كه كشتن ده نفر هم ده برابر كشتن همه اثر دارد، و كشتن همه انسانها برابر است توان اينطور و اين اشكال را نمي
با كشتن همه به تعداد نفرات جميع، مثال اگر فرض كنيم كه تمامي افراد بشر هزار مليونند، و كسي همه آنها را بكشد هزار 

ت است كه برگشت آن به تضاعف عدد عذاب و عقاب مليون بار همه بشر را كشته است، و كافي نبودن اين پاسخ بدين جه
 .شود كه منظورش مساله عقاب باشدرساند، يعني از آن فهميده نمياست و حال آنكه عبارت اشكال اين را نمي

عبارت است از چيزي كه از افرادي كه هر فردش  -هر چه باشد -عالوه بر اينكه چنين جميعي اصال واحد ندارد، آخر جميع
شود، و چنين جميعي معنا ندارد، زيرا فرد واحدي نهايت تكرار مييعي است كه از افراد مركب شده، و اين تا بيمعادل جم

 .ندارد تا با تكرار و تعدد آنها چيزي بنام جميع درست شود

نْ جاءَ مَ "از اين هم كه بگذريم مساله مضاعف بودن گناه و عقاب مخالف با منطق قرآن است، زيرا قرآن كريم فرموده:
 .«1» "بِالسَّيِّئَةِ فَال يُجْزي إِلَّا مِثْلَها

جزء  قتل واحد برابر است با قتل جميعي كه اين واحد نيز "و ثانيا برابر بودن يك قتل با قتل جميع اگر به اين معنا باشد كه
ل بودن اين فرض از اش اين است كه واحد يك مجموع مساوي باشد با مجموع خود و غير خودش كه محا، الزمه"آن است

 بديهيات است و اگر مراد

__________________________________________________ 
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هر  "مشود كه بگوئي، معنايش اين مي"اء اين واحدقتل واحدي از مجموع برابر است با قتل مجموع به استثن "اين باشد كه
و اين معنا معنايي است سخيف و « 1»، "ها را كشته باشدكس مثال يك ايراني را بكشد برابر است با اينكه همه ژاپني

ق لكند، عالوه بر اين آيه شريفه مطسست و غرض از كالم را هم كه در مقام بيان اهميت اين ظلم است، به كلي تباه مي
است، هم صورتي را كه فرض شد شامل است و هم غير آن را، يعني بدون استثناء فرد مقتول، استثنايي كه اين احتمال را 

 ."فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِيعاً "فرمايد:دفع كند مي

 :انداند دفع كرد آنها گفتهتوان به امثال پاسخي كه بعضي دادهو اين اشكال را نمي

، و كافي نبودن اين پاسخ «1»و يا امثال آن است  "مضاعف بودن عذاب "و يا حد اقل "معادله از حيث عقوبت "آيه،مراد از 
 .ظاهر و روشن است

 200و جواب به اشكال فوق[ ..... ص :  "كشتن يك نفر همانند كشتن همه انسانها است "بيان مراد از اينكه]

كه نا َ كنايه است از اين "مَنْ قَتَلَ نَفْساً ... فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِيعاً "ت كه جمله:ايم اين اسجوابي كه از اين دو اشكال داده
و يا انسانها همگي يك حقيقتند، حقيقتي كه در همه يكي است، يعني يك فرد از انسانها و همه انسانها در آن حقيقت 

د به همه سوء قصد كرده است، زيرا كه به انسانيت سوء قص مساويند، پس اگر كسي به يكي از انسانها سوء قصد كند گويي
شماري تقسيم شود اگر كسي بخواهد يكي از آن هاي بيكرده كه در همه يكي است، نظير آب كه وقتي در بين ظرف

د ها را بنوشد آب نوشيده و آن يك ظرف را بدان جهت كه آب است خالي كرده است و آنچه در ظرفهاي ديگر قرار دارظرف
)بدان جهت كه آب است( چيزي زائد بر محتواي آن ظرف ندارد، پس كسي كه محتواي يك ظرف را نوشيده مثل اين است 

كنايه است در صورت تشبيه، و هيچيك از آن دو  "مَنْ قَتَلَ ... "كه محتواي همه ظرفها را نوشيده است، بنا بر اين جمله:
ال و اساسش اين است كه آيه شريفه تشبيهي بسيط و بدون كنايه باشد، و اشكال بر آن وارد نيست، چون بناي آن دو اشك



با  گردد، بله اگر مانند تشبيه بسيط بود جا داشت كه حقدر نتيجه هر قدر عدد مشبه بيشتر شود وجه شباهت نيز بيشتر مي
شد كه شد و مثل اين مياسد ميبود معنا ف "هامشبه "برابر همه "مشبه "آقايان باشد، براي اينكه در چنين فرضي اگر يك

خواهد بگويد مثال مردم فالن قبيله شجاعند بگويد يك نفر از آنها نيرويي برابر يك بشر دارد و نيروي همه كسي كه مي
 .افراد قبيله نيز مساوي است با نيروي يك بشر

 200[ ..... ص : "است هر كسي يك نفر را زنده كند مانند اينست كه همه مردم را زنده كرده "معناي جمله:]

 "وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّا ََ جَمِيعاً "فرموده:و اما جمله بعدي آيه شريفه كه مي

__________________________________________________ 
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ريدن يك آف "گفتار در توجيه آن نظير همان گفتاري است كه در تفسير جمله قبل گفتيم، و مراد از زنده كردن يك انسان
نيست بلكه مراد از آن، چيزي است كه در عرف عقال احياء شمرده شود،  "زنده كردن يك انسان مرده "و يا "انسان زنده

دهد و يا شخصي اسيري را از دست ا غواص غريقي را از غرق نجات ميكند و يعقال وقتي طبيب بيماري را معالجه مي
گويند حق حيات بر او دارد(، خداي تعالي نيز در گويند فالني فالن شخص را زنده كرد )و يا ميسازد، ميدشمن رها مي

 أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ "كالم مجيدش از اينگونه تعبيرها دارد، مثال هدايت به سوي حق را احياء خوانده و فرموده است:
، پس به حكم اين آيه كسي كه گمراهي را به سوي ايمان راهنمايي كند او را زنده «1» "جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّا َِ

 .كرده است

 مِنْ أَجْلِ "فرمود:جمله عطف است بر اول آيه آنجا كه مي، اين "وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ "و اما اينكه در آخر فرمود:
كشي نبود كه ما بني اسرائيل را از آن بر حذر كرديم، بلكه رسوالن ما با ، و معنايش اين است كه اين تنها آدم"ذلِكَ كَتَبْنا ...

 .معجزاتي روشن به سوي آنان آمدند، و از فساد ديگري بر حذرشان داشتند

يرد هاي قبل قرار گدر حقيقت وقتي ضميمه جمله "ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ "رمود:و اما اينكه ف
كند، و آن غرض اين بود كه روشن شود كه بني اسرائيل شود، و غرض مطلوب را از بيان گذشته استنتاج ميمتمم كالم مي

هاي خويشند به دليل اينكه ما براي آنها واقعيت و منزلت قتل را بيان كرديم، و و سركشيقومي مفسد و مصر بر استكبار 
پيامبران ما اين موقعيت و نيز حقايقي ديگر را براي آنان بيان كردند، و آنها را از سركشي و استكبار بر حذر داشتند ولي مع 

يختند، انگكنند همانطور كه از قديم ميگيزند، و اسراف ميانذلك هم چنان بر استكبار خود اصرار نموده، در زمين فساد مي
 .گويي كه اصال پيامبري برايشان نيامده

دهد، هر چند كه به به معناي خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملي است كه انسان انجام مي "اسراف "كلمه
وَ  "چنان كه در آيه زير در خصوص اين مورد استعمال شده: شود، همگفته راغب غالبا در مورد پول خرج كردن استعمال مي

 .«1» "الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً

__________________________________________________ 

ت كند مثل كسي اسديم كه با آن نور در بين مردم زندگي مياش كرديم و به او نوري داآيا كسي كه مرده بود ما زنده(1)
 ."122سوره انعام، آيه  "كه چنين و چنان باشد؟.



دهند، بلكه بين آن افراط و اين تفريط راه ميانه را كه كنند و نه كم ميكنند نه اسراف ميو كساني كه چون انفاق مي(2)
 ."22سوره فرقان، آيه  "كنند.راه استوار است طي مي
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 208بحث روايتي ..... ص : 

 208رواياتي در باره داستان هابيل و قابيل و كشته شدن هابيل به دست قابيل[ ..... ص : ]

روايت آمده كه فرمود: وقتي دو پسران آدم  (در تفسير عياشي از هشام بن سالم از حبيب سجستاني از امام ابي جعفر )ع
و در اينكه از كدام قبول شد و از كدام رد گرديد  -د را تقديم نمودند، از يكي قبول شد و از ديگري قبول نگرديد،قرباني خو

، قابيل از اين ماجرا گرفتار طوفاني از حسد گرديد و به دشمني با هابيل پرداخت و -فرمود: از هابيل قبول شد و از قابيل نشد
ي ببيند و كارش را يكسره كند، تا آنكه روزي او را در خلوت و دور از چشم آدم ديد، بر همواره در كمين بود كه او را در خلوت

او حمله كرد و او را كشت، و خداي تعالي قسمتي از داستان آن دو برادر را كه گفتگويي است كه قبل از فاجعه قتل، بين آن 
 .«1»دو رد و بدل شده، در قرآن كريم آورده است )تا آخر حديث( 

اين روايت از بهترين رواياتي است كه در خصوص اين داستان وارد شده، و اين روايتي است طوالني كه امام )ع( در  :مؤلف
آن فرموده هبت اللَّه )شيث( بعد از اين ماجرا براي پدرش آدم متولد شد و آدم او را وصي خود قرار داد، و وصيت آن جناب 

آيد كنيم، و از ظاهر آن بر ميما ان شاء اللَّه آن روايت را در جاي مناسبي نقل ميهم چنان در بين انبيا )ع( جريان يافت كه 
كه قابيل برادرش هابيل را بدون اطالع و به نيرنگ به قتل رسانده، )مثال پيشنهاد كرده كه به گردش بروند همين كه به 

او نتواند از خود دفاع كند، همانطور كه در بيان اند دست به كار قتلش شده( و كاري كرده كه اي دور از ديگران رسيدهنقطه
 .گذشته خود گفتيم، مناسب با اعتبار هم همين است

اين را هم بايد دانست هر آن روايتي كه نام اين دو پسر آدم را ضبط كرده همان هابيل و قابيل است، و آنچه در تورات رائج، 
هاي موجود در روي سندي ندارد، براي اينكه سند تمامي توراتدر دست يهود آمده هابيل و قايين است، ولي تورات هيچ 

 .هايي كه دارد هويدا استشود و عالوه بر آن خرافات و تحريفزمين منتهي به يك نفر مجهول الحال مي

 گويد: پدرم از حسن بن محبوب از هشام بن سالم از ابي حمزه ثمالي از ثوير بن ابي فاخته برايمانو در تفسير قمي مي
 :گفت، تا آنجا كه فرمودحديث كرد كه وي گفت: من از علي بن الحسين )ع( شنيدم كه براي رجالي از قريش سخن مي

 هنگامي
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كردند يكي از آن دو از ميان گوسفنداني كه خود پرورش داده بود گوسفندي تخاب ميكه دو پسران آدم قرباني خود را ان
تر قرباني كرد و ديگري يك دسته سنبل قرباني كرد، در نتيجه قرباني صاحب گوسفند كه همان هابيل باشد قبول شد و چاق

داي كشم، هابيل گفت: ختو را مي از آن ديگري قبول نشد و بدين جهت قابيل بر هابيل خشم كرد و گفت به خدا سوگند
گشايم كند و تو اگر براي كشتن من دست به سويم دراز كني من هرگز دست به سويت نميتعالي تنها از متقيان قبول مي

خواهم تو هم گناه مرا به دوش بكشي و هم گناه ترسم، من ميكه به قتلت برسانم، براي اينكه من از رب العالمين مي



 .ز اهل آتش شوي و سزاي ستمكاران همين استخودت را، تا ا

اي جلوه گر ساخت ولي در اينكه سر انجام هواي نفس قابيل، كشتن برادر را در نظرش زينت داد، و در قالب امر پسنديده
 چگونه برادر را بكشد سرگردان ماند و ندانست كه چگونه تصميم خود را عملي سازد، تا آنكه ابليس به نزدش آمد و به او

تعليم داد كه سر برادر را بين دو سنگ بگذارد و سپس سنگ زيرين را بر سر او بكوبد قابيل بعد از آنكه برادر را كشت 
ور شدند، يكي از آنها ديگري را نفهميد جسد او را چه كند در اين حال بود كه دو كالغ از راه رسيده و به يكديگر حمله

رد و كالغ مرده را در آن چاله دفن نمود، قابيل چون اين منظره را ديد فرياد بر اش حفر ككشت و آن گاه زمين را با پنجه
آورد كه: واي بر من! آيا من عاجزتر از يك كالغ بودم كه نتوانستم بقدر آن حيوان بفهمم كه چگونه جسد برادرم را دفن 

، و از آن به بعد دفن مردگان در ميان انسانها كنم، در نتيجه از پشيمانان شد، و گودالي كند و جسد برادر را در آن دفن نمود
 .سنت شد

قابيل به سوي پدر برگشت، آدم هابيل را با او نديد از وي پرسيد: پسرم را كجا گذاشتي؟ قابيل گفت: مگر او را به من سپرده 
ه به قي رخ داده، همين كبودي؟ آدم گفت: با من بيا ببينم كجا قرباني كرديد، در اين لحظه به دل آدم الهام شد كه چه اتفا

محل قرباني رسيد همه چيز برايش روشن شد، لذا آدم آن سرزمين را كه خون هابيل را در خود فرو برد لعنت كرد و دستور 
داد قابيل را لعنت كنند و از آسمان ندايي به قابيل شد كه تو، به جرم كشتن برادرت ملعون شدي، از آن به بعد ديگر زمين 

 .رو نبردهيچ خوني را ف

 فرسا شد، شكوه به درگاه خدا برد، خدايتابيش طاقتآدم از آن نقطه بر گشت و چهل شبانه روز بر هابيل گريست، چون بي
دهم تا جاي هابيل را بگيرد، چيزي نگذشت كه حوا پسري پاك و پر بركت تعالي به وي وحي كرد كه من پسري به تو مي

تعالي به آدم وحي كرد كه اي آدم اين پسر هبه و بخششي است از من به تو، بنا بر اين بزاد، روز هفتم ميالد آن پسر، خداي 
 او را 
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 «1»هبت اللَّه نام بگذار و آدم چنين كرد. 

تن لك مترين آنها است مع ذترين روايات وارده در اين قصه و ملحقات آن است و با اينكه معتدلاين روايت معتدل :مؤلف
گزيند آيد كه قابيل نخست هابيل را تهديد به قتل كرده، و آن گاه آن خالي از اضطراب نيست، براي اينكه از ظاهرش برمي

سازند، زيرا معقول نيست كسي خصم خود را تهديد در حيرت شده كه چگونه او را به قتل برساند، و اين دو جمله با هم نمي
دانسته است از نه بكشد، مگر آنكه بگوئيم تحيرش در انتخاب آلت و سبب قتل بوده، و نميبه كشتن بكند ولي نداند كه چگو

 او را راهنمايي كرد كه با سنگ بر سر برادرش -كه لعنت خدا بر او باد -ميان ابزار قتل، كدام را انتخاب كند سر انجام ابليس
ه و اهل سنت نقل شده كه مضمون آنها قريب به كوفته و به قتلش برساند و در اين باب روايات ديگري از طرق شيع

 .مضمون اين روايت است

 200روايات عجيب و بي اعتباري كه در مورد داستان پسران آدم )ع( نقل شده است[ ..... ص : ]

آن  تريناين را هم بايد دانست كه در اين قصه روايات بسياري هست كه مضمون آنها اختالف عجيبي با هم دارد و عجيب
خداي تعالي گوسفند هابيل را چهل سال در بهشت نگه داشت تا در زمان قربان شدن اسماعيل،  "گويد:روايتي است كه مي

 «1. »"آن را فداي اسماعيل كرد، و به نزد ابراهيم فرستاد، تا به جاي فرزند، آن را ذبح كند

قرار داد تا او را به قتل برساند و به هيچ وجه حاضر  هابيل خود را در اختيار قابيل "گويد:آور ديگر اينكه ميروايت شگفت



از روزي كه  "گويد:و اين نيز يكي از آن روايات تعجب انگيز است كه مي« 2! »"نشد دست به سوي برادر خود دراز كند
ه طرف ب قابيل برادرش هابيل را كشت، خداوند تبارك و تعالي يك پاي قابيل را تا روز قيامت به رانش بست و صورتش را

گردان( بطرف راست بچرخد و در زمستانها فضايي رود، صورتش )مانند گل آفتابراست قرار داد تا به هر طرف كه مي
و در تابستان فضايي آتشين بر او مسلط كرد، و هفت فرشته را مامور بر  -و به اصطالح امروزي چند درجه زير صفر -يخي

و روايت ديگر اينكه خداوند قابيل را  «4» !آن ملكها رفت ديگري به جايش بيايدشكنجه دادن او كرد تا اينكه اگر يكي از 
اي از جزائر اقيانو َ به پاها و واژگونه آويزان نموده و به همان حال تا روز قيامت معلق بوده و در عذاب خواهد در جزيره

 دوگويد: قابيل پسر آدم با موي ماند. و اين هم روايت تعجب انگيز ديگر كه مي
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برد، هم در گرماي تابستانش و هم را با خود ميطرف سرش آويزان به قرص خورشيد است و خورشيد به هر طرف برود او 
دهد در زمهرير زمستانش، و اين شكنجه را تا روز قيامت دارد، و چون قيامت شود خداي تعالي او را در آتش دوزخ جاي مي

آن  و« 1»گويد پسر آدم يعني آنكه برادر خود را كشت نامش قابيل بود، كه در بهشت متولد شد ، و آن حديثي كه مي«1»
و يا آن « 2»گويد: آدم وقتي از كشته شدن پسرش هابيل خبردار شد با چند شعر عربي او را مرثيه گفت، حديثي كه مي
را  گرفت بايد خودگويد: در شريعت خاندان آدم چنين مرسوم بود كه هر گاه انساني مورد سوء قصد قرار ميحديثي كه مي

 .و از اين قبيل رواياتي ديگر« 3»ود قرار دهد، بدون هيچ دفاعي و تالشي در اختيار دشمن خ

اش از طرق ضعيف نقل شده، و با اعتبار و امثال آن، رواياتي است كه بيشترش و يا همه -كه ديدي -پس اين روايات
سازد، پس بعضي از آنها جعلي است و جعلي بودنش روشن است و نمي -قرآن كريم -صحيح و عقلي و نيز با كتاب خدا

گر تحريف شده است، و در بعضي موارد ناقل عين عبارت را نياورده، بلكه نقل به معنا كرده و در اين نقل به معنا بعضي دي
 .دچار اشتباه شده است

و در در المنثور است كه ابن ابي شيبه از عمر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرموده: چرا شما مثل هابيل نباشيد و 
آيد همان سخن هابيل را بگوئيد و دست روي دست بگذاريد و در نتيجه مانند قاتل به سراغتان مي نتوانيد مانند او وقتي

 «2»بهترين از آن دو پسر آدم باشيد؟ يعني مانند هابيل باشيد، و در نتيجه او در بهشت و قاتلش در آتش شود. 

كند و اين روايات بسيار نه شد راهنمايي مياين روايت از رواياتي است كه امت اسالم را براي روزي كه دچار فت :مؤلف
است، كه بيشتر آنها را سيوطي در الدر المنثورش آورده، نظير روايتي كه بيهقي از ابي موسي از رسول خدا )ص( نقل كرده 

ا بخزيد هكه گفت آن جناب فرمود، شمشيرهاي خود را بشكنيد )يعني در فتنه( و زه و كمان خود را پاره كنيد، و در كنج خانه
و باز نظير روايتي كه ابن جرير و عبد الرزاق از حسن نقل كرده كه گفت: رسول « 2»و مانند بهترين از دو پسران آدم باشيد، 

 خدا )ص( فرمود: مساله دو پسران
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 .و رواياتي ديگر از اين قبيل« 1»آدم مثلي است كه خداي تعالي براي امت زده تا امت راه هابيل را در زندگي پيش بگيرند. 

اي كه دستور دفاع از آيد، و همچنين با روايات صحيحهقل و اعتبار صحيح درست در نميو اين روايات به ظاهرشان با ع
وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ  "سازد، و چگونه قابل قبول است، با اينكه خداي تعالي فرموده:دهد نميجان خود و دفاع از حق مي

 .«1» "ءَ إِلي أَمْرِ اللَّهِتْ إِحْداهُما عَلَي الْأُخْري فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيالْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما، فَإِنْ بَغَ

دَكَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَ "عالوه بر اينكه همه اين روايات به اصطالح در صدد تفسير و توجيه كالم هابيلند كه چرا گفت:
ننده كنند كه هابيل كار درستي كرد كه از خود دفاع نكرد و خواو اينطور توجيه مي "إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَلِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ 

 .به اشكالي كه در آنها است توجه كرد

شود اين است كه از كساني نقل شده كه در فتنه در و يكي از چيزهايي كه باعث سوء ظن آدمي نسبت به اين روايات مي
نجام وظيفه يعني دفاع از حق علي )ع( سر باز زدند و از كساني كه در جنگهاي علي با معاويه و خوارج و خانه علي )ع( از ا

طلحه و زبير كناره گيري كردند، به همين جهت بايد اگر ممكن باشد به نحوي توجيه شود، و گرنه مطروح و مردود شناخته 
 .شود

ت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: در دمشق كوهي است كه آن و در در المنثور است كه ابن عساكر از علي )ع( رواي
 «2»گويند در آنجا بود كه پسر آدم برادرش را به قتل رسانيد. مي "قاسيون "را

اشكالي در اين روايت نيست، به جز اينكه ابن عساكر آن را به طريق كعب االحبار نقل كرده، و در اين نقل گفته آن  :مؤلف
، و به طريقه ديگر از عمرو بن خبير شعباني نقل كرده كه «3»شود خون پسر آدم است ي قاسيون ديده ميخوني كه بر باال

اي در كوهي افتاد كه آب در ته آن گفت: من با كعب االحبار به باالي كوه دير المران بوديم كه ناگهان چشم كعب به دره
 به قتل رسانيد و اين آب اثر خون جاري بود، كعب گفت: در اينجا بود كه پسر آدم برادرش را

__________________________________________________ 

 .122ص  1در المنثور ج (1)

اگر در دو طائفه از مؤمنين جنگي واقع شد بين آن دو صلح بر قرار كنيد و اگر يكي از آن دو طائفه حاضر به صلح نشد و (2)
 "شما با آن طائفه كه ياغي و ستمگر است جنگ كنيد، تا در برابر امر خدا تسليم شود.گري خود ادامه داد هم چنان به ياغي

 ."4سوره حجرات، آيه 

 .122ص  1(در المنثور ج 3و  3)

 212، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 «1»اوست كه خدا آن را آيت قرار داده براي همه عالميان. 

شده، و چون سرخ به معناي آن باشد كه شن روان از كوه سرازير مي رود عبارت )لجه سائله( كه در حديث آمدهاحتمال مي)
 .("مترجم "رنگ بوده كعب آن را اثر خون هابيل تعبير كرده

اين دو روايت داللت دارد بر اينكه در آن نقطه اثري ثابت بوده كه ادعا شده اثر خون هابيل مقتول است و اين سخن به 



ين سخن را از پيش خود انتشار داده تا توجه مردم را به آن نقطه جلب كند، و مردم سخنان خرافي شبيه است، گويا رندي ا
دمگاه كنند و نامش را قبه زيارتش بروند، و نذوراتي و هدايايي براي آن كوه ببرند، نظير جاي پايي كه در سنگ درست مي

دارد، بر سر زبانها افتاده كه اينجا قبر حوا گذارند، و از آن جمله است قبري كه در بندر جده در عربستان سعودي قرار مي
 .همسر آدم و جده بني نوع بشر است، و چيزهايي ديگر نظير آن

و در در المنثور آمده كه احمد و بخاري و مسلم و ترمذي و نسايي و ابن ماجه و ابن جرير و ابن منذر از ابن مسعود روايت 
شود، مگر آنكه سهمي از گناه آن به بنا حقي در بين بشر ريخته نمياند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: هيچ خون كرده

 «1»گردن پسر آدم است، چون او اولين كسي بود كه قتل نفس را سنت كرد. 

 .مؤلف: اين معنا نيز به غير از طريق باال به طرق ديگر هم از شيعه نقل شده و هم از اهل سنت

 202ر همانند كشتن همه مردم است[ ..... ص : رواياتي در بيان مراد از اينكه كشتن يك نف]

و مرحوم كليني در كافي به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت: من به امام ابي جعفر )ع( عرضه داشتم معناي اين 
 بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً ":فرمايدكالم خداي تعالي كه مي
چيست؟ و چگونه كشتن يك نفر مثل كشتن همه مردم است؟ فرمود: معنايش اين است كه او را  "فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِيعاً

بكشد نيز در  دهند كه در آنجا عذاب به منتها درجه است، جايي است كه اگر كسي همه مردم رادر جايي از جهنم جاي مي
بيند، عرضه داشتم: حال اگر قاتل بعد از قتل اولش مجددا فردي ديگر را به قتل برساند چطور؟ فرمود: همان آنجا كيفر مي

 «2»شود. عذابش مضاعف مي
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 .122ص  1الدر المنثور ج (1)

 .122ص  1الدر المنثور ج (2)

 .1ح  121ص  2فروع كافي ج (3)

 212، ص: 2ترجمه الميزان، ج

حال اگر  "، و اينكه حمران پرسيد:«1»مثل اين روايت را صدوق نيز در كتابش معاني االخبار از حمران نقل كرده  :مؤلف
فر يك قتل ياشاره است به اشكالي كه قبال بيانش گذشت، كه الزمه آيه شريفه مساوي بودن ك "فردي ديگر به قتل برساند

در اينجا ممكن است كسي اشكال  "شودهمان عذابش مضاعف مي "با كيفر چند قتل است، و امام )ع( پاسخ داده به اينكه:
فرمايد كشتن يك نفر مساوي با كشتن كند كه پاسخ امام )ع( رفع يد از مساواتي است كه آيه به آن حكم كرده، آيه مي

يك نفر به  كشتن -نيست، ليكن اين اشكال وارد نيست، براي اينكه تساوي منزلت فرمايد مساويجميع است، و روايت مي
قاتل يك نفر و قاتل جميع هر  "تر:مربوط است به سنخ عذاب نه به مقدار آن، و به عبارت روشن -منزله كشتن همه بودن

جايي است  "لذا در روايت فرموده: شود، و، ولي قاتل بيش از يك نفر عذابش مضاعف مي"دو در يك جا از جهنم قرار دارند
 ."بيندكه اگر كسي همه مردم را بكشد نيز در آنجا كيفر مي

شاهد بر گفتار ما روايتي است كه عياشي در تفسير همين آيه از حمران از امام صادق )ع( آورده كه امام )ع( فرمود: منزلت و 
دهند حمران شود و قاتل را در آنجا جاي ميي مياي در آتش هست كه شدت عذاب اهل آتش همه بدانجا منتهمرحله

 :گويدمي

داني كه در جهنم منزلتي كه عذابش شديدتر از آن منزلت باشد پرسيدم حال اگر دو نفر را كشت چطور؟ فرمود: مگر نمي



جمعي كه امام پس اين « 1»شود. وجود ندارد؟ آن گاه فرمود: عذاب قاتل در اين منزلت به مقدار قتلي كه كرده مضاعف مي
)ع( بين نفي و اثبات كرد چيزي جز همان توجهي كه ما براي روايت آورديم نيست و آن اين است كه اتحاد و تساوي در 

به آن اشاره دارد و اما اختالف در شخص عذاب و خود آن  "منزلت "مقدار عذاب نيست، بلكه در سنخ عذاب است كه كلمه
 .بينداي است كه قاتل ميشكنجه

د ديگر بر گفتار ما في الجمله روايتي است كه در همان كتاب از حنان بن سدير از امام صادق )ع( نقل شده، كه در ذيل شاه
فرمود: در جهنم گودالي است كه اگر كسي  "مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِيعاً "جمله:
 «2»ديد. كشت باز در آنجا عذاب ميگرفت، و اگر يك نفر را هم ميكشت در آنجا جاي ميمردم را ميهمه 

__________________________________________________ 

 .1ح  224معاني االخبار ص (1)

 [.....] .23ح  211 -212ص  1تفسير عياشي ج (2)

 .22ح  212ص  1تفسير عياشي ج (3)

 212، ص: 2ان، جترجمه الميز

 .مؤلف: در اين روايت آيه شريفه نقل به معنا شده، و عين عبارت آيه نيامده

و در كافي به سند خود از فضيل بن يسار روايت آورده كه گفت: من به امام ابي جعفر )ع( عرضه داشتم: اين جمله در كالم 
فرمود: منظور كسي است كه انساني را  "كَأَنَّما أَحْيَا النَّا ََ جَمِيعاًوَ مَنْ أَحْياها فَ "فرمايد:خداي عز و جل چه معنا دارد كه مي

شود كه انساني را از ضاللتي نجات دهد، و به راه از سوختن و غرق شدن نجات دهد، عرضه داشتم: آيا شامل كسي هم مي
 «1»راست هدايت كند؟ فرمود: اين بزرگترين تاويل براي آن است. 

اند، و روايت را از و برقي در محاسن خود از فضيل از آن جناب روايت كرده« 1»مؤلف: اين روايت را شيخ نيز در امالي خود 
اند، و مراد از اينكه نجات از ضاللت تاويل اعظم آيه باشد، اين است كه آورده «2»سماعه و از حمران از امام صادق )ع( 
ترين تفسير براي آن است، چون كلمه تاويل در صدر اسالم بيشتر به معناي تفسير قتفسير كردن آيه به چنين نجاتي دقي

 .شده، و مرادف آن بوده استاستعمال مي

مؤيد گفتار ما روايتي است كه در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر )ع( آمده در آن روايت محمد بن مسلم 
پرسيدم،  "مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّا ََ جَمِيعاً "گويد: من از آن جناب از تفسير آيه:مي

كشت باز جايش همانجا بود، چون جايي ديگر كه فرمود چنين كسي در آتش منزلگاهي دارد، كه اگر همه مردم را هم مي
؟ فرمود "وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّا ََ جَمِيعاً "فرمايد:ي چيست كه ميعذابش بيشتر باشد نيست، پرسيدم معناي جمله بعد

تواند شخصي را بكشد ولي نكشد، و يا شخصي است كه كسي را از غرق و سوختن نجات دهد و منظور كسي است كه مي
 «3»اند. از همه اينها بزرگتر و اعظم كسي است كه شخصي را از ضاللتي به سوي هدايت بكش

حكم به  حاكم -تواند او را بكشد مثالاين است كه بعد از آنكه ثابت شد كه مي "او را نكشد "مؤلف: منظور از اينكه فرمود:
 .او از قصاص صرف نظر نموده باشد -قصاص كرد

وَ مَنْ أَحْياها  "ه:و در همان كتاب از ابي بصير از امام باقر )ع( روايت شده كه ابو بصير گفت از آن جناب از معناي جمل
 پرسيدم، فرمود: يعني "فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّا ََ جَمِيعاً
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 .114 -111ص  1اصول كافي ج (1)



 .124ص  1امالي شيخ، ج (2)

 .121 -121ح  121ص  1محاسن برقي ج (3)

 .22ح  212ص  1تفسير عياشي ج (4)

 212، ص: 2ه الميزان، جترجم

 «1»كسي كه انساني را از كفر بيرون كند و به ايمان در آورد. 

 .مؤلف: اين معنا در روايات بسياري كه از طرق اهل سنت نقل شده نيز آمده

و در مجمع البيان است كه از امام ابي جعفر روايت شده كه فرمود: منظور از مسرفون كساني هستند كه حرامهاي خدا را 
 «2» .ريزندشمارند، و خونها ميحالل مي

 200بحث علمي و يك تطبيق ])يك تطبيق بين داستان هابيل و قابيل در تورات و در قرآن([ ..... ص : 

 -آدم همسرش حوا را شناخت، و حوا حامله شد و قايين را بزاد، و -1در اصحاح چهارم از سفر تكوين از تورات چنين آمده: 
حوا بار ديگر حامله شد، و اين بار هابيل را بزاد و هابيل  -1ت: از ناحيه رب صاحب فرزندي پسر شدم. گف -از در خوشحالي

اي رخ داد، و آن اين بود كه قايين از حاصل زمين بعد از ايامي حادثه -2كارش گوسفند داري، و قايين شغلش زراعت بود. 
ن بكر و چاق خود يك گوسفند قرباني كرد، و رب به قرباني و هابيل هم از گوسفندا -3چيزي را براي رب قرباني كرد. 

هم  اش درو اما به قايين و قربانيش نظر نكرد پس قايين سخت در خشم شد و آبرويش رفت )و يا چهره -2هابيل نظر كرد. 
كردي به درگاه يآيا اگر تو خوبي م -2ات تغيير كرد؟ و پروردگار به قايين گفت چرا خشمگين شدي؟ و چرا چهره -2افتاد( 

گيري و گناه را دم در كمين گرفته بدان، آري در اين صورت آمد؟! و اگر خوبي نكني قهرا در معرض گناه قرار ميما باال نمي
قايين سر برادرش هابيل را گرم  -2گناه مشتاق تو و در پي تو است و اين تو هستي كه گناه را براي خود سر نوشت ساختي 

رب به قايين گفت هابيل  -4مان حال كه با هم نشسته بودند كه قايين برخاست و هابيل را بكشت به سخن كرد و در ه
رب گفت اين چه كاري بود كردي، صداي خون برادرت  -14دانم و من نگهبان برادرم نبودم برادرت كجا است؟ گفت: نمي

ستي كه دهن باز كرد براي فرو بردن خوني كه اينك تو ديگر ملعوني، تو از جنس همان زميني ه -11از زمين به من رسيد 
تو چه وقت در زمين كار كردي كه زمين پاداش عمل تو را كه همان مواد غذايي او است  -11به دست تو از برادرت ريخت 

قايين به رب گفت: گناه من بزرگتر  -12به تو ندهد، اينك محكومي به اينكه عمري به سرگرداني و فرار در زمين بگذراني 
 تو امروز مرا از روي زمين و از روي -13از آن است كه كسي بتواند آن را حمل كند، 

__________________________________________________ 

 .22ح  212ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .122ص  3 -2مجمع البيان ج (2)

 214، ص: 2ترجمه الميزان، ج

رب به  -12م و در زمين فراري باشم تا هر كس مرا يافت به قتلم برساند، خودت طرد كردي تا پنهان و سرگردان زندگي كن
شود، و رب براي قايين عالمتي قرار داد، تا هر او گفت: بدين جهت هر كس قايين را بكشد هفت برابر از او انتقام گرفته مي

ين نور كه ناحيه شرقي عدن است ال جرم قايين از پيش رب بيرون آمد، و در سرزم -12كس او را ديد به قتلش نرساند، 
 .(نقل گرديد 1422سكونت گزيد، )اين بود شانزده آيه كه از تورات عربي و طبع كمبروج سال 

ما وَ لَمْ هِوَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِ "حال ببينيم قرآن در خصوص اين داستان چه فرموده:



 إِلَيْكَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ "،"يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
 ""نِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَإِ "،"لِأَقْتُلَكَ، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ

ارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ كَيْفَ يُو فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ "،"فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ
، كه ترجمه آنها در اول بحث "قالَ يا وَيْلَتي أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

ر و زودتر و آسانتر بين تورات و قرآن گذشت، و اگر بار ديگر در اينجا همه آيات را آورديم براي اين بود كه خواننده بهت
 .مقايسه كند

كنيم كه نخست در آنچه آيات تورات و آيات قرآن كه راجع به دو پسر آدم نقل كرديم دقت كند، آن و خواننده را سفارش مي
به  توراتگاه آنها را با هم تطبيق نموده سپس داوري كند، و اگر بر طبق سفارش ما تدبر كند اولين چيزي كه از آيات 

رسد اين است كه تورات رب را يك موجود زميني و به شكل انسان معرفي كرده، انساني كه ميان انسانها آمد و ذهنش مي
كند و گاهي بضرر اين، و به نفع ديگري، عينا همانطور كه يك انسان در كند، گاهي به نفع اين حكم ميشد و معاشرت مي

گويد همانطور كه با يك انسان ديگر سخن شود و با او سخن ميسان نزديك او ميكند، گاهي انبين انسانها زندگي مي
بيند. در نتيجه ربي كه تورات معرفي كرده ربي شود، بطوري كه ديگر او وي را نميگويد، و گاهي از او دور و پنهان ميمي

تاه سخن اينكه حال آن رب، از تمامي جهات كند، و كوبيند مشاهده نمياست كه انسانهاي دور را آن طور كه نزديكان را مي
حال يك انسان زميني است، با اين تفاوت كه اراده رب در باره هر چيزي نافذ است، و حكمش روان و تمامي تعليمات 

تعالي اللَّه عن  "دهدخواهد تعليم دهد بر اين اسا َ تعليم ميتورات و انجيل همه بر اين اسا َ است، هر چيزي را كه مي
 ."علوا كبيراذلك 
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زده و سخن رفته و با خدا قدم ميخواسته نزد خدا ميكرده، )هر وقت ميمشافهه و حضور و رو در روي با خدا زندگي مي
ايت را كرد، خداي تعالي از او و از امثال او پنهان شد، و اينگونه افراد ديگر خدا را با چشم گفته( بعد از آنكه قايين آن جنمي

 اند، در حالي كه برهانهاي قطعي عقلي بر اين قائم استنديدند، ولي بقيه افراد بشر هم چنان با خدا معاشرت و گفتگو داشته
اند و در دنيا زندگي مادي دارند و ي پديد آمده در عالم مادهكه نوع بشر نوع واحدي است كه همه افرادش مثل همند، موجود

نيز براهين قطعي قائم است بر اينكه خداي تعالي منزه است از اينكه در قالب ماده بگنجد، و به صفات ماده و احوال آن 
نين خدايي متصف گشته دستخوش عوارض امكان و طوارق نقص و حوادث گردد، و خداي تعالي از نظر قرآن كريم هم چ

 .است

و اما قرآن كريم داستان پسران آدم را طوري سروده و بر اساسي نقل كرده كه بر آن اسا َ تمامي افراد بشر را از يك نوع و 
همه را مثل هم دانسته چيزي كه هست دنباله داستان مساله فرستادن كالغ را آورده، تا از يك حقيقتي پرده بر دارد، و آن 

 .اي تكاملي تدريجي است كه اسا َ تكامل او و زير بناي آن حس و تفكر استاين است كه بشر دار

قرآن كريم نكته ديگري را در اين داستان آورده، و آن گفتگوي اين دو برادر است، و از هابيل سخناني نقل كرده كه مشتمل 
بوت، و معاد، و مساله تقوا و ظلم اي از معارف فطري بشري و از اصول معارف ديني است، چون توحيد، و نبر نكات بر جسته

كه دو اصل مهم و عامل در تمامي قوانين الهي و احكام شرعي است، و مساله عدل الهي حاكم در رد و قبول اعمال بندگان 
 .و كيفر و پاداش اخروي آنان، و نيز مساله ندامت قاتل و خسران او در دنيا و آخرت

كرده كه يكي از آثار شوم قتل نفس اين است كه آثار شومي كه در كشتن يك  و در آخر و بعد از نقل همه اين نكات بيان
فرد هست برابر است با آثار شومي كه در كشتن همه مردم است، و آثار نيكي كه در زنده كردن يك فرد از انسانها هست 



 .برابر با آثار نيكي است كه در احياي همه انسانها است
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 اشاره

وْ وا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خاِلفٍ أَإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُ
( إِالَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 22الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ )يُنْفَوْا مِنَ 

( إِنَّ 22وا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغ23ُفَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
( 22لِيمٌ )أَامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِي

 (22يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ )

بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ  ( فَمَنْ تابَ مِن22ْوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكاالً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
هُ ( أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ الل24َّاللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 (34ءٍ قَدِيرٌ )عَلي كُلِّ شَيْ
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اين است  -در قانون اسالم -كنند،ستيزند، و براي گستردن فساد در زمين تالش ميسزاي كساني كه با خدا و رسول او مي
كه يا كشته شوند و يا بدار آويخته گردند، و يا دست چپ و پاي راستشان و يا بر عكس بريده شود و يا به دياري ديگر تبعيد 

 تازه  -خيص اينكه مستحق كدام عقوبتند با شارع استتش -شوند،
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 .(22اين خواري دنيايي آنان است و در آخرت عذابي بسيار بزرگ دارند )

مگر آن افرادي كه قبل از دستگير شدنشان به دست شما به سوي خدا بر گشته باشند، و بدانيد كه خدا آمرزگار و رحيم است 
(23). 

اي براي نزديك شدن به ايد، از خدا پروا داشته باشيد، و در جستجوي وسيلههان اي كساني كه در زمره مؤمنين در آمده
 .(22كه همان عبوديت و به دنبالش علم و عمل است برآئيد و در راه او جهاد كنيد، باشد كه رستگار گرديد ) -ساحتش

در زمين است با يك برابر مثل آن ملكشان باشد و در قيامت بخواهند با محققا كساني كه كفر ورزيدند، اگر تمامي آنچه 
 .(22شود و عذابي دردناك دارند )دادن آن جان خود را از عذاب نجات دهند، از ايشان قبول نمي

 .(22خيلي اصرار و التما َ دارند كه از آتش خارج شوند، ولي خارج نخواهند شد، و عذابي پاينده دارند )

كند البته مجري قانون قطع مي -دستشان را قطع كنيد -اين است كه -مرد دزد و زن دزد -اني كه دزدي كنندو سزاي كس
تا كيفر عمل او و مجازاتي از ناحيه خدا باشد، و خدا مقتدري شكست ناپذير، و در عين حال حكيم است، و كار به حكمت 

 .(22كند )مي

ند كه خدا كاش را قبول مينچه را فاسد كرده اصالح كند بداند كه خدا توبهظلمش توبه نموده آ -اين -پس كسي كه بعد از



 .(39)آمرزگار رحيم است 

آمرزد، كند، و هر كه را بخواهد ميداني كه خدا مالك آسمانها و زمين است، هر كه را بخواهد عذاب ميمگر )اي انسان( نمي
 .(34و خدا بر هر چيزي توانا است )
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 اشاره

كرد و اين آيات خالي از ارتباط با آيات قبل نيست، براي اينكه آيات قبل كه داستان برادركشي فرزندان آدم را نقل مي
فرمود به همين جهت بر بني اسرائيل نوشتيم كه چنين و چنان، گو اينكه ارتباط مستقيمش با مطالب قبل بود كه مي

گفت، و گو اينكه در آن آيات بطور صريح نه يك حد شرعي بيان شده بود و نه سخن ميپيرامون حال و وضع بني اسرائيل 
يك حكم الهي، و ليكن بطور ضمني و يا به عبارتي به مالزمه با آيات مورد بحث كه بيانگر حد شرعي مفسدين و دزدان 

 .است ارتباط دارد

در اين جمله مصدري است كه به عنوان  "فسادا "كلمه "وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ "
 از آنجا كه معناي تحت اللفظي  "يُحارِبُونَ اللَّهَ "دهد(، و جمله:حال به كار رفته )و معناي در حالي كه مفسدند را مي

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

حال است، و ناگزير بايد بگوئيم معناي مجازي آن منظور است، از اين جهت معناي وسيع و حقيقتش در مورد خداي تعالي م
همان دشمني كردن با خدا است(، و دشمني با خدا  "محاربه با خدا "و دامنه داري خواهد داشت، )چون معناي مجازي

و اسرافي صادق است و  شود و هم بر هر ظلميمعناي وسيعي است كه هم شامل مخالفت با يك يك احكام شرعي مي
 "الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ "كرده، و فرموده: "اللَّه "ليكن از آنجا كه در آيه شريفه رسول خدا )ص( را هم ضميمه كلمه

رد و فهماند كه مراد از محاربه، دشمني با خدا در خصوص مواردي است كه رسول نيز در آن دخالتي دااين معنا را به ما مي
ال اثر چيزي كند به ابطشود كه بگوئيم: مراد از محاربه با خدا و رسول عملي است كه برگشت ميدر نتيجه تقريبا متعين مي

كه رسول از جانب خداي سبحان بر آن چيز واليت دارد، نظير جنگيدن كفار با رسول و با مسلمانان، و راهزني راهزنان كه 
 .د، امنيتي را كه باز گسترش دامنه واليت رسول آن امنيت را گسترش دادهسازدار ميامنيت عمومي را خدشه

را آورده، معناي منظور نظر را مشخص  "وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً "و همين كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول جمله:
راه اخالل به امنيت عمومي و راهزني است، نه فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول افساد در زمين از كند و ميمي

مطلق محاربه با مسلمانان، عالوه بر اينكه اين معنا ضروري و مسلم است كه رسول خدا )ص( با اقوامي كه از كفار با 
د، يعني رمسلمانان محاربه كردند بعد از آنكه بر آنان ظفر يافت و آن كفار را سر جاي خود نشانيد معامله محارب را با آنان نك

آنان را محكوم به قتل يا دار زدن يا مثله و يا نفي بلد نفرمود، و اين خود دليل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث 
 .مطلق محاربه با مسلمين نيست

اينكه  يعالوه بر اين استثنايي كه در آيه بعدي آمده خود قرينه است بر اينكه مراد از محاربه همان افساد نامبرده است، برا
 .ظاهر آن استثناء اين است كه مراد از توبه توبه از محاربه است نه توبه از شرك و امثال آن

 233در آيه شريفه، اخالل به امنيت عمومي است بطور مسلحانه[ ..... ص :  "محاربه با خدا و رسول "مراد از]



د اخالل به امنيت عمومي است و قهرا شامل آن چاقوكشي آيبنا بر اين مراد از محاربه و افساد بطوري كه از ظاهر آيه بر مي
ه خوف پذيرد كشود كه به روي فرد معين كشيده شود و او را به تنهايي تهديد كند، چون امنيت عمومي وقتي خلل مينمي

ا با مردم رتواند چنين خوفي در جامعه پديد آورد كه عمومي و ناامني جاي امنيت را بگيرد و بر حسب طبع وقتي محارب مي
اسلحه تهديد به قتل كند و به همين جهت است كه در سنت يعني رواياتي كه در تفسير اين آيه وارد شده نيز محاربه و 

  .فساد در ارض به چنين عملي يعني به شمشير كشيدن و مثل آن تفسير شده است
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 .گذردفصل از نظر خواننده ميان شاء اللَّه آن روايات در بحث روايتي اين 

 234چهار حكم براي محارب[ ..... ص : ]

 "... أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا "

يا  رود، شدت واز باب تفعيل است و قتل و صلب و قطع، وقتي به باب تفعيل مي "تقطيع "و "تصليب "و "تقتيل "كلمه
اين تقتيل و تصليب و تقطيع به معناي كشتن و دار زدن و بريدن به شدت رساند، )و بنا بر زيادت در معناي آن كلمات را مي

كه در بين اين چهار كلمه قرار گرفته داللت بر ترديد دارد تا شنونده نپندارد كه هر سه  "أو "لفظ (و يا به بسياري است
ه اين ترديد به نحو ترتيب است، مجازات را بايد در باره محارب اعمال كرد، بلكه يكي از اين سه مجازات را، و اما اينك

بطوري كه تا اولي ممكن باشد نوبت به دومي نرسد، و يا بطور تخيير است و حاكم مخير باشد به اينكه هر يك را خواست و 
شود، بلكه بايد از قرينه خارجي يعني قرائن حالي و مقالي استفاده شود، مصلحت ديد به اجرا در آورد، از خود آيه استفاده نمي

كند و به زودي آيه شريفه از اين جهت خالي از اجمال نيست، و تنها سنت است كه اجمال آن را رفع و ابهامش را بيان مي
خواهد آمد كه از ائمه اهل بيت )ع( روايت شده كه حدود چهارگانه يعني قتل و دار زدن و قطع عضو و تبعيد بر حسب 

شمشير بكشد و كسي را بكشد و مالي را ببرد، با كسي كه فقط كسي را بندي شده است، مثال كسي كه درجات افساد رتبه
بكشد و مالي را نبرد، و يا به عكس تنها مالي را بدزدد و كسي را نكشد و يا تنها شمشير بكشد ولي نه كسي را بكشد و نه 

 .دآيمالي را ببرد فرق دارد، هم چنان كه اين ترتيب در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه مي

، منظور از قطع ايدي و أرجل از خالف اين است كه هر يك از "أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالفٍ "و اما اينكه فرمود:
دست و پاي مجرم از طرف مخالف آن ديگر قطع شود، مثال اگر دست راست او را قطع كردند پاي چپش را قطع كنند و اين 

ينكه مراد از قطع ايدي و ارجل قطع بعضي از دست و پا است، نه همه آن، يعني مراد قطع يك دست و خود قرينه است بر ا
 .يك پا است نه هر دو، چون اگر مراد قطع هر دو بود ديگر مراعات خالف معنا نداشت

سنت تفسير شده به خارج كردن طرد كردن و غايب كردن مجرم است كه در  "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ "و مراد از نفي در جمله:
هاي ديگري است كه چون مربوط به فقه است، بايد به كتب فقهي مراجعه او از وطنش به شهري ديگر، و در اين آيه بحث

 .نمود

و چون به معناي فضيحت و رسوايي است،  "خزي "كلمه: "ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ "
اند به اينكه صرف جاري كردن حد الهي گذريم بعضي از مفسرين به اين جمله استدالل كردهمعناي جمله روشن است مي

 شود كه كه يا قتل است و يا بدار آويختن و يا قطع دست و پا و يا نفي بلد، باعث نمي
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 .تدالل تا حدودي حق استو اين اس« 1»عذاب آخرتي مجرم بر طرف شود 



 "... إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ "

يعني مگر آن محاربي كه قبل از دستگيري توبه كرده باشد، و اما بعد از دستگير شدن و قيام دو شاهد بر اينكه او شمشير 
كنايه  "فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "دارد، و اما اينكه فرمود:كشيده، و يا كسي را كشته ديگر توبه حد شرعيش را بر نمي 

پس در واقع اين آيه از مواردي است  -در آن صورت كه قبل از دستگيري توبه كرده باشد -است از برداشته شدن حد از آنان
خود  صورتي كه توبه كند الزم نيست كه مغفرت به غير امر اخروي تعلق گرفته، )چون معنايش اين است كه چنين كسي در

را به محكمه معرفي نموده، و اقرار به قتل كند، تا حاكم حكم اعدامش را صادر و اجراء كند، تا گناهش آمرزيده شود، بلكه 
 .(شودهمين كه خود و خدا توبه كند حدش آمرزيده و يا ساقط مي

 "بْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ا "

 232[ ..... ص : "وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ "و امر به ابتغاء وسيله به سوي خدا در جمله: "وسيله "معناي]

به معناي رساندن خود به چيزي است با رغبت و ميل، و اين كلمه از نظر معنا  "وسيله "گويد كلمهراغب در مفردات مي
است، براي اينكه در وسيله معناي رغبت نيز خوابيده، ولي در وصيله چنين نيست و بيش از  "وصيله "از كلمهتر خصوصي

 :رساندن به چيزي داللت ندارد، چه اينكه اين رساندن با رغبت باشد و چه بدون رغبت، خداي تعالي در قرآن كريم فرموده

له به درگاه خدا مراعات راه خدا است، به اينكه اوال به احكام او علم پيدا كني و در ، و حقيقت وسي"وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ "
ثاني به بندگي او بپردازي، و ثالثا در جستجوي مكارم و عمل به مستحبات شريعت باشي و اين وسيله معنايي نظير معناي 

كه منزه از مكان و جسمانيت  -داي تعالي، و چون وسيله نوعي توصل است و توصل هم در مورد خ«1»كلمه قربت را دارد 
اي است كه بين بنده و پروردگارش اتصال برقرار كند، و نيز از آنجا كه بين بنده و توصل معنوي و پيدا كردن رابطه -است

اي به جز ذلت عبوديت نيست، قهرا وسيله عبارت است از اينكه انسان حقيقت عبوديت را در خود پروردگارش هيچ رابطه
ق دهد و به درگاه خداي تعالي وجهه فقر و مسكنت به خود بگيرد، پس وسيله در آيه شريفه همين رابطه است، و اما تحق

علم و عمل كه راغب كلمه را به آن معنا گرفته از لوازم معناي وسيله و از ادوات رساندن خود به حقيقت عبوديت است، و 
 .د علم و عمل را بر خود اين حالت اطالق كنداين بسيار واضح است، مگر آنكه راغب خواسته باش

__________________________________________________ 
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است، يعني اعم از جهاد با نفس و جهاد با مطلق جهاد  "وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ "شود كه مراد از جمله:از همين جا روشن مي
كفار است، براي اينكه اين جمله متصل به جمله قبل است كه در آن وسيله عبارت بود از مطلق هر چيزي كه بنده را با 

سازد، و دليلي هم در كالم نيست كه خصوص اين جمله را مقيد كند به جهاد با كفار، عالوه بر اين دو پروردگارش مرتبط مي
تر است. و با اين حال ممكن آيه بعدي هم كه مشتمل بر تعليل است با اين معنا كه مراد از جهاد مطلق جهاد باشد مناسب

در راه  "هم هست كه بگوئيم مراد از جهاد، قتال با كفار است، از اين نظر كه در جمله مورد بحث جهاد مقيد شده به قيد
 "مر به معروف آمده و دنبالش جهاد با كفار ذكر شده در آنجا جهاد مقيد شده به، و در قرآن كريم هر جا كه سخن از ا"خدا

، به خالف مواردي كه منظور از كلمه جهاد اعم از قتال با كفار و جهاد با نفس بوده كه در آن موارد قيد نامبرده "در راه خدا
، بنا بر اين، امر به «1» "نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا، وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَوَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَ "فرمايد:نيامده مانند آيه زيرا كه مي



جهاد در راه خدا و قتال با كفار، بعد از امر به ابتغاي وسيله به سوي خدا از باب امر به خاص بعد از امر به عام است، تا اهتمام 
ن قبيل نيز از همي "مر به ابتغاي وسيله به سوي خدا بعد از امر به تقواا "گوينده را نسبت به خاص بفهماند، و اي بسا كه

تر از تقوا دارد، تقوا جنبه دفع ضرر و توان گفت كه وسيله معنايي خاصيعني از باب ذكر خاص بعد از عام باشد، )چون مي
 خاطر نداشتن وسيله كه مصداق وسيله جنبه جلب نفع دارد، چه بسيار كساني كه در زندگي كمال تقوا را دارند، ولي به

 .("مترجم "است به رستگاري نرسند (اعالي آن واليت ائمه دين )ع

 236قبول نشدن دو برابر ثروت زمين از كافران، در مقابل رهايي از عذاب روز قيامت[ ..... ص : ]

 "... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ "

اين است كه تعليلي باشد براي مضمون آيه قبلي، و حاصل مضمون آيه  -كه قبال هم به آن اشاره كرديم -يهظاهر اين دو آ
اي بجوئيد و در راه او جهاد بر شما واجب است تقوا پيشه كنيد، و به درگاه خدا وسيله "سابق و اين دو آيه اين است كه:

اب از شما بسيار مهم و مؤثر است، آن هم عذابي اليم و دائمي، و كنيد، براي اينكه انجام اين دستورات در برگرداندن عذ
هيچ راه چاره ديگري نيست، كه جاي اين دستورات را بگيرد، براي اينكه به خدا كفر ورزيدند و در نتيجه تقوا و تهيه وسيله 

را )كه منتها چيزي است كه فرزند  براي درگاه خدا را و جهاد در راه او را ناديده گرفتند اگر فرضا تمامي آنچه در زمين است
 (آدم عادتا آرزوي داشتن آن را دارد
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 "كنيم، و محققا خدا با نيكوكاران است.كنند ما آنان را به راههاي خود هدايت ميو كساني كه به خاطر ما جهاد مي(1)
 ."24سوره عنكبوت، آيه 
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داشته باشند، و فرضا به همان برابر دارايي ديگري هم به آن اضافه شود و بخواهند همه آنها را براي بر طرف كردن عذاب 
د و كوشنروز قيامت بدهند، كسي نيست كه اين معاوضه را از آنان قبول كند و عذابي بسيار دردناك دارند، بسيار مي

ان عذاب اليم و دردناك است خارج شوند و ليكن خارج شدني نيستند، براي اينكه عذاب نامبرده خواهند از آتش كه هممي
 .شودخالد و مقيم است، تا ابد از آن جدا نمي

 237عذاب، الزمه بشر و اصل در سرنوشت او است، و فطرت تالم از آتش در انسان هميشگي است[ ..... ص : ]

به اينكه عذاب چيزي است كه الزمه بشر و اصل در سرنوشت و نزديك به او است، و  اي است اوالدر آيه مورد بحث اشاره
تواند آن را از انسان دور بسازد و بر گرداند ايمان و تقوا است، هم چنان كه آيه زير نيز به اين معنا اشاره تنها عاملي كه مي

، «1» "رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّاوَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلي  "فرمايد:نموده و مي
و ثانيا به اينكه فطرت اصلي « 1» "إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ":فرمايدو نيز آيه زير كه مي

افتد، و روزي نخواهد رسيد كه انساني داراي چنين فطرتي نباشد، نسبت به تالم از آتش هرگز در انسانها از كار نمي انسانيت
يعني در آتش بيفتد و ناراحت نشود، و در آتش بودن و از آتش در آمدن برايش فرق نكند، و به منظور بيرون آمدن از آتش 

 .تالشي نكند

 "... ةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَ "

و اين  شوداي آغاز ميرساند كه مجددا كالم جديد و تازهدر اول آيه شريفه به اصطالح استينافي است، يعني مي "واو "حرف



كالم در مقام تفصيل يعني احكام هر موضوعي را جدا جدا ذكر كردن است، و حرف واو خاصيت حرف اما را دارد، كانه 
بر سر خبر يعني  "فاء "كاران ايشان را چنان و به همين جهت حرفاما مرد و زن دزد را چنين كنيد، و اما توبه "فرمود
 «2»است  "اما "اند در معناي جواب براي كلمهدر آمده براي اينكه بطوري كه گفته "فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "جمله

 237به صورت جمع آمده است[ ..... ص :  "ايدي ""عُوا أَيْدِيَهُماالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَ "وجه اينكه در]

 آورده با اينكه هر انساني "ايدي "را به صيغه جمع "دست -يد "و اما اينكه كلمه

__________________________________________________ 

ن سرنوشتي است حتمي از ناحيه پروردگارت شود، ايواحدي از شما انسانها نيست مگر آنكه به آتش وارد و نزديك مي(1)
دهيم و ظالمان را در آنجا به حال خود براي كل بشر، بعد از آنكه همه به آتش نزديك شدند آن گاه افراد با تقوا را نجات مي

 .گذاريم در حالي كه از در التما َ روي به زانو نشسته باشندوا مي

 ."21سوره مريم، آيه  "

 "يابند كه ايمان آورده و اعمال صالح كنند.زيانكاري است، تنها كساني از اين خطر رهايي مي محققا جنس بشر در(2)
 "2 -1سوره عصر، آيه 
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ن مرد را دست آن زن و آپس دو  -فاقطعوا يداهما "دو دست بيشتر ندارد، و طبق قاعده بايد با صيغه تثنيه بياورد و بفرمايد:
 ."قطع كنيد

و دست من خواهيم بگوئيم داند علتش اين بوده كه چنين استعمالي شايع است، )خود ما هم وقتي ميبعضي از مفسرين گفته
 .(كندهايم درد ميگوئيم دستكند ميدرد مي

و مانند دو طرف پيشاني، دو ابرو، د ولي وجه صحيح اين است كه بعضي از اعضاي بدن آدمي، و يا بيشتر آنها جفتي است،
 ... چشم، دو گوش، دو دست دو پاي، دو قدم و

تر بگويم: دو دست دو نفر چهار دست شود، سادهوقتي به ضمير دو نفر و يا به دو چيز و دو نفر اضافه شود قهرا دو جفت مي
، و "ارجلهما "و "ايديهما "و "اعينهما "شود و چهار دست جمع است، پس در باره دو نفر بايد به صيغه جمع بگوئيم:مي

امثال آن، و چون وضع در مورد اعضاي جفتي بدن انسان چنين بوده، رفته رفته اين وضع را در باره اعضاي تكي بدن نيز 
 "گويند:، مي"من پشت و شكم آن دو نفر را از ضربت شالقم پر از سياهي كردم "سرايت دادند، يعني وقتي خواستند بگويند:

 "ظهرين و بطنين "آورند، با اينكه ظهر و بطن دو نفر، و ظهر و بطن را به صيغه جمع مي"الت ظهورهما و بطونهما ضربام

به معناي  "يد "و كلمه« 1» "إِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما "است، در قرآن كريم هم اين طور تعبير آمده و فرموده:
و مراد از آن در آيه مورد بحث آن طور كه سنت « 1»شود ها شروع و به سر انگشتان ختم ميهعضوي است كه از شان

تفسير كرده، دست راست است، و قطع يد، هم با قطع آن از شانه صادق است و هم با قطع قسمتي از آن، و قطع به معناي 
 .بريدن به وسيله آلت قطاع است

فهميده  "فاقطعوا "در موضع حال از قطع باشد، قطعي كه از جمله "جزاء "ظاهرا كلمه "هِجَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّ "
دست دزد را قطع كنيد، در حالي كه اين قطع عنوان كيفر داشته باشد،  "شود، و معناي آيه در مجموع چنين است كهمي

به معناي  "نكال "كلمه: "از ناحيه خداي تعالياند، و در حالي كه اين بريدن عذابي است كيفر در برابر عمل زشتي كه كرده



 .دهند تا از جرائم خود دست بر دارد، و ديگران هم با ديدن آن عبرت بگيرندعقوبتي است كه به مجرم مي

 :و اين معنا يعني نكال بودن قطع، مصحح و باعث آن شده كه جمله
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حال كه  "شود:حاصل آن تفريع چنين مي بر آن متفرع شود، كه "فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ... "
قطع دست دزد نكالي است از خداي تعالي تا شخص عقوبت شده و از گناه خود بر گردد، پس اگر دزدي بعد از دزديش توبه 

تعالي  خداي -كندكه همين معناي توبه را تثبيت مي -كند و خود را اصالح نمايد، به طوري كه ديگر پيرامون دزدي نگردد
گردد براي اينكه خداي تعالي غفور و رحيم است، هم چنان كه پذيرد و مغفرت و رحمتش به وي بر مياش را ميتوبه

 .«1» "ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ، وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً "خودش فرموده:

د، مطالب بسيار ديگري هست كه مربوط به فقه است و بايد آنها را در كتب در آيه مورد بحث يعني در مساله بريدن دست دز
 .فقهي ديد

 239تعليل آمرزيدن سارق تائب به مالكيت مطلقه الهي و قدرت او بر هر چيز[ ..... ص : ]

 "... أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

ن فرمود: اگر آن مرد و ايطلب آيه سابق است، كه سخن از قبول توبه سارق و سارقه داشت، و مياين آيه در موضع تعليل م
پذيرد، براي اينكه خداي شان را ميزن دزد توبه كنند و بعد از آنكه ظلم كردند، خود را اصالح نمايند خداي تعالي توبه

تواند در مملكت و ما يملك خود و در رعيت و مالكي مي سبحان بعد از آنكه مالك آسمانها و زمين است، و بعد از آنكه هر
اي كه بكند چه عذاب باشد و چه رحمت به كرسي بنشاند، يكي از دارد بكند، و هر ارادهملك خود هر حكمي كه دوست مي

توبه  گرتواند سارق و سارقه را اعذاب و يكي ديگر را آمرزش بدهد، تا ببيني حكمت و مصلحت چه اقتضا كند، پس او مي
 .نكنند عذاب كند و اگر توبه كنند بيامرزد

خواهد ، كه مي"لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "اين جمله نيز تعليل جمله قبل است يعني جمله "ءٍ قَدِيرٌوَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "
فروع خلقت و ايجاد و يا به عبارتي بكسره ميم( از )از شؤون قدرت است هم چنان كه ملك،  "به ضمه ميم "بفرمايد ملك

 .از قيمومت الهيه است

توضيح اينكه خداي تعالي خالق همه اشياء و پديد آرنده آنها است، پس هيچ چيزي نيست مگر آنكه خودش و هر اثري كه 
تواند و مياي است، و منع كننده هر چيزي است كه نداده، پس ادارد از آن خداي سبحان است، او است كه دهنده هر داده

 در هر چيزي تصرف كند،

__________________________________________________ 

آيد اگر شما شكرگزار باشيد و ايمان آوريد؟ با اينكه خدا خودش نيز شكرگزار و عليم عذاب كردن شما به چه كار خدا مي(1)
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ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ":فرمايدبكسره ميم است، كه خود خداي تعالي در باره آن مي "ملك "مانو اين ه



 "اواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِاللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ، لَهُ ما فِي السَّم "فرمايد:و نيز مي« 1» "الْقَهَّارُ
«1». 

كه اراده  -عالوه بر اينكه خداي تعالي به حكم اين آيات، خالق اشياء و آثار آنها است، قادر است بر اينكه هر گونه تصرفي را
 تواند حكم خود را در آن چيز به كرسيبنمايد، زيرا هر چيزي كه فرض شود ذاتش و آثار ذاتش از او است، پس او مي -كند

بنشاند، و اراده خود را به اجرا در آورده و عملي سازد ملك )به ضمه ميم( و سلطنت هم همين است، پس خداي تعالي مالك 
است براي اينكه قيوم بر هر چيز و سلطان و ملك است و براي اينكه قادر بر نفوذ دادن مشيت و اراده خويش بوده و از آن 

 .عاجز نيست

 248باره شان نزول آيه شريفه مربوط به حكم محارب، و كيفيت اجراي آن احكام[ ..... ص : بحث روايتي ]رواياتي در 

 اشاره

 :در كافي به سند خود از ابي صالح از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرموده

ر داد چند رسيدند، حضرت به ايشان دستو (اي از قبيله بني ضبه در حالي كه همه بيمار بودند به حضور رسول خدا )صعده
روزي نزد آن جناب بمانند تا بيماريشان بر طرف شده و بهبود يابند، آن گاه ايشان را به جنگ خواهد فرستاد، اين عده 

گويند: از مدينه خارج شديم، رسول خدا )ص( ما را مامور كرد تا در بيابان مدينه نزد شتران صدقه برويم و از شير آنها مي
يم و ما چنين كرديم تا همه بهبودي يافتيم و كامال نيرومند شديم، امام )ع( اضافه كردند كه اين بخوريم و بول آنها را بنوش

را به قتل رساندند، رسول خدا )ص( علي )ع( را براي  (عده همين كه نيرومند شدند، سه نفر از چوپانهاي رسول خدا )ص
پيدا كرد كه به حال سرگرداني افتاده بودند، چون آن  دستگيري و سركوبي آنان روانه كرد، حضرت علي آنان را در يك وادي

توانستند از آن وادي خارج شوند، پس علي )ع( اسيرشان كرده به نزد رسول خدا هاي يمن بود و آنان نميبيابان نزديكي
ي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِ ")ص( آورد، و آيه شريفه:

 در اين مورد "أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالفٍ
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 «1»نازل شد. 

و عياشي هم « 1»اين روايت را با اندكي اختالف شيخ طوسي نيز به سند خود از ابي صالح از آن حضرت نقل كرده  :مؤلف
 "تي كه در آيه آمدهآن را در تفسير خود از آن جناب آورده و در آخر نقل او آمده كه رسول خدا )ص( از ميان چهار مجازا

و اين داستان در جوامع اهل سنت كه از آن جمله صحاح سته است، به « 2»را اختيار كرد  "بريدن دست و پايشان به خالف
چند طريق نقل شده: چيزي كه هست روايات اهل سنت اختالفي در نقل خصوصيات داستان دارند مثال در بعضي از آن 

ل خدا )ص( بر آنان دست يافت، هم دست و پايشان را بر خالف قطع كرد و هم چشمشان روايات آمده كه بعد از آنكه رسو
و در بعضي از آنها آمده كه رسول خدا )ص( بعضي از آنها را كشت، و به دار زد، و دست و پايشان را « 3»را از كاسه در آورد 

فقط چشمهايشان را در آورد، آن هم به اين ، و در بعضي ديگر آمده كه «2»قطع كرد و چشمهايشان را از كاسه در آورد 



، و در بعضي ديگر آمده كه خداي تعالي رسول گرامي خود را از در آوردن «2»خاطر كه آنان چشم چوپانها را در آورده بودند 
ه رمود كچشمها نهي كرد، و آيه شريفه در همين مورد نازل شده كه آن جناب را از اينكه مثله كرده مورد عتاب قرار داده و ف

و در بعضي ديگر از آنها آمده كه آن جناب « 2»تنها يكي از اين چهار مجازات مشروع است و غير آن مشروع نيست. 
 «4»، و همچنين در خصوصيات ديگر اين قصه اختالف هست. «2»تصميم گرفت چشمهاشان را در آورد، ولي در نياورد 

 .سمي از چشم در آوردن برده نشده استو در رواياتي كه از ائمه اهل بيت )ع( وارد شده ا

 و در كافي به سند خود از عمرو بن عثمان بن عبيد اللَّه مدائني از امام ابي الحسن رضا
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 :ع( روايت كرده كه شخصي از آن جناب از قول خداي عز و جل پرسيد كه فرموده)

رتكب كس مكه آن چه عملي است كه هر  "إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ... "
 :گردد؟ امام فرمودشود مستوجب يكي از اين چهار مجازات مي

اينكه با خدا و رسولش محاربه كند و در گستردن فساد در زمين بكوشد و مثال كسي را به قتل برساند كه به همان جرم 
و اگر مال را بدزدد ولي شود، ، هم كشته و هم بدار آويخته مي"و هم مالي را بر بايد ""بكشد "شود. و اگر همكشته مي

گردد، و اگر شمشير بكشد و به محاربه خدا و رسول برخيزد و فساد را كسي را نكشد تنها دست و پايش بطور خالف قطع مي
 :شود عرضه داشتمهم در زمين بگستراند ولي نه كسي را بكشد و نه مالي را بدزدد، از آن شهر تبعيد مي

اندازه تبعيد چيست؟ فرمود: از آن شهري كه در آن شهر دست به چنين كارهايي زده به شود؟ و حد و چگونه تبعيد مي
نويسند كه اين شخص به جرم فساد انگيزي از فالن شهر بدينجا تبعيد شود، و به اهل آن شهر ميشهري ديگر تبعيد مي

ه در نوشيدنيها با او شركت مكنيد، اينكار را بشده، با او مجالست و معامله نكنيد و به او زن ندهيد و با او هم سفره نشويد و 
ها كنند، اگر در بين سال خودش از آن شهر به شهري ديگر رفت باز به اهل آن شهر همين سفارشمدت يك سال با او مي

نويسند تا يك سالش تمام شود، پرسيدم: اگر به طرف سرزمين شرك حركت كرد تا در آنجا سكونت كند چطور؟ را مي
 «1»اگر چنين كرد بايد مسلمانان با اهل آن شهر قتال كنند. فرمود: 

، و «2»اند و عياشي در تفسيرش از ابي اسحاق مدائني از آن جناب نقل كرده« 1»مؤلف: اين روايت را شيخ در تهذيب 
، و «3»شده  روايات در اين معاني از ائمه اهل بيت )ع( بسيار نقل شده و همچنين به چند طريق از طرق اهل سنت روايت

در بعضي از روايات آنان آمده كه امام مسلمين مختار است در اينكه او را بكشد و يا بدار بزند و يا دست و پايش را بر عكس 



، و نظير اين مطلب مطلبي است كه در بعضي از روايات شيعه نيز نقل «2»و بطور خالف قطع كند، و يا اينكه تبعيدش كند 
است، نظير روايتي كه كافي آن را با ذكر سند از جميل بن دراج از امام صادق )ع( نقل كرده كه در شده كه اختيار با امام 

 تفسير آيه مورد بحث از آن جناب پرسيدم: از اين حدودي كه خداي تعالي در باره محارب معين كرده كدامش بايد اجرا شود؟
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اگر  و كند،كند، و اگر خواست تبعيد مياختيار و تشخيص اينكه كدام اجرا شود با امام است، اگر خواست قطع مي :فرمود
افه كند؟ فرمود: به يك شهر ديگر و اضرساند، عرضه داشتم به كجا تبعيد ميآويزد، و اگر خواست به قتل ميخواست بدار مي

 «1»كردند كه علي )ع( دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كردند. 

ن ي از اشعار به ترتيب در بياين بحث مفصل است، كه تمام آن در كتب فقهي ايراد شده، چيزي كه هست آيه شريفه خال
شود، اگر جرم حدود نيست، اشعار دارد بر اينكه چهار حد نامبرده در عرض يكديگر نيستند بلكه طبق مراتب فساد مترتب مي

كوچك است، قطع، و اگر بزرگ است نفي و اگر بزرگتر است چوبه دار، و اگر باز هم بزرگتر است قتل، چون ترديد بين قتل 
اي و نفي چهار كيفر برابر و همسنگ يكديگر نيستند، بلكه از حيث شدت و ضعف مختلفند و اين خود قرينه و دار و قطع

 .عقلي است بر بودن ترتيب بين آنها

 243شود، نه به عنوان قصاص تا به عفو اولياء دم كشته نشود[ ..... ص : محارب از جهت اينكه محارب و مفسد است كشته مي]

آيه شريفه اين است كه حدود نامبرده در آيه حدود، محاربه و فساد است، پس كسي كه شمشير بكشد و هم چنان كه ظاهر 
شود كه هم محارب است و هم مفسد، نه بدين جهت سعي در گستردن فساد بكند و كسي را بكشد، بدين جهت كشته مي

بها خون ني از كشتن او صرفنظر نموده به گرفتنكه از قاتل قصاص بگيرند تا در نتيجه اگر اولياي خون، قاتل را ببخشند يع
راضي شوند، قصاص ساقط شود، چنين نيست يعني اگر اولياي خون، قاتل را ببخشند، باز بايد كشته شود، هم چنان كه 
 تعياشي اين معنا را در تفسيرش از محمد بن مسلم از امام باقر )ع( نقل كرده و در آن نقل آمده كه ابو عبيده به آن حضر

عرضه داشت: اصلحك اللَّه بفرمائيد اگر اولياي مقتول او را عفو كنند باز هم كشته شود؟ امام باقر )ع( فرمود: اگر هم او را 
عفو كنند باز امام بايد او را به قتل برساند، براي اينكه او محارب است، هر چند كه قاتل و سارق هم هست، مجددا ابو عبيده 

د كشته توانند چنين كنند؟ فرمودند: بايبها بگيرند و سپس رهايش كنند ميقتول بخواهند از او خونپرسيد: حال اگر اولياي م
 «1»شود. 

و در در المنثور است كه ابن ابي شيبه، و عبد بن حميد، و ابن ابي الدنيا، )در كتابش االشراف(، و ابن جرير، و ابن ابي حاتم، 
رثة بن بدر تميمي از اهل بصره فساد در ارض نموده و محاربه نيز كرد، يعني اند كه گفت: حاهمگي از شعبي روايت كرده

 شمشير براي افرادي كشيد، و با چند نفر از دودمان قريش صحبت كرد تا شفاعتش را نزد علي بكنند، آنها قبول نكردند، مرد
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نزد سعيد بن قيس همداني آمد، سعيد بن قيس جريان را به عرض علي بن ابي طالب رساند كه يا امير المؤمنين كيفر 
د، شريفه را تالوت كردن اندازند چيست؟ در پاسخ آيهكنند و در زمين فساد راه ميكساني كه با خدا و رسولش محاربه مي

إِلَّا  "، آن گاه تتمه آيه را خواندند كه:"أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خاِلفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ":كه
اشت: هر چند اين مجرم حارثة بن بدر باشد؟ و اضافه كرد كه اين حارثة سعيد عرضه د "الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

بله، پس سعيد برخاست و حارثه را نزد علي )ع( آورد و او با علي  :بن بدر است كه توبه كرده آيا امنيت دارد يا نه؟ فرمود
 «1»بيعت كرد، و حضرت بيعتش را قبول نمود و امان نامه را به او داد. 

ا اي است كه سعيد انضمام به آيه كرده، تباشد، ضميمه "هر چند حارثة بن بدر "در روايت آمده كه سعيد گفت:مؤلف: اينكه 
 .كاران از محاربه و افساد روشن شود، و اينطور تعبيرها در كالم زياد استمطلق بودن آيه نسبت به همه توبه

ه امام صادق )ع( عرضه داشتم مردي از منزلش خارج و در كافي به سند خود از سورة بن كليب روايت كرده كه گفت: ب
زند و ايستد او را كتك ميدهد، و چون ميشود كه به مسجد برود، و يا كار ديگري انجام دهد مردي به او ايست ميمي

يعني علماي اهل  -برد، حكمش چيست؟ حضرت فرمود: علمايي كه در اطراف شما هستندگيرد و ميسپس جامه او را مي
گويند: اين محارب نيست بلكه اخافه و شرارت علني است، چون محارب آن اند؟ عرضه داشتم: ميچه نظري داده -تسن

هاي مشرك نشين باشد، حضرت فرمود: به نظر تو جرم كدام يك بيشتر است، محارب در دار شرك كسي است كه در آبادي
ر دار اسالم جرمش بيشتر است، فرمود: اينگونه افراد كه مورد گويد: من عرضه داشتم: محارب ديا محارب در دار اسالم؟ مي

 .«1» "إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... "فرمايد:سؤال تو بودند اهل اين كالم خداي عز و جلند كه مي

ر گويند همانطول كرد كه چنين و چنان ميمؤلف: اينكه امام اشاره كرد به قومي كه در اطراف تو هستند، و راوي از آنها نق
كه گفتيم منظور از آن علماي اهل سنت است و مدركشان مطلبي است كه در بعضي از روايات شان نزول از ضحاك آمده 

 كه او گفته: اين آيه در باره
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و نيز در تفسير طبري آمده كه عبد الملك بن مروان به انس نوشت معناي اين آيه چيست و انس « 1»مشركين نازل شده، 
 در پاسخش نوشت كه اين آيه در شان آن چند نفر عرنيها كه شاخه و گروهي از بجيله بودند نازل شده، انس اضافه كرده كه

اين چند نفر از اسالم برگشتند، و آن چوپان را كشته شتران را با خود بردند، و سر راه را بر مردم گرفته، امنيت را از بين 
بردند و حتي با زناني فجور و زنا كردند، رسول خدا )ص( از جبرئيل حكم آنان را پرسيد كه بطور كلي در باره محارب چه 

ي كه دزدي كند و راه را ناامن كند، نامو َ محترم را حالل بداند، و يا به عبارتي با زن قضاوتي بايد كرد؟ جبرئيل گفت: كس
 .رواياتي از اين قبيل« 1»مردم زنا كند، بايد او را بدار بياويزي 

تواند دانيم كه روايات شان نزول نميو ليكن آيه شريفه بدان جهت كه مطلق است مؤيد خبر كافي است، و ما اين را هم مي
 .اي را مقيد كنداهر آيهظ



 242[ ..... ص : "وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ "رواياتي در ذيل جمله:]

به وسيله  آمده كه امام فرمود يعني "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه:
 «2»به درگاه او تقرب بجوئيد.  امام

مؤلف: يعني به وسيله اطاعت امام به درگاه خدا تقرب بجوئيد، و اين روايت هم از باب تطبيق كلي بر مصداق است 
ترين مصاديق وسيله، اطاعت امام است، نه اينكه اطاعت امام وسيله منحصر به فرد باشد، و خواهد بفرمايد يكي از روشنمي

فرمود:  "لَةَوَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِي "ي است كه از ابن شهراشوب نقل شده كه گفت امير المؤمنين )ع( در تفسير آيهنظير آن روايت
 «3»منم وسيله خداي تعالي. 

و قريب به آن روايت، روايتي است كه در كتاب بصائر الدرجات به سند صاحب كتاب از سلمان فارسي از علي )ع( نقل شده، 
يست كه اين دو روايت از باب تطبيق نباشد، بلكه از باب تاويل باشد و اين با خواننده است كه در متن آن دو، دقت و بعيد ن

 .«2»فهمد؟ تطبيق يا تاويل؟ كند و ببيند كه چه مي

 و در مجمع البيان است كه از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود: از
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رسد و جه نمياي است در بهشت كه به جز يك نفر به آن دردرجه "وسيله "خداي تعالي براي من درخواست وسيله كنيد كه
 «1»اميدوارم آن يك بنده خدا من باشم. 

 :و در كتاب معاني االخبار به سند خود از ابي سعيد خدري روايت آورده كه گفت

رسول خدا )ص( فرمود: هر گاه حالت در خواست از خدا پيدا كرديد از خداي تعالي براي من وسيله را بخواهيد، عرضه 
ه درجه من در بهشت است )تا آخر حديث( و اين حديث بيش از اينها است، حديثي است داشتيم وسيله چيست؟ فرمود: وسيل

 .«1» "حديث وسيله "طوالني و معروف به

و شما خواننده محترم وقتي در آن تدبر و دقت كنيد، و معناي آيه را با آن تطبيق دهيد، خواهيد ديد كه وسيله عبارت است 
تواند به درگاه خداي تعالي تقرب جويد، گارش دارد، و آن جناب به وسيله آن مقام مياز مقامي كه رسول خدا )ص( نزد پرورد

شوند، هم چنان كه در بعضي از روايات صادره از آل و آل طاهرينش و بعد از آنان صالحان از امتش به آن جناب ملحق مي
زنيم و شما )شيعيان ما( دامن او مي زند و ما دست بهمحمد )ع( آمده كه رسول خدا )ص( دست به دامن پروردگارش مي

 «2»زنيد. دست به دامن ما مي

رود اين كند آن روايتي كه در سابق از قمي و ابن شهراشوب نقل كرديم و گفتيم كه احتمال ميو به همين معنا برگشت مي
 .معنا را در جايي مناسب بدهيمدو روايت از باب تاويل باشد نه تطبيق و اميد آن هست كه ان شاء اللَّه در آينده شرح اين 

و از رواياتي كه ملحق به اين روايات است، آن روايتي است كه عياشي از ابي بصير نقل كرده كه گفت: من از امام باقر )ع( 



دشمنان علي تنها كساني هستند كه براي هميشه و ابدي در آتش خواهند بود، و خداي تعالي در باره  :فرمودشنيدم كه مي
 .«3» "وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها "فرمايد:ت كه ميآنان اس

از تهذيب روايت آورده كه مؤلف آن يعني  "وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ... "و در كتاب برهان در ذيل آيه شريفه:
ف كنند، ولي انگشت ابهام و كدزد را قطع مياند كه گفت: دست شيخ )عليه الرحمه( به سند خود از ابي ابراهيم روايت كرده

 دستش را قطع
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 «1»گذارند تا با آن راه برود. كنند، ولي پاشنه پايش را باقي ميكنند و پايش را قطع مينمي

 247با وضع نصاب در حد سرقت، خداي تعالي به بندگان تخفيف داده و ترحم فرموده است[ ..... ص : ]

دمت امام صادق )ع( عرضه داشتم: دست دزد را و نيز در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت: خ
گويد: عرضه داشتم: براي دو درهم چطور؟ فرمود براي براي چه مقدار مال قطع بايد كرد؟ فرمود: براي يك چهارم دينار، مي

 :گويد: عرضه داشتميك چهارم دينار تا ببيني قيمت دينار چند درهم باشد، دو درهم يا بيشتر و يا كمتر، مي

 ئيد كسي كه كمتر از يك چهارم دينار بدزدد مگر دزد نيست و نام دزد بر او صادق نيست؟بفرما

دزدد نزد خدا سارق هست؟ فرمود: هر كس از مسلماني چيزي را بدزدد كه صاحبش آن را در و آيا او در آن حال كه مي
آيد، ولي دستش در كمتر از يك ب ميمحفظه و حرز جاي داده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نيز سارق به حسا

شود، قطع دست تنها مربوط به يك ربع دينار و بيشتر است، و اگر بنا باشد كه براي كمتر از ربع دينار چهارم دينار قطع نمي
 «1»شوند. گذرد كه عموم مردم بي دست ميهم دست دزد را قطع كنند، چيزي نمي

اين است كه در حكم  "اگر قرار باشد دست دزد در كمتر از يك چهارم قطع شود ... "مؤلف: منظور امام )ع( از اينكه فرمود:
بريدن دست دزد از ناحيه خداي تعالي تخفيفي شده، و خداي تعالي به امت اسالم و به بندگانش ترحم فرموده، و اين معنا 

يح يز روايت شده، مثال در صحيعني اختصاص حكم قطع به سرقت يك ربع دينار و يا بيشتر، از بعضي طرق اهل سنت ن
رسول خدا )ص( فرموده: دست دزد تنها در يك ربع دينار  :بخاري و صحيح مسلم با ذكر سند از عايشه روايت آمده كه گفت

در تفسير عياشي از سماعه از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: وقتي دزد دستگير شد  «4» «2»شود و بيشتر قطع مي
شود، و اگر بار سوم باز دزدي كرد به قطع شد، اگر دوباره دزدي كند پايش نيز از وسط قدم قطع ميو وسط كف دستش 

 «2»شود. گردد، و در صورتي كه در آن زندان نيز مرتكب دزدي شد، كشته ميحبس ابد محكوم مي

راستش به جرم دزدي قطع شده  و در همان كتاب از زراره نقل كرده كه از امام ابي جعفر )ع( از مردي سؤال كرده كه دست
 و باز دزدي كرده، و در نوبت دوم پاي چپش
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كرد و قطع شده و براي بار سوم مرتكب دزدي شده چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: امير المؤمنين چنين كسي را حبس ابد مي
كنم از اينكه او را طوري بي دست كنم كه نتواند خود را بشويد و نظيف كند و آن چنان فرمود: من از پروردگارم حيا ميمي

 .نم كه نتواند به سوي قضاي حاجتش برودبي پا ك

خواست پاي بريد، و آن گاه كه ميخواست دستي را قطع كند از پائين مفصل ميبدين جهت هر گاه مي :آن گاه فرمود
داد كه حاكم نبايد از حدود غافل بماند. كرد، و بارها تذكر ميدزدي را قطع نمايد، از پائين كعب بلندي پشت قدم قطع مي

«1» 

 240استدالل قوي امام جواد )عليه السالم( در مورد مقداري كه بايد از دست دزد قطع شود، و محكوم شدن فقهاي در بار معتصم[ ..... ص : ]

داشت روايت آمده كه او گفت: روزي كه بسيار او را دوست مي -يكي از شاگردان ابن ابي داود -و در همان كتاب از زرقان
گشت، ديدم كه افسرده و غمگين است، پرسيدم علت اندوه تو چيست؟ گفت: من امروز عتصم بر ميابن ابي داود از كاخ م

ده؟ گويد بدو گفتم مگر چه شديدم ميداشتم بيست سال قبل مرده بودم، و اين صحنه را نمياي ديدم كه دوست ميصحنه
ع( )عني ابو جعفر پسر علي بن موسي الرضا اي كه آن مرد سياه چهره يكني؟ گفت براي صحنهو براي چه آرزوي مرگ مي

چگونه بوده است آن جريان؟ گفت سارقي عليه  :گويد به او گفتمامروز در حضور امير المؤمنين معتصم به وجود آورد، مي
ر خود اقرار به سرقت كرده، از خليفه درخواست كرد او را با اقامه حد پاك كند، خليفه فقها را در مجلس خود گرد آورد، د
گويد: حالي كه ابو جعفر محمد بن علي را نيز احضار كرده بود، آن گاه از ما پرسيد كه دست دزد را از كجا بايد قطع كرد؟ مي

فَامْسَحُوا  "از ميان آن جمع من گفتم بايد از مچ دست قطع شود، به دليل اينكه خداي تعالي در مساله تيمم فرموده:
اي از فقهاي حاضر نيز در اين فتوا با دانيم كه در تيمم حد دست همان مچ دست است، عدهما ميو  "بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ

 .من اتفاق كردند

 :اي ديگر گفتند: نه، اين درست نيست بلكه بايد از مرفق قطع شود خليفه پرسيدعده

وَ  ":را مرفق قرار داده و فرموده دليل بر اين فتوا چيست؟ گفتند: دليلش اين است كه خداي تعالي در مساله وضو حد دست
 ."أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ

 دهي اي أبا جعفر؟ محمد بنابن ابي داود آن گاه گفت: خليفه رو كرد به محمد بن علي و گفت: تو در اين مساله چه نظر مي
نها را خليفه گفت سخنان آ -دنديعني جواب سؤال تو را دا -علي در پاسخ گفت: اي امير المؤمنين اين آقايان سخن گفتند

 خواهم بدانمواگذار، مي
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دهم د ميخدا سوگنفتواي تو چيست؟ محمد بن علي گفت يا امير المؤمنين مرا از نظر دادن معفو بدار، خليفه گفت تو را به 



دهي نظر من اين است كه اين اي كه داري به من بگو، محمد بن علي گفت: حال كه مرا به خداي تعالي سوگند مينظريه
دو دسته از فقها خطا رفتند، و سنت را در اين مساله تشخيص ندادند، براي اينكه قطع دست دزد بايد از بند اصول انگشتان 

بماند، خليفه پرسيد: دليل بر اين فتوايت چيست؟ محمد بن علي گفت: دليلش گفتار رسول خدا  باشد و كف دست بايد باقي
 2دو زانو،  -2و  3دو دست،  -2و  2صورت،  -1)ص( است كه فرموده سجده سجود بايد بر هفت عضو بدن صورت بگيرد، 

ماند تا با آن سجده كند، خداي ستي برايش نميدو پا، و اگر دست دزد را از مچ قطع كنند، و يا از مرفق ببرند ديگر د -2و 
، محل سجده همه از آن خدا است، يعني اين اعضاي هفتگانه كه بر آن سجده "وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ "تعالي هم فرموده:

تصم از اين فتوا و اين شود، معو چيزي كه از آن خدا باشد قطع نمي "فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً "شود از آن خدا است،مي
استدالل تعجب كرد، و خوشش آمد، دستور داد دست آن دزد را از بيخ انگشتان قطع كنند، و كف دستش را باقي بگذارند ابن 

قيامت من بپاخاست و آرزو كردم  "و معتصم بر طبق آن عمل كرد "ابي داود گفت: وقتي محمد بن علي اين نظريه را داد
 .دمكه كاش اصال زنده نبو

گويد: ابن ابي داود گفت: بعد از سه روز به حضور معتصم رفتم و گفتم: خير خواهي براي امير المؤمنين بر ابن ابي زرقان مي
كنم هر چند كه با دادن اين پيشنهاد به آتش دوزخ روم، معتصم رسد پيشنهاد ميمن واجب است و من آنچه به عقلم مي

 پرسيد: پيشنهاد تو چيست؟

درست نيست و به صالح سلطنت تو نبود كه به خاطر پيش آمدي كه كرده و امري از امور دين كه بر تو مشكل گفتم اين 
شده و همه فقها و علماي رعيت خود را جمع بكني آن گاه مساله خود را مطرح كني، و از آنها نظريه بخواهي، در حالي كه 

فتردارانش همه ناظر جريانند و آنچه واقع شود به گوش مردم كه همه فرزندان امير المؤمنين و امراي لشگرش و وزرايش و د
رسانند، آن وقت نظريه تمامي فقها و علماي رعيت خود را رها كند و سخن مردي را بپذيرد كه جمعيت پشت در دربارند مي

م خالفت است، مع ذلك به كند كه او سزاوارتر از امير المؤمنين به مقااندكي از اين امت قائل به امامت اويند، و ادعا مي
گويد وقتي سخنم به اينجا رسيد، رنگ امير المؤمنين حكم او حكم كند و حكم همه فقها را ترك گويد؟! ابن ابي داود مي

 .تغيير كرد، و متوجه هشداري كه من دادم شد، و گفت خدا در برابر اين خيرخواهيت خيرت دهد

كي از دفترداران وزرايش بود به اينكه محمد بن علي را به منزلش دعوت كند و گويد روز چهارم دستور داد به فالني كه يمي
 او وي را دعوت كرد ولي او دعوت وي را نپذيرفت
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كنم كه در منزلم طعامي ميل كنم كاتب گفت من تو را دعوت ميدانيد من در مجالس شما شركت نميو گفت شما كه مي
دم مباركت منزل مرا تبرك سازي و در آخر گفت دعوت از ناحيه فالن بن فالن است، كه از وزراي خليفه است كني، و با ق

ناگزير محمد بن علي به خانه آن وزير رفت، همين كه طعامي خورد درد مسموميت را احسا َ نموده و دستور داد كه 
ت بيرون رفتن من براي تو بهتر است محمد بن علي آن مركبش را بياورند، صاحب خانه در خواست كرد بيشتر بماند، او گف

 «1»روز و آن شب را با آن وضع بسر برد تا از دنيا رخت به ديگر سراي برد. 

اند، و اگر ما همه روايت را با اينكه طوالني بود نقل كرديم، و نيز مؤلف: اين داستان را به غير اين طريق نيز نقل كرده
ني بود هايي قرآمضمون مجموع آنها مكرر بود آورديم، براي اين بود كه اين روايات مشتمل بر بحثروايات قبلي را با اينكه 

 .توانست براي فهم آيات از آنها كمك بگيردو خواننده مي

اند كه گفت: زني در عهد رسول و در در المنثور است كه احمد و ابن جرير و ابن ابي حاتم از عبد اللَّه بن عمر روايت كرده
خدا )ص( مرتكب سرقت شد، و دست راستش قطع گرديد، بعد از قطع شدن دستش عرضه داشت: يا رسول اللَّه آيا توبه من 



 قبول است؟

فرمود: بله تو امروز از گناهت پاك شدي، آن چنان كه در روز تولدت از مادر بي گناه بودي و در اين واقعه بود كه آيه سوره 
 .«1» "بَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌفَمَنْ تا ":مائده نازل شد كه

 .مؤلف: اين روايت از باب تطبيق است و اتصال آيه به ما قبل خود و نازل شدنش با ما قبلش، روشن است
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 اشاره

لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا  يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ
وْهُ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ 

ا خِزْيٌ وَ لَهُمْ  لَهُمْ فِي الدُّنْياللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِ
اؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ ج31فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ )

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ  (42)فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ 32اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ) فِيها حُكْمُ

ظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فاَل تَخْشَوُا النَّا ََ وَ اخْشَوْنِ وَ ال أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِ
بِالنَّفْسِ وَ ( وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ 33تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيالً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ )

مْ بِما صَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَ
 (32أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )

يْنَ يَدَيْهِ يهِ هُديً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَقَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِ وَ
أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ ( وَ لْيَحْكُمْ 32مِنَ التَّوْراةِ وَ هُديً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )

 اللَّهُ وَ ال هُمْ بِما أَنْزَلَ بَيْنَ( وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم32ْالْفاسِقُونَ )
لَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَ

( وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ 32للَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَي ا
عْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَا

 (24( أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )34كَثِيراً مِنَ النَّا َِ لَفاسِقُونَ )
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هان اي رسول! بعضي از افرادي كه قبال گفته بودند ما ايمان آورديم و سپس به سوي كفر شتافتند تو را اندوهگين نسازد، 
خوانند و همواره سخن كه اين اظهارشان زباني است و دلهايشان ايمان نياورده، و نيز بعضي از آنان كه خود را يهودي مي

گراني را كه خود را پنهان كرده و كنند، همان توطئهاند اطاعت ميفرادي ديگر را كه نزد تو نيامدهپذيرند، و ادروغ را مي
گردانند، و تازه به افراد نامبرده اي كه دارد بر مينمايند، از وجههبراي عوام هر سخني را بعد از علم به حقيقتش تحريف مي

 -يعني همان مطالب تحريف شده -طبق همين آرايي كه ما داريم گويند: اگر محمد )ص( در پاسخ فالن پرسشهايتانمي
خواهد آنان را به فتنه خود گرفتار كند، و تو اي رسول پاسخ داد قبول كنيد و گر نه زنهار زنهار، كه نزديكش مشويد، خدا مي

ر دنيا ايشان را پاك كند، دبراي چنين كساني در قبال خدا كاري نتواني كرد، اينان همان كسانند كه خدا نخواسته است دله
 .(31خفت و در آخرت عذابي عظيم دارند )

كند، پس اگر اينان نزدت آمدند گوش اينان خريدار دروغ و هوسشان خوردن مالي است كه دين و مروتشان را تباه مي
ان ديدي بيمي از آنمخيري در اينكه بين آنان حكم بكني و يا از آنان اعراض نمايي و در صورتي كه مصلحت را در اعراض 

رسانند و اگر مصلحت ديدي كه حكم كني به عدل حكم كن كه خدا به خود راه مده كه هيچ ضرري به تو نمي
 .(31دارد )گان را دوست ميپيشهعدالت

از آن  ددهند، و چگونه قرار دهند با اينكه توراتي كه حكم خدا در آن است نزد ايشان بوليكن اينان هرگز تو را حكم قرار نمي
 .(32روي گرداندند و اينان هرگز ايمان آور نخواهند بود )
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كردند، تورات را نيز ما نازل كرديم كه در آن هدايت و نور بود و انبياء كه دين اسالم داشتند با آن در بين يهوديان حكم مي
نصارا به مقداري كه از كتاب خدا حفظ بودند و بر آن شهادت  و همچنين علماي رباني و مربي مردم و خبرگان از يهود و

اي احكام و آيات تورات را كردند )پس شما علماي يهود عصر حاضر به هيچ انگيزهدادند طبق آن در بين مردم حكم ميمي
قايي، ه طمع مال و آدگرگون مسازيد نه به انگيزه تر َ و نه به انگيزه طمع( پس از مردم نترسيد و تنها از من بترسيد و ب

 .(33آيات مرا به بهايي اندك نفروشيد كه هر كس بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند او و همفكرانش كافرانند )

و ما در تورات عليه يهوديان در باب قصاص حكم كرديم به اينكه جان قاتل در برابر قتلش و چشم جاني در برابر چشمي كه 
در برابر بيني ديگري كه بريده شده، گرفته شود، و هر جراحتي كه جاني بر ديگران وارد  از ديگري كور كرده و بيني جاني

پس اگر كسي تصدق كند و  -مگر آنكه آسيب ديده تصدق و احسان كند -گيرندآورند، و قصاص ميآورده بر او وارد مي
ده ي كه حكم نكند بدانچه خدا نازل كركس -كنمو باز تكرار مي -شود،قصاص نگيرد، اين عمل نيكش كفاره گناهان او مي

 .(32او و همفكرانش از ظالمانند )

ما به دنبال آن پيامبران عيسي بن مريم را با شريعتي فرستاديم كه مصدق شريعتي بود كه از تورات در بين يهوديان آن روز 
يح و نور بود، آن نيز مصدق احكام باقيمانده بود و به او كتاب انجيل را بشارت داديم كه در آن هدايت به اصول دين صح

 .(32باقيمانده از تورات و هدايت به فروع دين و موعظه براي متقيان بود )

و اهل انجيل بايد بر طبق آنچه خدا در اين كتاب نازل كرده حكم كنند و كسي كه حكم نكند بدانچه خدا نازل كرده او و 
 .(32پيشگانند )همفكرانش فاسق و عصيان

ايم مصدق باقيمانده از كتابهاي قبلي و مسلط بر حفظ آنها است پس در بين را هم كه به حق بر تو نازل كردهاين كتاب 
مسلمانان طبق آنچه خدا نازل كرده حكم كن و پيروي هوا و هو َ آنان تو را از دين حقي كه نزدت آمده باز ندارد، براي هر 

و در نتيجه يك شريعت براي  -كردخواست همه شما را امتي واحد ميدا ميملتي از شما انسانها، شريعتي قرار داديم و اگر خ



و ليكن خواست تا شما امتها را با ديني كه براي هر فرد فردتان فرستاده بيازمايد، بنا بر  -كردهمه ادوار تاريخ بشر تشريع مي
ت، در آن هنگامه، شما را بدانچه در اين به سوي خيرات از يكديگر سبقت بگيريد، كه باز گشت همه شما به سوي خدا اس

 .(32دهد )كرديد خبر ميآن اختالف مي

كنم كه در بين مسلمانان بدانچه خدا نازل كرده حكم كن، و از هوا و هو َ آنان پيروي مكن، و بتر َ از اينكه باز تكرار مي
ي كه كنند بايد بدانل دعوتت اعراض ميات سازند و اگر از قبونسبت به بعضي از احكامي كه نازل شده، غافل و دچار فتنه

مين و آن ه -خواهد اثر بعضي از آن گناهان را به ايشان برساند،اند، و خدا ميعلتش اين است كه قبال گناهاني كرده بوده
 .(34آري بسياري از مردم عصيانگرند ) -است كه حق را نپذيرند

توانند بجويند و كيست كه حكمش بهتر از ه جز حكم جاهليت ميجويند و چه چيز باينان با اعراض خود از دين حق چه مي
 .(24حكم خدا باشد؟ پس اينان مردمي صاحب يقين نيستند )
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 224بيان آيات ]بيان زمينه و سياق اين آيات شريفه و ارتباط اجزاي آنها با يكديگر[ ..... ص : 

 اشاره

اي از اهل آيد در باره طائفهاين آيات داراي اجزايي مرتبط به هم بوده و همه يك زمينه و يك سياق دارند كه از آن بر مي
اي از احكام تورات و اينكه آيا اين حكم از تورات است و يا نيست حكم قرار ص( را در پاره)كتاب نازل شده كه رسول خدا 

اي به دست آورند و از حكم تورات فرار جناب حكمي بر خالف حكم تورات كند تا بهانهداده بودند، و اميد داشتند كه آن 
گفتند: اگر بر طبق ميل شما حكم كرد آن را بگيريد و اگر همان حكم تورات را كرد از او بر حذر كنند و لذا به يكديگر مي

 ."ذَرُواإِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ، وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْ "باشيد:

و رسول خدا )ص( آنان را به حكم تورات ارجاع داد، به همين جهت اهل كتاب از آن جناب اعراض كردند و نيز از سياق 
 شدند آنها نيز به هماناي از منافقين بودند كه به هر طرف كه اهل كتاب متمايل ميآيد كه در آن ميان طائفهآيات بر مي

اين بود كه رسول خدا )ص( را وادار سازند تا بر طبق هواي دل آنان حكمي بكند و در  شدند و منظورشانسوي متمايل مي
وَ مَنْ  "اي كه براي اهل كتاب پيش آمده بود طرفداري از اقوياء كند، و خالصه همان رسم جاهليت را به كار گيردمساله

ه ما از آيات مورد بحث كرديم رواياتي كه در شان نزول اين آيات وارد ، با اين برداشتي ك"أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
شود، چون در آن روايات آمده كه آيات مورد بحث در باره يهود نازل شده كه دو نفر از اشراف آنان با اينكه شده تاييد مي

خداي در تورات كه در زناي خواستند به خاطر دل آنان حكم داراي همسر بودند مرتكب زنا شدند و خاخامهاي يهود مي
محصنه سنگسار بود مبدل به شالق كنند كساني را به نزد رسول خدا )ص( فرستادند تا از آن جناب حكم زناي محصن را 

بپرسند و به آنها سفارش كردند كه اگر آن جناب حكم كرد به شالق زدن، قبول كنيد و اگر حكم كرد به سنگسار حكم او را 
)ص( حكم به سنگسار فرمود فرستادگان يهود از آن جناب روي گرداندند. رسول خدا )ص( از ابن  رد كنيد و رسول خدا

صوريا از حكم تورات در باره زناي محصنه پرسيد و او را به خداي تعالي و آيات او سوگند داد كه راست بگويد و حكم تورات 
 .داند كتمان نكندرا و آنچه را كه در اين مساله حق مي

يا حكم رسول خدا )ص( را تصديق كرد و گفت: حكم رجم هم اكنون در تورات موجود است )تا آخر داستان( كه ان ابن صور
 شاء اللَّه روايتش در بحث روايتي آينده 
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 .«1»خواهد آمد 

ود از د به آن قصه نيست و اين خو اين آيات در عين اينكه در باره داستاني شخصي نازل شده بياناتش مستقل است و مقي
مشخصات آيات قرآني است كه هر چند در باره شان نزول معيني نازل شده باشد و سبب خاصي از حوادث واقعه، زمينه 

يابد و نزول آن آيات باشد مع ذلك آن سبب خاص به عنوان مصداقي از مصاديق بسيار تلقي شده كه بعدها نيز تحقق مي
قرآن كريم در باره عصر نزولش و مردم آن عصر نازل نشده كتابي است جهاني و دائمي، مقيد به  اين بدان جهت است كه

 "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "زمان و مكان خاصي نيست و به قوم يا حادثه خاصي اختصاص ندارد، هم چنان كه در آن آمده:
وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال  "و نيز فرموده:« 2» "رْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراًتَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُ ":و نيز فرموده« 1»

 .«3» "يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ

شريفه خاطر خطير رسول خدا )ص( را از آنچه از نامبردگان  اين آيه "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ "
كساني بودند كه به سوي كفر سرعت  (دهد و نامبردگان )منافقيندر آيه مشاهده كرده است، تسليت و دلخوشي مي

اين  پس شودپيمودند و از افعال و اقوالشان موجبات كفر يكي پس از ديگري مشاهده ميگرفتند يعني به سرعت راه ميمي
معنايي دارد كه غير از آن معنايي است كه  "در كفر "منافقين كافر و شتابگر در كفرشان هستند و معلوم است كه مسارعت

 .است "به سوي كفر "در مسارعت

ان در جمله قبل در باره آناين جمله بيانگر وضع همان كساني است كه  "مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ "
م ولي گويند ايمان آورديفرمايد: نامبردگان عبارتند از منافقيني كه به زبان ميمي "كننددر كفر مسارعت مي "فرمود كه:

دلهايشان ايمان نياورده و اينكه به جاي موصوف يعني منافقين، صفت آنان را آورده و فرموده كساني كه چنين و چنانند خود 
 ي است به اينكه چرا رسول خداااشاره

__________________________________________________ 

 .142 -143ص  3 -2مجمع البيان ج (1)

 ."143سوره يوسف، آيه  "اين كتاب تذكار همه عالميان است.(2)

ه سوره فرقان، آي "باشد. اش نازل كرد تا بيم دهنده همه عالميانپر خير و بركت است آن خدايي كه فرقان را بر بنده(3)
1". 

تواند بر آن خرده گيرد چون حتي يك باطل در آن نيست قرآن كتابي است شكست ناپذير، نه در عصر نزولش كسي مي(4)
 ."31سوره فصلت، آيه  ".شودو نه در آينده يكي از احكام حقش باطل مي
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در جاي موصوف  "الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ "نان كه در جمله قبل نيز آمدن وصفص( را از غصه خوردن نهي كرد، هم چ)
اشاره است به علت منتهي عنه و معناي آيه )و خدا داناتر است( اين است كه اي پيامبر اين منافقين به علت سرعت 

تند و مان آوردند نه با دلهايشان و اينان مؤمن نيسگرفتنشان در كفر تو را اندوهگين نسازند براي اينكه آنها با زبانهايشان اي
 .همچنين يهودياني هم كه به نزد تو آمدند و گفتند آنچه را كه گفتند، وضع آنان نيز تو را اندوهگين نسازد

چ و به هي "آمَنَّا ...مِنَ الَّذِينَ قالُوا  "آيد عطف است بر جمله:اين جمله بطوري كه از سياق كالم بر مي "وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا "
ذف خبري است براي مبتداي ح "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ "وجه استينافي نيست، بنا بر اين جمله:

 .است ... شده و تقدير كالم هم سماعون



 خود پا فشاري داشتند نه منافقين، براي اينكهگري و اين چند جمله هماهنگ در كل بيانگر حال كساني است كه بر يهودي
ها آمده، مطابقت ندارد و اين معنا منافقيني كه در صدر آيه نامشان آمده بود حال و وضعشان با اوصافي كه در اين جمله

 .روشن است

شنوند و با را مي پس اين يهودياني كه در اين آيه سخن از آنان رفته همان كساني هستند كه سماع كذبند يعني بسيار دروغ
پذيرند چون اگر علم به دروغ بودن آن نداشته باشند صرف شنيدن دروغ صفت مذموم علم به اينكه دروغ است آن را مي

سيار دروغ اند بشود و نيز اين يهوديان سماع به نفع قومي ديگرند يعني به نفع قومي ديگر كه نزد تو نيامدهشمرده نمي
 كنند ودروغ بگويند اين يهوديان قبول نموده آنان را در هر چه كه از ايشان بخواهند اطاعت ميشنوند و آن قوم هر چه مي

 "مختلف بوده بدين جهت كلمه: "سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ "و "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ":چون معناي شنيدن در دو جمله
 .است "پذيرفتن "و در جمله دوم به معناي "گوش دادن "معناي را تكرار كرد چون در جمله اول به "سماعون

 "... يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ "

لقوم  "كنند و اين جمله صفتي است براي جملهتحريف مي -بعد از آنكه هر يك در جاي خود قرار گرفته -يعني كلمات را
 ."وتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوايَقُولُونَ إِنْ أُ "و همچنين جمله: "آخرين

 اي دينياي از يهوديان در بين خود به يك حادثه و واقعهآيد اين است كه عدهو آنچه از مجموع چند جمله مورد بحث بر مي
ده ثبوت و استقرارش تغيير دااي كه از نظر دين خودشان حكمي داشته ولي علمايشان آن حكم را بعد از مبتال شدند، واقعه

 بودند و براي اينكه آن حكم اجرا
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نشود اين عده يهود را به نزد رسول خدا )ص( فرستاده و به آنان دستور دادند كه پيامبر اسالم را در كار خود حكم قرار دهند، 
ول كنند و اگر حكمي ديگر )يعني همان حكمي كه علماي اگر او نيز طبق حكم ما )يعني همان حكم تحريفي( حكم كرد قب

 .يهود از تورات دزديده و پنهان كرده بودند( كرد از قبول آن بر حذر باشند

 هاي است معترضه و منظور از آن اين است كظاهرا اين جمله، جمله "وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً "
اي الهي هستند و در نتيجه رسول خدا )ص( خرسند و دلخوش گردد كه امر همه روشن سازد كه اين يهوديان مفتون به فتنه

به دست خدا و محول به او است و خود آن جناب از ناحيه خدا مالك هيچ جهتي از جهات اين ماجرا نيست و به همين 
 .هي براي خالصي از آن نداردجهت هيچ موجبي براي غصه خوردن او نيست و هيچ را

به حكم اين جمله دلهاي اين منافقين بر همان قذارت و پليدي اولش باقي  "أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ "
كه خداي  دهند و به همان جهت خداي تعالي گمراهشان كرد و معلوم استهايي كه مكرر انجام ميمانده به خاطر فسق

 .كند مگر فاسقان راتعالي گمراه نمي

اين جمله تهديدي است براي آنان به اينكه خداي تعالي در دنيا  "لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ "
 .ردخوارشان خواهد كرد كه ديديم چگونه كرد و هم در آخرت به عذابي دردناك گرفتارشان خواهد ك

 227[ ..... ص : "اكالون للسحت "در جمله "سحت "معناي]

خته اي است كه دور ريبه معناي پوسته "سحت "راغب در مفردات گفته است كه: كلمه "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ "
البته بعضي اين جمله را به  ()به ضمه ياء "فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ "شود و اين كلمه در قرآن مجيد آمده آنجا كه فرموده:مي

و چه  "حتهس "اند، هيچ فرقي بين اين دو قرائت نيست براي اينكه چه بگويي:)با فتحه ياء( خوانده "فيسحتكم "صورت:



 "سازدمعنايش يكي است و از همين باب است كه به محظور و عمل نادرستي كه مرتكبش را ننگين مي "اسحته ":بگويي
د دور آورد كه باياي در ميپوشاند و به صورت پوستهشود كانه اينگونه اعمال، دين و مروت مرتكب را ميمي گفته "سحت

 :ريخته شود و به همين معنا است كه در قرآن كريم فرموده

جا كه فرمود: هر پوشاند. در كالم رسول خدا )ص( نيز آمده آنيعني بسيار چيزهايي كه دين آنان را مي "أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ "
 "گوشتي كه از سحت )يعني از غذاي حرام در بدن يك انسان( برويد آتش سزاوار به آن است و باز به همين جهت رشوه را

  "سحت
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 .«1»اند خوانده

در آيه  "سحت "د ازپس معلوم شد هر مالي كه از راه حرام كسب شود سحت است و سياق آيه داللت دارد بر اينكه مرا
شود كه علماي يهود كه آن عده را به نزد پيامبر اسالم شريفه همان رشوه است و از ايراد اين وصف در اين مقام معلوم مي

فرستادند در داستاني كه پيش آمده بوده براي اينكه به حكم واقعي خدا حكم نكنند رشوه گرفته بودند و حكمي غير حكم 
شد و همين طرف با دادن رشوه كردند يك طرف از دو طرف نزاع متضرر ميگر حكم خدا را اجرا ميخدا كرده بودند چون ا

 .ضرر را از خود دور ساخته بودند

دو صفت است كه براي مجموع افراد مربوط به  "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ":شود كه دو جملهاز همين جا روشن مي
ده و اما از نظر توزيع جمله اول صفت براي يهودياني است كه نزد رسول خدا )ص( آمدند و جمله دوم اين داستان ذكر ش

صفت آن علمايي است كه رشوه گرفتند تا زنا كار سنگسار نشود البته هم جمله اول و هم جمله دوم شامل كسان ديگري 
اند يك طائفه علماي ايشانند كه رشوه ديان دو طائفهشود و حاصل معناي آيه اين است كه يهوهم كه وضع آنان را دارند مي

 .پذيرنددهند و ميخوارند و طائفه ديگر مقلدين ايشانند كه اكاذيب آن علما را گوش مي

 "... فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ "

حكم كند و يا از  -ته اگر آن جناب را حكم قرار دادندكند بين اينكه در آنان البدر اين جمله رسول خدا )ص( را مخير مي
شود مگر به خاطر مصلحتي كه آن آنان اعراض نمايد و معلوم است كه انتخاب يكي از اين دو طرف از آن جناب صادر نمي

 .جناب را وادار به آن سازد

 .در نتيجه خداي تعالي امر را ارجاع به نظر و رأي رسول خدا )ص( نموده است

تعالي سپس اين تخيير را بيان كرده به اينكه اگر از آنان اعراض كني و حكمي نكني هيچ ضرري براي تو ندارد و نيز  خداي
سفارش فرموده كه اگر خواستي حكم كني جز به قسط و عدل حكم نكني، در نتيجه برگشت مضمون سر انجام به اين 

اري كند يا بايد حكم او را جاري كند و يا اصال در كارشان شود كه غير حكم او را جشود كه خداي سبحان راضي نميمي
 .مداخله نكند تا اگر حكمي ديگر در بين آنان جاري شد به دست آن حضرت جاري نشده باشد

__________________________________________________ 

 [.....] .112مفردات راغب ص (1)

 224، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 229كند، همانطور كه محرف بودن آن را اعالم نموده است[ ..... ص : حكم خدا را در تورات فعلي تصديق ميقرآن وجود ]



خواهد در اين جمله مي "بِالْمُؤْمِنِينَوَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ  "
فرمايد يهود امتي است صاحب كتاب و شريعت و منكر نبوت و كتاب شنونده را از رفتار يهوديان به شگفت وادار نمايد كه مي

خواهند آن حكم را كه حكم اند كه حكمش در كتاب خودشان نيز هست ولي نمياي بر خوردهو شريعت تو، فعال به واقعه
دهند؟ معلوم است كه تن ونه به حكم تو كه آن نيز همان حكم خدا است تن در ميخدا است جاري سازند، با اين حال چگ

 .دهند اينان از كتاب خدا و حكم آن گريزانند هرگز به آن ايمان نخواهند آورددر نمي

ه ند از حكم واقعه بكناعراض مي "يتولون "دهد كهچنين معنا مي "ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ "و بر اسا َ اين معنا جمله:
ه دهد كچنين معنا مي "وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ "اينكه تورات نزد ايشان است و حكم خدا در آن تورات موجود است و جمله:

اين طائفه از آنهايي نيستند كه به تورات و حكم آن ايمان بياورند پس اينها گروهي هستند كه از ايمان به تورات و به حكم 
 .اندت به سوي كفر گرائيدهتورا

فهميده شود كه منظور تولي و اعراض از حكمي است كه رسول خدا )ص( بكند و از  "ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ ... "و ممكن است از جمله:
آنان به است چون از مراجعه  (فهميده شود كه منظور ايمان نياوردن آنان به رسول خدا )ص "وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ "جمله:

شود ممكن هم است منظور ايمان نياوردن به تورات رسول خدا )ص( و تحكيم كردنشان آن جناب را همين معنا استفاده مي
تر است و در اين آيه حكم تورات كه در و به رسول خدا )هر دو( باشد و ليكن معنايي كه قبال كرديم با سياق آيات مناسب

ق شده و آن توراتي بوده كه بعد از فتح بابل، عزراء با اذن كورش پادشاه ايران جمع آن ايام در دست يهوديان بوده تصدي
كه  -را -ها نجات داده و اجازه داد كه از بابل به فلسطين برگردند و هيكل معبد يهودكرده و بني اسرائيل را از اسارت بابلي

رسول خدا )ص( و تا به امروز در دست يهود است پس تعمير كنند و همين تورات در زمان  -به دست بابليها ويران شده بود
فرمايد كه در اين تورات تحريف و تغيير كند كه در تورات موجود، حكم خدا وجود دارد هم چنان كه ميقرآن تصديق مي

 .هست

 موسي )ع( نازل گيريم كه در تورات موجود، و دائر در بين يهود امروز، مقداري از تورات اصلي كه براز همه اينها نتيجه مي
شده وجود دارد و مقداري هم از مطالب تحريفي وجود دارد خالصه در تورات اصلي دستبرد شده كه يا چيزهايي به آن 
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ريم اي است كه از قرآن كاين آن نظريهاند، اند و يا تصرفاتي ديگر كردهاند و يا لفظ آن را و يا جاي آن را تغيير دادهانداخته
 .رسدشود و بحث دقيق و مفصل هم به همين نتيجه ميدر باره تورات استفاده مي

 268تورات، متناسب با استعداد بني اسرائيل، مشتمل است بر مقداري از هدايت نه كل هدايت[ ..... ص : ]

ر اين آيه شريفه به منزله تعليل است براي مطالبي كه در آيه قبلي ذك "يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ "
ها با اختالفي كه در عهد و عصر آنهاست شده و اين آيه و آيات بعد از آن بيانگر اين معنايند كه خداي سبحان براي امت

ه قرار داده تا به وسيله آن شرايع هدايت شوند و راه را از چاه شرايعي تشريع كرده و آن شرايع را در كتبي كه نازل كرد
اي اختالف كردند به آن كتاب و شريعت مراجعه نمايند و انبيا و علماي هر تشخيص دهند و هر وقت با يكديگر بر سر حادثه

جازه مايند و به هيچ وجه اامتي را دستور داده كه بر طبق آن شريعت و كتاب حكم كنند و آن شريعت را به تمام معنا حفظ ن
كنند چيزي از مردم مطالبه نكنند كه هر چه مطالبه ندهند كه دستخوش تغيير و تحريف گردد و در مقابل حكمي كه مي

 .كنند ثمني قليل است و در اجراي احكام الهي از احدي نترسند و تنها از خداي تعالي بترسند

ده و آنان را از پيروي هواي نفس و تفتين دنياپرستان بر حذر باشند و اگر به و اين معاني را با شدت هر چه بيشتر تاكيد كر



ها و زمانها احكامي مختلف تشريع كرده براي اين بوده كه امتحان الهي تمام شود چون استعداد زمانها به مرور اختالف امت
ت علمي و عملي و بر يك روال شود و معلوم است كه دو استعداد مختلف از نظر شدت و ضعف با يك تربيمختلف مي

 .كند هر استعدادي براي رسيدن به كمال مكتبي و تربيتي خاص به خود الزم دارداستكمال نمي

معنايش اين است كه ما تورات را نازل كرديم كه در آن مقداري احكام  "إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ "پس اينكه فرمود:
و مايه هدايت وجود دارد و مقداري نور بر حسب حال بني اسرائيل و استعداد آنان در آن هست )آري كلمه  و معارف الهي

فيها دليل روشني است بر اينكه اوال آنچه در تورات فعلي هست هدايت نيست بلكه در ميان مطالب تورات، هدايت وجود 
است نه كل هدايت و خالصه چنان نيست كه براي همه بشر و  اي از هدايتدارد و ثانيا آنچه از هدايت در تورات هست پاره

 .("مترجم "در همه قرون كافي باشد

و خداي تعالي در قرآن كريمش اخالق عمومي بني اسرائيل و خصوصيات نژادي آنان و مقدار فهمشان را ذكر كرد، به همين 
آن را قرار نداد چون بني اسرائيل هم سابقه دار  جهت در تورات از هدايت جز مقداري را نازل نكرد و از نور جز بعضي از

بودند )و انبيايي ديگر در ميان آنان برخاست( و هم امتي قديمي بودند و هم استعدادشان براي پذيرفتن هدايت اندك بود، 
 قرآن 
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ل بر مقداري از هدايت است نه كل هدايت اشاره به اين نكته كه گفتيم تورات مشتم "من "كريم در آيه زير با آوردن كلمه:
 .«1» "ءٍءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْوَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ "فرمايد:نموده و مي

اي كه همان تسليم شدن در برابر خد -ا به اسالمدر اين جمله اگر نبيين ر "يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا "
توصيف كرد براي اين بود كه اشاره كرده باشد به  -تعالي است و تسليم شدن هم از نظر قرآن عبارت است از همان دين

اينكه دين در همه ادوار بشري يكي است و آن عبارت است از اسالم و تسليم شدن براي خدا و استنكاف نكردن از عبادت 
ز قبول تواند انمي -به اينكه تسليم خدا است و به اصطالح مسلمان به معناي عام است -و و اينكه احدي از مؤمنين به خداا

 .حكمي از احكام خدا و شريعتي از شرايع او را نپذيرد و از پذيرفتن آن استكبار كند

يعني: ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و  "بِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَوَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتا "
از هر  كردند و نيز ربانيان و يا علمايي كهنوري است كه انبيا كه تسليم خدا بودند براي يهوديان به آن هدايت و نور حكم مي

البته  -اني كه تربيت بشر به ايشان و علم ايشان محول شدهو يا كس -چيزي بريدند و در علم و عمل فقط به خدا پيوستند
 و همچنين احبار يعني خبرگان از -اين معناي دوم بنا بر اين است كه كلمه ربانيان از رب و يا تربيت مشتق شده باشد

دهد و از آنان كردند چون خداي تعالي از آنان خواسته بود بدانچه او دستور ميعلماي يهود به آن هدايت و نور، حكم مي
از كتاب خدا احكامش را نگهبان باشند و به همين جهت كه نگهبانان احكام خدا و  "خواسته حكم كنند و آن اين بود كه

حاملين آنند شاهدان بر كتاب خدا شدند تا در نتيجه تغيير و تحريفي در كتاب خدا رخ ندهد چون به فرض كه دشمنان در 
شود چون در سينه اين احبار و علماي رباني محفوظ و تحريفي بكنند تورات تحريف نميتورات نوشته شده، قلمي ببرند 

 و معناي مجموع دو جمله "بِمَا اسْتُحْفِظُوا "به منزله نتيجه است براي جمله: "وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ "است بنا بر اين جمله:
بودند به حفظ تورات تا در نتيجه حافظ آن و شاهد بر آن  اين است كه علماي رباني و احبار و خبرگان يهود مامور شده

هر جا اختالفي پديد آمد كه فالن حكم از تورات است يا نه اينان كه تورات را از بر دارند شهادت دهند كه هست يا  -باشند
 .شهادت دهند كه نيست

__________________________________________________ 
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ه كند ولي بسا از مفسرين كه گفتو اين معنايي كه ما براي شهادت كرديم همان چيزي است كه سياق آيه به آن اشاره مي
اسالم در مورد رجم است و اينكه حكم رجم و سنگسار در تورات هم ثابت  باشند مراد از شهادت شهادت بر حكم پيامبر

اي نازل شد كه احدي و يا گفته باشند: مراد شهادت بر كتاب است و اينكه اين تورات از ناحيه خداي يگانه« 1»است 
 .ليكن از جهت سياق و زمينه گفتار هيچ شاهدي بر اين دو معنا وجود ندارد« 1»شريك او نيست. 

 260ترس و طمع مانع بيان آيات الهي و احكام خدا نشود[ ..... ص : ]

 "... فَال تَخْشَوُا النَّا ََ وَ اخْشَوْنِ وَ ال تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا "

زَلْنَا التَّوْراةَ نْإِنَّا أَ "كه كارش تفريع است بر سر آن آمده نتيجه گيري و تفريع بر جمله: "فاء "اين جمله به شهادت اينكه حرف
حال كه معلوم شد تورات از ناحيه ما نازل شده و مشتمل بر  "دهد:است و چنين معنا مي "فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ...

به  كنند پس زنهار كه چيزي از آن را كتمان كنيد وشريعتي است كه انبيا و ربانيان و احبار با آن شريعت بين شما حكم مي
زه تر َ و يا طمع احكام آن را تغيير دهيد اما انگيزه تر َ به اينكه از مردم بترسيد و پروردگار خود را فراموش كنيد، نه انگي

برابر بهايي  آيات خدا را در "چنين مكنيد بلكه تنها از خدا بترسيد كه ديگر از مردم نخواهيد ترسيد و اما انگيزه طمع به اينكه
 .اريد زيرا مال و جاه دنيوي امري است زايل و باطلرا كنار بگذ "اندك بفروشيد

بِمَا  ":البته احتمال هم دارد كه جمله مورد بحث تفريع بر آن قسمت كه گفتيم نباشد بلكه از نظر معنا تفريع باشد بر جمله
علما و  ه معناي پيمان گرفتن از ربانيين واي كه گفتيم در حقيقت بچون جمله "اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ

احبار است كه تورات را حفظ كنند و اينكه شاهد بر آن باشند و آن را تغيير ندهند و در اظهار آن از غير خدا نترسند و با 
إِذْ أَخَذَ  وَ "فروختن احكام آن بهاي اندك دنيا را نخرند هم چنان كه در جاي ديگر همين معنا را به صراحت آورده و فرموده:

 ":و نيز فرموده« 2» "اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًااللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّا َِ وَ ال تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ 

رَضَ هذَا الْأَدْني وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَ لَمْ يُؤْخَذْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَ
 الَّذِينَ تَّقُونَ أَ فَال تَعْقِلُونَ، وَرٌ لِلَّذِينَ يَعَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ ال يَقُولُوا عَلَي اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فِيهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْ

 "يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ إِنَّا ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

__________________________________________________ 
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كنيد و به هيچ وجه آن را از گرفت كه حتما كتاب راي براي مردم بيان ميبياد آر كه خداي تعالي از اهل كتاب پيمان (3)
، سوره آل عمران "داريد ولي اهل كتاب اين پيمان راي پشت سر انداختند و با آيات بهايي اندك خريدند.مردم پنهان نمي

 ."122آيه 
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«1». 

وَ  "فرمايد:مي 44تر باشد چون در آيه كه مشتمل بر تاكيد و تشديد است مناسبو بعيد نيست اين معناي دوم با آيات بعد 
 ."كنند كافرانندو كساني كه بدانچه خدا نازل كرده حكم نمي -"مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

 263تشريع حكم قصاص[ ..... ص : ]



وَ الْجُرُوحَ  "سياق اين آيه مخصوصا با در نظر گرفتن جمله: "فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ "
داللت دارد بر اينكه مراد از اين آيه بيان حكم قصاص در اقسام مختلف جنايات يعني قتل نفس و قطع عضو و  "قِصاصٌ

به  ها بين مقتص له و مقتصو مقابله در آن و در ساير جمله "النَّفْسَ بِالنَّفْسِ "نه جمله:زخم وارد آوردن است بنا بر اين زمي
خواهد بفرمايد در باب قصاص نفس در مقابل نفس و چشم در مقابل چشم و بيني در مقابل بيني واقع شده و خالصه مي

 "اءب "شود پس حرفو از خودش گرفته ميگيرد و همچنين هر عضوي كه جاني از يك انسان سلب كند همان عضقرار مي
 .ام را فروختم به فالن مقدار يعني در مقابل فالن مبلغخانه ":در همه اين جمالت باء مقابله است مانند حرف باء در جمله

 شودهاي واقع در يك سياق به اين است كه جان جاني در مقابل جاني كه تلف كرده از او گرفته ميدر نتيجه برگشت جمله
آيد و بيني جاني در مقابل بيني مجني عليه و گوش جاني در برابر و چشم جاني در مقابل چشم مجني عليه از كاسه در مي

گوش مجني عليه و همچنين دندانش در برابر دندان او سلب شده و زخمي برابر زخمي كه به مجني عليه وارد آورده بر او 
 .شود كه او با مجني عليه كرده استي همان معامله ميترين سخن با جانآورند و در كوتاهوارد مي

النفس  "و يا تقديرش "النفس مقتصة بالنفس "تقديرش "النَّفْسَ بِالنَّفْسِ "و شايد منظور آن مفسر هم كه گفته جمله:
 هااست و همچنين ساير جمله "مقتولة بالنفس

__________________________________________________ 

ي بعد از آنان نسلي به جاي آنان نشست كه كتاب خدا را كه مفت به چنگ آورده بودند با فروختن آيات و احكام آن ول(1)
آمرزد ولي ترين زندگي است به چنگ آورده و خود را دلخوش كردند كه خدا به زودي ما را ميمتاع اين زندگي را كه پست

 گذارند آيا از آنان در بارههم آيات خدا را براي گرفتن آن متاع زير پا مياگر بار ديگر پاي آن منافع مادي پيش بيايد باز 
كتاب خدا پيمان گرفته نشد كه جز حق بر خدا نبندند؟ چرا اين پيمان گرفته شد ولي علماي يهود كتاب را به كلي متروك 

كه به  كنند و كسانيرا تعقل نميگذاشتند با اينكه خانه آخرت كه خاص مردم با تقوا است براي چنين مردمي بهتر است چ
 ."124سوره اعراف، آيه  "كنيم.دارند ما پاداش اصالح گران را ضايع نميكتاب خدا چنگ زده نماز بپا مي
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م است اها بدون تقدير هم تمهمين معنا باشد ولي هيچ حاجتي به تقدير گرفتن نيست بلكه جمله« 1»چيزي در تقدير دارند 
كه همان بالنفس و بالعين و غيره باشد اگر متعلق به مقدر باشد  -جار و مجرور -و به قول معروف ظرف لغو است )ظرف

 .(گويند ظرفي است لغوگويند ظرفي است مستقر و اگر نباشد مياصطالحا مي

رسول  خواستندحكمي است كه ميو اين آيه خالي از اشعار به يك نكته نيست و آن نكته اين است كه اين حكم غير آن 
وْراةَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّ "خدا )ص( در ماجراي آنان حكم كند و آيات سابق متذكر آن بود براي اينكه سياق آيه مورد بحث با جمله:

دي در قل آن به زوتجديد شده و سياق نوي گشته و حكم مذكور در تورات فعلي كه ان شاء اللَّه تعالي ن "فِيها هُديً وَ نُورٌ ...
 .آيد موجود استبحث روايتي مي

 "... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ "

يعني كسي كه از اولياي قصاص مثال ولي مقتول و يا خود مجني عليه كه چشمش و يا عضو ديگرش را از دست داده و يا 
فاره پوشي كاز قصاص كه حق او است صرفنظر كند اين چشمجراحتي بر داشته از جرم جنايتكار بگذرد و او را ببخشد و 

 .شودگناهان او و يا كفاره جرم و جنايت جاني مي

هو فان تصدق به من له القصاص ف "آيد كه چيزي در تقدير آن هست و تقدير كالم چنين استو از زمينه گفتار آيه بر مي
كم و ان لم يتصدق فليح "مايد همين عمل كفاره اوستيعني اگر صاحب حق قصاص تصدق كند و صرف نظر ن "كفارة له



يعني و اگر صاحب حق قصاص، از قصاص  -صاحب الحكم بما انزل اللَّه و من لم يحكم بما انزل اللَّه فاولئك هم الظالمون
بايد طبق آن دستوري كه خدا در قصاص نازل كرده حكم كند و آن حاكم و قاضي  -قاضي -صرف نظر نكرد صاحب حكم

وَ  "ه:در جمل "واو "شود اول اينكه حرفطبق ما انزل اللَّه حكم نكند از ستمكاران است. با اين بيان دو نكته روشن مي كه
نه اينكه حرف استينافي باشد هم چنان كه  "من تصدق "كند بر جملهحرف عطف است و جمله را عطف مي "مَنْ لَمْ يَحْكُمْ

 كند نظير آيه قصاص كهفاء تفريع است كه مفصل مطلب را بر مجمل آن تفريع مي "فَمَنْ تَصَدَّقَ "در جمله "فاء "حرف
 .«1» "ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ "فرمايد:مي

__________________________________________________ 

 .344ص  2تفسير المنار ج (1)

پس كسي كه بدهكار ديه است، طلبكار چيزي از ديه را به وي ببخشد او نيز خوبي وي را تالفي نموده بقيه ديه را با (2)
 ."178سوره بقره، آيه  "خوبي و خوشي بپردازد.
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علت حكم است در جاي معلول آن، و تقدير كالم چنين از باب به كار بردن  "وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ ... "و نكته دوم اينكه جمله:
ه و اگر مجني علي -و ان لم يتصدق فليحكم بما انزل اللَّه فان من لم يحكم بما انزل اللَّه فاولئك هم الظالمون "است:

ل اللَّه، از نزكند ولي نه بر طبق ما اصرف نظر نكرد، بايد كه حاكم بر طبق ما انزل اللَّه حكم كند، زيرا كسي كه حكم مي
 ."ستمگران است

قفيه است از باب تفعيل، و مصدر آن ت "قفينا "كلمه "وَ قَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ "
)پشت گردن( گرفته شده، و  "قفا "لمهو به معناي آن است كه چيزي را دنبال چيزي و بعد از آن قرار دهي و اين مصدر از ك

، شودجمع اثر است، و اثر به معناي حاصل از هر چيزي است كه با ديدن آن اثر پي به وجود آن چيز برده مي "آثار "كلمه
 .گرددبه انبيا بر مي "آثارهم "ماند، و ضمير جمع درولي غالبا استعمالش در شكلي است كه از جاي پاي رونده، در زمين مي

، استعاره به كنايه است و منظور از آوردن اين تعبير اين بوده كه بفهماند "وَ قَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ "و عبارت:
عيسي بن مريم )ع( نيز همان راهي را رفت كه انبياي قبل از او رفتند و آن عبارت بود از طريق دعوت به توحيد و تسليم 

 .اي تعاليشدن در برابر خد

بيانگر جمله قبلي و اشاره است به اينكه دعوت عيسي بن مريم )ع( همان دعوت  "مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ "و جمله:
 .موسي )ع( بوده، و هيچ جدايي بين آن دو نبوده است

 262در قرآن جزئيات نزول انجيل بر عيسي )ع( ذكر نشده است[ ..... ص : ]

سياق و زمينه آيات از اين جهت كه متعرض حال  "وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُديً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ "
ر كند كه اين كتابها با يكديگهاي موسي و عيسي و محمد )ع( است و در باره كتب اين انبيا نازل شده اقتضا ميشريعت

 .اشته باشند و الزمه آن چند چيز استتطابق د

كتابي بوده كه بر حضرت مسيح )ع( نازل شده نه صرف اينكه  -كه معنايش بشارت است -اول اينكه انجيل نامبرده در آيه
يك بشارت باشد، خالصه مطلب اينكه در آيه مورد بحث معناي لغوي اين كلمه منظور نيست، بلكه معناي اصطالحي و 

است، چيزي كه هست خداي تعالي جزئيات كيفيت نزول انجيل بر آن جناب را ذكر نكرده، آن طور كه در معروفش منظور 
قالَ يا مُوسي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّا َِ بِرِساالتِي وَ بِكَالمِي فَخُذْ ما  "باره تورات و انجيل ذكر كرده در باره تورات فرموده:



 رِينَ، وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْآتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِ
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 "ءٍءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْكُلِّ شَيْ

 .«1» "أَخَذَ الْأَلْواحَ وَ فِي نُسْخَتِها هُديً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ "، و نيز فرموده:«1»

، و نيز «2» "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ "صوص قرآن كريم فرموده:و در خ
فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ  "موده:، و نيز فر«3» "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ "فرموده:

، ولي خداي سبحان در باره جزئيات و چگونگي نزول انجيل و مشخصات آن «5» "مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ
ر ول قرآن بچيزي در قرآن كريم نياورده، تنها در آيه قبلي نزول آن را بر عيسي در مقابل نزول تورات بر موسي )ع( و نز

 .محمد )ص( ذكر كرده، و اين خود داللت دارد بر اينكه انجيل كتابي مستقل بوده در مقابل تورات و قرآن

كه در وصف انجيل است، در مقابل  "فِيهِ هُديً وَ نُورٌ "اين الزمه اول آيه مورد بحث بود، الزمه دومش اين است كه جمله:
باشد كه در وصف تورات است، و معلوم است كه منظور از هر دو جمله اين است  "فِيها هُديً وَ نُورٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ "جمله:

وَ هُديً وَ  "كه آن دو كتاب مشتمل بودند بر معارفي و احكامي، چيزي كه هست اينكه در آيه براي دومين بار فرموده:
ه در بار اول ذكر شد غير از هدايتي است كه در باره دوم ذكر كرده و خود دليل است بر اينكه هدايتي ك "مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

كلمه موعظت آن را تفسير كرده، پس هدايت اول عبارت است از نوعي معارف كه مردم با آن معارف در باب اعتقادات 
شود، پس تقواي شوند و اما هدايت دوم عبارت است از معارفي كه بشر به وسيله آن در مرحله عمل هدايت ميهدايت مي

 ديني منظور از هدايت

__________________________________________________ 

گير دهم بهايم و كالمم اختصاصت دادم، پس آنچه بتو ميبه موسي گفت من تو را از ميان مردم برگزيدم، و به رسالت(1)
ها و جزئياتي از هر چيز ثبت نوشتيم، و موعظت ها برايش از هر چيزي مقداريو از شكرگزاران باشد، و ما در آن لوح

 ."132سوره اعراف، آيه  "كرديم.

سوره  "الواح را بگرفت در حالي كه در آن نسخه اصلي هدايت و رحمتي بود براي كساني كه از پروردگار خود پروا دارند.(2)
 ."123اعراف، آيه 

 "رسان باشي، و اين قرآن به زبان عربي روشن است.نبياي بيمروح االمين آن قرآن را بر قلب تو نازل كرد تا تو از ا(3)
 ."142سوره شعراء، آيه 

اي كه نزد خداي صاحب عرش نيرومند و محترم و فرمانده است و در اي است بزرگوار، فرستادهمحققا اين گفته فرستاده(4)
 ."11سوره تكوير، آيه  "آنجا امين خداي تعالي است.

 ."12سوره عبس، آيه  "و بلند مرتبه و پاكيزه شده، و در دست سفيراني كريم و نيكوكار. هايي مكرمدر صحيفه(5)
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 .دوم است

ماند، مگر احكام و شرايع، و اي بسا تدبر در احكام نيز مساعد با اين مصداقي نمي "و نور "و بنا بر اين ديگر براي كلمه
گيرد و در نور و تنور آن راه زندگي را م و شرايع اموري هستند كه انسان از آنها نور مينظريه باشد، براي اينكه احكا

يْتاً أَ وَ مَنْ كانَ مَ "فرمايد:سپرد، قرآن كريم نيز همين اثر را براي دين مبين اسالم و احكام و شرايعش قائل است و ميمي
 .«1» "ي النَّا َِفَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِ



كه در توصيف تورات و هم در توصيف انجيل بار اول ذكر شده، نوع  "هدي "از آنچه گذشت روشن گرديد كه مراد از كلمه
در باره دوم  "هدي "معارف اعتقاديه چون توحيد و معاد است، و مراد از نور در هر دو جا نوع شرايع و احكام است، و مراد از

 .(آمده نوع مواعظ و نصايح است، )و خدا داناتر است كه تنها در وصف انجيل

در آيه شريفه تكرار شد، چون گفتيم كه هدايت دوم غير از هدايت اول است، و باز  "هدي "و نيز روشن گرديد كه چرا كلمه
 .دانداز قبيل عطف تفسير است و باز خدا بهتر مي "و موعظة "روشن شد كه كلمه

كرار از باب ت "وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ "نكه در وصف انجيل براي بار دوم فرمود:و الزمه سومش اين است كه اي
به منظور تاكيد و امثال آن نباشد، بلكه مراد از آن تبعيت انجيل براي شريعت تورات باشد، و اتفاقا همين طور هم بوده است، 

اي از احكام كه عيسي بن مريم بنا دعوت بشر به سوي تورات ندارد، اال پاره چون انجيل چيزي جز امضاء شريعت تورات و
ها را كه در زمان موسي )ع( جنبه گوشمالي و مجازات داشته است(، قرآن اي حرامپاره)به حكايت قرآن كريم استثناء نموده 

 :كريم در اين باره از آن جناب حكايت كرده كه گفت

 .«1» "ضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْوَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْ "

وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما  ":دليل بر اين معنا آيه شريفه زير است كه خداي تعالي در وصف قرآن كريم فرموده
 .آيدآيه مورد بحث مي، كه بيانش بعد از يك آيه از "بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنَ الْكِتابِ، وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ

 267بودن تورات و انجيل اشتمال آنها بر معارف اعتقاديه است و مراد از نور بودنشان شرايع و احكام آنها است[ ..... ص :  "هدي "مراد از]

 يلكه انج شودتوضيح اين جمله در صفحه قبل گذشت، و از اين آيه شريفه استفاده مي "وَ هُديً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ "

__________________________________________________ 

آيا كسي كه مرده بود و ما او را زنده كرديم و برايش نوري قرار داديم تا با آن در بين مردم حركت و زندگي كند، مثل (1)
 ."111سوره انعام، آيه  "هاي متعدد قرار دارد؟.كسي است كه در ظلمت

 ."24سوره آل عمران، آيه  "اي از امور كه بر شما حرام شده بود.كنم پارهتا برايتان حالل (2)
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نازل بر عيسي )ع( عالوه بر آنچه كه از معارف اعتقادي تورات و احكام عملي داشته، عنايت خاصي هم بر تقواي در دين 
ر چند كه قرآن همه آن را به تمام معنا تصديق نكرده، و همچنين داشته است، و توراتي كه آن روز در بين يهود رائج بوده ه

اي كه به مرقس و متي و لوقا و يوحنا نسبت داده شده هر چند كه غير آن انجيل است كه قرآن آن را هاي چهارگانهانجيل
ارد كه ه اين معنا را تصديق دداند، و ليكن با اين حال همين مقدار كه از انجيل و تورات اصلي باقيماندنازل بر خود مسيح مي

 .آيداي به اين معنا ميخداي تعالي عنايت خاصي به مساله تقواي ديني دارد و ان شاء اللَّه تعالي به زودي اشاره

رده و بايد نازل ك فرمايد اهل انجيل بايد حكم كنند به آنچه كه خدا در انجيلمي "وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ "
دانست همانطور كه گفتيم خداي تعالي در انجيل تصديق تورات و شرايع آن را نازل كرده مگر بعضي از چيزهايي را كه 

چون نسخ شده انجيل نازل بر عيسي )ع( آنها را استثناء كرده، چون بعد از آنكه انجيل تورات را در شرايع و احكامش 
ه در تورات حرام بود حالل كرد، قهرا عمل به ساير دستورات تورات يعني عمل به غير آنچه تصديق كرد و بعضي از چيزها ك

انجيل حالل كرده عمل به احكامي خواهد بود كه خدا در انجيل نازل كرده و اين خود روشن است و از همين جا استدالل 
ورات شود، همانطور كه تروشن مي "استانجيل مشتمل بر احكامي مفصل  "بعضي از مفسرين به آيه مورد بحث بر اينكه

 :سخن درستي نيست و وجه ضعف و نادرستي آن روشن است. و اما اينكه فرمود« 1»مشتمل بر احكامي ديگر است 



ليحكم  و "اين جمله تشديد و تاكيد همان مطلبي است كه از جمله: "وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ "
را سه نوبت تكرار كرد دو بار در امر يهود و يك بار در امر نصارا، به  "يحكم "شد، و اگر خداي تعالي كلمهاستفاده مي "...

منظور همان تشديد و تاكيد بود، چيزي كه هست در اين سه نوبت تكرار كردن، مختصر اختالفي هست، در باره كساني كه 
، "ونَوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُ "كرده يك بار تعبير كرد به اينكه كافرند، حكم نكنند به آنچه خدا نازل

 "ئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَفَأُول "و بار سوم تعبير كرد به اينكه فاسقند، "فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "و يك بار تعبير كرد به اينكه ظالمند،
 .تيجه هم كفر را عليه آنان تثبيت كرد و هم ظلم را و هم فسق رادر ن

 و شايد وجه اينكه فسق را در موقع تعرض حال نصارا و كفر و ظلم را در آنجا كه به يهود

__________________________________________________ 
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شود ذكر كرده، اين بوده كه نصارا توحيد را مبدل به تثليث و سه خدايي كردند، و دين تورات را رها نموده بزرگ ربوط ميم
آنان بولس دين مسيح را ديني مستقل و جداي از دين موسي معرفي و قلمداد كرد، ديني كه هيچ حكمي ندارد، زيرا 

اشته شد، و در نتيجه اين كجرويها و به صرف يك تاويل و توجيه كه احكامش با فدا كردن مسيح خود را براي بشر بر د
بولس كرده بود نصارا از دين توحيد و شريعت آن خارج شد، پس از دين خدا و دين حق فاسق گشتند، چون فسق به معناي 

 .خارج شدن چيزي از جايگاه اصليش است، نظير خارج شدن مغز گردو از پوسته آن

ه فسق را در باره نصارا به كار برد؟ و اما اينكه چرا كفر و ظلم را در حق يهود به كار بست؟ چه بسا پس معلوم شد چرا كلم
اي نداشتند و اگر احكام و معارف تورات را رد كردند عالما و عامدا علتش اين باشد كه يهود نسبت به دين موسي هيچ شبهه
 .رد كردند، و اين خود كفر به آيات خدا و ظلم به آن است

كَ فَأُولئِ "، و ديگري آمده:"وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ "گانه كه در آخر يكي آمده:و اين آيات سه
كه ندارد، بلآيات مطلقي است كه اختصاص به قوم يهود و نصارا  "فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ "، و در سومي آمده:"هُمُ الظَّالِمُونَ

 .شودشامل همه كساني است كه چنين كنند، هر چند كه در مورد بحث منطبق با اهل كتاب مي

 269معناي كفر كسي كه بدانچه خدا نازل فرموده حكم نكند[ ..... ص : ]

اند، ردهكمفسرين در معناي كفر كسي كه بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند اختالف كرده، هر يك آن را بر مصداقي منطبق 
، ديگري گفته آن حاكمي است كه در زمامداريش «1»اي است كه به غير ما انزل اللَّه حكم كند يكي گفته منظور آن قاضي

، سومي گفته آن اهل بدعتي است كه غير سنت اسالم را قرار داده و رواج «1»بر خالف آنچه خدا نازل كرده رفتار نمايد 
فت گوئيم كه مخالي است فقهي و اينجا جاي بحث در آن نيست و ليكن به طور اجمال مياو گو اينكه اين مساله« 2»دهد 

حكم شرعي و يا هر امري كه در دين خدا ثابت شده باشد، در صورتي كه انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آن را رد كند كافر 
شود بلكه كند كافر نميتنها در عمل مخالفت ميكند بلكه شود، بله در صورتي كه علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نميمي

شود، براي اينكه در امر آن قصور كرده، و در صورتي كه علم به ثبوت آن ندارد نه رد آن باعث كفر و نه تنها باعث فسق مي
 شود، چون در اين صورت در قصورش معذور است، مگرمخالفت عمل آن باعث فسق مي

__________________________________________________ 
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ر توانسته در پي تحصيل علم به وظائف ديني خود بر آيد باي از مقدمات آن تقصير كرده باشد، مثال با اينكه ميآنكه در پاره
شود و اختصاص به يك مورد و دو مورد اند ميهمه آن مواردي كه مفسرين ذكر كرده نيامده باشد پس آيه شريفه شامل

 .ندارد و اطالعات بيش از اين را بايد در كتب فقه جستجو كرد

 278قرآن مجيد بر كتب آسماني[ ..... ص :  "مهيمن بودن "مراد از]

گرفته شده  "هيمنه "از ماده "مهيمن "كلمه "يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِوَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَ "
ء ء مهيمن بر آن شيآيد معناي هيمنه چيزي بر چيز ديگر اين است كه آن شيو به طوري كه از موارد استعمال آن بر مي

ء و تسلط در انواع د، بلكه هيمنه تسلط در حفظ و مراقبت آن شيگوينديگر تسلط داشته باشد، البته هر تسلطي را هيمنه نمي
تصرف در آن است، و حال قرآن كه خداي تعالي در اين آيه در مقام توصيف آن است نسبت به ساير كتب آسماني همين 

است،  "باشدچيزي ميبيانگر هر  -"ءٍتِبْياناً لِكُلِّ شَيْ "حال است، چون خداي تعالي در جاي ديگر قرآن فرموده كه قرآن
آري قرآن از كتب آسماني آنچه كه جنبه زير بنا و ريشه دارد و قابل تغيير نيست گرفته و آنچه از فروع كه قابل نسخ بوده و 

كرد آن احكام احكامي بود كه در مرور زمان دست تحول، خود به خود آن بايد نسخ شود نسخ كرده، چون اگر نسخ نميمي
بينيم آورد، لذا ميو به شكلي كه متناسب با حال بشر و كمك كار او در صراط ترقي و تكامل باشد در ميبرد را از بين مي

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ  "، و نيز فرموده:«1» "إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ "فرمايد:كه خداي تعالي در وصف قرآن مي
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي  "، و نيز فرموده:«1» "رٍ مِنْها أَوْ مِثْلِهانُنْسِها نَأْتِ بِخَيْ

الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ، وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ يُحِلُّ لَهُمُ 
 .«2» "أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَ الْأَغْاللَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي 

__________________________________________________ 

كند كه استوارترين راه و هدف است، و هيچيك از احكامش دستخوش اين قرآن بشر را به راه و هدفي هدايت مي(1)
 ."4سوره اسراء، آيه  "شود.گي نميفرسودگي و كهنه

 ."142سوره بقره، آيه  "آوريم.از آن را مي كنيم مگر آنكه مثل آن و يا بهترما هيچ آيتي را نسخ نمي(2)

اي را كه نامش را در كتب آسماني قبل يعني در تورات و انجيل ديده كنند آن پيامبر در َ نخواندهكساني كه پيروي مي(3)
را  ايهكند، هر پاكيزبينند، پيامبري كه آنان را به هر كار نيك امر و از هر كار زشت نهي ميبودند و هم اكنون نيز مي

ي اعتبار كرد لغو و بكند و احكام دست و پا گيري كه بر دوششان سنگيني ميبرايشان حالل و هر پليدي را بر آنان حرام مي
كنند، و آن نوري كه با وي هست دنبال روي آورند و احترامش را دارند و ياريش ميسازد، كساني كه به وي ايمان ميمي
 ."122سوره اعراف، آيه  ".تنها اين چنين كساني رستگارانند نمايند، اين چنين كسان آريمي
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 270تصديق تورات و انجيل با اعتقاد به منسوخ گشتن و تكميل آنها با قرآن، منافات ندارد[ ..... ص : ]

مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  "فرمايد:ميمتمم جمله قبل است كه  "وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ "فرمايد:پس جمله مورد بحث كه مي
دهد، چون اگر اين جمله نبود ممكن بود كسي توهم كند كه الزمه تصديق متممي است كه آن را توضيح هم مي "الْكِتابِ



به اينكه  دتورات و انجيل اين است كه قرآن احكام و شرايع آن دو را نيز تصديق كرده باشد، به اين معنا كه حكم كرده باش
شرايع تورات و انجيل هم اكنون نيز باقي است، و قرآن هيچ تغيير و تبديلي در آن نداده، و همين كه فرمود: قرآن در عين 

فهماند كه ماند، و مياينكه تورات و انجيل را تصديق دارد، مهيمن بر آن دو نيز هست، ديگر جاي اين توهم باقي نمي
گونه  تواند هركه قرآن قبول دارد كه اين دو كتاب از ناحيه خدا نازل شده، و خداي تعالي ميتصديق قرآن به اين معنا است 

اي ديگر را تكميل كند، هم چنان كه جمله بعدي كه در ذيل آيه اي احكام آن دو را نسخ، و پارهتصرفي در آنها بنمايد، پاره
 ."للَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً، وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْوَ لَوْ شاءَ ا "فرمايد:است به اين نكته اشاره نموده و مي

اين است كه قرآن قبول دارد كه تورات و انجيل و معارف و احكامش از  "مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ "بنا بر اين معناي جمله:
بود، پس منافات ندارد كه در عين اينكه از ناحيه خدا بوده  ناحيه خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسانهاي قبل از اين

امروز نسخ و تكميل شود، چيزي از آنها حذف و چيز ديگري اضافه شود، همانطور كه مسيح )ع( و يا انجيل مسيح )ع( 
معنا را از آن مصدق تورات بود، و در عين حال بعضي از محرمات تورات را حذف نموده، آنها را حالل كرد و قرآن كريم اين 

 .«1» "وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "جناب حكايت نموده كه فرمود:

يعني وقتي شريعت نازله به تو و شريعتي كه در  "فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ، وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ "
گنجينه قرآن تو، به وديعه سپرده شده حق باشد، به اين معنا كه هم آن احكامش كه موافق با كتب آسماني قبل است حق 

 باشد، و هم آنچه كه مخالف آنها است حق باشد، بدان جهت كه مهيمن بر آنها است، پس تو جز اين وظيفه

__________________________________________________ 

نم ام تا براي شما حالل كمن فرستاده به سوي بني اسرائيلم، در حالي كه تورات موجود را تصديق دارم، فرستاده شده(1)
 ."24سوره آل عمران، آيه  ".بعضي از چيزهايي كه بر شما حرام بود
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ه خود تو نازل كرده در بين مردم حكم كني، و به خاطر به دست آوردن دل آنها از طريقه حقي كه به نداري كه بدانچه خدا ب
و  كند(تو نازل شده عدول نكني و منظور از مردم يا خصوص اهل كتاب است، )هم چنان كه ظاهر آيات قبل آن را تاييد مي

 .(نمايديا عموم مردم است )هم چنان كه آيات بعد آن را تاييد مي

حكم در بين اهل كتاب و يا در بين مردم باشد،  "فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ "شود كه احتمال اينكه منظور از جمله:و از اينجا روشن مي
سازد، و آن اين است كه بنا بر آن بايد چيزي هر دو احتمالي است جائز، چيزي كه هست يك اشكال احتمال اول را بعيد مي

دانيم كه خداي تعالي بر بوده، براي اينكه مي "فاحكم بينهم ان حكمت "مثال گفت تقدير كالمدر كالم در تقدير گرفت و 
رسول گرامي اسالم واجب نكرده بود كه حتما در اختالفات اهل كتاب مداخله نموده و حكم كند، عالوه بر اينكه اهل كتاب 

كتاب تو را حكم قرار دادند، در بين آنان حكم  حكم آن حضرت را قبول نداشتند، پس تقدير كالم چنين است كه اگر اهل
بكن، تازه در همين صورت نيز حكم كردن را واجب متعين نكرده بلكه آن جناب را مخير كرده بين حكم كردن و اعراض 

 ."... فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ "نمودن، و لذا فرموده:

ين را با بايست منافقال اول يعني حكم كردن در بين اهل كتاب به تنهايي منظور بود، ديگر نميعالوه بر اينكه اگر احتم
يهود ذكر كند، و حال آنكه در اول آيات آنان را هم ذكر كرده، پس هيچ موجبي نيست كه ما به صرف اينكه قبال ذكر يهود 

را مختص در مورد آنان بدانيم، چون همانطور كه گفتيم  را تنها به يهود بر گردانده و دستور "بينهم "به ميان آمده ضمير
 "تر آن است كه بگوئيم به داللت مقام احتمال دوم منظور است، و ضميرذكر غير يهود نيز به ميان آمده بود، پس مناسب

 .كل بشر است "نا َ "گردد، و منظور ازبر مي "نا َ "به كلمه "بينهم



 :جار و مجروري است متعلق به جمله "اءَكَعَمَّا ج "شود كه جملهو نيز روشن مي

شود، و اصال احتياجي به آن نيست، و بر اين حساب متعدي نمي "عن "و اگر بپرسي ماده تبعيت با حرف "وَ ال تَتَّبِعْ "
ي از ايدر خصوص مورد بحث معن "وَ ال تَتَّبِعْ "گوئيم: بله، و ليكن جملهاحتياجي به آن جار و مجرور نبود، و در پاسخ مي

ا دهد: )و باعراض يا عدول و يا چيزي از اين قبيل در آن اشراب شده، در حقيقت اين كلمه فقط در اين مورد چنين معنا مي
 .(اعراض از آنچه به تو داده شده، هوا هوسهاي آنان را پيروي مكن

به معناي رفتن به راهي است كه واضح و  "شرع "هگويد كلمراغب در مفردات مي "لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً "
 معنايش اين است كه من خط  "شرعت له طريقا "گويند:ايمن از انحراف باشد، وقتي مي

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

در اول مصدر بوده، و بعدا آن را نام براي همان  "شرع "مشي و روشي روشن پيش پايش گذاشتم، و اين كلمه يعني كلمه
هاي الهيه نموده و گفتند: مسيحيت يك شرع )به كسر شين( و يا قه و روش كردند، و در آخر بطور استعاره نام طريقتطري

اند: تهبعضي گف -گويدتا آنجا كه مي -به فتحه شين( و يك شريعت است، و شرعه و منهاج به همين معنا است،)يك شرع 
اند آن را به شريعه نهر )آن راهي كه افراد و حيوانات از آن راه به كه خواسته اند از اين باب بودهاگر شريعت را شريعت خوانده

 «1»روند( تشبيه كنند. لب نهر مي

د، به اند از شريعت به معناي طريقه گرفته باشنو چه بسا كه مطلب عكس اين باشد، يعني اگر راه به لب نهر را شريعه گفته
اند با اين نامگذاري از روشني آن خبر هل هر محلي روشن و واضح بوده، خواستهاين مناسبت كه چون راه به لب آب براي ا

ش معناي "نهج االمر و انهج "گويند:ها، به معناي طريق واضح است، وقتي ميبه فتح نون و سكون "نهج "دهند، و اما كلمه
نيز به همان معنا است.  "منهاج "و "منهج "اين است كه فالني فالن امر را روشن و واضح كرد، و مصدر ميمي آن يعني

«1» 

 273گفتاري پيرامون معناي شريعت فرق بين شريعت و دين و ملت در اصطالح قرآن ..... ص : 

 اشاره

قه معناي طري "ملت "و كلمه "دين "همانطور كه قبال خاطرنشان كرديم كلمه شريعت به معناي طريق است، و اما كلمه
انتخاب و اتخاذ شده باشد، ليكن ظاهرا در عرف و اصطالح قرآن كريم كلمه شريعت در اي كه خاصي است، يعني طريقه

إِنَّ  "تر از معناي دين است، هم چنان كه آيات زير بر آن داللت دارد، توجه بفرمائيد:شود كه خصوصيمعنايي استعمال مي
كه از اين « 3» "لْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَوَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ا "،«2» "الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ
آيد هر طريقه و مسلكي در پرستش خداي تعالي دين هست ولي دين مقبول درگاه خدا تنها اسالم دو آيه به خوبي بر مي

 است، پس دين از نظر قرآن معنايي عمومي و

__________________________________________________ 

 .122مفردات راغب ص (1)

 .242مفردات راغب ص (2)

 ."14سوره آل عمران، آيه  "دين نزد خدا و مقبول درگاه او تنها اسالم است.(3)

 .شود، و او در آخرت از زيانكاران استو كسي كه غير از اسالم ديني ديگر بپذيرد از او قبول نمي(4)



 ."22عمران، آيه  سوره آل "
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ك براي هر ي -"لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً "فرمايد:وسيع دارد، حال اگر آن دو آيه را ضميمه كنيم به آيه زير كه مي
، اين معنا بدست «1» "شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهاثُمَّ جَعَلْناكَ عَلي  "، و به آيه"از شما پيامبران شرعه و منهاجي قرار داديم

ها و يا پيامبري از پيامبران مبعوث اي كه براي امتي از امتاي خاص، يعني طريقهآيد كه شريعت عبارت است از طريقهمي
ريعت ت عيسي، و شبه شريعت تعيين و آماده شده باشد، مانند شريعت نوح، و شريعت ابراهيم، و شريعت موسي، و شريع

خواهد باشد، پس محمد )ص(، و اما دين عبارت است از سنت و طريقه الهيه حال خاص به هر پيامبري و يا هر قومي كه مي
پذيرد، ولي دين به معناي تر از كلمه شريعت دارد، و به همين جهت است كه شريعت نسخ ميكلمه دين معنايي عمومي

 .اش قابل نسخ نيستعمومي

 274شود ولي دين قابل نسخ نيست[ ..... ص : دارد، شريعت نسخ مي "شريعت "معنايي عمومي تر از "دين "]

سبت توان هم به يك نفر نالبته در اين ميان فرق ديگري نيز بين شريعت و دين هست و آن اين است كه كلمه دين را مي
شود به يك نفر نسبت را نمي "شريعت "لي كلمهخواهد باشد وداد و هم به جماعت، حال هر فردي و هر جماعتي كه مي

شود داد، و مثال گفت فالني فالن شريعت را دارد، مگر آنكه يك نفر آورنده آن شريعت و يا قائم به امر آن باشد، پس مي
ن تواشود گفت شريعت مسلمانان و يهوديان هم چنان كه ميگفت دين مسلمانان و دين يهوديان و دين عيسويان و نيز مي

توان گفت شريعت زيد و عمرو، و شايد ولي نمي ... گفت دين و شريعت خدا و دين و شريعت محمد و دين زيد و عمرو و
بويي از يك معناي حدثي هست و آن عبارت است از تمهيد طريق و نصب  "شريعت "علت آن اين باشد كه در معناي كلمه

اي كه براي فالن پيغمبر و يا ه خدا مهيا و آماده كرده و يا طريقهاي كتوان گفت شريعت عبارت است از طريقهآن، پس مي
اي كه براي سابق هست، به اضافه چيزهايي كه در آن شرايع نبوده و يا توان گفت طريقهفالن امت معين شده، ولي نمي

در  اند، هر چند كهحدهكنايه است از اينكه تمامي شرايع قبل از اسالم و شريعت اسالم حسب لب و واقع داراي حقيقتي وا
وا أَنْ أَقِيمُ "هاي مختلف به خاطر استعدادهاي مختلف آنان اشكال و دستورات مختلفي دارند، هم چنان كه آيه شريفه:امت

 .نيز بر اين معنا اشعار و بلكه داللت دارد« 1» "الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

 گوئيم همه ايندهيم و ميسبت ميهاي خاصه را به دين نبنا بر اين اگر شريعت

__________________________________________________ 

 ."12سوره جاثيه، آيه  "و سپس تو را بر شريعتي از امر دين قرار داديم، پس همان شريعت را پيروي كن.(1)

 ."12سوره شوري، آيه  "دين را بپا داريد، و در آن متفرق مشويد.(2)
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ي در كنند، نظير نسبت دادن احكام جزئها يكديگر را نسخ ميها دين خدا است، با اينكه دين يكي است ولي شريعتشريعت
ام دين گوئيم فالن حكم از احكاسالم، به اصل دين است، با اينكه اين احكام بعضي ناسخ و بعضي منسوخند با اين حال مي

فالن حكم از احكام دين اسالم است، بنا بر اين بايد گفت: خداي سبحان بندگان خود را جز به اسالم بوده و نسخ شده و يا 
يك دين متعبد نكرده، و آن يك دين عبارت است از تسليم او شدن چيزي كه هست براي رسيدن بندگان به اين هدف 

ها و يني استعداد داشته و آن سنتهاي متنوعي باب كرده، چون هر امتي مقدار معراههاي مختلفي قرار داده، و سنت
بينيم چه بسا شده كه در ها عبارت است از شريعت نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد )ص(، هم چنان كه ميشريعت



اي بعضي از احكام به وسيله بعضي ديگر نسخ شده، براي اينكه مصلحت حكم منسوخ مدتش سر آمده، و شريعت واحده
سخ فرا رسيده، مانند نسخ شدن حكم حبس ابد در زناي زنان كه نسخ شد، و حكم تازيانه و زمان براي مصلحت حكم نا

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ  "سنگسار به جاي آن آمد، و مانند مثالهايي ديگر، دليل بر اين معنا آيه شريفه:
 .آيدبه زودي تفسيرش مياست كه  "لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ ...

 272[ ..... ص : "دين "و "شريعت "و نسبت آن با "ملت "معناي كلمه]

به چه معنا است؟ و معناي آن چه  "ملت "تا اينجا معناي شريعت و دين و فرق بين آن دو روشن شد، حال ببينيم كلمه
ويا در اين ماده بويي از معناي مهلت دادن ، و گ"سنت زندگي يك قوم "نسبتي با شريعت و دين دارد؟ ملت عبارت است از

باشد، البته اصل در معناي اين كلمه آن  "اي كه از غير گرفته شدهطريقه "شود ازوجود دارد، در اين صورت ملت عبارت مي
 تر است اين است كه ممكن است مرادف با كلمه شريعت باشد، به اين معناطور كه بايد روشن نيست، آنچه به ذهن نزديك
 "و "ملت "، بله اين فرق بين دو كلمه"دين "اي خاص، به خالف كلمهكه ملت هم مثل شريعت عبارت است از طريقه

شود، و به اين عنايت آن طريقه را شريعت هست، كه شريعت از اين جهت در آن طريقه خاص استعمال مي "شريعت
 "ه، و كلم"ور سلوك مردم به سوي او تهيه و تنظيم شدهاي است كه از ناحيه خداي تعالي و به منظطريقه ":گويند كهمي

مال دانند كه عاند و خود را ملزم ميشود كه مردمي آن طريقه را از غير گرفتهبه اين عنايت در آن طريقه استعمال مي "ملت
لت خدا، گويند ميدهند و نماز آن پيروي كنند، و چه بسا همين فرق باعث شده كه كلمه ملت را به خداي تعالي نسبت نمي

 گويند: ملت ابراهيم، چون ايندهند و ميگويند، و ملت را تنها به پيغمبران نسبت ميمي "شريعت خدا "و "دين خدا "ولي
گويند ملت مردمي با ايمان و دهند و ميها نسبت ميملت بيانگر سيره و سنت ابراهيم )ع( است و همچنين به مردم و امت

 ن، چون ايمايا ملت مردمي بي
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، و «1» "مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "دهد، در قرآن كريم آمده:ملت از سيره و سنت عملي آن مردم خبر مي
، وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ، وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ "ع( حكايت كرده كه گفت:)نيز از يوسف 

، كه در آيه اول كلمه ملت در مورد فرد، و در آيه دوم هم در مورد فرد و هم در مورد قوم «1» "إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ
 "است تنها در مورد قوم به كار رفته )توجه فرمائيد(استعمال شده، و در آيه بعدي كه حكايت كالم كفار به پيغمبران خويش 

 .«2» "لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا

پس خالصه آنچه گفتيم اين شد كه دين در اصطالح قرآن اعم از شريعت و ملت است و شريعت و ملت دو كلمه تقريبا 
 .يت لفظ در آن دو هستمترادفند با مختصر فرقي كه از حيث عنا

 276بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

ف است و هاي مختلاين جمله بيانگر علت اختالف شريعت "وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ "
را يك امت قرار دهد، و همه انسانها يك نوع باشند، چون منظور از امت واحده كردن همه انسانها اين نيست كه تكوينا آنها 

كنند، هم چنان كه در آيه زير انسانها را يك امت و يك نوع دانسته، همه انسانها يك نوع هستند، و يك جور زندگي مي



 "منِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَوَ لَوْ ال أَنْ يَكُونَ النَّا َُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْ "فرمايد:مي
«3». 

 276علت اختالف شرايع اين است كه غرض اصلي از شرايع، امتحان امتهاي مختلف االستعداد در ادوار مختلف است[ ..... ص : ]

ي كه استعداد همه آنها برابر باشد و در نتيجه نزديك به بلكه مراد اين است كه از نظر اعتبار آنها را امتي واحده كند، به طور
كار  از قبيل به "وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً "هم بودن درجاتشان همه بتوانند يك شريعت را قبول كنند، پس جمله:

، و بهتر بتواند جزاي شرط را كه بردن علت شرط است در جاي خود شرط تا معنا و مطلب بهتر در ذهن شنونده جاي گيرد
 است بهتر بفهمد و حاصل معنا اين است كه اگر ما "وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ "همان جمله

__________________________________________________ 

 ."122سوره بقره، آيه  "كيش ابراهيم معتدل بود و او از مشركين نبود.(1)

ورزند ترك گفته پيروي كيش پدرانم را كردم يعني مردمي را كه به خدا ايمان ندارند و به روز جزا كفر ميمن كيش (2)
 [.....] ."38سوره يوسف، آيه  "ابراهيم و اسحاق و يعقوب.

 ."12سوره ابراهيم، آيه  "كنيم مگر آنكه به كيش، ما برگرديد.شما را از سرزمين خود بيرون مي(3)

كرد كه همه انسانها را يك جور خلق كنيم، هر آينه براي انسانها نوع واحدي بودند و حكمت ما اقتضا مي اگر نبود كه(4)
 "داديم كه سقف آن از نقره باشد و نردبانهايي كه از آن باال روند.هايي قرار ميورزند خانهكساني كه به رحمان كفر مي

 ."22سوره زخرف، آيه 
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ه علت اختالف امتها شرايع مختلفي تشريع كرديم براي اين بود كه شما را در شريعتي كه داديم بيازمائيم، و ناگزير اين ب
به آن اشاره دارد، با يكديگر و در امتهاي مختلف خواهد بود، و قطعا منظور از اين عطا يا  "آتيكم "عطاهايي كه جمله

ست براي اينكه اگر چنين چيزي منظور بود بايد در يك زمان براي چند قوم كه مسكن و زبان و رنگهاي پوست بدن امتها ني
چند رنگ پوست داشتند چند شريعت تشريع كرده باشد، در حالي كه سابقه ندارد كه خداي عز و جل در يك زمان دو و يا 

دارج ها در من و ارتقاء انسانشود منظور اختالف استعدادها به حسب مرور زماچند شريعت تشريع كرده باشد، پس معلوم مي
ها در مواقف مختلف استعداد و آمادگي است و تكاليف الهي و احكامي كه او تشريع كرده، چيزي جز امتحان الهي انسان

دو طرف سعادت  ها درهايي است براي به فعليت در آوردن استعداد انسانحيات نيست و يا به تعبير ديگر تكاليف الهي وسيله
باز به تعبير ديگر وسيله مشخص كردن حزب رحمان و بندگان او از حزب شيطان است، هم چنان كه در كتاب و شقاوت، 

عزيز خدا نيز تعبيرهاي مختلف آمده و برگشت همه به يك معنا است، خداي تعالي در تعبير اول و اينكه سنت امتحان را در 
الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّا َِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ  وَ تِلْكَ "ها به جريان انداخته، فرموده است:بين انسان

نَ جاهَدُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِي خُلُوا الْجَنَّةَاللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْ
 .و آيات ديگري كه در اين باب هست« 1» "مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

 لُّفَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فاَل يَضِ "خوانيم: كه هنگام فرو فرستادن آدم به زمين فرموده:و در تعبير دوم مي
 .«1» "وَ ال يَشْقي وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي

 :خوانيم كه در گفتگويش با ابليس فرمودهو در تعبير سوم مي

__________________________________________________ 



گردانيم، خداي تعالي اين كار راي به منظورهايي ناگفتني و به اين ن مردم دست به دست ميما اين ايام راي در بي(1)
دارد و نيز به اين كند تا مؤمنين راي مشخص نموده، از شما گواهاني بگيرد و خدا ستمگران راي دوست نميمنظور مي
دون ايد كه براي از بين ببرد، شما خيال كردهكنند خالص نموده، كافران كند كه آنهايي راي كه دعوي ايمان ميمنظور مي

سوره آل عمران، آيه  "شويد؟.اينكه خدا مجاهدينتان راي مشخص و صابران راي از ديگران متمايز سازد داخل بهشت مي
131" 

يروي پپس اگر از ناحيه من به سوي شما و براي هدايتتان ديني آمد كه البته خواهد آمد بدانيد كه هر كس هدايت مرا (2)
گردد و هر كس از ياد من روي بگرداند معيشتي تنگ و نكبت بار خواهد داشت و ما او شود و نه گرفتار ميكند نه گمراه مي

 ."113سوره طه، آيه  "كنيم.راي در روز قيامت كور محشور مي
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هُمُ نْراً ... قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِوَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَ "
 نَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْالْمُخْلَصِينَ، قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِ

 .، در اين باب آيات ديگري نيز هست«1» "أَجْمَعِينَ

و سخن كوتاه اينكه اين عطايا و بخششهاي الهي كه به نوع انسانها و بر حسب اختالف استعداد آنها شده، از آنجا كه در 
زندگي  ها درو سنت الهي كه براي تكميل و تتميم سعادت انسان هاي مختلف اختالف داشته و نيز از آنجا كه شريعتزمان

هايي است الهي كه در اثر اختالف استعدادهاي بشر و تنوع ها امتحانواجب االجراء شده و نيز از آنجا كه همه اين شريعت
داي جهت است كه خآيد كه شريعتها نيز بايد مختلف باشند و بدين شود، ال جرم اين نتيجه به دست ميآن مختلف مي
را اينطور تعليل فرموده: كه چون اراده من تعلق گرفته به امتحان شما و ريز و درشت  "منهاج "و "شرعه "تعالي اختالف

لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ  "دهم، توجه فرمائيد:ام انجام ميهايي كه به شما انعام كردهكردن شما و اين امتحان را در نعمت
 ."هاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْمِنْ

ها قرار لكل امة جعلنا منكم، براي هر امتي از شما انسان ":شود كهاينطور مي -و خدا داناتر است -بنا بر اين معناي آيه
تر: براي هر امتي از شما شرعه و منهاج و يا به عبارتي سنت و روش ه، به جعل تشريعي نه تكويني به عبارت ساد"داديم

 ."و لو شاء اللَّه الخذكم امة واحدة و شرع لكم شريعة واحدة "زندگي معين كرديم:

كرد و ليكن آورد و يك شريعت براي اولين و آخرين شما تشريع ميخواست همه شما را يك امت به حساب ميو اگر مي
 .ازمايدهاي مختلف ارزاني داشته بيه براي هر امتي از شما شريعتي تشريع كرد تا شما را در آنچه از اين نعمتچنين نكرد بلك

طلبد )هم چنان كه اختالف پايه معلومات شاگردان كالسهاي مدرسه، اختالف آري اختالف نعمت اختالف امتحان را مي
 طلبد(، و چون غرض اصلي از شرايع،امتحان را مي

__________________________________________________ 

ابليس گفت پروردگارا به  ...به ياد آر آن زمان را كه پروردگارت به فرشتگان گفت من بشري خلق خواهم كرد كه (1)
خاطر اينكه مرا اغواء كردي و گمراهي را سر نوشت من ساختي من در زمين زندگي زميني را براي بشر فريبنده نموده و 

مگي آنان را اغواء خواهم كرد، اال آن بندگانت را كه در بندگي خالص باشند، خداي تعالي فرمود: صراط مستقيمي هم كه ه
واهند خمن بر خود حتم كردم همين است كه تو بر بندگان من دست نيابي مگر آنهايي كه خودشان غوايت و گمراهي را مي

 ."32سوره حجر، آيه  "ه همه آنان است.كنند و محققا جهنم ميعادگاو از تو پيروي مي
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 .امتحان است، پس ناگزير بايد شرايع نيز مختلف باشد

هاي مختلف عبارتند از: امت نوح، امت ابراهيم، امت موسي و امت عيسي و امت محمد )ص(، هم چنان كه آيه و اين امت
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ  "بر اين معنا داللت دارد، توجه فرمائيد: گذاري بر اين امت استزير كه در مقام منت

 .ها گذشتاش در اين نزديكيكه ترجمه« 1» "الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي

 "... رْجِعُكُمْ جَمِيعاًفَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَي اللَّهِ مَ "

 "د كلمهمانن "مرجع "امر از آن است به معناي شروع به سبقت گرفتن است و كلمه: "فاستبقوا "كه جمله: "استباق "مصدر
در اولش آمده، فرع  "فاء "مصدر است، چيزي كه هست مصدر ميمي رجوع است و اين جمله به داللت اينكه حرف "رجوع

دهد: ما اين متفرع شده و چنين معنا مي "لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً "زمه معناي جمله:اي است كه بر الو نتيجه
شريعت حقه را كه مهيمن بر ساير شرايع است، شريعت شما قرار داديم و قهرا خير و صالح شما در آن است، پس سبقت در 

تكاليف شريعت و به جاي سبقت گرفتن در عمل به اين احكام خود  خيرات كنيد، خيراتي كه عبارت است از همان احكام و
را مشغول به اختالفاتي كه بين شما و ديگران هست نكنيد كه مرجع و برگشت همه شما و آنان به سوي پروردگارتان است 

قاطع و قضاوتي دهد و بين شما و آنان حكمي كرديد خبر مياش اختالف ميو پروردگارتان شما را به آنچه كه در باره
 .عادالنه خواهد كرد

 "... وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ "

لَّهُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ ال "فرمود:اين جمله كه در اول آيه قرار دارد از نظر مضمون متصل و متحد با آيه قبلي است كه مي
اي كه بر جمله مورد بحث مترتب و يا به عبارت ديگر فرعي كه بر آن ، چيزي كه هست اينكه نتيجه"واءَهُمْوَ ال تَتَّبِعْ أَهْ

متفرع شده، غير از آن فرعي است كه به اين جمله متفرع شده است و از همين تفاوت فرع، علت اينكه چرا عين آن عبارت 
 .آيددو بار تكرار شده است به دست مي

هاي مردم بر داد به اينكه رسول خدا )ص( بر طبق ما انزل اللَّه حكم كند و از پيروي هوا و هو َور ميآري آيه اولي دست
حذر باشد براي اينكه ما انزل اللَّه شريعتي است كه براي پيامبر اسالم و امتش تشريع شده و بر آنان واجب است كه در اين 

 خيرات سبقت گرفته و

__________________________________________________ 

 ."12سوره شوري، آيه (1)
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هاي مردم بر حذر باشد و دهد كه بر طبق ما انزل اللَّه حكم كند و از پيروي هوا و هو َشتاب كنند، ولي آيه دوم دستور مي
ل خود ناشي از فسق آنان و كاشف از اضال براي مردم بيان كند كه اگر از اين دستور سرپيچي كنند اين اعراض و سر پيچي،

يراً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِ "كند و خودش فرموده:الهي است، چون خداي تعالي به غير از فاسقان كسي را اضالل نمي
 .«1» "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ

ل، آن هاي آيه قببحث به منزله بياني است براي بعضي از قسمتپس حاصل آنچه تا اينجا گفتيم اين شد كه آيه مورد 
هايي كه احتياج به بيان داشته و آن اين است كه چرا هواپرستان از پيروي آنچه خداي تعالي نازل كرده و به حق هم قسمت

ه افراد است كه اينگون فرمايد: علتش ايننازل كرده )و هيچ نقطه ضعف و باطلي در آن نيست( روي گردانند؟ در اين آيه مي
و خداي تعالي خواسته است به خاطر بعضي از گناهان كه موجب فسق ايشان شده، ايشان را بگيرد، و  -اكثرا فاسق هستند

 اند، عطفبطوري كه گفته "وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ "گرفتن خدا همان اضالل ظاهري است، پس اينكه فرموده:



 "الكتاب "در "الم "و "الف "تر آن است كه، و بنا بر اين مناسب"وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ "در جمله: "كتاب "ر كلمهاست ب
ما به سوي تو احكامي را نازل  "شود:وار، به معناي حدثي داشته باشد كه در اين صورت معناي جمله چنين مياشعاري اشاره

 ."... و نيز اين را نازل كرديم كه بين آنان بدانچه خدا نازل كرده حكم كن كرديم كه بر آنان نوشته بوديم

 208عصمت پيامبر )ص( به معناي مختار نبودن او در اعمال نيست[ ..... ص : ]

كرده به اينكه از فتنه  در اين جمله خداي تعالي پيامبرش را مامور "وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ "
مت، براي اين بوده كه عص -با اينكه پيامبرش به عصمت خدايي معصوم است -آنان بر حذر باشد و اگر چنين دستوري داده

كند به طوري كه ديگر نتواند راه خطا برود و در نتيجه نشود به او تكليف كرد، نه، عصمت اختيار را از معصوم سلب نمي
راي اينكه عصمت چيزي از سنخ ملكات علمي است و معلوم است كه علوم و ادراكات هرگز قواي عامله چنين اثري ندارد، ب

آورد و همچنين اعضايي كه حامل آن ادراكات است را از قدرت يكسان به فعل و ترك در را كه اعضا را به حركت در مي
كند بلكه صاحب اين ادراكات و اين قوا و اين اعضا هم  آورد و چنين اثري ندارد كه قدرت آنها را از فعل يا از ترك سلبنمي

 چنان مختار است و بطور يكسان هم قادر بر فعل است و هم قادر

__________________________________________________ 

 "ان را.فاسق كند مگركند و با اين مثل گمراه نميخداي تعالي با همين مثل بسياري را گمراه و بسياري را هدايت مي(1)
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 .بر ترك

، ما را از خوردن آن عصمت "فالن غذا مسموم است "هم چنان كه علم قطعي ما افراد معمولي و غير معصوم به اينكه
آيد دن به حركت در ميخوريم و ليكن در عين حال اعضاي بدن ما كه در عمل غذا خوردهد و هرگز چنين غذايي را نميمي

شوند، اين اعضا همانطور كه ممكن است يعني دست ما، دهان ما، زبان ما و دندانهاي ما ناتوان از خوردن آن غذا نمي
حركت بمانند و آن غذا را در جوف ما فرو نكنند، همچنين ممكن است به كار بيفتند و غذاي كذايي را در جوف ما بكنند بي

ت و زنند و دسكنند با خوردن چيزي مثل اينگونه غذاها به اين عمل دست ميم افرادي كه انتحار ميبيني)هم چنان كه مي
افتد( پس با وجود عصمت باز فعل براي معصوم اختياري است، هر دهان و دندان و حلقشان در فرو بردن آن سم به كار مي

عمل از آدمي سر بزند، )و اگر در حال انتحار سر  چند تا زماني كه علم مورد بحث وجود داشته باشد محال است كه آن
 .(بردزند اندوه فراوان و يا خشم بيرون از حد آن علم را از ياد ميمي

مُ وَ كانَ لَءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْوَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ "و ما در تفسير آيه شريفه:
 "فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

 .، بحثي در اين باره نموديم«1»

 200روي گرداندن مردم از رسول اللَّه )ص( و دعوت او، نبايد موجب غصه خوردن پيامبر )ص( گردد[ ..... ص : ]

اين جمله مساله اضالل و گمراهي ايشان به دنبال فسقشان را  "ذُنُوبِهِمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ "
يا أَيُّهَا  ":فرمودكند كه تفصيلش گذشت، در اين جمله به اول گفتار در آيات مورد بحث برگشت شده، آنجا كه ميبيان مي

اين آيه مورد بحث نيز مثل همان آيه، موجب تسليت در آرامش  و بنا بر "الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ...



خواهد آن جناب را دلخوش سازد و به او چيزي تعليم دهد كه با فرا گرفتن آن، ديگر غم و اندوه رسول خدا )ص( است و مي
از پذيرفتن دعوت حقه به دلش راه نيابد و خداي عز و جل در تمام موارد آن حضرت را از اندوه نهي كرده و از اينكه مردم 

كرد كردند و از قبول چيزي كه مايه رشدشان بود و به سوي سبيل رشاد و رستگاري رهنمونشان ميآن جناب اعراض مي
توانند خداي تعالي را در مردم نمي "داد كه:شد، دلداريش داده و آن نكته را تعليمش مينمودند دلگير مياستنكاف مي

ز سازند، بلكه خدا بر كار خود مسلط و غالب است و همو است آن كسي كه اين اعراض ملكش به ستوه آورده و عاج
 كنندگان از پذيرفتن حق را به جرم فسقشان گمراه كرده و اگر دلهايشان از راه مستقيم متمايل به بيراهه

__________________________________________________ 
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است او چنين كرده )زيرا زمام دلها به دست او است( و با سلب توفيق و استدراج رجس و پليدي را هوا و هدف آنان قرار داده 
همه به دست  و وقتي زمام امر« 1» "وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ ال يُعْجِزُونَ "ها است كه فرموده:و در باره همين

هايش فوت سازد و هرگز چيزي از خواستهخداي سبحان است و او هر پليدي و رجسي را از ساحت دين مقدسش دور مي
 .ماندشود ديگر هيچ وجهي براي غم و غصه پيامبرش باقي نمينمي

پس  -فاعلم "همين معنا اشاره كند يعني با آوردن كلمه بخواهد به "... فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ "و چه بسا كه جمله:
و يا  "فان تولوا فانما يريد اللَّه ... ":فرمودبخواهد آن جناب را همانطور كه گفتيم تعليم دهد و گرنه مي "بدان اي پيامبر

يفري راض كفار خود كآورد پس برگشت معناي آيه به تعليم اين معنا است كه اععبارت ديگري كه اين معنا را برساند مي
است از ناحيه خداي تعالي و دست خدا در آن دخالت دارد، ديگر جا ندارد كه رسول گراميش غصه بخورد كه چرا مردم از 

ان و هاي خداي تعالي به بندگاش تنها ابالغ پياماي است كه وظيفهپذيرفتن دعوت به حق او روي گردانند؟ او يك فرستاده
است، بله اگر فرضا چيزي او را اندوهگين كند، حتما بايد چيزي باشد كه بر اراده خداي تعالي در امر  دعوت آنان به راه خدا

اش شكست دهد و چون هيچ چيزي نيست كه خدا را شكست دهد و دعوت ديني )العياذ باللَّه( غلبه كند و خدا را در اراده
دهد، يكي را با تسخير الهيش سلب توفيق بيراهه سوق ميبلكه او است كه همه خاليق را به اين سو و آن سو به راه و 

 .دهد پس هيچ مجوز و موجبي براي غصه خوردن آن جناب نيستكند و آن ديگري را توفيق ميمي

 :خداي تعالي در جاي ديگر اين حقيقت را به بياني ديگر متعرض شده و فرموده

مَلًا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَفَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلي آثارِهِمْ إِنْ  "
براي  ،كند اگر رسوالني را به منظور انذار و تبشير ديني گسيل داشتهكه بيان مي« 1» "وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً

 شوند بلكه همه اينهامند مياين نبوده كه تمامي مردم ايمان بياورند آن چنان كه همگي از امور مادي بهره

__________________________________________________ 

توانند نها نميآ و كساني كه كفر ورزيدند، نپندارند كه از خدا پيشي گرفته و از چنگ او گريختند و او را شكست دادند نه،(1)
 ."24سوره انفال، آيه  "خدا را به تنگ بياورند.

و شايد تو بعد از اعراض آنان و به خاطر اينكه به اين قرآن ايمان نياوردند خود را از شدت اندوه هالك كني و نبايد (2)
ت آنچه در روي زمين اسبيني، چنين كني و بايد بداني كه غرض از تشريع شريعت تو آزمايش آنان است هم چنان كه مي

ها را به صورت خاكي خشك در فريبنده كرديم تا آنان را بيازمائيم كه كدامشان عمل بهتري دارند و همين ما آن فريبنده
 ."2سوره كهف، آيه  ".آوريممي
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شخص كند كه بهترين آنان از حيث عمل آزمايد تا مامتحان و آزمايشي است كه خداي تعالي به وسيله آن، مردم را مي
چه در آن كرد، دنيايي كه خودش و آنداشت و نه دنيا را اينقدر فريبنده ميكيست؟ و اگر جز اين بود نه پيغمبراني گسيل مي

است به زودي باطل و فاني خواهد شد و جز خاك خالي يعني خاكي كه تهي از افراد كفر پيشه و از دين حق برگشته و خالي 
اي كه دل آن افراد را فريفته باقي نخواهد ماند پس جا ندارد كه تو از كفر و اعراض آنان تاسف بخوري و خود ز هر فريبندها

نتيجه شدن كار ما و كند شدن قدرت و اراده ما را هالك گرداني، براي اينكه كفر و اعراض آنان باعث بطالن و بي
 .شودنمي

ه كه قرار گرفت "أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ ... "اين جمله در جاي تعليل براي جمله: " َِ لَفاسِقُونَوَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّا "
 .بيانش گذشت

آمده  سر آن بر "فاء "اين جمله به دليل اينكه حرف "أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ؟ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ "
پرسد: با گيري از مضمون آيه قبلي است كه سخن از اعراض كفار داشت، تفريعي است سؤال گونه كه ميتفريع و نتيجه

كنند ديني است كه از ناحيه خدا نازل شده و دين حقي است كه خود آنان نيز اينكه آن ديني كه از قبولش اعراض مي
كنند؟ ممكن هم هست آيه مورد بحث و عادت جاهليت از آن دين اعراض مي دانند حق است، پس چرا به خاطر رسوممي

 .گيري و بيان لوازمي باشد كه همه آيات قبلي، آن لوازم را در بر دارددر مقام نتيجه

و معناي آيه اين است كه وقتي اين احكام و شرايع حق، از ناحيه خدا نازل شده باشد و غير از اين احكام، ديگر هيچ حكم 
قي وجود نداشته باشد و هر حكمي كه باشد حكم جاهليت و ناشي از هوا و هوسهاي جاهالن باشد پس اين كساني كه از ح

گردند؟ با اينكه غير از اين احكام ديگر هيچ حكمي خواهند؟ و به دنبال چه حكمي ميكنند چه ميحكم حق اعراض مي
براي اين مردمي كه ادعاي ايمان دارند هيچ حكمي بهتر از حكم خدا  نيست مگر آنكه از احكام جاهليت است، و نيز با اينكه

 .طلبند؟نيست باز هم حكم جاهليت را مي

ي است استفهام "وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً "استفهامي است توبيخي و جمله: "أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ "بنا بر اين جمله:
و معلوم است كه هر حكمي به  "هيچ احدي نيست كه حكمش بهتر از حكم خدا باشد "است كه:انكاري و معنايش اين 

لِقَوْمٍ  "شود )و گرنه هيچ عاقلي حاضر نيست خود را محكوم به حكم غير خود كند( و جمله:خاطر خوبيش پيروي مي
 همان افرادي اي است به كه در آن وصف يقين اعتبار شده، در حقيقت گوشه و كنايه "يُوقِنُونَ
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پذيرند، به اين بيان كه اگر اينها در ادعايشان )ايمان به خدا( صادق باشند بايد به آيات خدا يقين داشته كه حكم خدا را نمي
 .باشند و كساني كه به آيات خدا يقين دارند قطعا منكر اين هستند كه حكم كسي بهتر از حكم خداي سبحان باشد

ا تكلم مع و ي "من "اين را هم بايد دانست كه در اين آيات كه تفسير شد، چند التفات به كار رفته، التفاتي از تكلم وحده
به غيبت و به عكس، يعني از غيبت به تكلم وحده و مع الغير، در يك جا خداي تعالي را غايب به حساب آورده  "ما "الغير

، يك "إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ "دنبالش خدا را متكلم مع الغير به حساب آورد و فرمود: "بُّ الْمُقْسِطِينَإِنَّ اللَّهَ يُحِ "فرمود:بود و مي
دنبالش همانان را حاضر و مخاطب قرار  "بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ "جا علماي يهود را غايب به حساب آورده و فرموده:

و همچنين التفاتهايي ديگر كه از آن التفاتها آنچه كه خداي تعالي غايب به حساب آمده،  "ونو اخش "فرمايد:داده و مي
منظور اين بوده كه مطلب و دستور را بزرگ و با اهميت معرفي كند، به خاطر اينكه دستور از ناحيه اللَّه تعالي است و آنچه 

ب را به خودش به تنهايي نسبت دهد و بفهماند كه هيچ كه بطور متكلم وحده آمده، منظور اين بوده كه خداي تعالي مطل



ولي و شفيعي در اين مطلب دخالت ندارد، تا اگر مطلب تشويق باشد، شنونده بفهمد اين خداي تعالي است كه دارد تشويق 
ان به عهد نندگكشد و او بزرگوارتر از آن است كه به وعده خود وفا نكند بلكه بزرگتر از همه وفا ككند و يا خط نشان ميمي

كند تهديد كننده خداي تعالي است و هيچ ولي و است و اگر تهديد باشد شنونده بيشتر دچار وحشت شود، چون فكر مي
اي را نفي و هر سببي را طرد كرده، )دقت تواند تهديد او را بر دارد چون امر به دست خود او است و او هر واسطهشفيعي نمي

 .تر شود، به بعضي از مباحث گذشته نيز سري بزنيدطلب روشنبفرمائيد( و اگر بخواهيد م
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 204[ ..... ص : "ال يَحْزُنْكَ ... "قضيه گفتگوي ابن صوريا )از احبار يهود( با رسول اللَّه )ص( در ذيل آيه:]

، از امام باقر )ع( روايت آورده كه "ذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ...يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّ "در مجمع البيان در تفسير آيه:
فرمود: زني از اشراف خيبر با مردي از اشراف همان قبيله زنا كرد و هر دو هم محصن بودند، يعني هم زن شوهر داشت و 

اي به د كراهت داشتند، نامههم مرد همسر داشت احبار يهوديان از سنگسار كردن آن دو به خاطر اينكه از اشراف بودن
كه  -تورات تر از حكميهوديان مدينه نوشتند كه از پيامبر اسالم حكم اين مساله را بپرسند به اين اميد كه حكم اسالم آسان

 اي از يهوديان مدينه باشد، سر انجام عده -سنگسار است
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بة بن عمرو، مالك بن صيف و كنانة بن ابي الحقيق و جمعي ديگر به سوي از قبيل كعب بن اشرف، كعب بن اسيد، شع
رسول خدا )ص( به راه افتادند و چون شرفياب حضور حضرتش شدند، عرضه داشتند: اي محمد خبر بده ما را كه حكم مرد 

ص( فرمود: آيا )دا زنا كار و زن زنا كاري كه هر دو محصن باشند چيست؟ و چه حدي بايد بر آن دو جاري شود؟ رسول خ
شويد؟ گفتند: بله، در اين ميان جبرئيل نازل شد و حكم كنيد و به حكم من راضي ميهر حكمي كه من بكنم قبول مي

سنگسار را بياورد و رسول خدا )ص( فرمود حد آن دو، سنگسار شدن است ولي يهوديان حاضر نشدند آن حكم را بپذيرند 
ت: مردي به نام ابن صوريا را كه به اين نام و نشان است بين خود و اين يهوديان جبرئيل به رسول خدا )ص( عرضه داش

 .حكم قرار بده

شناسيد كه در رسول خدا )ص( از آن جمع پرسيد جواني امرد را كه موي صورتش نروئيده و سفيد چهره و لوچ است مي
 فدك منزل دارد؟ و نامش ابن صوريا است؟

پرسيد، او چگونه شخصي است در بين شما؟ عرضه داشتند: او اعلم علماي يهود است كه فعال در شناسيم، بله، مي :گفتند
روي زمين باقي مانده، او از هر كس ديگري به آنچه خداي تعالي بر موسي نازل كرده داناتر است، حضرت فرمود: پس 

 .را آوردندبفرستيد تا بيايد، يهوديان پيكي روانه فدك كردند و عبد اللَّه بن صوريا 

دهم كه جز او هيچ معبودي نيست، همان خدايي كه تورات رسول خدا )ص( به او فرمود: من تو را به آن خدايي سوگند مي
را بر موسي نازل كرد و دريا را براي شما بني اسرائيل شكافت و شما را از غرق نجات داد و فرعون و فرعونيان را غرق كرد، 

شما سايبان نمود، آن خدايي كه بر شما من و سلوي نازل كرد آيا در كتابتان حكم سنگسار را  همان خدايي كه ابر را بر سر
ورم كه خاي يا نه؟ ابن صوريا گفت: به همان خدايي كه مشخصاتش را برايم شمردي سوگند ميبراي مرد و زن زنا كار ديده

بود كه خداي تعالي پروردگار تورات مرا به جرم آري چنين حكمي در تورات هست و به همان خدا سوگند كه اگر تر َ آن ن
كردم و ليكن اي محمد تقاضا دارم بگويي كه دروغ بستن به تورات و تحريف آن آتش بزند هرگز اين اعتراف را نزد تو نمي



حكم زناي محصنه در كتاب تو چيست؟ حضرت فرمود: حكم زنا در قرآن اين است كه اگر چهار نفر شاهد شهادت دهند كه 
دان داخل در فرج زن است، واجب است بر حاكم كه آن زن و مرد را رجم اند آلت تناسل مرد همچون ميل در سرمهديده

 :كند، ابن صوريا گفت

 .خداي تعالي در تورات نيز همين حكم را نازل كرده

 رسول خدا )ص( به وي فرمود: پس اولين باري كه حكم خدا را ناديده 
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كرديم و چون زني از طبقه ضعيف جامعه، زنا كرد رهايش ميگرفتيد چه زماني بود؟ گفت: هر وقت زني از اشراف زنا مي
ساختيم و همين باعث شد كه زنا در ميان اشراف شايع شد، اين وضع به همين صورت كرد حد سنگسار را بر او جاري ميمي

ا زنا كرد و ما سنگسارش نكرديم، چيزي نگذشت مردي ديگر از طبقه پايين بود تا اينكه پسر عموي يكي از پادشاهان م
وي گذارم سنگسارم كنيد مگر بعد از آنكه پسر عمجامعه، زنا كرد همين كه خواستيم سنگسارش كنيم گفت به هيچ وجه نمي

دي براي زناي محصنه شاه را سنگسار كنيد )و چون آبروي علماي يهود را در خطر ديديم( جمع شديم و از پيش خود ح
تر از سنگسار باشد و در اشراف و غير اشراف يكسان اجرا گردد و آن تازيانه و داغ نهادن بود، به اين معين كرديم كه آسان

نحو كه چهل ضربه شالق بخورد و سپس صورتش را سياه كنند و مرد زنا كار را بر االغي و زن زنا كار را بر االغي ديگر 
به اين نحو كه روي آن دو به طرف دم االغ باشد و بعد آن دو را در شهر بگردانند، از آن به بعد حكم زناي سوار كنند آن هم 

 .اي شدمحصنه به جاي رجم، چنين شكنجه

يهوديان ابن صوريا را به مالمت گرفتند كه چه زود اسرار يهوديت را به او گفتي و تو براي حل اين مشكلي كه براي آن به 
دك پرسيد: چنين مردي را در فكه مي -رديم اهليت نداشتي و ليكن چون غايب بودي نخواستيم در پاسخ محمدتو مراجعه ك

از تو بد گويي كنيم )و بگوئيم ما حكميت او را قبول نداريم(، ابن صوريا گفت: من براي اين اعتراف كردم كه او  -شناسيدمي
كردم و باآلخره رسول خدا )ص( دستور داد آن زن و هوديت را فاش نميمرا به تورات سوگند داد و اگر اين نبود هرگز سر ي

مرد يهودي را در جلو در مسجدش سنگسار كردند و ابن صوريا عرضه داشت: من اولين عالم يهودي بودم كه امر تو را بعد 
 يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ "رد:از آنكه ديگران پنهانش كرده بودند هويدا ساختم، خداي تعالي در اين مورد اين آيه را نازل ك

، ابن صوريا چون اين آيه را شنيد بر خاست و دو «1» "رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ
گفت: من در موقعيتي هستم كه به خدا و به دست خود را )به عنوان التما َ( بر دو زانوي رسول خدا )ص( گذاشت و سپس 

 .اعتنايي به او نكرد (پوشي كني بيان كن رسول خدا )صاي چشمبرم، آنچه را هم كه مامور شدهتو پناه مي

 سپس ابن صوريا از كيفيت خواب آن جناب پرسيد، حضرت فرمود: ديدگانم به خواب

__________________________________________________ 

هان اي اهل كتاب رسول ما بر شما فرستاده شد تا بسياري از آن احكام را كه علماي شما پنهان كرده بودند، برايتان (1)
 .پوشي نمايدبيان كند و از بسياري از احكام ديگر چشم
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 شود فرزندي شبيه پدرچطور مي "ر بده كهگويي، حال به من خبرود ولي دلم بيدار است، ابن صوريا گفت: راست ميمي
شود؟ و بر عكس فرزندي شبيه مادرش شده و هيچ اثري از اي از مادرش در سيماي او ديده نميگردد و هيچ اثر و نشانهمي

 ؟ حضرت فرمود: نطفه هر يك از پدر و مادر بر نطفه ديگري غالب آيد فرزند شبيه به او"توان يافتپدرش در قيافه او نمي
 از بدن فرزند چه چيزهايي مربوط به پدر و چه "شود. ابن صوريا گفت اين را نيز راست گفتي، حال به من خبر ده از اينكهمي



گويد: رسول خدا )ص( به حال وحي افتاد و مدتي طوالني بيهوش بود، سپس به ؟ راوي مي"چيزهايي مربوط به مادر است
ريخت آن گاه فرمود: گوشت و خون و ناخن و چربي در بدن بود و عرق مي حال آمد در حالي كه صورت مقدسش قرمز شده

فرزند از آن مادر و استخوان و رشته اعصاب و رگها از پدر است، ابن صوريا عرضه داشت: اين نيز درست است و امر تو امر 
 .يك پيامبر است

كه از ميان فرشتگان خدا كداميك نزد تو  سرانجام ابن صوريا مسلمان شد و عرضه داشت: اي محمد بفرمائيد تا بدانم
وقتي اوصاف آن فرشته را بيان كرد ابن صوريا  (آيند؟ و نيز صفات و خصوصيات آن فرشته را برايم بگو، رسول خدا )صمي

دهم كه تو رسول به حق خدايي. بعد از آنكه دهم كه همين اوصاف در تورات نيز آمده و شهادت ميگفت: من گواهي مي
روند كه خواستند برخيزند و بريا مسلمان شد يهوديان شروع به بد گويي از وي كرده و او را به باد دشنام گرفتند و ميابن صو

يهوديان بني قريظه دامن يهوديان بني النضير را گرفتند كه بنشينيد، آن گاه گفتند: اي محمد! قبيله بني النضير برادران ما 
يكي است ولي در عين حال قرار و مدار نابرابري در بين ما حاكم است، اگر ما يك نفر  هاها و نضيريهستند، پدر ما قرظي

گيرند كه عبارت است از صد و چهل وسق كشند و از ما دو خون بها مياز آنان را به قتل برسانيم، قاتل را كه از ما است مي
و اگر كشته آنان زن باشد از ما يك مرد را  خرما )كه هر وسق عبارت است از شصت من كه به اندازه يك بار شتر است(

ت كشند و اگر جناياي باشد از ما، يك آزاد ميكشند و اگر كشته آنان بردهكشند و اگر يك مرد باشد از ما دو مرد را ميمي
 آن را گيرند ولي به ما نصفوارده كمتر از قتل باشد بلكه جراحاتي باشد ديه آن جراحات را هم براي خود دو برابر مي

دهند، حال كه در مساله زناي محصنه بين ما حكم كردي در اين مساله نيز حكم كن، اينجا بود كه خداي عز و جل مي
 «1»حكم رجم و قصاص را در آن آيات نازل كرد. 

 مؤلف: مرحوم طبرسي در مجمع البيان اين حديث را عالوه بر امام باقر )ع( به
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جمعي از مفسرين نيز نسبت داده، اهل سنت نيز در جوامع حديث و در تفاسير خود قريب به اين داستان را به چند طريق از 
 «1»اند. نقل كرده ابي هريرة و براء بن عازب و عبد اللَّه بن عمرو ابن عبا َ و غير ايشان

 200وجود حكم رجم و حكم قصاص در تورات فعلي[ ..... ص : ]

و اين روايات از نظر مضمون نزديك به هم هستند، ذيل اين قصه را الدر المنثور از عبد بن حميد و ابي الشيخ از قتاده و نيز 
 «1»شان از ابن عبا َ نقل كرده است. ابن جرير و ابن اسحاق و طبراني و ابن ابي شيبه و نيز ابن منذر و غير اي

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ  "اما آنچه در روايت باال آمده بود كه ابن صوريا وجود حكم رجم در تورات را تصديق كرد و مراد از جمله:
هاي امروز به ر در توراتهم همين است، مطلب درستي است، براي اينكه حكم مذكو "وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ...

 :عبارتي قريب به آنچه در روايت آمده بود موجود است، اينك عبارت تورات

( اگر مردي ديده 11ميالدي چنين آمده: ) 1422در اصحاح بيست و دوم از سفر تثنيه از تورات عربي چاپ كمبروج سال 
، هم آن مرد كه با زن جمع شده، و هم زن تا به اين شود كه با زني شوهر دار در بستري جمع شده، بايد هر دو كشته شوند

( اگر دختري باكره كه نامزد مردي شده به مردي برخورد كند و آن مرد در آن 12وسيله شر از ميان بني اسرائيل كنده شود )
ا بميرند، آن ( بايد آن دو را به طرف دروازه آن شهر بيرون ببريد و هر دو را سنگ باران كنيد ت13شهر با وي جمع شود )



توانست فرياد بزند و براي حفظ نامو َ خود مردم را به كمك طلب كند و آن مرد را به دختر به جرم اينكه در شهر بود و مي
 «2»جرم اينكه زن صاحب شوهري را ذليل و بي آبرو كرده، پس به وسيله سنگباران شر را از بين خود بيرون كنيد. 

كنيد حكم رجم را مخصوص بعضي از صور زناي محصنه كرده، آن صورتي كه زنا در و اين عبارت بطوري كه مالحظه مي
 .شهر واقع شود و زن نامزد داشته باشد

و اما اينكه در روايت ابن صوريا آمده بود كه يهوديان بني قريظه و بني النضير از رسول خدا )ص( خواستند تا در مساله ديه 
سابق هم گفتيم كه آيات خالي از تاييد اين فقره حديث نيست، آنچه در آيه شريفه و خون بها نيز بين آنان حكم كند، در 

 راجع به حكم قصاص در قتل و جرح آمده، در تورات فعلي نيز موجود است، در توراتي كه قبال معرفي كرديم در اصحاح
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بميرد، به نحوي  ( اگر كسي انساني را بزند و در اثر ضربه به او، آن انسان11خوانيم: )بيست و يكم از سفر خروج چنين مي
( و ليكن اگر او از اول قصد كشتن نداشته باشد بلكه خداي تعالي مردن او را به دست وي واقع سازد، من 12شود )كشته مي

( و اگر تنها جراحتي بر دارد و آزاري ببيند، نفس به 12كنم كه قاتل خطايي به آنجا بگريزد ... )براي تو مكاني معين مي
( و داغ به داغ و زخم به زخم و شكستگي 12چشم و دندان به دندان و دست به دست و پا به پا )( و چشم به 13نفس )

 «1»شود. استخوان به شكستن استخوان تالفي مي

باعث مردن او شود( )( و اگر شخصي انساني را بميراند 12خوانيم: )ها چنين ميو در اصحاح بيست و چهارم از سفر الوي
اگر شخصي چهار پايي را بميراند، عوضش را بايد بدهد، نفس به نفس، چشم به چشم و دندان به  ( و12بايد كشته شود )

 «1»آورند. دندان و عين آن عيبي كه در انساني به وجود آورد، در خودش بوجود مي

 دويه، از ابن عبا َو در تفسير در المنثور است كه احمد و ابو داود و ابن جرير و ابن منذر و طبراني و ابو الشيخ و ابن مر
 "" ...الظَّالِمُونَ ""وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ... "اند كه گفت: خداي تعالي آيه شريفه:روايت كرده

را مقهور و ذليل خود را خداوند در باره دو طائفه از يهود نازل كرد كه در دوره جاهليت يك طائفه، طائفه ديگر  "الفاسقون
قرار داده بود، بطوري كه طائفه مقهور رضايت داده بودند به اينكه اگر از طائفه قاهر و زورمند فردي از آنان را كشت فقط 
پنجاه وسق خون بها بپردازد ولي اگر از طائفه ذليل و مقهور فردي از طائفه قاهر را كشت صد وسق خون بها بپردازد، اين 

و غير عادالنه هم چنان در بين اين دو طائفه از يهود معمول بود تا آنكه رسول خدا )ص( از مكه به مدينه قرار نابرابر 
هجرت فرمود، در همان اوايل هجرت كه رسول خدا )ص( عليه اين دو طائفه از يهود جبهه نگرفته بود، يهوديان دو قبيله، 

ورود آن جناب احسا َ پشت گرمي نموده، عليه آن قبيله ديگر قيام  مقدم آن جناب را گرامي داشتند، قبيله ذليل و مقهور با
نمود و گفت: كجاي دنيا سراغ داريد كه دو قبيله همسايه كه دين واحدي و دودمان واحدي و سرزمين واحدي داشته باشند، 

تر َ بود و آن وقت خون بهاي يكي نصف خون بهاي ديگري باشد؟ ما اگر تا كنون تن به اين ذلت داده بوديم از 
هايمان از شر شما ايمن باشند و حال كه محمد به مدينه آمده، ديگر حاضر نيستيم چنين امتيازي به خواستيم زن و بچهمي

 شما بدهيم، آن قبيله ديگر اعتنايي به گفته اينان نكردند تا كار

__________________________________________________ 
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به مشاجره كشيد و چيزي نمانده بود كه به جنگ هم بكشد ولي سر انجام هر دو رضايت دادند كه رسول خدا )ص( را در 
و گفتند: به خدا سوگند محمد طرف اي تشكيل دادند بين خود حكم قرار دهند، در عين حال طائفه زورمند در بين خود جلسه

آنان را خواهد گرفت و هرگز حاضر نيست براي ما دو برابر آنان ديه و خون بها معين كنند چون منطق آنان قوي است و 
سخن درستي دارند كه اگر تا كنون تن به چنين قراري داده بودند از تر َ بود، لذا افرادي را بطور محرمانه نزد آن جناب 

روند نظر آن جناب را به سوي خود معطوف تا بلكه بتوانند قبل از روز موعود كه هر دو قبيله به حضورش ميفرستادند 
سازند، خداي تعالي آن جناب را از قضيه آنان آگاه كرد و به همه مطالب آنان و اينكه چه هدفي دارند خبر دارش ساخت و 

يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ  يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ال "اين آيات را نازل فرمود:
 «1»، ابن عبا َ سپس سوگند ياد كرد كه به خدا قسم آيات در باره اين دو طائفه نازل شده. "الْفاسِقُونَ

 :طوالني آورده و در آن آمده مؤلف: اين داستان را قمي هم در تفسير خود در حديثي

كه عبد اللَّه بن ابي )رئيس منافقين( آن كسي بوده، كه از سوي بني النضير مامور شد ذهن رسول خدا )ص( را مشوب نمايد 
و آن جناب را طرفدار بني النضير كند و همچنين آن جناب را از شر قبيله بني النضير )كه همان قبيله زورمند بود( بترساند 

 .«2« »1» "إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا "او بوده كه گفته است:همان 

است،  ترتر از اين روايت است، براي اينكه مضمون آن با سياق آيات سازگارتر و منطبقولي روايت اول از نظر متن درست
مساله خون بها و اختالف بني النضير و بني قريظه در آن، كه اين  چون اوائل آيات و مخصوصا دو آيه اول از نظر سياق با

 هاي مختلف كالم باشد و بعيدفهمد كه عارف به اسلوبروايت آن را نقل نموده انطباق ندارد، و اين عدم انطباق را كسي مي
اوي د بحث تطبيق داده باشد رنيست كه اين روايت خواسته باشد مانند بسياري از روايات شان نزول داستان را بر آيات مور

بق شود و و با جمالت قبلي آن منط "وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... "تواند با جمله:ديده داستان اين دو قبيله مي
 ذاشود، لآغاز مي "رِعُونَ فِي الْكُفْرِ ...يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسا "از سوي ديگر ديده كه اتصال آيات از جمله:
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 .را تامين كرد قبول كنيد و اگر نكرد از خطر او بر حذر باشيد "بني النضير "اگر محمد نظر شما(1)

 .121ص  1در المنثور ج (2)

 .122 -124ص  1تفسير قمي ج (3)
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گفته است كه همه اين آيات در باره داستان دو قبيله نامبرده نازل شده و غفلت كرده از اينكه اين آيات در ضمن متعرض 
 .-و به هر حال خدا داناتر است -مساله سنگسار شده و اين مساله ربطي به مساله خون بها ندارد

راي فرمود: خداي تعالي وقتي بگفت: از امام صادق )ع( شنيدم كه مي و در تفسير عياشي از سليمان بن خالد روايت آورده كه
اي موكل او كند و فرشتههاي دلش را باز مياي سفيد و روشن پديد آورده و گوشاي خير بخواهد، در قلب او نقطهبنده
اي شر و بدي بخواهد، در قلب او سازد تا او را تسديد و راهنمايي كند و همواره به راه صواب ملهم سازد و چون براي بندهمي

مواره كند تا هبندد و شيطاني موكل بر او ميآورد و جلوي مسامع و گوشهاي قلبش را مياي سياه و تاريك پديد مينقطه
 .گمراهش سازد



مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ وَ  "آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:
 .«1» "أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ":و آيه "إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ "و نيز آيه: "...

 290[ ..... ص : "سحت "رواياتي در باره مراد از]

 :و در كافي به سند خود از سكوني از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

سحت به معناي بهايي است كه كسي در برابر فروختن مردار و سگ و شراب بگيرد و همچنين مهر زن زنا كار و رشوه 
 «1»گيرد سحت است. گرفتن در برابر حكم و اجرتي كه كاهن و جادوگر مي

هايي است از سحت كه شمرده شده نه اينكه سحت منحصر به آنها باشد، چون لف: آنچه در روايت آمده صرفا نمونهمؤ
اقسام سحت بسيار است كه در روايات آمده و در همين معنا و قريب به آن روايات بسياري از طرق ائمه اهل البيت )ع( وارد 

 .شده است

ز علي بن ابي طالب روايت كرده كه شخصي از آن جناب از سحت پرسيد حضرت و در در المنثور است كه عبد بن حميد ا
 «فرمود: رشوه است، سؤال شد: رشوه در حكم؟ فرمود: نه، رشوه در حكم، كفر است

كانه اشاره است به مطلبي كه در آيات مورد بحث بود كه در سياق  "نه رشوه در حكم، كفر است "اينكه فرمود: :مؤلف.
وَ ال تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ  "رشوه خواري در حكم فرمود: مذمت از سحت و

 و اين كه رشوه خواري در حكم كفر است، در روايات وارده از امام صادق و امام باقر )ع( مكرر آمده و آن دو "الْكافِرُونَ
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 .114ح  211ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .1ح  112 -112ص  2فروع كافي ج (2)

 .123ص  1در المنثور ج (3)

 241، ص: 2ترجمه الميزان، ج

تفسير كلمه و روايات در « 1»اند: اما رشوه در حكم؟ چنين عملي كفر به خدا و رسول او است بزرگوار نيز مكرر فرموده
و هم از طرق اهل سنت در جوامع حديث آنان آمده. « 1»سحت و حرمت آن بسيار است كه هم از طرق شيعه نقل شده 

«2» 

 290ص :  ..... ["وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ "با جمله: "فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ "عدم نسخ آيه:]

آمده كه ابن ابي حاتم و نحا َ )در كتاب ناسخش( و  "...فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ  "سير در المنثور در ذيل آيه:و در تف
طبراني و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه و بيهقي )در كتاب سنن خود( همگي از ابن عبا َ روايت 

فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ  "و يكي ديگر جمله: "قالئد ":شده، يكي آيه اند كه گفت: دو آيه از سوره مائده نسخكرده
ز خواست اكرد و اگر نميخواست بين اهل كتاب حكم ميكه قبل از نسخ، رسول خدا )ص( مخير بود، اگر مي "أَعْرِضْ عَنْهُمْ

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ  "وقتي آيه:داد ولي نمود و آنان را به احكام خودشان حوالت ميآنان اعراض مي
رسول خدا )ص( دستور داد در بين اهل كتاب نيز طبق دستوري كه در كتاب آسماني ما آمده  :گويدنازل شد مي "أَهْواءَهُمْ

 «3»حكم شود. 

يْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَ "اند كه در تفسير جمله:از ابن عبا َ روايت كردهو در همان كتاب آمده كه ابو عبيد و ابن منذر و ابن مردويه 



 «2»نسخ شده.  "وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ "گفته: اين جمله به وسيله جمله: "أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

شود غير از آن و آنچه از مضمون آيات استفاده مي« 2»مؤلف: و نيز در المنثور از عبد الرزاق از عكرمه، نظير آن را نقل كرده 
آيد با مساله نسخ سازگار نيست، براي اينكه از ظاهر سياق آيات بر گويد، آنچه از آيات بر ميچيزي است كه اين روايات مي

دارد در چند نكند كه آيات يكباره نازل شده باشد و معنا آيد كه همه به يكديگر متصل هستند و همين اتصال اقتضا ميمي
آيه  "وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ... "شود يكي ناسخ ديگري باشد، عالوه بر اينكه جمله:اي كه در يك روز نازل ميآيه

ود شود و بر اين اسا َ نيز معنا ندارد كه خهاي قبلش تمام نمياي است كه معنايش جز با جملهمستقلي نيست، بلكه جمله
ما أَنْزَلَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِ "فرمود:ه تنهايي ناسخ باشد و به فرضي هم كه با همه اين اشكالها ناسخ باشد آيه قبلش كه ميب

 "اللَّهُ
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كه خواننده محترم توجه كرد كه عالوه بر اين (به ناسخ بودن سزاوارتر بود )براي اينكه قبل از اين جمله در كالم آمده بود
به مطلق نا َ برگردد نه بخصوص اهل كتاب، آن هم خصوص  "بينهم "گفتيم ظاهرترين وجه اين است كه ضمير در كلمه

 .يهود، از اين هم كه بگذريم در اوائل تفسير اين سوره گفتيم كه سوره مائده ناسخ هست ولي منسوخ نيست

 293در مورد علومي كه شايسته مقام امامت است[ ..... ص :  "إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ ... "يه:استدالل لطيف امام صادق )ع( به آ]

از ابي عمرو زبيري از امام صادق )ع( روايت كرده كه  "إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ ... "و در تفسير عياشي در ذيل آيه:
كه موجب آتش دوزخ  -امامت سزاوار آن است، اين است كه خداي تعالي او را از گناهان بزرگ فرمود: از جمله چيزهايي كه

ر به اي ديگو در نسخه -و از هر نافرماني پاك كرده باشد و خودش هم پاك باشد و يكي ديگر داشتن علم منور است -است
ت است عالم بودن به تمامي آنچه كه امت بدان آمده و ديگر چيزهايي كه سزاوار مقام امام "علم مكنون ""علم منور "جاي

 به خاص و به عام -كند و عالم بودن به آنچه كه بر امت حالل و يا حرام است و علم پيدا كردن به كتاب خدانياز پيدا مي
هاي غريب از اذهان سايرين، به ناسخش و منسوخش راوي آن، به محكمش و متشابهش به دقائق علمي و به تاويل

د به امام )ع( عرضه داشتم، چه دليلي هست بر اينكه امام بايد به همه اينها كه فرمودي عالم باشد؟ فرمود: دليلش گويمي
گويد كه به آنان اجازه حكومت داده و آنان را شايسته و اهل كالم خداي تعالي است، در آنجا كه در باره افرادي سخن مي

نَ وَ ولْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّإِنَّا أَنْزَ ":فرمايداين كار دانسته، مي
هستند  كنند و اما احبار علماييتر از انبيا هستند كه مردم را به علم خود تربيت مي، پس اين امامان يك مرحله پائين"الْأَحْبارُ

ا حملوا من بم "و نفرمود: "بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ "تر از ربانيين، آن گاه در باره همه فرموده:ئينپا
 «1»بلكه فرمود: به خاطر اينكه مكلف به حفظ كتاب هستند.  "به خاطر اينكه داناي به كتاب خدايند -كتاب اللَّه

آيد، ، استداللي است لطيف و طبق اين استدالل معناي عجيبي از آيه به دست مي(دالل از امام صادق )عمؤلف: اين است



تر از آن معنايي است كه گذشت و حاصل استدالل اين است كه ترتيبي كه در آيه شريفه در شمردن معنايي كه بسيار دقيق
اند و سپس ربانيين و در مرتبه سوم احبار، از همين كر شدهحاكمان به كتاب خدا اتخاذ شده چنين است كه اول انبيا )ع( ذ

 آيد كه اين چند طبقه از نظر فضل و كمال نيز در چندترتيب به دست مي

__________________________________________________ 

 [.....] .212ص  1تفسير عياشي ج  (1)

 243، ص: 2ترجمه الميزان، ج

تر از طبقه اول و باالتر از طبقه سوم ول افضل و اكمل از آن دو طبقه ديگر است و طبقه دوم پائينطبقه قرار دارند، طبقه ا
 .انديعني احبار است و احبار عبارتند از علماي دين كه علم دين را از راه تعليم و تعلم حمل كرده

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ  "خبر داده و فرموده:اي كه امام به آن استدالل فرموده، از نحوه علم ربانيين و خداي تعالي در آيه
و اگر منظور از اين عبارت صرف دانايي به كتاب خدا بود و ربانيين نيز علمشان مانند علم علما بود  "اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ  "يهود فرمود: ، هم چنان كه در سوره جمعه در باره احبار"بما حملوا من كتاب اللَّه "فرمود:مي
 «1» "يَحْمِلُوها ...

ول باشد، پس ربانيين كساني هستند كه مسئآري استحفاظ به معناي در خواست حفظ است و معناي آن تكليف به حفظ مي
يعني تا صديقين را « 1» "الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْلِيَسْئَلَ  "و مكلف به حفظ كتابند، نظير اينكه در باره صديقين فرموده:

ا عصمت شود مگر بمكلف كند به اينكه صدق نهفته در باطن جانشان را اظهار كنند و اين حفظ و شهادت بر كتاب تمام نمي
بر حفظ  شود، براي اينكه خداي سبحان مجاز بودن در حكومت راكه جز در امام معصوم از طرف خداي سبحان محقق نمي

كتاب شرط كرده و نيز شهادت آنان بر كتاب را معتبر شمرده، و اين محال است كه خداي تعالي كسي را شاهد بر كتاب قرار 
 .دهد و به وسيله او كتاب ثابت گردد كه جائز الخطاء باشد و غلط از او نيز سر بزند

شود بلكه از قبيل حفظ اعمال و ولي يافت ميپس اين حفظ و شهادت غير از حفظ و شهادتي است كه بين ما مردم معم
در جلد اول  «2» "لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّا َِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً "شهادتي است كه بيانش در تفسير آيه شريفه:

 .اين كتاب گذشت

انبياء و ربانيين و احبار نسبت داده، با اينكه قائم به و اگر در اينجا يعني در آيه مورد بحث، اين حفظ و شهادت را به همه 
بعضي از افراد است كه همان معصومين )ع( هستند، نظير نسبتي است كه در آيه سوره بقره داده بود، در آنجا نيز شهادت بر 

 :فرمايدها در قرآن شايع است مثل آنجا كه مياعمال را به همه امت نسبت داده بود و استعمال اينگونه نسبت

__________________________________________________ 

مثل كساني كه تورات را بر خود تحميل كردند ولي آن را در خود پياده نكردند مثل االغي است كه كتاب بارش كرده (1)
 ."2سوره جمعه، آيه  "باشند.

 ."2سوره احزاب، آيه  "تا از صادقان از صدقشان بازخواست كند.(2)

 ."132سوره بقره، آيه "(3)

 242، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ "

و اين گفتار ما منافات با آن ندارد كه احبار هم مكلف به حفظ و شهادت باشند و ميثاق از آنان نيز گرفته شده باشد زيرا 
بار به اينكه كتاب خدا را حفظ كنند مطلبي است و اينكه نتوانستند حفظ كنند و دچار غلط و اشتباه شوند مكلف بودن اح



واقعي  شود، بدون ثبوت حقيقي ومطلبي ديگر است و دين الهي همانطور كه بدون ثبوت تكليف شرعي و اعتباري تمام نمي
 .گرددنيز تمام نمي

نزلتي وجود دارد كه ما بين منزلت انبيا و منزلت احبار است و آن عبارت است از پس ثابت شد كه در اين ميان مرحله و م
وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا  "منزلت ائمه معصومين، و خداي تعالي از وجود چنين نسبتي خبر داده و فرموده:

 .«1» "وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ

وَ  "مطلب كه منزلتي بين دو منزلت باشد با آيه زير كه اسحاق و يعقوب )ع( را، هم پيغمبر دانسته و هم امام و فرموده: و اين
اينكه اجتماع منافات ندارد، براي « 2» "وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا

نبوت و امامت در بعضي از افراد منافات ندارد با اين مطلب كه در بعضي ديگر جداي از هم باشد يعني يكي پيغمبر باشد و 
 " بِكَلِماتٍوَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ "امام نباشد و يكي ديگر امام باشد و پيغمبر نباشد. و ما در باره امامت مطالبي در تفسير آيه

 «3»در جلد اول اين كتاب بيان كرديم. 

و سخن كوتاه اينكه ربانيين و ائمه حد وسطي هستند بين انبيا و احبار، و اين طائفه اگر به كتاب علم دارند علم به حق دارند 
 .و اگر شاهد بر آنند شهادتشان به معناي حقيقي و واقعي كلمه است

ئمه از بني اسرائيل بود ليكن آيه شريفه داللت دارد بر اينكه اگر ربانيين و ائمه از همه اينها كه گفته شد راجع به ربانيين و ا
بني اسرائيل، داراي چنين منزلتي بودند به اين جهت بود كه حامل كتاب آسماني تورات بودند، به خاطر حفظ اين كتاب 

 نيز از ناحيه خدا نازل شود كه مشتملآسماني خداي تعالي به آنان چنين مقامي را داد، پس اگر كتاب آسماني ديگري 

__________________________________________________ 

 ."12سوره جاثيه، آيه  "با اينكه ما به بني اسرائيل كتاب و حكمت و نبوت داديم.(1)

ام صبر بودند و به ما بعضي از ايشان را اماماني قرار داديم كه هدايت كردنشان از سنخه عالم امر بود چون داراي مق(2)
 ."24سوره سجده، آيه  "آيات خدا يقين داشتند.

ها بودند و همه را صالح قرار داديم و آنان را اماماني ما به وي اسحاق و يعقوب را داديم كه نعمتي زائد بر ساير نعمت(3)
 ."22سوره انبياء، آيه  "كردند.قرار داديم كه به امر ما هدايت مي

 .122 -124ص  1عربي( ج تفسير الميزان )(4)

 242، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .كندبر معارف الهي و احكام عملي باشد حتما بايد كساني مستحفظ و شاهد بر آن باشند و همين معنا مطلوب را اثبات مي

ب استفاده آيه ترتي معنايش اين است كه از "تر از انبيا قرار دارندپس اين ائمه در منزلتي پائين "پس اينكه امام )ع( فرمود:
كه همان علما )تر را ائمه هم چنان كه احبار شود، ترتيب از حيث كمال و فضيلت، رتبه اول را انبيا دارند و رتبه پائينمي

آيد كه امام )ع( از ظاهرش بر مي "كنندمردم را به علم خود تربيت مي ":تر از ائمه واقعند و اينكه فرمودباشند( در رتبه پائين
كه همان تربيت است گرفته باشد نه از ربوبيت، بقيه فقرات روايت در همانجا  "رباني "له تربيت را از ماده و ريشه كلمهمسا

كه خالصه معنايش را آورديم روشن شد. و چه بسا منظور امام )ع( در روايت عياشي همين باشد، عياشي كه روايت قبلي نيز 
بِمَا  ... إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ "آورده كه گفت: امام باقر )ع( در تفسير آيه:از او نقل شده از مالك جهني نيز روايت 

 «1»فرمود: اين آيه شريفه در باره ما نازل شده.  "اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ

 296رواياتي در مورد حكم نكردن به ما انزل اللَّه[ ..... ص : ]



د ، از كافي نقل كرده كه او به سند خو"وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ "برهان در ذيل جمله: و در تفسير
از عبد اللَّه بن مسكان بطور رفع )يعني حذف سند تا رسول خدا )ص( از آن جناب روايت كرده كه فرمود: كسي كه در مورد 

كساني كه طبق  "فرمايد:ور براند و طرف را مجبور به اجراي آن كند، از اهل اين آيه خواهد بود كه ميدو درهم حكمي به ج
 :گويد: عرضه داشتم، راوي مي"ما انزل اللَّه حكم نكنند كافرند

 چگونه مجبور به اجرا كند؟ فرمود: حاكمي داراي قدرت اجرا باشد، شالق و زندان داشته باشد، محكوم اگر به حكمش
 «1»رضايت داد كه هيچ و اگر رضايت نداد او را با شالق بزند و در زندان خود محبوسش كند. 

مؤلف: اين روايت را شيخ طوسي نيز در تهذيب به سند خود تا ابن مسكان و از آنجا تا رسول خدا )ص( بدون سند آورده 
و معناي اول حديث به طرق « 3»قل كرده ، عياشي آن را در تفسير خود بطور مرسل و بدون سند از ابن مسكان ن«2»

 ديگري نيز از ائمه اهل بيت
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 .112ح  211ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .1ح  322تفسير برهان ج ص (2)

 .12ح  111 -111ص  2تهذيب االحكام ج (3)

 .114ح  112ص  1تفسير عياشي ج (4)

 242، ص: 2الميزان، جترجمه 

 «1»عليهم السالم( روايت شده است. )

شود كه حكمش داراي اثر فرموده، فهماندن اين معنا است كه حاكم وقتي كافر مي "اجبار "و مراد از اينكه حكم را مقيد به
رف د و گرنه صباشد، حكم فصل و قاطعي باشد كه دو طرف نزاع به حسب طبع خود حكم نزاع خود را خاتمه يافته ببينن

شود )و گرنه بايد اظهار نظرهاي افراد كوچه و بازار را هم حكم آورد، چون در حقيقت حكم شمرده نميانشاي حكم، كفر نمي
 .(بدانيم، در حالي كه چنين نيست

ل آيه و جو در در المنثور است كه سعيد بن منصور و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عبا َ روايت كرده كه گفت: خداي عز 
 "الفاسقون "فرمايد:و آنكه مي "الظالمون "و آن آيه كه دارد -"وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ "شريفه:

 «2» .همه را در خصوص يهود نازل كرده

شوند و همه حكام و قاضيان جور مي گانه مذكور همه مطلقند و شاملمؤلف: اين حديث مورد اشكال است، زيرا آيات سه
شود كه ما در اطالق هيچ دليلي وجود ندارد كه آنها را مقيد به يهود سازد و صرف نزول آيات در مورد يهوديان باعث نمي

 :آنها دخل و تصرفي نموده و بگوئيم

 نصارا نازل شده، از اين هم كه بگذريماطالق ندارد، عالوه بر اين مورد آيات نيز فقط يهود نيست، زيرا آيه سوم فقط در باره 
 .خود ابن عبا َ راوي حديث باال رواياتي دارد كه نقيض اين روايت است

و در همان كتاب است عبد بن حميد از حكيم بن جبير روايت كرده كه گفت: من از سعيد بن جبير در مورد اين آيات سوره 
ر باره بني اسرائيل و عليه آنان نازل شده، و كاري به كار ما ندارد، او مائده سؤال كردم و گفتم جمعي معتقدند كه اين آيات د

در پاسخ گفت: ما قبل و ما بعد اين آيات را بخوان، برايش خواندم گفت: نه، اين حرف درست نيست، بلكه آيات مذكور بر ما 
بر خوردم، و از اين آيات كه در  -با َآزاد شده ابن ع -نازل شده و مربوط به ما مسلمانان است، بعد از اين ماجرا به مقسم

مائده است پرسيدم، و گفتم: جمعي معتقدند كه در باره بني اسرائيل و عليه آنان نازل شده نه بر عليه ما مسلمانان، گفت: هم 



 .اي كه بر ما و بر آنان نازل شود به نفع ما و آنان نيز خواهد بودعليه آنان نازل شده، و هم عليه ما، و آيه

 گاه به حضور علي بن الحسين رسيدم و از آياتي كه در سوره مائده است پرسيدم و برايآن 
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 .12ح  111ص  2تهذيب االحكام ج (1)

 .122ص  1در المنثور ج (2)

 242، ص: 2ترجمه الميزان، ج

م سؤال كردم، آن جناب پرسيد مقسم چه جوابي داد؟ من جواب مقسم را وي شرح دادم كه من از سعيد بن جبير و از مقس
برايش نقل كردم حكيم آن گاه گفت: علي بن الحسين فرمود: مقسم درست گفته، و ليكن بايد دانست كه اين كفر غير كفر 

 .شرك است و فسق آن نيز غير فسق شرك است، و ظلم آن نيز غير ظلم شرك است

بيني؟ ير را ديدم، و نظر علي بن الحسين را براي او گفتم او به پسرش گفت: اين فتوا را چگونه ميبعد از آن سعيد بن جب
 «1»پسرش گفت فتواي علي بن الحسين از فتواي تو و مقسم بهتر است. 

 .شود مطابق استشود كه اين روايت با آنچه از آيه ظاهر ميمؤلف: از بيان قبلي ما بخوبي روشن مي

 290شود[ ..... ص : جاني موجب بخشودگي گناهان مي در گذشتن از]

اند و نيز عياشي در تفسير خود از ابي بصير از آن جناب روايت كرده« 1»و در كافي به سند خود از حلبي از امام صادق )ع( 
 :فرمود "فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ "كه در ذيل آيه:

كند، چه جراحت باشد، و چه ن او را به همان مقدار كه از قصاص صرف نظر كرده محو ميصرف نظر كردن از قصاص گناها
 «2»غير آن. 

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  "و در در المنثور است كه ابن مردويه از مردي از انصار از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در جمله:
ز اند، و يا چيزي ااند و يا دستش را قطع كرده: مردي كه دندانش را شكستهگفته است: رسول خدا )ص( فرموده "كَفَّارَةٌ لَهُ

ه اي ككند، خداي تعالي به مقدار ديهاند، و او از جاني عفو مياند و يا جراحتي بر بدنش وارد ساختهدستش را قطع كرده
بها است، خداي تعالي از يك چهارم  كند، مثال اگر ديه يك چهارم خونتوانست بگيرد و نگرفت از گناهان او عفو ميمي

پوشي كند، و اگر يك سوم باشد از يك سوم، و اگر همه خون بها باشد از همه گناهان او چشمگناهانش صرف نظر مي
 «3»كند. مي

 "، و شايد آنچه در اين روايت و روايت قبلي آمده كه«5»مؤلف: نظير اين روايت را نيز از ديلمي از ابن عمر نقل كرده 
 تكفير گناهان را مطابق و به مقدار عفوي دانسته كه مجني عليه
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 "و ديه قصاص "، از تشبيه ديه شرعي كه چند قسم است به قصاص، و تنزيل آن به منزله قصاص، و سنجيدن"كرده است
عضي از باستفاده شده باشد، و چون مغفرت گناهان نيز منقسم و داراي شدت و ضعف است، در نتيجه  "مغفرت گناهان "را با

 .شودو كل ديه بر كل مغفرت منطبق مي "مغفرت "بر بعضي از مراتب "ديه "مراتب

از قول امام )ع( گفته است: يعني براي هر پيغمبري  "لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه:
 «1»اي است. شريعتي و طريقه

 299حق آگاه باشد و هم به حق قضاوت كند، اهل بهشت است[ ..... ص : آن قاضي كه هم به ]

از كافي روايتي آورده كه مرحوم كليني آن را به سند خود از  "...أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ  "و در تفسير برهان در ذيل آيه:
انداخته و مستقيما از امام صادق )ع( روايت كرده كه احمد بن محمد بن خالد از پدرش نقل كرده و پدر او بقيه افراد سند را 

فرمود: قضا چهار قسم است، مباشر سه قسم از آن در آتش است، و مباشر يك قسم در بهشت، مردي كه قضاوت به جور و 
رش وبنا حق كند با اينكه به موازين قضا آگاه است او در آتش است، و مردي هم كه به جور قضاوت كند و اين قضاوت به ج
براي اين است كه به موازين قضا آگاهي ندارد در آتش است، و مردي كه به حق قضاوت كند ولي به موازين قضا آگاه 

 .نيست او نيز در آتش است، تنها كسي در بهشت است كه هم به حق قضاوت كند، و هم به موازين قضاوت آگاه باشد

نوع است، يكي حكم خدا و يكي حكم جاهليت، قهرا كسي  دو -كه حاصل قضاوت است -و نيز همان جناب فرمود: حكم
 «1»كه به حكم خدا حكم نكرده باشد به حكم جاهليت حكم كرده است. 

مؤلف: در معناي اين دو روايت اخبار بسيار زيادي از طرق شيعه و طرق اهل سنت در كتابهاي حديث هر دو طائفه در باب 
بلكه داللت بر هر دو معنا دارد، اما بالنسبه به معناي اول بيان داللت آيه بر آن قضا و شهادات آمده، و آيه شريفه اشعار و 

اين است كه حكم به جور چه اينكه حاكم با علم به جور بودنش حكم كرده باشد و چه اطالعي از جور بودنش نداشته باشد، 
همچنين حكم به حق با جهل به موازين،  باآلخره جور است، هر چند كه در صورت دوم تصادفا جور از آب در آمده باشد، و

كه آن نيز به تصادف حق از آب در آمده و هر دو مورد پيروي هواي نفس است كه خداي تعالي از آن نهي كرده، و 
آيه از پيروي هواي نفس در حال  ، كه در اين"فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ "فرموده:

 حكم كردن تحذير نموده، و حكم ناشي از پيروي هوا را در مقابل حكم به حق قرار داده و از همين مقابله به

__________________________________________________ 
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كند و علمي به حق بودن آن ندارد آيد كه علم به حق بودن قضاوت، شرط در جواز حكم است و كسي كه حكم ميدست مي
عمل غير مجازي انجام داده و در آتش خواهد بود، براي اينكه در اين عمل از هواي نفس پيروي كرده و عالوه بر اين چنين 

م جاهليت عبارت است از هر حكمي كه مستند به خدا نباشد. و اما بالنسبة به حكمي مصداق حكم جاهليت بوده، چون حك
 .-و خدا داناتر است -اي است كه بين دو حكم واقع شدهمعناي دوم دليلش مقابله

نَ أَسْلَمُوا بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِي إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ "و در تفسير طبري از قتاده روايت كرده كه در تفسير آيه:
 :گفته است "لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ

و اضافه كرده است كه چنين به ما رسيده كه « 1»اما ربانيون عبارتند از فقهاي يهود، و اما احبار عبارتند از علماي ايشان 



ازل شد فرمود: به حكم اين فرمان بعد از اين، ما بر يهود و غير آنان از اهل اديان حكم رسول خدا )ص( بعد از آنكه اين آيه ن
 .«1»خواهيم كرد 

رده از عبد بن حميد و از ابن جرير از قتاده نقل ك "إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ ... "مؤلف: اين روايت را سيوطي نيز در تفسير آيه شريفه:
«2». 

كه آنچه كه گفت از رسول خدا )ص( برايش نقل شده مربوط به آيه شريفه است، يعني خواسته  و ظاهر روايت اين است
شود كه آيه است بگويد دليل بر اينكه ربانيين فقها و احبار علماي يهودند خود آيه است، و بنا بر اين اشكالي متوجه وي مي

غير  ، پس نه"للذين هادوا "كم كرد، چون در آيه آمده:شريفه بيش از اين داللت ندارد كه بايد طبق تورات در بين يهود ح
ه خواهد بگويد: بشود و نه حكم به غير تورات نسبت به يهود را، در حالي كه ظاهر روايت اين است كه مييهود را شامل مي

 مود: )از اين پسشود، مگر آنكه منظور از اين كالم رسول خدا )ص( كه در روايت فرغير تورات بر يهود و غير يهود حكم مي
 كنيم و اين عالوهما بر يهود و غير آنان از اهل اديان حكم خواهيم كرد( اين باشد كه ما انبيا بر يهود و غير يهود حكم مي

 .بر سستي و سخافت هيچ ارتباطي با آيه ندارد

ابَ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِت "عد از جمله:و ظاهرا بعضي از راويان در نقل آيه دچار اشتباه شده و گويا رسول خدا )ص( اين كالم را ب
كه  شود)تا آخر آيات( فرموده كه در اين صورت روايت با همان مطلبي منطبق مي "بِالْحَقِّ .... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ

گردد نه به خصوص يهود، بر ميبه عموم مردم  "بينهم "آيد و آن اين است كه ضمير در كلمهگفتيم از ظاهر آيه بر مي
 .راوي اشتباها به جاي اين آيه آن آيه را آورده است
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 680.... ص : [ .24تا  20(: آيات 2سوره المائدة )]

 اشاره

هُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّ
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشي أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ فَتَرَي الَّذِينَ فِي  (21الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )

ذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ( وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَ هؤُالءِ ال21َّأَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ )
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ 22إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ )

هِ يُؤْتِيهِ مَنْ  اللَّعَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ
 (23يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ )

 680ترجمه آيات ..... ص : 



را دوستان خود مگيريد كه آنان دوست يكديگرند و كسي كه )از شما( آنان را  هان اي كساني كه ايمان آورديد، يهود و نصارا
 .(21كند )دوست بدارد خود او نيز از ايشان است، چون خدا مردم ستمكار را به سوي حق هدايت نمي

د و نصارا وبيني اين بيماردالن به سوي يهاين است كه مي -نشانه اينكه بعضي از مدعيان ايمان از سنخ همان كافرانند
غافل از اينكه چه بسا خداي تعالي از ناحيه خود فتحي آورده و  -گويند: ما بيم آن داريم كه بال بر سر ما آيدشتابند و ميمي

شيمان داشتند پداند پيش بياورد، آن وقت است كه اين بيماردالن نسبت به آنچه در دل پنهان ميامري ديگر كه خودش مي
  .(21شوند )

 241، ص: 2ميزان، جترجمه ال

و آن وقت است كه مؤمنين واقعي به اين بيماردالن خواهند گفت: آيا اين يهود و نصارا بودند كه سوگندهاي غليظ ياد كردند 
بر اينكه همواره با شما و يار و ياور شما خواهند بود؟ پس چرا امروز كه عذاب الهي شما را گرفت ياريتان نكردند؟ آري آن 

 .(22شوند )فهمند كه تالشهايشان بي نتيجه مانده، در نتيجه شكست خورده و زيانكار مين ميوقت بيماردال

براي گرايش به اين  -ايد اگر كسي از شما از دينش بر گردد، بدانيد كه خدا بزودي مردمي راهان اي كساني كه ايمان آورده
ه اينان مردمي هستند در برابر مؤمنين افتاده حال و در آورد كه دوستشان دارد و آنان نيز وي را دوست دارند، كمي -دين

كنند و از مالمت هيچ مالمتگري پروا ندارند و اين خود فضلي است از برابر كافران مقتدر، مردمي كه در راه خدا جهاد مي
 .(23دهد و خدا داراي فضلي وسيع و علمي وصف ناپذير است )خدا، فضلي كه به هر كس صالح بداند مي

 680ن آيات ..... ص : بيا

 اشاره

ولُهُ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُ "فرمايد:سير اجمالي در اين آيات آدمي را در باره اتصال آنها به ما قبلش و نيز به ما بعدش كه مي
 :فرمايدو نيز اتصال آن دو آيه به ما بعدش كه مي "...

 دچار ترديد و "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ... "و نيز اتصال آنها به آيه: "تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً ...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال  "
 .كندتوقف مي

دانيم كه قرآن كريم در آياتي كه در مكه نازل شده دهد و ما اين را مياما چهار آيه مورد بحث به يهود و نصارا تذكر مي
ي از يهود نكرده، چون آن روز احتياج و سر و كاري با اين دو طائفه نبوده و تنها در آيات مدني سخن از اين دو هيچ صحبت

طائفه رفته است، آن هم در آياتي كه در اول هجرت نازل شده، چون در اوائل هجرت بود كه مسلمانان ناگزير بودند با 
پيمان و عهد ببندند و يا تنها در مقام دفع كيد و مكر يهود بوده باشند  يهوديان معاشرت و آميزش داشته باشند و يا با آنان

ولي هيچ تما َ و اصطكاكي با نصارا نداشتند مگر در نيمه آخر ده سال توقف آن جناب در مدينه، و بعيد نيست چهار آيه 
اشد، ليكن در سابق گفتيم: در اين آيات فتح مكه ب "فتح "مورد بحث در اين مدت نازل شده باشد و شايد مراد از كلمه

احتمال قابل اعتماد اين است كه سوره مائده در سال حجة الوداع و بعد از فتح مكه نازل شده باشد. بنا بر اين يا مراد از 
، فتح ديگري غير از فتح مكه است و يا اينكه اين آيات قبل از فتح مكه و قبل از نزول همه سوره نازل شده "فتح "كلمه
 .است

 "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ ... "فرمايد:ديگري كه در اين آيات هست اين است كه آيا آيه چهارم كه ميسؤال 
 242، ص: 2متصل به سه آيه قبل از خودش است؟ و سؤال ديگر اينكه ترجمه الميزان، ج



ي دهد چه كسانيه به عنوان پيشگويي از ارتداد آنها خبر ميرفته كه از دين خود مرتد شوند و آاين گروهي كه احتمال مي
اي كه خداي تعالي وعده آمدنشان را داده كيانند؟ هر يك از اين سؤالها بر اند؟ سؤال چهارم اينكه منظور از آن طائفهبوده

يات چيزي جز نظريه شخصي افزايد و رواياتي كه در شان نزول آمده، در اين باره بسيار مختلف است و آن رواابهام آيه مي
مفسرين سلف نبوده، هم چنان كه غالب روايات شان نزول همين وضع را دارند و اين اختالف شديد نيز خودش باعث ابهام 

ها اضافه كن و آن اين است كه بيشتر آيه و مايه اضطراب ذهن آدمي در فهم آيه شده است. ابهام ديگري بر همه آن ابهام
ها در كرده و به زودي شواهدي از اين دخالتهاي مذهبي تا چه حد در اظهار نظرها دخالت ميصبدانيم كه تعهمه مي

 .روايات و كلمات مفسرين سلف و خلف از نظر خواننده خواهد گذشت

آيد اين است كه همانطور كه گفتيم اجزاي اين آيات به يكديگر متصل و آنچه كه بعد از تدبر در اين آيات به دست مي
ولي بريده از ما قبل و ما بعد است و آيه چهارم از متممات غرضي است كه مقصود افاده و بيان آن است، چيزي كه  است،

هست بايد در فهم معناي آن باري به هر جهت كردن و مسامحه روا داشتن پرهيز كرد و مانند بسياري از مفسرين در اظهار 
آن  هايآيد صفات و خصوصيات قومي ذكر شده و نام و نشانياني كه مياي كه به بنظر مسامحه روا نداشت، آن هم در آيه

 .قوم آمده

آيد اين است كه خداي سبحان در اين آيات مؤمنين را از اينكه يهود و نصارا را آنچه بطور اجمال از اين آيات به دست مي
ن ك پيشگويي به آينده امر امت در اثر ايكند و در ياولياي خود بگيرند، بر حذر داشته و با شديدترين لحن تهديدشان مي

وقت  دهيد و آنفرمايد كه اگر چنين كنيد بنيه روش ديني خود را از دست ميدهد و ميمواالت و دوستي با دشمنان خبر مي
وليش اانگيزد كه قائم به امر دين شوند و بنيه دين را بعد از انهدام به حالت اصلي و است كه خداي تعالي مردمي ديگر برمي

 .بر گردانند

 683[ ..... ص : "والء و واليت "و "اخذ "معناي]

ه معناي ب "اتخاذ "گويد:در مجمع البيان مي "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ "
خورد و آن را براي اعتماد كردن بر چيزي است، به اين صورت كه شخص به آن دلگرم باشد كه در فالن كار به دردم مي

بوده، همزه دوم  "اءتخاذ "است و در اصل دو همزه داشته، يعني "اخذ "آن كار ذخيره بسازد و اين كلمه باب افتعال از ماده
در آمده،  "اتخاذ "در آمده و سپس دو تاء در يكديگر ادغام شده و به صورت "اتتخاذ "شده و به صورت "تاء "آن مبدل به

 كه از مصدر ثالثي  "اتعاد "در كلمه
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 "اخذ "شود( و كلمهگرفته شده، همين قاعده جاري شده )با اين تفاوت كه در اين كلمه حرف واو مبدل به تاء مي "وعد "
معنايش اين است كه كتاب را با دست خود گرفت و چون  "اخذ الكتاب ":گويندشود، وقتي ميبه چند معنا استعمال مي

، "اخذه اللَّه من مامنه "گويند:معنايش اين است كه پيشكش و قرباني را قبول كرد و چون مي "باناخذ القر ":گويندمي
معنايش اين است كه خداي تعالي او را كه در جاي محكم و امني پناهنده شده بود بگرفت و هالك كرد، پس در حقيقت 

ود، عبور دادن چيزي از جهتي به جهادت ديگر است شديده مي "اخذ "معناي جامعي كه در همه اين موارد از استعمال ماده
«1». 

به اين معنا است كه دو چيز و يا چند چيز طوري نسبت به  "توالي "و نيز كلمه "والء ":و راغب در مفردات خود گفته كلمه
زديكي ناي نيكديگر متصل باشند كه چيزي از غير جنس آنها در بين قرار نداشته باشد، و كلمه به عنوان استعاره در مع



شود، حال يا نزديكي از حيث مكان، يا از حيث نسبت و خويشاوندي، يا از حيث دين، يا از حيث صداقت و استعمال مي
نصرت و يا اعتقاد، اين بود گفتار راغب البته آن مقدار از گفتارش كه مورد حاجت ما بود و بحث مفصل در معناي واليت به 

 «1»آيد. زودي مي

ينكه واليت يك نوع خاصي از نزديكي چيزي به چيز ديگر است، بطوري كه همين واليت باعث شود كه و سخن كوتاه ا
ها از بين آن دو چيز بر داشته شود، البته نه همه موانع، بلكه موانع آن هدفي كه غرض از واليت رسيدن به آن موانع و پرده

نين هدفي همان ناصر و ياوري است كه هيچ مانعي او را از هدف است، حال اگر آن هدف تقوا و يا پيروزي باشد، ولي در چ
نصرت شخصي كه به وي نزديك شده و نسبت به او واليت دارد باز ندارد و اگر از جهت التيام و آشتي و معاشرت و محبت 

 دهد، محبوبي كه آدميو خالصه جوش خوردن دلها به يكديگر باشد، در اين صورت كلمه ولي معناي محبوب را مي
تواند نفس خود را از دوست داشتن او و رام شدن در برابر خواسته او جلوگيري نمايد و قهرا در برابر خواسته او مطيع نمي
برد و چيزي شود و اگر از جهت خويشاوندي باشد كلمه ولي به معناي كسي خواهد بود كه از طرف مقابل خود ارث ميمي

ر از جهت اطاعت دستور باشد، ولي به معناي كسي خواهد بود كه در طرف مقابل تواند مانع از ارث بردن او شود و اگنمي
 .دهدكند و به او طبق دلخواه خود دستور ميخود امر و نهي مي
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، مساله واليت را مقيد به هيچ يك از "ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ "خداي سبحان در جمله مورد بحث كه فرموده:
خصوصيات و قيدها نكرده و بطور مطلق فرموده: يهود و نصارا را اولياي خود مگيريد، پس آيه شريفه از اين جهت مطلق 

بيني كه به سرعت به طرف يهود و نصارا تو اي پيامبر بيماردالن را مي "فرمايد:يه بعدي كه مياست، چيزي كه هست از آ
شود كه مراد از واليت نوعي از نزديكي و اتصال است ، فهميده مي"ترسيم بالئي بر سر ما بيايد ...گويند ميروند و ميمي

ل اند كه مسلمانان بيمار داي داشتهو نصارا دولتي و سلطهكه با بهانه بيماردالن متناسب باشد و آن اين است كه يهود 
اند در تحت سلطه آنان منكوب شوند، هم چنان كه ممكن است دولت و سلطه در غير يهود و نصارا بوده و ترسيدهمي

مانند كه حفوظ باند با دوستي با يهود و نصارا آنها را ناصر خود گرفته و از شر صاحب دولت و سلطنت مخواستهبيماردالن مي
بنا بر اين عنوان واليت در آيه به معناي خصوص نصرت خواهد بود و همچنين ممكن است از خود يهود و نصارا 

اند كه از شرشان محفوظ بمانند در اين صورت واليت به معناي محبت و معاشرت كردهاند و با آنها دوستي ميترسيدهمي
 .خواهد بود

محبت و معاشرت جامع هر دو فائده و هر دو معنا است، هم معناي نصرت و هم محبت و  و كلمه واليت به معناي قرب
امتزاج روحي و بنا بر اين همين معنا مراد از آيه است و به زودي از نكاتي كه در قيود آيه و صفات ماخوذه در آيه اخير يعني 

كنيم كه مراد از واليت در اينجا يعني در جمله مورد هست استفاده مي "دِينِهِ ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ "آيه:
 .بحث تنها واليت محبت است و ال غير

 682از آن نهي شده كدام واليت است[ ..... ص :  "ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ "اقوال مفسرين در باره اينكه مراد از واليتي كه در]



 هاياند در اينكه مراد از واليت، واليت نصرت است و آن عبارت است از پيمانليكن بعضي از مفسرين اصرار ورزيده
شود كه هر يك از دو طرف، آن طرف ديگر همكاري و يا سوگند بر ياري و همكاري كه بين دو كشور و دو قبيله بر قرار مي

اش اين است كه: همانطور كه از ظاهر آيات بر رده استداللي كرده كه خالصهرا در هنگام حاجت و نياز ياري كند، مفسر نامب
قبل از حجة الوداع در اوائل هجرت نازل شده، در ايامي كه رسول خدا )ص( و مسلمين از كار يهوديان مدينه و  -آيدمي

و  ري داشتند و از سوي ديگر بين آناناطراف آن يعني فدك و خيبر و غير آن فارغ نشده بودند و هنوز با آنها و با نصارا درگي
طوائفي از عرب پيمان و سوگند بر نصرت بر قرار بود و چه بسا كه نظريه اين مفسر با رواياتي كه در شان نزول آيات وارد 

 شده منطبق هم باشد، چون در آن روايات آمده كه عبادة بن صامت از قبيله بني عوف بن خزرج از بني قينقاع به خاطر اينكه
با رسول خدا )ص( جنگيدند بيزاري جست، با اينكه بين بني عوف و بني قينقاع سوگند بر نصرت بر قرار بود، ليكن عبد اللَّه 

 242، ص: 2بن ابي ترجمه الميزان، ج

 مان ياري را كهترسيم پيرئيس منافقين بيزاري نجست و به سرعت به سوي بني قينقاع شتافت و چنين بهانه آورد كه ما مي
با بني قينقاع داريم لغو كنيم، آن وقت شهر از ناحيه دشمن مورد هجوم واقع شود و آن وقت ياوري نداشته باشيم و يا 

هايشان بيرون روايتي كه در داستان ابي لبابه وارد شده، كه وقتي رسول خدا )ص( او را فرستاد تا قبيله بني قريظه را از قلعه
ره آنان براند، ابو لبابه بعد از بيرون كردن آنان اشاره به حلق خود كرد و به اين وسيله خواهد در باكند و هر حكمي كه مي

 .خبر داد كه همه آنان كشته خواهند شد

هايي كه در جنگ احد ديدند، به فالن يهودي و فالن گويد: بعضي از مسلمانان بعد از آن همه مصيبتو يا رواياتي كه مي
 .نصراني پيوستند

نه نوشتند و بعضي از آنان با يهوديان مديي كه وارد شده كه بعضي از مسلمانان اخبار مدينه را به نصاراي شام ميو يا روايات
 .كردند تا از اموال يهوديان هر چند به قرض هم كه شده، استفاده كنندمكاتبه مي

اند و سخن ، منافقين بوده"نْ تُصِيبَنا دائِرَةٌنَخْشي أَ "و اين روايات تقريبا در اين جهت متفق و هم زبانند كه گويندگان جمله:
 .كوتاه اينكه بنا بر اين آيات شريفه از پيمان بستن و هم سوگند شدن و واليت نصرت با يهود و نصارا را نهي نموده است

«1» 

 يت محبت و اعتمادواليت در آيه به معناي وال "انداند كه ادعا كردهو بعضي از مفسرين تاكيد و اصرار را به حدي رسانده
، با اينكه لغت آيه، هم در مفرداتش و هم در سياقش از آن مبرا است، هم چنان كه روايات سبب نزول هم آن را "است
 .پذيرد و نيز وضع عمومي كه مسلمانان و يهود و نصارا در عصر نزول داشتند با آن سازگاري نداردنمي

خواهد مسلمانان را از معاشرت و اختالط با اهل كتاب نهي كند هر چند كه چطور ممكن است آيه را حمل كنيم بر اينكه مي
در ذمه مسلمانان بوده و با مسلمين پيمان داشته باشند؟ با اينكه يهوديان با رسول خدا )ص( و با صحابه در يك شهر يعني 

، اين بود «1»كرد ور مساوي رفتار ميكردند و با آنان معامله داشتند و اسالم با آنان و با مسلمين بطدر مدينه زندگي مي
 .خالصه گفتار آن مفسر

و همه اين حرفهايش ناشي از مسامحه در فهم آيه و به دست آوردن معناي درست آن است، اما اينكه گفت آيات قبل از 
 حجة الوداع كه سال نزول سوره مائده است نازل شده،
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 شود كه كلمه واليت بههر چند كه خيلي اشكال بر آن وارد نيست، ليكن صرف نازل شدن قبل از حجة الوداع باعث نمي
 .محبت معناي هم سوگندي باشد، نه به معناي

 687سازد[ ..... ص : حادثه خارجي )شان نزول( عموميت و اطالق آيات قرآني را محدود نمي]

ريفه اند بر اينكه آيات شو اما اينكه او و جمعي از ديگر مفسرين رواياتي در شان نزول آيات نقل كرده و به آن استدالل كرده
در خصوص هم سوگند شدن و واليت نصرت نازل شده كه خود رسمي در بين اقوام عرب و بين يهود و نصارا بوده، اوال 

ند و بين خود آنها معارضه هست، هر كدام يك واقعه را شان نزول دانسته، پس بر روايات شان نزول در يك واقعه اتفاق ندار
معناي واحدي كه بتوان بدان اعتماد كرد اتفاق ندارند، و ثانيا اينكه اين سخن به فرض هم كه بتواند واليت يهود را توجيه 

ر آن روز و ميان نصارا هيچ واليتي و سوگندي بتواند واليت نصارا را توجيه كند، براي اينكه ميان عرب مسلمان در كند نمي
خواهيم بگوئيم چنان حوادثي اصال رخ كنند قبول داريم و نميقرار نبود و ثالثا ما روايات شان نزول را در آنچه كه افاده مي

ر سند آنها ضعفي كه دايم بيشتر روايات وارده در اسباب نزول عالوه بر خواهيم بگوئيم همانطور كه بارها گفتهنداده، بلكه مي
اند و ما در اين نيز حرفي نداريم، حرف هايي است كه ناقل تاريخ بر آيات قرآني مناسب آن حوادث كردههست صرفا تطبيق

اي از آيات قرآني را مقيد كند و يا مطلق آن را مقيد تواند عموم آيهما اين است كه اين حوادث كه در روايات آمده، نمي
تواند در آن دخالت داشته باشد، ظاهر متفاهم ق و تقييد دو حال از حاالت لفظ هستند و حوادث خارجي نميبسازد، چون اطال

اي كه آيه در آن واقعه نازل شده، عرفي هم مساعد با آن نيست، اگر بنا باشد كه ظاهر آيات قرآني به خاطر خصوصيت واقعه
ص عموم آن يا تقييد اطالق آن وجود داشته باشد، صرف حادثه دگرگون بشود و بدون اينكه در لفظ آيه دليلي بر تخصي

خارجي ظهور آيه را از آيه بگيرد و شنونده مجبور و محكوم شود به خاطر آن حادثه دست از آن ظاهر بر دارد، اگر عام و يا 
رد و ديگر در هيچ مطلق است بگويد: خاص و مقيد منظور بوده، بايد قرآن كريم با مردن افراد مربوط به آن حادثه بمي

افتد استدالل به آن آيه ممكن نباشد و چنين چيزي نه با كتاب خدا اي كه در عصرهاي بعد از عصر نزول اتفاق ميواقعه
 .موافق است و نه با سنت و نه با عقل سالم

يه در هم لغت آ واليت را به معناي محبت و اعتماد گرفتن خطايي است كه "و اما اينكه بعضي از آن مفسرين گفتند كه:
، "اندمفرداتش و سياقش از آن مبرا است و هم اسباب نزول و حالتي كه عامه مسلمين و اهل كتاب در عصر نزول داشته

ها معناي درستي براي آن پيدا نكرديم، براي اينكه بيزاري روايات شان نزول و نيز سخني است كه ما بعد از همه دقت
كتاب در آن روز از شمول آيه نسبت به محبت و اعتماد و صدق آيه بر اين معنا از بيزاري وضع عمومي مسلمين و اهل 

 اي جلوتر ظهور آيه شريفه با اين شمول معاني واليت وقتي درست است كه در مرحله
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ه امل بشود و گر نه اگر آيه شريفشود، اين معنا را هم شسازگار باشد و لفظ آيه در ضمن اينكه شامل همه معاني واليت مي
افتد اصال ظهوري در اين معنا نداشته باشد و يا به عبارت ديگر از خصوص اين معنا منصرف باشد، ديگر حاجت به آن نمي
ايد كه كه شما به اسباب نزول و وضع مسلمين و اهل كتاب در آن روز استدالل كنيد، پس شما با اين سخن خود اقرار كرده

هاي آن روز را خواهيد مورد نزول و وضع عمومي انسانشود، چيزي كه هست ميل اين معناي از واليت نيز ميآيه، شام
واند مخصص تدليل بگيريد بر اينكه مقصود آيه چنين و چنان است و ما در چند سطر قبل گفتيم كه خصوصيت مورد نمي

آن است و آن عبارت است از يك صغري و يك كبري،  آيه باشد و دليلي بر چنين تخصيصي نداريم بلكه دليل بر خالف



صغري برهان ظهور آيه است كه اقرار كرديد و كبراي آن حجيت ظهور بطور مطلق و در همه جا است، پس معلوم شد كه 
آيه شريفه مطلق است و هيچ دليلي بر تقييد آن نيست، در نتيجه آيه شريفه در همين معناي مطلق حجت است و آن عبارت 

 .از واليت به معناي محبت كه ريشه ساير معاني اين كلمه است است

 680شواهدي بر اينكه واليت منهي عنه، واليت مودت و محبت است نه واليت حلف )هم پيماني([ ..... ص : ]

نسان ا و اما اينكه گفت: آيه با مفردات و سياقش بيزار از چنين معنايي است، از آن حرفهاي عجيبي است كه احيانا به گوش
خورد و من متوجه نشدم منظور اين آقا از اين بيزاري كه بر آيه تحميل كرده چيست؟ و تنها به آيه هم اكتفاء نكرده بلكه مي

بر سياق آن نيز تحميل كرده و چگونه مفردات و سياق آيه شريفه از اين معنا بيزار است با اينكه بعد از جمله مورد بحث 
 تواند شك كند در اينكه مراد ازو احدي نمي "بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ "آمده: "ا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَال تَتَّخِذُو "يعني جمله:

 "واليت در جمله دوم همان محبت و اتحاد و مودت است نه واليت هم سوگند بودن، چون معنا ندارد خداي تعالي بفرمايد:
، مگر هم سوگند بودن آنها با يكديگر مزاحم و منافي آن "آنها هم سوگند يكديگرند با يهود و نصارا هم سوگند نشويد كه

عض آورد و بعضي را بر باست كه مسلمين هم با آنها هم سوگند شوند؟ پس آن واليتي كه وحدت را بين يهوديان بوجود مي
و همچنين در نصارا نه واليت به دهد، واليت محبت و تعصب قومي و يا پيوندهاي مذهبي و ديني است ديگر پيوند مي

 .معناي هم سوگند شدن

شود موالي مردمي ، چون آن معياري كه باعث مي"وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "فرمايد:و همچنين در جمله سوم كه مي
شود و گي ارواح مختلف مياز آن مردم شمرده شود، محبت و مودت است كه باعث اجتماع متفرقات آن جمعيت و پيوست

سازد، فهم و ادراك همه افراد را يك سو و يك جهت ساخته، اخالق آنها را به هم مربوط و افعال آنها را شبيه به هم مي
بيني كه وضع يك يك آنها قبل از دوست شدن و بعد از آن فرق كرده، بعد از دوست شدن بطوري كه دو نفر دوست را مي

 اند اراده آن اند و داراي يك نفسيت گشتهكانه شخص واحدي شده
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 .شونددو يكي و عمل آن دو يك جور است و در مسير زندگي و مستواي عشرت هرگز از يكديگر جدا نمي

 "اند:شود دوست هر قومي جزء آن قوم شود و به آن قوم ملحق گردد، بطوري كه گفتهپس اين محبت است كه باعث مي
، خداي "هر كسي با آن شخص است كه دوستش دارد "اند:و يا فرموده "هر كس قومي را دوست بدارد، از آن قوم است

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ  "فرمايد:اي نظير آيه مورد بحث كه از مواالت مشركين نهي كرده ميتعالي هم در آيه
وَلَّهُمْ وَ مَنْ يَتَ "-فرمايدتا آنجا كه بعد از چند آيه مي -"ياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّعَدُوَّكُمْ أَوْلِ

 «"مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ  ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ "و نيز فرموده:.
 .«1» "أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

لْكافِرِينَ اال يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ  "شود فرموده:با لفظي عام كه شامل يهود و نصارا و مشركين مي -و نيز در باره دوستي با كفار
 .«3» "ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُأَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ

واليت به معناي سوگند و عهد، چون در  و اين آيه صراحت دارد در اينكه منظور از واليت، واليت محبت و مودت است، نه
ها و قراردادهايي بر زمان نزول سوره آل عمران بين رسول خدا )ص( و مؤمنين از يك سو و بين مشركين و يهود معاهده

 .قرار بوده است



اليت و شود قومي به قومي ديگر ملحق شود، واليت مودت است نهو سخن كوتاه اينكه واليتي كه از نظر اعتبار باعث مي
 :سوگند و نصرت، و اين پر واضح است و اگر مراد از جمله

 ، اين باشد كه هر كس بعد از اين نهي با كفار بر مساله ياري"وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "

__________________________________________________ 

با  كنيد،من و دشمن خودتان را دوست مگيريد، آيا با آنها به مودت بر خورد ميهان اي كساني كه ايمان آورديد دشمن (1)
سوره  ".اند ... و كساني از شما كه آنان را دوست بدارند از ستمكاراننداينكه به اين حقي كه بر شما نازل شده كفر ورزيده

 ."44ممتحنه، آيه 

ن به خدا و روز جزا داشته باشند و هم با دشمنان خدا و فرستاده تو اي پيامبر هرگز نخواهي يافت كساني را كه هم ايما(2)
ه سوره مجادله، آي "او دوستي كنند، هر چند كه آن دشمنان خدا، پدران و فرزندان و يا برادران و يا خويشاوندانشان باشند.

11". [.....] 

د در درگاه خداي تعالي هيچ حرمت و مؤمنين نبايد به جاي مؤمنين كفار را دوست خود بگيرند و كسي كه چنين كن(3)
دارد تا از او بترسيد و از ارزشي ندارد، مگر آنكه پاي تقيه و تر َ در بين باشد و خداي تعالي شما را از خودش بر حذر مي

 ."12سوره آل عمران، آيه  ".كفار نترسيد
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شود، صرف نظر از اينكه معنايي است مبتذل، عبارت آيه آن را كفار مي دادن در روزگار سخت هم سوگند شود خود او نيز از
 .رساند، مگر آنكه قيودي از پيش خود بر عبارت آيه اضافه كنيمنمي

و به فرض كه آيه مورد بحث خواسته باشد از هنگام نزول خود اعالم بدارد كه ديگر مسلمانان با كفار پيمان و عهدي و 
 كند تا جانب حكم مشروع قبلي و نيزاي به حكم سابق ميطبق عادتي كه قرآن كريم دارد اشارهسوگندي بر قرار نسازند 

سيره جاريه رسول خدا )ص( را كه تا كنون جاري بوده احترام بگذارد، هم چنان كه در آيات زير اين رسم و عادت قرآن به 
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ  "،«1» " يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذاإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فاَل "خورد، توجه فرمائيد:چشم مي

و آياتي ديگر « 2» "ال يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ "،«1» "ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا
 .ين قبيلاز ا

پس تا اينجا به خوبي روشن شد كه نه لغت در مفردات آيه از معنايي كه ما براي واليت كرديم بيزار است و نه سياق آيه، 
 .بلكه اگر بيزاري در كار باشد از معناي ديگر واليت بيزار است

تند به زودي خواهد آمد كه سياق با اين نظريه منافقين هس "الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ "و اما اينكه گفتند: مراد از جمله:
 .مساعدت ندارد

نهي از دوستي با يهود و نصارا است،  "ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ "پس حاصل كالم اين شد كه مراد از جمله:
 كتاب در بين مسلمين راه دوستي به حدي كه باعث كشش روحي بين مسلمين و اهل كتاب شود و در نتيجه اخالق اهل

ها است، يابد چون چنين دوستي سر انجام سيره ديني جامعه مسلمان را كه اسا َ آن پيروي از حق و سعادت انسان
يابد كه اساسش پيروي از هواي نفس و پرستش شيطان و خروج از راه دگرگون ساخته، سيره كفر در بين آنان جريان مي

 .فطري زندگي است

 را تعبير به يهود و نصارا كرد، همانطور كه در "اهل كتاب "ه مورد بحث،و اگر در جمل

__________________________________________________ 



 ."12سوره توبه، آيه  "مشركين پليدند و ديگر بعد از امسال حق ندارند به مسجد الحرام نزديك شوند.(1)

وره بقره، آيه س "رزقي را كه خدا برايتان مقدر كرده، طلب كنيد بخوريد و بنوشيد.توانيد با زنان بياميزيد و حال ديگر مي(2)
122". 

از اين به بعد ديگر ازدواج جديد با زنان براي تو حالل نيست و نيز حالل نيست كه يكي از زنان فعلي خود را طالق (3)
 ."21سوره احزاب، آيه  ".گفته، به جاي او زني ديگر انتخاب كني
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 "ه مسلماناننزديكي ب "نيز چنين تعبير كرده براي اين بود كه از تعبير به اهل كتاب نوعي -آيدكه به زودي مي -آيه بعدي
رمايد خواهد بفرسد )چون خود مسلمانان نيز همانند يهود و نصارا پيرو كتابي آسماني هستند( و در مقامي كه ميبه ذهن مي

يد مناسب نيست تعبيري بياورد كه محبت را در بين سه طائفه از پيروان كتاب آسماني بر انگيزد و آن گاه قطع رابطه كن
وا ال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ "فرمايد:بفرمايد با آن دو طائفه از اهل كتاب رابطه دوستي را قطع كنيد، به خالف آيه بعدي كه مي

كساني  "و از يهود و نصارا تعبير به "ينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَتَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِ
كرد با اينكه از ارتباط دوستي بر قرار كردن با آنان نهي كرده، اين تعبير با آن نهي منافات  "كه به آنان كتاب داده شده

از حالت مدح بودن در آمده و مبدل به مذمت شده  "اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً "زيرا تعبير مذكور به وسيله توصيف ندارد،
 .است

عبارتي است كه  "كننداهل كتابي كه دين خدا را مسخره مي ":آري اهل كتاب بودن خود افتخاري است، ولي عبارت
و اگر  تر استتر و نكوهيدهد، زيرا چنين اهل كتابي از مشركين بي كتاب هم پستشوترين مذمت از آن فهميده ميزشت

قرار باشد كه انسان از مردم نكوهيده و پست دوري كند و آنان را دوست خود نگيرد از دوستي چنين اهل كتابي بايد بيشتر 
 براي اينكه دسته اول داراي كتابي هستند كه شناسند،پرهيز نمايد، تا از مردمي كه اصال كتاب آسماني ندارند و خدا را نمي

كنند، و آن سازد و در عين حال آنان دين حق را مسخره ميكند و حق را برايشان روشن ميآنان را به سوي حق دعوت مي
و  تسازند، پس اينها سزاوارترند به اينكه مورد نفرت اهل حق قرار گيرند و اهل حق از معاشرت و مخالطرا بازيچه خود مي

 .دوستي با آنان اجتناب كنند

 600باشند[ ..... ص : يهود و نصارا در مقابل اسالم و مسلمين يك دست و هماهنگ مي]

همانطور كه قبال نيز گفتيم مراد از واليت در آن واليت محبت است كه باعث  "بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ "و اما اينكه فرمود:
گشته و ارواحشان يكديگر را جذب كند و آراءشان در پيروي هواي نفس و استكبار ورزيدن شود دلهايشان به هم نزديك مي

از قبول حق و اتحادشان در خاموش كردن نور خداي سبحان و معاونتشان عليه رسول خدا )ص( و مسلمانان متحد و يكي 
يگري عجم، ولي همين كه اين شود، بطوري كه گويي يك تن واحدند و ملتي واحد دارند با اينكه يكي عرب است و د

هاي گوناگون داراي واليت محبت شدند گويي يك ملت گرديدند و واليت آنان را به اتفاق كلمه واداشته و همه را عليه ملت
مسلمانان يك دست كرده، براي اينكه اسالم آنها را به قبول حق دعوت كرده، به چيزي خوانده كه با عزيزترين 

  .ري دارد، آري عزيزترين خواسته آنها پيروي هواي نفس و آزادي در شهوات و لذائذ دنيا استهايشان ناسازگاخواسته
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هاي گوناگون چون يهود و نصارا است، يهود و نصارا را با هاي ملتو همين مطلب كه اسالم مخالف و ناسازگار با خواسته
هدف مشترك متحد و نزديك به هم كرده و آن دشمني با اسالم است و اين  همه دشمني كه با يكديگر دارند، در يك



هدف مشترك، آنها را واداشته به يكديگر مراجعه كنند، يهود، دوست نصارا شود و نصارا با يهود دوستي كند و همين است 
تَّخِذُوا ال تَ "علت فرماني است كه در جمله: در مفرداتش و اين جمله در مقام بيان "بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ "معناي ابهام جمله:

آمده بود و معنايش اين است كه اگر گفتيم يهود و نصارا را اولياي خود مگيريد علتش اين است كه  "الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ
انان يك دست و اين دو طائفه در عين اينكه دو طائفه جداي از هم و دشمن هم هستند، در عين حال عليه شما مسلم

 .متحدند، پس در نزديك شدن به آنها و در دوستي و محبت با آنها هيچ سودي براي شما نيست

معناي ديگري نيز استفاده كرد و آن اين است كه اگر به شما دستور داديم  "بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ":و چه بسا بشود از جمله
يريد به كنيد كه از آنها ياري بگاين بود كه شما با آنها به اين منظور دوستي مي كه يهود و نصارا را دوست خود نگيريد براي

اين معنا كه مثال با نصارا دوستي كنيد تا آنان شما را عليه يهود كمك كنند، در حالي كه اين دوستي هيچ سودي برايتان 
 .ري نخواهند كردندارد، زيرا اين دو طائفه اولياي هم هستند و هرگز شما را عليه خودشان يا

 600منظور از ملحق شدن مسلماني كه يهود و نصارا را ولي بگيرد به يهود و نصارا[ ..... ص : ]

ه، به از آن گرفته شد "يتولهم "كه فعل "تولي "كلمه "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "
تبعيضي است و معناي جمله اين  "منهم "در كلمه "من "ناي ولي گرفتن و يا به عبارت ديگر انتخاب ولي است و كلمهمع

ه و اين كالم خداي تعالي ك "هر كس از شما كه يهود و نصارا را ولي خود بگيرد خود او نيز بعضي از ايشان است "است كه
مان خواهد بگويد چنين فرد مسلب الحاق تنزيلي است نه الحاق واقعي )نمييك مسلمان را ملحق به يهود و نصارا كرده از با

خواهد بفرمايد به منزله آنان و شبيه به آنان است( و برگشت اصال مسلمان نيست و واقعا يهودي و نصراني است بلكه مي
ختلفي و صفا داراي مراتب م اين گفتار به اين است كه بفرمايد ايمان حقيقتي است كه از حيث خلوص و ناخالصي و كدورت

وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا  ":فرمايدشود كه مياست، هم چنان كه اين معنا از آيات ديگر قرآني از قبيل آيه زير استفاده مي
 ، و همين ناخالصي و كدورت«1» "وَ هُمْ مُشْرِكُونَ
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فَتَرَي الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ  ":است كه خداي تعالي از آن به مرض قلوب تعبير نموده، در آيه ذيل فرموده
 ."فِيهِمْ

گيرند خداي تعالي آنان را از همان يهود و نصارا شمرده، هر چند كه نا بر اين آن كساني كه يهود و نصارا را اولياي خود ميب
 شود كه اينگونه مؤمنين راهبر حسب ظاهر جزء مؤمنين و از مؤمنين باشند و كمترين چيزي كه از اين بيان استفاده مي

كنند و به اند كه يهود و نصارا آن را سلوك ميك نكرده بلكه راهي را اتخاذ كردههدايت خدا را كه همان ايمان است سلو
شود كه راه يهود و نصارا بدانجا منتهي سويي در حركتند كه يهود و نصارا بدان سو روانند و راهشان بدانجا كشيده مي

 .گرددمي

تعليل نموده و بيان  "للَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَإِنَّ ا "و به همين جهت است كه خداي تعالي بيان مذكور را با جمله:
كند كه چرا اينگونه مؤمنين ملحق به يهود و نصارا هستند، بنا بر اين برگشت بيان مذكور به اين است كه فرموده باشد: مي

اه شما ز همانها هستند و بدانيد كه رگزينند خودشان نيز ااي مسلمانان بدانيد اين افرادي كه يهود و نصارا را به دوستي برمي
روند براي اينكه راه شما راه ايمان است و راه ايمان، راه هدايت الهي است و اين افراد مثل يهود و نصارا ظالمند و خدا را نمي



 .كندظالمان را هدايت نمي

ن به گويد كه اين مؤمنيرا مي كنيد تنها متعرض اصل تشبيه و تنزيل است و تنها اينو اين آيه بطوري كه مالحظه مي
شود را متعرض نشده و لفظ آيه هر چند كه مقيد به هيچ منزله يهود و نصارا هستند و اما آثاري كه متفرع بر اين تشبيه مي

الةَ تَنْهي إِنَّ الصَّ ":و آيه« 1» "وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ "نظير آيه -قيدي نيست و ليكن از آنجا كه از قبيل بيان مالك است
گويد چطور روزه بگيريد و چگونه نماز بخوانيد از اين و آياتي ديگر كه نمي« 1» "عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

خواهد جز يك بيان مهمل نيست كه تمسك به آن براي اثبات حكمي فرعي نيازمند بيان سنت است و كسي كه مي -قبيل
 .ن باره اطالعات بيشتري به دست آورد بايد به كتب فقهي مراجعه كنددر اي

 "... فَتَرَي الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ "

كار را خدا مردم ستم "فرمود:در اولش تفريع و نتيجه گيري از آيه قبلي است كه مي "فاء "اين جمله به دليل داشتن حرف
 يكي از مصاديق گمراهي و يا به، "كندهدايت نمي
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شتابند و عذرهايي عبارت ديگر مواردي كه هدايت الهي شامل حال آنان نشده، همين است كه به سوي يهود و نصارا مي
، با اينكه "يُسارِعُونَ فِيهِمْ "اي كه در اين آيه هست اين است كه خداي تعالي تعبير كرد به اينكهآورند، نكتهبدتر از گناه مي

تا اشاره كند به اينكه اين بيماردالن در جامعه يهود و نصارا هستند و در آن محيط ضاللت  "ون اليهميسارع "فرمود:بايد مي
در  اي بخورند، به سوي آنان وكنند، پس اين بيماردالن به خاطر اينكه مبادا از ناحيه يهود و نصارا لطمهاست كه سرعت مي

اند كه مالمت و توبيخي كه ممكن است از ناحيه رسول خدا رست كردههايي است كه براي خود دشتابند اينها بهانهآنان نمي
 كند اين است كه يهود و)ص( و مؤمنين متوجه آنان شود از خود دفع كنند بلكه تنها عاملي كه آنان را وادار به مسارعت مي

 .دارندنصارا را دوست مي

اش بر مال شده و در نتيجه رسوا و نابود واقعي و چون اين در سرشت هر ظالمي و هر باطلي هست كه روزي چهره كريه
و اميد كساني كه براي رسيدن به اغراض باطل خود به وسائلي  "إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "گردد، به حكم جمله:

 اميد قطعي هستگردد، ال جرم اين زنند كه صورتش صورت حق به جانب ولي باطنش باطل است، روزي قطع ميچنگ مي
هاي كه خداي تعالي پيروزي حق و اهل حق را بياورد و يا امري ديگر از ناحيه خود پيش آورد تا اين افراد حيله گر بر كرده

 .دادند براي مؤمنين آشكار گرددخود پشيمان گشته، دروغشان در آنچه به خورد مؤمنين مي

لْقَوْمَ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي ا "را متفرع كرد بر جمله قبلي آن يعني "الَّذِينَ ...فَتَرَي  "شود كه چرا جمله:و با اين بيان روشن مي
كنند و ظلمشان آنان را به هدفشان و ما در سابق بحثي در اين معنا كرديم كه چرا ستمگران راه را پيدا نمي "الظَّالِمِينَ

 .شودرهنمون نمي

 604..... ص : آيه شريفه ناظر بر منافقين اصطالحي نيست[ ]

بنا بر اين افراد مورد بحث از مؤمنين به خاطر اينكه براي رسول خدا )ص( و مؤمنين اظهاراتي دارند كه در قلوبشان نيست از 
خواستند به بهانه تر َ از گرفتاري به سوي يهود و نصارا به سرعت گرايش كنند، در حالي كه ترسي منافقين بودند، چون مي



فاق آنها ن -داشتند و همين وجه و دليلحقيقي مسارعتشان اين بود كه در دل، دشمنان خدا را دوست ميدر بين نبود و علت 
بوده، و اما اينكه بگوئيم از منافقين اصطالحي بودند، يعني در زمره كساني بودند كه در باطن كافر بودند و به ظاهر دعوي 

 .كردند، سياق آيات مساعد با آن نيستايمان مي

اند كه افراد مورد بحث در آيه همان منافقين يعني عبد اللَّه بن ابي و ياران و همفكران او عتي از مفسرين گفتهولي جما
اند: اين افراد منافق از يك سو با مؤمنين در كند، آنها گفتهاند، البته روايات شان نزول هم گفته آنان را تاييد ميبوده
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بستند كه آنها را ياري كنند تا به اين وسيله كردند و از سوي ديگر با يهود و نصارا عهد و پيمان ميآنها مجامله و سازش مي
هم مسلمانان را بدوشند و هم آن دو طائفه را و هم در رعايت مصالح شخصي خود جانب احتياط را پيش گرفته باشند و به 

آيد آنها همواره و در حوادثي كه براي يكي از دو طرف پيش مي "طرف كه شود كشته سود آنان باشدز هر  "قول معروف:
، در اين سازدليكن اين نظريه همانطور كه قبال هم گفتيم درست نيست زيرا با سياق آيات نمي« 1»در مامن آسوده باشند. 

، را "لْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَفَعَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِا "آيات در باره آنان جمله:
خوانيم كه خداي تعالي اظهار اميد كرده كه در اثر فتح و يا آمدن امري از ناحيه او اين عده از كرده خود پشيمان شوند، مي

نشين و بالد نصارا و يا چيز ديگري نظير اينها است و معلوم است هاي يهوديحال يا مراد از فتح، فتح مكه است يا فتح قلعه
كه اگر نامبردگان منافق اصطالحي بودند، وجهي براي اين اميد پشيماني نبود، منافقين از نظر سياست زندگي كاري نكردند 

ت عايت كرده باشند و احتياط چيزي نيسكه پشيمان شوند، آنها با هر دو طائفه دوستي كردند تا در زندگي جانب احتياط را ر
كه انسان روزي از آن پشيمان شود، وقتي پشيماني تصور دارد كه به كلي از مؤمنين بريده و به يهود و نصارا پيوسته باشند، 

شان يآن گاه بالئي بر سر نصارا و يهود بيايد و نامبردگان سر انگشت خود بگزند كه چرا از مسلمانان بريديم و به دشمنان ا
سازد، زيرا نمي "حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ ":فرمايدپيوستيم و همچنين با جمله ديگري كه در آيه بعد آمده كه مي
ز اند حبط شدني يعني بي اثر و بي نتيجه نيست )البته منظور ااگر افراد مورد بحث منافقين اصطالحي باشند كاري كه كرده

اي دنيايي است، چون فرض اين است كه افراد نامبرده منافق واقعي بوده باشند كه ايماني به خدا و روز جزا هنتيجه، نتيجه
ندارند( و چنين افرادي اگر به خاطر حفظ منافع و مصالح خود طريقه احتياط را پيش بگيرند، هم با مسلمانان بسازند و هم با 

اي اند واقع شد كه صدمهترسيدهندارد، زيرا اگر آنچه كه از آن ميدشمنان ايشان ديگر خسران و حبط در حقشان معنا 
اند و سخن كوتاه اينكه احتياط يك راه عقاليي اند و اگر واقع نشد باز ضرري نكردهخورند، چون احتياط خود را داشتهنمي

 .آورداست كه هيچگاه مالمت و مذمت ببار نمي

وعده  اند و دلهايشان بهن جهت متوجه آنان شده كه نهي الهي را عصيان كردهمگر آنكه مفسرين نامبرده بگويند مذمت بدي
 فتحي كه خداي تعالي داده بود مطمئن نشده و اين توجيه

__________________________________________________ 
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 .ت، ليكن لفظ آيه داللتي بر آن نداردهر چند در جاي خود سخن درستي اس

 606كدام فتح است؟[ ..... ص :  "فَعَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ "در جمله "فتح "مراد از]



فته هر چند كه در سابق مكرر گ "ينَفَعَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِ "
هر جا كه در كالم خداي تعالي آمده باشد به معناي اظهار اميد واقعي نيست، چون اظهار اميد از  "عسي "بوديم كه كلمه

كسي صحيح است كه اطالعي از آينده نداشته باشد بلكه در كالم خدا قائم به شنونده و يا به مقام تخاطب است ليكن در 
را  "إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "خواهد جمله:ينه قائم است بر اينكه منظور خبر دادن از آينده است چون مياينجا قر

 .تثبيت و صدق آن را مسلم سازد، پس آنچه در جمله مورد بحث آمده قطعا واقع خواهد شد

ع آن و يا امري از ناحيه خودش معلوم نيست كه چه بوده و فتحي كه خداي تعالي خبر وقوع آن را مردد كرده، بين وقو
مصداق آن فتح بيان نشده كه چيست بلكه بين آن و بين امر ديگري كه آن نيز براي ما مجهول است ترديد شده، چون 

 :بگوئيم آمده، الف و الم جنس باشد، بله اگر الف و الم عهد بود ممكن بود "فتح "احتمال دارد الف و المي كه بر سر كلمه

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ  "منظور از اين فتح، فتح معهودي است كه خداي تعالي قبال خبر وقوع آن را داده و فرموده بود:
 .«1» "الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ

 .و آياتي ديگر« 1» "لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ "و يا فرموده بود:

اگر چه در قرآن كريم هر جا كه كلمه فتح آمده، در بيشتر مواردش منظور فتح مكه است و ليكن بعضي از موارد هم هست 
مَ الْفَتْحِ وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قُلْ يَوْ "فرمايد:كند مانند آيه شريفه زير كه ميكه با فتح مكه تطبيق نمي

، كه در اين آيه خداي تعالي، روز «2» "فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَال يَنْ
 سازد يكي از نشانيهايش اين است كهفتح را طوري نشاني داده كه با فتح مكه نمي

__________________________________________________ 

آن خدايي كه بار سنگين قرآن را به دوش تو افكند به زودي تو را به آن سرزميني كه از آنجا بيرون آمدي بر (1)
 ."22سوره قصص، آيه  "گرداند.مي

 ."12سوره فتح، آيه  "ان شاء اللَّه داخل مسجد الحرام خواهي شد.(2)

گوئيد بگو هر وقت كه باشد در آن روز كساني كه امروز كافرند و ر راست ميپس اين فتح چه وقت است؟ اگ :گويندمي(3)
شود، پس اي پيامبر آورند، ايمانشان سودي به حالشان نخواهد داشت و در آن روز مهلتي به آنان داده نميآن روز ايمان مي

 ."24سوره سجده، آيه  "از آنان اعراض كن منتظر باش كه آنها نيز منتظرند.
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هر كس قبال كافر بوده و آن روز ايمان بياورد سودي به حالش ندارد، نشاني ديگرش اين است كه كفار منتظر آن فتح 
ا به شود و حتي با ساير فتوحاتي كه مسلمانان تها با فتح مكه تطبيق نميهستند و خواننده محترم توجه دارد كه اين نشاني

منطبق نيست، براي اينكه سود ندادن ايمان در روز فتح كه در حقيقت همان توبه كردن در آن روز است آن روز داشتند نيز 
، در «1» "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ ... "كه بيان مفصلش در بحث پيرامون توبه در تفسير آيه: -به يكي از دو جهت تصور دارد

ر اي ديگر شود كه معلوم است در نشاه ديگصال نشاه دنيا مبدل به نشانهجلد چهارم عربي اين كتاب گذشت يكي اينكه ا
شود، چون در زندگي آخرت ديگر جاي توبه كردن و ايمان آوردن نيست و يا به اينكه اخالق و ملكات اختيار بر داشته مي

برگشت به  گر اميد توبه ونفساني انسان بكلي مبدل به ملكات ديگري شود، آن چنان كه قلب قساوت يابد، قساوتي كه دي
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ال يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ  "خدا در او نرود هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:

 .«1» "كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً

 ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّي إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَوَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِ "و نيز فرموده:



 .«2» "هُمْ كُفَّارٌ

د شهاي يهوديان و يا فتح بالد نصارا باو به هر حال اگر مراد از فتح، يكي از فتوحات مسلمين نظير فتح مكه يا فتح قلعه
 بر چنين روزي معلوم نيست كه "يَقُولُ الَّذِينَ ... "و جمله "فَيُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا ... "حرفي است، و ليكن انطباق جمله:

 .وجهش بيان شد

و اگر مراد از فتح روزگاري باشد كه اسالم بساط كفر را از جهان بر چيند و خداي تعالي بين رسول و قومش حكم فصل و 
دهد و هاي قرآني خواهد بود كه از حوادث آينده امت اسالم خبر ميهايي كند در اين صورت آيه شريفه از پيشگوييداوري ن

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ  "گويد كه آيه زير در مقام افاده آن است:در اين صورت آيه شريفه همان را مي
 .«4» "... بَيْنَهُمْ

__________________________________________________ 

 ."12 -12سوره نساء، آيه "(1)

اي از آيات پروردگارت بيايد ديگر ايمان آوردن هيچ انساني كه قبال ايمان نداشته و يا از ايمانش خيري روزي كه پاره(2)
 ."122سوره انعام، آيه  "كسب نكرده و سودي نخواهد بخشيد.

دهند تا مرگشان فرا رسد، آن وقت )اگر ديدي يكي از آنها( گفت: حاال م چنان عمل زشت خود را ادامه ميكساني كه ه(3)
 [.....] ."18سوره نساء، آيه  "ميرند.اش قبول نيست و همچنين كساني كه در حال كفر ميديگر توبه كردم، توبه

 ."22 -32سوره يونس، آيه "(4)
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دهد ، بيانش اين است كه ندامت وقتي به انسان دست مي"فَيُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ "ا اينكه فرمود:و ام
كرد ترك كرده باشد و نامبردگان در آيه كاري را بايست ميكرد انجام داده باشد و يا كاري را كه ميكه كاري را كه نبايد مي

د كرده بودند، حال آن كار چه بوده كه خداي سبحان در آيه بعد حبط اعمال و زيانكاري آنان را اثر آن كار كردنكه نبايد مي
ل شما كردند كه ما نيز مثداشتند و به مسلمانان وانمود ميدانسته؟ همين بوده كه در دل دوستي با يهود و نصارا را پنهان مي

ند كه خواستداشتند و به سوي انجام آنچه آنان ميدل آنها را دوست مي گفتند بلكه دردشمن آنان هستيم ليكن دروغ مي
كردند و دين اسالم كه دعوي دار آن بودند جلوگير و همان اطفاي نور خدا و تسلط بر شهوات دنيا بوده مسارعت مي

 .مانعشان نبوده

 كردند وبين يهود و نصارا آمد و شد مي پس به احتمال قوي اين بوده آنچه كه در دل پنهان كرده بودند و به خاطر آن در
چيزي نگذشت كه خداي تعالي حق را پيروز ساخت و اين گروه فهميدند و آمد و شدهايشان باطل شد و آن گاه دچار ندامت 

 .شدند

 "... وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا "

د اند تا عطف باشآن را به فتح الم قرائت كردهدر اين آيه به ضم الم آمده ولي بعضي از قاريان  "يقول "در قرآن كريم كلمه
سازد، به دليل اينكه ندامت افراد مورد بحث از و اين قرائت بهتر است، چون با سياق بهتر مي« 1» "يصبحوا "بر جمله:

، مؤمنين "..آمَنُوا .وَ يَقُولُ الَّذِينَ  "اينكه چرا دوستي با دشمنان اسالم را در دل پنهان كردند و نيز گفتار مؤمنين كه گفتند:
 :گفتند

همه سرزنش آن افراد است به عاقبت  "به خدا قسم ما با شمائيم؟ ... "خوردند كهآيا اينها بودند كه سوگندهاي غليظ مي
 .ننگيني كه دوستي با كفار و مسارعتشان در ميان يهود و نصارا برايشان ببار آورد



به كساني است كه بيمار دل بودند و با يهود و  "معكم "خطاب در كلمهاشاره است به يهود و نصارا و  "هؤالء "و كلمه
است و  اشاره به اين بيماردالن "هؤالء "كردند، البته عكس اين نيز احتمال دارد، يعني ممكن است بگوئيم:نصارا دوستي مي

جريان دارد يعني هم  "مالُهُمْحَبِطَتْ أَعْ "متوجه يهود و نصارا است و همچنين اين دو احتمال در جمله: "معكم "خطاب
 .ممكن است منظور از آن يهود و نصارا باشد و هم احتمال دارد منظور از آن بيماردالن باشند

 به بيماردالن و اشاره در "معكم "آيد كه خطاب درليكن از ظاهر سياق بر مي

__________________________________________________ 
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به منزله جوابي است از سؤال مقدر و معناي آيه اين است كه  "حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ... "به يهود و نصارا است و جمله: "هؤالء "
ع قاميد آن هست كه خداي تعالي يا فتحي پيش بياورد يا امري از ناحيه خودش، آن وقت است كه مؤمنين ثابت قدم، مو

وردند و در خحلول سخط الهي به اين مؤمنين ضعيف االيمان خواهند گفت: آيا اين يهود و نصارا بودند آنهايي كه سوگند مي
كردند كه ما با شما هستيم؟ پس چرا امروز سودي به حال شما نداشتند؟ در سوگند خوردن خود به نهايت درجه مبالغه مي
ند به داشت، باآلخره كار مؤمنين سست ايمان كه يهود و نصارا را دوست مياينجا ممكن است شخصي پرسيده باشد خوب

كجا انجاميد؟ در پاسخ فرموده: اعمالي كه در اسالم كردند عبادتي و احساني كه كردند همه بدون اجر شد و در نتيجه 
 .زيانكار شدند

 609گفتاري در معناي بيماري دل ..... ص : 

 اشاره

بطور اجمال داللت دارد بر اينكه دل انسانها در خطر نوعي بيماري قرار دارد و قهرا وقتي براي  "مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ "جمله:
چيزي حالت بيماري تصور شود حالت سالمتي هم دارد، چون صحت و مرض در مقابل هم هستند، تا يكي از آن دو فرض 

تواند در دلي يا هر چيزي محقق شود كه قبال آن مينداشته باشد طرف ديگر نيز فرض ندارد وقتي يكي از اين دو حالت 
چيز، چيزي باشد كه تحقق طرف ديگر و حالت ديگر نيز در آن ممكن باشد، نظير كوري و بينايي كه خواننده توجه دارد به 

توان آن را به مينخوانيم زيرا استعداد بينايي در آن نيست و همچنين تواند ببيند كور نمياينكه ديوار را به عنوان اينكه نمي
 .هيچ مرضي متصف كرد، چون استعداد صحت و سالمتي ندارد

و در كالم خداي عز و جل هر جا كه خداي تعالي براي دلها اثبات مرض كرده، احوال آن دلهاي مريض و آثار آن را بيان 
ود را از دست داده، از راه ميانه كرده و در بيانش اموري را ذكر نموده كه داللت دارد بر اينكه آن دلها استقامت فطري خ

 "إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً "اند، به آيات زير توجه فرمائيد:منحرف شده
 ،«1» "ضٌ غَرَّ هؤُالءِ دِينُهُمْإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَ "،«1»

__________________________________________________ 

و آن زمان كه منافقان و آنها كه در دلهاشان مرض هست گويند: خدا و فرستاده او جز يك دروغ و فريب به ما وعده (1)
 ."11سوره احزاب، آيه  "ندادند.

يه سوره انفال، آ "گويند دين اين مسلمانها آنان راي فريب داده.دلهاشان مرض است ميزماني كه منافقان و آنها كه در (2)



34". 
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 .، و آياتي ديگر«1» "لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ "

كه مرض قلب عبارت است از اينكه قلب دچار نوعي ترديد و اضطراب شود كه مساله ايمان به خدا و و كلي مطلب اين است 
ق و بينيم كه در مرحله خلاطمينان نسبت به آيات او را كدر و ناصاف كند و ايمان در آن قلب آميخته با شرك شود و لذا مي

زند كه متناسب با كفر مرحله عمل كارهايي از آن سر مي گردد و درخوي احوالي و اخالقي متناسب با كفر بر آن عارض مي
 .به خدا و به آيات او است

در مقابل، سالمتي قلب و صحت آن عبارت است از اينكه قلب در مستقري قرار گيرد كه خلقتش در همان مستقر بوده و يا 
حالت به خلوص قلب در توحيد خداي  به عبارت ديگر عبارت است از اينكه قلب راه ميانه را از دست ندهد و برگشت اين

سبحان و اعتماد كردن به جناب او و بريدن از هر چيز ديگري است كه هواي نفس به سوي آن كشش دارد، اين نكته از آيه 
 .«1» "يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ":فرمايدخورد كه ميزير به چشم مي

 608بيمار دالن غير از منافقين هستند[ ..... ص : ]

 وَ الَّذِينَ الْمُنافِقُونَ "شود كه بيماردالن غير از منافقينند، هم چنان كه تعبير قرآن از اين دو طائفه مثل،از همين جا روشن مي
آن دو نيست، براي اينكه منافقين عبارتند از ، در غالب موارد تا حدي خالي از اشعار بر دو طائفه بودن "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

كساني كه به زبان ايمان آورده و در دل ايمان ندارند و دلهاشان كافر خالص است و از نظر حيات ايماني مرده است، نه 
ا تاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنأَ وَ مَنْ كانَ مَيْ "فرمايد:بيمار، هم چنان كه قرآن كريم آنان را مرده و دارندگان ايمان را زنده خوانده و مي

 .«2» "لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّا َِ

 .«3» "إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ "فرمايد:و نيز مي

 بنا بر اين ظاهر از عرف و اصطالح قرآن كريم اين است كه مرض قلب عبارت است از

__________________________________________________ 

 .تا خداي تعالي القائات شيطان را فتنه و آزمايشي و كوراني در دل بيماردالن و سنگدالن كند(1)

 ."22سوره حج، آيه  "

يه آ سوره شعراء، "دهد مگر كسي كه با قلب سليم به ديدار خدا آمده باشد.روزي كه هيچ مالي و فرزنداني سود نمي(2)
24". 

 كند مثلاش كرديم و برايش نوري مقرر كرديم كه با آن نور در بين مردم مشي ميآيا كسي كه مرده بود و ما زنده(3)
 ."111سوره انعام، آيه  "ديگران است.

كه ند كنپذيرند كه گوششان شنوايي دارد، اما مردگان تنها در روزي شنوايي پيدا ميتنها كساني دعوت اسالم را مي(4)
 ."36سوره انعام، آيه  "خداي تعالي مبعوثشان كند.
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گذارد شود و نميشك و ترديدي كه بر درك آدمي نسبت به آنچه مربوط به خداي تعالي و آيات اوست مستولي و چيره مي
ترديد عقد قلبي نسبت به خدا و  قلب با آن معارف كه همان عقائد ديني است جوش بخورد و انسان مبتالي به آن شك و

 .آياتش داشته باشد



پس بيماردالن )به حسب طبع معناي اين كلمه( عبارتند از كساني كه ايمانشان ضعيف است، همانهايي كه دلهايشان به پر 
ار هشود ولي منافقين كه به زبان اظها گشته، به اين سو و آن سو كشيده ميماند كه هر لحظه دستخوش نسيمكاهي مي
بخاطر  بلكه "سازندكافر بي شهامتي كه كفر خود را علني نمي "كنند اصال ايمان ندارند و در باطن كافرند اماايمان مي

 .كنند تا با دم زدن از اسالم و ايمان مؤمنين را و با اظهار كفر نزد كفار آنان را بدوشندمصالح مادي خود آن را پنهان مي

 600ل[ ..... ص : وجه اشتراك منافق و بيمار د]

خواهد شود و اين تعبير نوعي تحليل است، در حقيقت ميشود كه در قرآن كريم از بيماردالن تعبير به منافق ميبله بسا مي
بفهماند كه بيماردالن نيز مانند منافقين از داشتن لطيفه ايمان محرومند، پس از اين نظر مانند آنها هستند، مانند آيه زير كه 

بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ  "فرمايد:قين را بر بيماردالن اطالق نموده و ميكلمه مناف
نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ  مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ قَدْ

 مَمِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّيُسْتَهْزَأُ بِها فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ، إِنَّ اللَّهَ جا
 .«1» "جَمِيعاً

 وَ مِنَ النَّا َِ مَنْ يَقُولُ "و اين اطالق غير اطالق بيمار بر منافقين واقعي است كه در دل اصال ايمان ندارند مانند آيه زير:
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّا َُ قالُوا  ... رَضاًآمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ... فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَ

 ، چون در اين آيات به اين جهت عنوان بيمار دل را بر منافقين واقعي اطالق كرده كه«1» "أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ

__________________________________________________ 

، آيا اينها در جوشندكنند ولي با مؤمنين نميه كه عذابي اليم دارند، همانهايي كه با كفار دوستي ميمنافقين را بشارت د(1)
اش از آن خدا است؟ مگر خداي خواهند آن عزت را به دست آورند؟ با اينكه عزت همهنزد كفار عزتي سراغ دارند؟ و مي

ره شود و آن را مسخو هر جا ديديد به آيات خدا كفر ورزيده ميتعالي در كتابش بر شما اين دستور را نازل نكرد كه هر گاه 
ديد مثل همان بنكنند با آنان منشينيد تا با ديدن شما وجهه سخن را سوي ديگر كشند، شما كه اين دستور را به كار نميمي

 ."134سوره نساء، آيه  "كفاريد كه خدا منافقين و كفار را در جهنم جمع خواهد كرد.

 ... ايم، ولي مؤمن نيستندگويند: ما به خدا و روز جزا ايمان آوردهز مردم هستند كه ميبعضي ا(2)

د آيا شوند كه مانند ساير مردم ايمان بياوريد گويناينها در دل بيمارند و خداي تعالي بر بيماريشان بيفزود ... و چون گفته مي
 ."14 -2آيه  سوره بقره، "اند.ايمان بياوريم آن چنان كه سفيهان آورده
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بفهماند دلهاي منافقين واقعي از مرحله شك در باره حق سير نموده، در آخر به انكار حق منتهي شده است، در آغاز به خاطر 
 ارتكاب دروغ و اينكه در دل دچار شك بودند ولي به دروغ دعوي ايمان كردند بيمار دل شدند و به تدريج خداي تعالي

 .بيماريشان را بيفزود تا در آخر منكر حق شده و آن را مسخره كردند و هالك گشتند

 600شباهت بين بيماري دل و بيماريهاي جسماني[ ..... ص : ]

اش يابد و اگر به معالجههاي جسماني دانسته كه به تدريج شدت ميو اصوال خداي سبحان مرض قلب را در حد مرض
كشاند و شدت يافتنش به خاطر ناپرهيزي كردن و بيماري را با در آخر كار بيمار را به هالكت ميشود و نپردازند مزمن مي

كند كمك كردن است كه اين ناپرهيزي و امداد چيزهايي كه براي مريض مضر است و طبع مريض را بيشتر تحريك مي



فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  "اش فرموده:در بارهها است كه خداي تعالي كردن بيماري در بيماريهاي قلبي همان ارتكاب معصيت
 .«1» "فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً

وَ هُمْ كافِرُونَ، أَ وَ ال وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ ... وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَي رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا  "و نيز فرموده:
 .«1» "هُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ال يَتُوبُونَ وَ ال هُمْ يَذَّكَّرُونَيَرَوْنَ أَنَّ

 .«2» "ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ "و نيز در يك بياني عمومي فرموده:

خداي تعالي همانطور كه براي دلها قائل به بيماري است، براي عالج آن بيماري در آياتي از قرآن كريمش عالج نيز 
 :پيشنهاد كرده است، از آن جمله در بياني عام و كلي فرموده

 .«3» "يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ "

 .«2» "بُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّ "و نيز فرموده:

__________________________________________________ 

 ."14سوره بقره، آيه "(1)

هايشان بيفزود تا آنجا كه در اي نازل شود ... و اما آنها كه در دلشان مرض بود پليدي جديدي بر پليديو چون سوره(2)
ا توبه گيرند، چركنند كه در هر سال يك بار يا دو بار مورد فتنه و آزمايش قرار ميفه توجه نميحال كفر مردند، آيا اين طائ

 ."112سوره توبه، آيه  "شوند.كنند؟ و چرا متذكر نمينمي

سوره  "آن گاه سر انجام كساني كه مرتكب گناه شدند اين شد كه آيات خدا را تكذيب نموده آنها را به مسخره گرفتند.(3)
 ."14، آيه روم

 [.....] ."4سوره يونس، آيه  "كند.پروردگارشان ايشان را به وسيله ايمانشان هدايت مي(4)

 ."14سوره فاطر، آيه  "برد.رود و اعمال صالح آن را باال ميعقائد حقه به سوي او باال مي(5)
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خود را مداوا و بيماري خود را بر طرف سازد بايد به سوي خداي عز و بنا بر اين كسي كه دچار مرض قلب است اگر بخواهد 
جل توبه ببرد و توبه عبارت است از ايمان به او و تذكر به افكار شايسته و اعمال صالح، هم چنان كه در آيه قبلي يعني آيه 

 .«1» "وبُونَ وَ ال هُمْ يَذَّكَّرُونَثُمَّ ال يَتُ ":، سوره توبه در باره آنهايي كه در صدد عالج دل خود نيستند فرمود112

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ  "و نيز در كالمي جامع در اين باب فرموده:
قِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً، إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً إِنَّ الْمُنافِ

و ما در سابق هم « 1» "يماًأَجْراً عَظِاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ 
گفتيم كه مراد از توبه در اينجا رجوع به خدا است به ايمان و استقامت ورزيدن در برابر آن و تمسك به كتاب و سنت و در 

 .آخر به اخالص عمل

 603بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

اين است كه از دين خود  "ارتد عن دينه "شود فالنيمعناي اينكه گفته مي "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ "
برگشت و اين در اصطالح اهل دين به معناي برگشتن از ايمان به كفر است، حال چه اينكه ايمانش مسبوق به كفري ديگر 



اي ان زادهمسبوق نباشد مثل مسلم باشد، مثل كسي كه كافر بوده، سپس ايمان آورده و دوباره به كفر قبلي خود بر گردد و يا
يش گويند كه در حقيقت به ملت و ككه قبل از اسالمش هيچ سابقه كفر نداشته و بعدا كافر شود كه اولي را مرتد ملي مي

نامند و اين نامگذاري اصطالحي است شرعي و يا حد اقل در عرف متشرعه قبلي خود برگشته و دومي را مرتد فطري مي
 .هر حال فعال اين دو كلمه حقيقت در آن دو معنا شده استپيدا شده، به 

و اما در آيه مورد بحث از كلمه ارتداد اي بسا كه قبل از هر معنا اين معنا به ذهن بيايد كه مراد از آن همان معنايي است كه 
 اهل دين بر آن اصطالح دارند و در نتيجه آيه شريفه بريده از

__________________________________________________ 

 ."112سوره توبه، آيه "(1)

ايد، دل خود را از دوستي با كفار پرهيز داده و تنها با مؤمنين دوستي كنيد مگر هان اي كساني كه به زبان ايمان آورده(2)
، آري مسلط است دانيد خدا بر گنهكارانخواهيد با رفتاري جز دين خداي را بر خود مسلط سازيد با اينكه به روشني ميمي

ترين درجات آتش قرار دارند و تو براي آنان ياوري نخواهي يافت، بله تنها كساني از اين خطر محفوظند كه منافقين در پست
توبه كرده و آنچه كه از ايشان فاسد شده اصالح نمايند و خود را به پناه خدا بكشند و از او عصمت و مصونيت از انحراف را 

د را براي خدا خالص بسازند اينها با مؤمنين خواهند بود و خداي تعالي به زودي بر مؤمنين پاداشي عظيم بخواهند و دين خو
 .خواهد داد

 ."132سوره نساء، آيه  "
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اي همان طائفاي از مؤمنين به خاطر ايخواهد بفهماند خداي سبحان از ايمان طائفهاي است مستقل كه ميما قبل است و آيه
 .ديگر بي نياز شده است

 .كندليكن اينطور نيست و دقت در اين آيه و آيات قبل از آن اين احتمال را دفع مي

خواهد از قدرت خداي سبحان بر پرستيده شدنش در زمين خبر دهد و بفرمايد براي اينكه بنا بر اين احتمال آيه شريفه مي
د كه همواره در زمين پرستش شود، اگر مردم موجود، او را پرستيدند كه هيچ و اگر تواند وضعي و مردمي پيش بياورخدا مي

آورد كه مالزم دين او باشند و از دين او مرتد نشوند و خالصه كالم آيه شريفه همان را نپرستيدند اقوامي ديگر پديد مي
وَ مَنْ كَفَرَ  "،«1» "فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ "گويد، توجه بفرمائيد:بگويد كه آيات زير مي

 .«2» "إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ "،«1» "فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ

ت مذكور آمده كه همان اصل غرض و غرض اصلي است اقتضا ندارد، تنها بايد اين را و چنين مقامي بيش از آنچه در آيا
دمي هستند آيند مرآيند كه از دين بر نگردند و اما اينكه قومي كه ميبگويد كه اگر شما از دين خدا بر گرديد قومي ديگر مي

ه در برابر مؤمنين خوار و متواضع و در برابر كفار دارد و مردمي هستند كدارند و خدا ايشان را دوست ميكه خدا را دوست مي
مقام اقتضا بر شمردن اين اوصاف را نداشت، چون زائد بر اصل غرض است و مسلما اگر در آيه مورد  ... ناپذيرند وشكست

 .بحث متعرض آنها شده، نكته و غرض زائدي در بين بوده است

 602با آيات قبل[ ..... ص :  "مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ ... "بيان ارتباط آيه:]

بينيم اوصافي كه در آيه شريفه آمده بي ارتباط با مضمون آيات قبل يعني دوستي با يهود و نصارا نيست، و از جهت ديگر مي
چون دوست گرفتن آنان و نگرفتن مؤمنين بي ارتباط با عالقه قلبي با آنان نيست حتما دوستدار آنان عالقه قلبي به آنان 



و چگونه ممكن است قلبي كه اين چنين شيفته دشمنان خدا است محبت خدا را در خود جاي دهد با اينكه خداي خالق دارد 
 .«3» "ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ "دلها فرموده:

 و از لوازم اين دوستي يكي اين است كه مؤمن در برابر اين كفار ذليل گردد و كفار بر

__________________________________________________ 

ام، آيه سوره انع "ايم كه هرگز به آن كافر نخواهند شد.اگر اينها به دين خدا كفر بورزند قومي را موكل بر اين دين كرده(1)
24". 

 ."42 سوره آل عمران، آيه "ورزد بداند كه خدا از همه عالميان بي نياز است.و كسي كه كفر مي(2)

سوره  "اگر شما و همه كساني كه در زمين هستند كفر بورزيد، بايد بدانيد كه خداي تعالي بي نياز و ستوده است.(3)
 ."2ابراهيم، آيه 

 ."3سوره احزاب، آيه  "خدا براي يك انسان دو قلب در باطنش ننهاده.(4)
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ه عزت خود قرار دهند و بكوشند كه بر آنان آقايي كنند هم چنان كه خداي تعالي مؤمنين سلطه پيدا نموده، آنان را ماي
 .«1» "أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "فرموده:

اين  اين نارضايتيانگاري در جهاد عليه كفار و نارضايتي از جنگيدن با آنان است و يكي از لوازم و يكي از لوازم آن سهل
است كه چنين كسي حاضر نيست در راه جهاد با كفار كه دوستشان دارد رنج جنگيدن و سفر و گرسنگي و تشنگي و هر 

تواند اين ناماليمات را تحمل كند كه بطور كلي رابطه اجتماعي خود را با آنان محروميت ديگر را تحمل كند، پس كسي مي
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ  "ي در اين باره فرموده:قطع كند، هم چنان كه خداي تعال

 .«1» "تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ رْضاتِيبِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ... إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَ

لَّهِ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ال قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ "و نيز فرموده:
 .«2» "وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّي تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُكَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا 

پس معلوم شد صفاتي كه در آيه شريفه براي مؤمنين واقعي و جايگزينان حيله گر و مكار آن روز ذكر شده، از مقتضيات 
ي دوستي با كفار است كه كلمه ارتداد به معناي دلهاي خالي از محبت كفار است هم چنان كه ضد آن صفات از مقتضا

 "فرمايد:لغويش و يا با يك عنايت تحليلي صادق بر آن است و قرآن كريم آن صفات را در آيات زير خاطرنشان ساخته و مي
 .كه قبل از آيه مورد بحث بود "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

 :كه نقطه مقابل جمله« 3» "ءٍفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْوَ مَنْ يَ "و نيز فرموده:

__________________________________________________ 

 "124سوره نساء، آيه  "اش از آن خدا است.جويند؟ بايد بدانند كه عزت همهآيا در نزد كفار عزت مي(1)

نيد با كمن و دشمن خودتان را دوست مگيريد آيا با آنان به دوستي بر خورد مي هان اي كساني كه ايمان آورديد، دشمن(2)
د، ايورزند ...؟ اگر براي جهاد در راه من و در جستجوي رضاي من قيام كردهاينكه به دين حقي كه براي شما آمده كفر مي
 ."1سوره ممتحنه، آيه  "داريد؟.چگونه دوستي با آنان را در دل خود پنهان مي

ابراهيم و آنان كه با وي بودند براي شما الگو و اسوه خوبي هستند، آن زمان كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه (3)
ورزيم و از هم اكنون تا ابد بين ما و شما عداوت و كينه آغاز گرديد، پرستيد بيزاريم و به شما كفر ميشما به جاي اللَّه مي

 "3سوره ممتحنه، آيه  "يمان بياوريد.مگر آنكه به خداي يگانه ا



وره آل س "كسي كه چنين كند يعني كفار را دوست بدارد خداي تعالي به اندازه پشيزي براي او ارزش قائل نيست.(4)
 ."12عمران، آيه 
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 .«1» "إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ "در آيه مورد بحث است كه در اوصاف دشمنان كفار آمده و نيز فرموده: "يحبهم "

پس با اين بيان روشن گرديد كه آيه شريفه به نحوي متصل به آيات قبل است و در اين مقام است كه روشن سازد دين خدا 
نياز است، براي اينكه مردمي كه از تر َ منافع مادي، خود را در ورطه مخالفت با خدا از اينگونه مردم نيرنگ باز بي

ز كند و قبل اكنند، در صراطي قرار دارند كه آرام آرام نفاق در دلهاشان رخنه ميو با يهود و نصارا دوستي مي افكنندمي
گرفتار شدن به نفاق، مبتال به بيماري دل هستند، جماعتي هستند كه جمعي از آنان بيمار دلند، باكي ندارند از اينكه با از 

هاي حيواني و فاني سراغ رند و آنچه در نزد دشمنان دين از عزت كاذب و مقامدست دادن سرمايه دين، دنيا را به دست آو
دارند بر عزت حقيقي كه تنها از آن خدا و رسول او و مؤمنين است و بر سعادت واقعي كه هم شامل زندگي دارند را مقدم مي

 .دنيا است و هم آخرت

 606پيشگويي غيبي شده است[ ..... ص : در آيه شريفه )فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ ...( ]

سبحان  گويد: خدايدهد و ميآيه شريفه كه اين معنا را فاش ساخته، در حقيقت يك پيشگويي غيبي است كه از آن خبر مي
هايي كه دين از ناحيه آنان خورده و در ازاي اينكه اينان محبت در مقابل تلون و دو چهرگي اين مردم سست ايمان و صدمه

خدا را بر محبت خدا ترجيح دادند و عزت را از ناحيه غير خدا طلب كردند و نيز در مقابل اينكه در امر جهاد در راه خدا  غير
دارد و آن قوم نيز خدا را ها ترسيدند به زودي قومي را خواهد آورد كه آنها را دوست ميانگاري نموده و از مالمتسهل

ناپذيرند، مردمي كه در راه خدا ؤمنين خاضع و ذليل و در مقابل كفار شديد و شكستدارند، مردمي كه در برابر مدوست مي
 .نمايندگري پروا نميكنند و از مالمت هيچ مالمتجهاد مي

 هاي طوالني پيرامون اين مطلبدهد شده، و بحثبيشتر مفسرين هر چند متوجه اين معنا كه آيه شريفه خبري از غيب مي
وده و انگاري نماند اال اينكه در تفسير مفردات آيه، سهلبه راه انداخته "آيند چيست؟ي كه بعدها ميمنظور از آن قوم "كه

انگاري آنها اين شده كه با كالم خداي تعالي آن معامله را اند نتيجه سهلحق معناي اوصافي را كه در آيه ذكر شده ادا نكرده
اند كه در كالم خداي تعالي هم مانند كالم غير او باري به هر ائز دانستهكنند، يعني جكرده باشند كه با كالم غير خدا مي

 .جهت واقع بشود

__________________________________________________ 
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يم در بالغت خود يك مسلك نو ظهور را ابداع نكرده و در استعمال الفاظ و تركيب جمالت و بله درست است كه قرآن كر
قرار دادن هر لفظي در مقابل معنايش طريقه جديدي اختراع ننموده، بلكه همان مسلكي را رفته كه گفتارهاي ديگر، آن 

 .اندمسلك را رفته

 607ص : نقطه افتراق مهم بين كالم الهي و كالم بشري[ ..... ]



و ليكن در عين حال در يك امري ديگر با ساير گفتارها فرق دارد و آن اين است كه ما گويندگان بشري چه بليغ باشيم و 
ه كنيم و از معاني و حقايق آنچه ككند قالب گيري ميچه نباشيم گفتار خود را بر اسا َ آنچه كه عقل ما از معاني درك مي

از آنچه كه از زندگي اجتماعيمان گرفته شده، آن زندگي اجتماعي كه خود ما با فطرت  آيد عبارت استبه درك ما در مي
ايم و يكي از خصوصيات آن قيا َ كردن است و همين كه پاي قيا َ به ميان كشيده انساني اجتماعيمان براي خود ساخته

ر ببريم، ب "كثير "كه بايد بر رويگردد، در نتيجه حكمي را شود، باب مسامحه و مساهله به روي ذهن ما گشوده ميمي
 كنيم و هر امر قياسي را امريبريم و قضاوتي كه بايد براي غالب موارد موضوعي بكنيم، در باره دائم ميمي "جميع "روي

كنيم سازيم و هر امر اندك و كمياب را جاري مجراي امري ميكنيم و هر امر نادر را ملحق به معدوم ميمطلق فرض مي
گويد: فالن كار خوب و يا زشت است، محبوب خواهد حرف بزند، ميوجود ندارد، مثال يك گوينده بشري وقتي ميكه اصال 

و يا مبغوض است، پسنديده و يا نكوهيده است، نافع و يا مضر است، و از اين قبيل تعبيرها كه انسانها همه روزه دارند با 
ر مطلق و براي هميشه چنين است و نه مبغوض و نكوهيده و مضر و اينكه نه خوب و محبوب و محمود و نافع و خيرش بطو

شرش بطور مطلق و براي هميشه چنين است، بلكه در بعضي از حاالتش چنان و بر بعضي از فرضهايش چنين است، در نزد 
نده ك گويبعضي از مردم چنان و به قيا َ به بعضي اشياء چنين است، نه بطور مطلق و براي همه و براي هميشه، اما ي

دارد، كند و در درك خود و حكمش مسامحه روا ميبشري بعضي از صورتهايي كه مخالف حكم او است را ملحق به عدم مي
تازه همه اينها در چهار چوب ادراكاتي است كه از جهان خارج دارد و اما بيرون اين چهار چوب يعني حقائقي كه از آنها غافل 

كند، قهرا ي آنچه از آن حقايق كه مربوط به مدركات او است را درك نمياست و به خاطر محدوديت دركش حت
 گويد، بهدهد و از آنچه در خارج رخ داده سخن ميانگاريش در باره آنها بيشتر است، پس اگر انسان از چيزي خبر ميسهل

اي جهات و دقت در در پاره خيال اينكه به واقع آن احاطه دارد و حقيقت آن را درك و كشف كرده، همه بر اسا َ تسامح
تواند به واقع آنچه شده دست يابد و كالم گوينده را بر اي جهات ديگر است و اين شوخي است كه كسي ادعا كند ميپاره

 .آن تطبيق دهد
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بحان چنين نيست و بايد خداي تعالي را اجل از اين نقيصه بدانيم چون او به هر چيزي از هر جهتش احاطه علمي خداي س
 .«1» "إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ "دارد، او خود در وصف كالمش فرمود:

خداي تعالي آنچه كه ظهور در اطالق دارد، كنيم در اينكه از كالم اي كه به آن تمسك مياين است يكي از وجوه و ادله
آورد و به گوئيم: كالم او كالم حكيمي است، آگاه به همه چيز، او وقتي در كالم خود مطلقي ميگيريم، مياطالق مي

آورد همان مطلق حجت است و نيز همين است يكي دنبالش چه متصل و چه جداي از آن كالم قيدي براي آن مطلق نمي
برد آن موضوع را به صفتي توصيف گوئيم اگر خداي تعالي در كالم خود حكمي را كه روي موضوعي ميمي از وجوهي كه

كند اين توصيف اشاره دارد به عليت و اينكه علت محكوم شدن آن موضوع به اين حكم همين صفتي است كه در آن مي
ته باشد آن حكم را نيز نخواهد داشت، چون گوينده وجود دارد، به طوري كه اگر موضوع نامبرده در زماني آن صفت را نداش

 "اين كالم و حاكم به اين حكم حكيم است و آن صفت را بيهوده ذكر نكرده، بنا بر اين اگر در آيه مورد بحث فرموده:
 يفهميم كه خداي تعالي آن مردم را در هيچ چيزو هيچ قيدي براي اين محبت خود نياورده، مي "، دوستشان دارد"يحبهم

د در آينكرد و همچنين اگر فرموده: اين مردمي كه بعدها ميدارد و گرنه بايد در كالم خود آن مورد را استثناء ميدشمن نمي
فهميم كه آن مردم بايد مؤمنين را به خاطر آنكه مؤمنند و ما دام كه مؤمنند دوست بدارند برابر مؤمنين، متواضع و ذليلند، مي

ميم كه فهنين را بدين جهت دوست بدارند كه داراي صفت ايمان به خداي سبحان هستند و نيز ميو يا به عبارت ديگر مؤم



اين مردم بايد در برابر مؤمنين در هر حالي از احوال آنان متواضع باشند و اال الزم بود خداي سبحان در كالم خود استثناء 
 .شد، و گرنه كالم قول فصل نمي"ن حال مؤمنيندر برابر مؤمنين ذليلند اال در فال "بياورد و مثال بفرمايد:

شود، )مثال به يهوديان زمان رسول خدا )ص( كه نه بله در اين ميان مطالبي هست كه به غير صاحبان آن نسبت داده مي
ن يدهد كه پس شما چرا انبيا را كشتيد( و اين در مواردي است كه باند نسبت ميپيغمبري را ديده و نه پيغمبري را كشته

 :كند، به آيات زير توجه فرمائيدصاحبان آن عمل و منسوبين به آن عمل جامعي وجود دارد كه اين نسبت را تصحيح مي

 "عَلَي الْعالَمِينَ وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ "

__________________________________________________ 

 ."13سوره طارق، آيه  "قرآن سخن فصل و جدا سازنده حق از باطل است نه شوخي.(1)
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خْرِجَتْ لِلنَّا َِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُ "،«2» "هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "،«1»
وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا  "،«3» "لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّا َِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً "،«2» "عَنِ الْمُنْكَرِ

كند، و آياتي ديگر از اين قبيل كه در عين اينكه با اوصاف اجتماعي، فرد و مجتمع را توصيف مي، «2» "هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً
انگاري ندارد، بلكه به خاطر عنايتي جزء و كل و فرد و مجتمع را به آن در عين حال اين توصيفش جنبه تسامح و سهل

بريم با كنيم و ميجواهرات را يك جا بار ميهاي معدن توصيف نموده، همانطور كه خود ما خاك معدن طال و سنگريزه
 :گوئيماينكه غرض ما تنها طال و جواهرات است، اينك به اصل مطلب برگشته و مي

و برگشتن از دين بنا بر آنچه كه گذشت  "ارتداد "، مراد از"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ "اما اينكه فرمود:
مان دوستي با يهود و نصارا است و اگر خطاب را متوجه خصوص مؤمنين كرد براي اين بود كه خطاب قبلي نيز متوجه به ه

مؤمنين بود و مقام آيه مقام بيان اين نكته است كه دين حق از ايمان چنين مؤمنيني كه ايمانشان مشوب به دوستي با 
هُ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ "ين ايماني را كفر و شرك خوانده و فرموده:دشمنان خدا است بي نياز است، چون خداي سبحان چن

و براي اينكه خداي سبحان ولي و ناصر دين خود و ولي هر كسي است كه دين او را ياري كند و به زودي مردمي  "مِنْهُمْ
 .دارند مگر او رادوست نمي دارند وخواهد آورد كه بيزار از دشمنان اويند و اولياي او را دوست مي

و نسبت آوردن قوم را به خودش داد، براي همين بود كه ياري كردن از دينش را  "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ "و اما اينكه فرمود:
اور ي شد كه براي اين دين ياوري هست و احتياج به ياري بيگانگان ندارد و آنتثبيت كند، چون از سياق كالم فهميده مي

 .خود خدا است

__________________________________________________ 

 "ما به بني اسرائيل كتاب و حكم و نبوت داديم و از طيبات روزيشان كرديم و بر عالميان عصر خود برتري بخشيديم.(1)
 [.....] ."12سوره جاثيه، آيه 

 .ن هيچ حرجي و زحمتي بر شما تحميل نكرداو شما امت اسالم را اجتباء و انتخاب كرد و در دي(2)

 ."22سوره حج، آيه  "

 "نمائيد.كنيد و نهي از منكر ميشما امت اسالم بهترين امتي هستيد كه براي بشر تشكيل شديد، امر به معروف مي (3)
 ."114سوره آل عمران، آيه 

 ."132سوره بقره، آيه  "شد.تا شما گواهان و الگوهايي براي مردم باشيد و رسول بر شما گواه با (4)



 ."24سوره فرقان، آيه  "اند.گويد: پروردگارا امت من اين قرآن را متروك گذاشتهو رسول در آن روز مي (5)

 224، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 638كه خداوند وعده آمدن آنان را داده است، اشخاص نيستند[ ..... ص :  "قوم "مراد از]

بينند و رايي ميگپيروز شدن دين به وسيله اين قوم در مبارزه با كساني است كه پيروزي را در گروهو اينكه سياق كالم بيان 
غه و آوردن آن اوصاف و افعال را با صي "قوم "كنند و نيز تعبير از آن مردم به كلمهبه همين اميد با دشمنان دين دوستي مي

آيند ه خدا وعده آوردنش را داده، مردمي هستند كه دسته جمعي ميجمع، همه و همه اشعار به اين معنا دارد كه آن قومي ك
ه او گمارد كنه تك تك و دو تا دو تا، و منظور اين نيست كه خداي تعالي در هر زماني و قرني شخصي را به ياري دين مي

د و شكست ناپذير است و را دوست دارد و او خدا را دوست دارد! شخصي كه در برابر مؤمنين خاضع و در برابر كفار قدرتمن
هراسد!!. مطلب ديگر اينكه آمدن چنين مردم را با اينكه خودشان گري نميكند و از سرزنش هيچ مالمتدر راه خدا جهاد مي

ند كآورد، به معناي آن نيست كه خدا آنان را خلق ميآيند اگر به خود خداي تعالي نسبت داده و فرموده، خدا آنان را ميمي
 "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "تنها نيستند كه خالقشان خدا است، بلكه كل جهان را خدا خلق كرده، هم چنان كه فرمود: زيرا آنان

انگيزد تا در هر فرصتي كه به دست آورند دين را ياري ، بلكه به اين معنا است كه خداي تعالي است كه آنان را برمي«1»
افتخاري مفتخر كرده، كه دوستشان بدارد و ايشان نيز او را دوست بدارند و او است كه كنند و او است كه ايشان را به چنين 

به ايشان توفيق داده تا در برابر دوستان خدا خوار و عليه دشمنانش قدرتمند و شكست ناپذير باشند و در راه او جهاد كنند و 
كنند در حقيقت خدا است كه دين خود را به وسيله گري روي برتابند، پس اگر آنان دين را ياري مياز مالمت هر مالمت

كند، در اينجا ممكن است كسي توهم كند كه جا داشته فردي از مسلمانان صدر اسالم پيش آنان و از طريق ايشان ياري مي
زود  وخود بگويد: پس كجايند آن مردم و چرا نيامدند دين را ياري كنند، جوابش اين است كه زمان براي خداي تعالي دير 

 .گذاريمندارد، ديرش و زودش براي او يكي است، اين مائيم كه به خاطر قصور فكرمان بين آن دو، فرق مي

شود حب خدا مربوط به ذات آن قوم و ، از آن جهت كه حب را مطلق آورد معلوم مي"يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ "و اما اينكه فرمود:
اش آن مقيد به وصفي و يا چيز ديگري باشد و اما دوست داشتن آنان خدا را، الزمهمتعلق به ذات ايشان است بدون اينكه 

است كه پروردگارشان را بر هر چيز ديگري غير خدا كه مربوط به خودشان باشد از قبيل مال و جاه و يا خويشاوند يا غير آن 
 خداي سبحان را مقدم بدارند، بنا بر اين قومي كه وعده آمدنشان داده شده، احدي از دشمنان

__________________________________________________ 

 ."21سوره زمر، آيه  "خالق هر چيزي خدا است.(1)
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 .دارنددارند و اگر قرار باشد فردي از افراد انسان را دوست بدارند اولياي خدا را به مالك دوستي با خدا دوست ميدوست نمي

 630ساني كه خدا دوستشان دارد مبرا از رذائل و متصف به فضائل هستند[ ..... ص : ك]

اش اين است كه اين طائفه از هر ظلمي و از هر پليدي معنوي يعني كفر و دارد، الزمهو اما اينكه خدا آنان را دوست مي
اي دارد اين ليل بر اينكه دوستي خدا چنين الزمهفسق مبرا باشند حال يا به عصمت الهي و يا با مغفرت الهي و از راه توبه، د

دارد ممكن نيست كه از ظلم و است كه آنچه گناه و ظلم هست مبغوض خداي تعالي است و كسي كه خدا او را دوست مي
 مهاي معنوي مبرا نباشد و گرنه خدا ظلم را دوست داشته و حال آنكه در آيات زير فرموده كه خداي سبحان كفر و ظلپليدي



وَ اللَّهُ ال  "،«1» "فَإِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ "و اسراف و افساد و تجاوز و استكبار و خيانت را دوست ندارد، توجه فرمائيد:
 "للَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَإِنَّ ا "،«3» "وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ "،«2» "إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "،«1» "يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 2» "إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْخائِنِينَ "،«2» "إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ "،«2»

ا و رو اين آيات آنچه رذائل انسانيت هست در اين چند جمله جمع كرده است و اگر انساني به خاطر اينكه خداي تعالي ا
شود كه مقابل آن رذائل است، دوست دارد، اين رذائل از او بر طرف شده باشد، قهرا چنين انساني به فضائلي متصف مي

چون ممكن نيست فردي از انسان متصف به هيچيك از صفات فضيلت و رذيلت نباشد، مگر انساني كه هنوز متخلق به 
 .شود و يا به رذائلبه فضائل متخلق ميخلقي نشده، و اما بعد از متخلق شدن، باآلخره يا 

گيريم كه اين مؤمنين كه خدا دوستشان دارد و آنان نيز خدا را دوست دارند، ايمانشان آميخته با ظلم نيست، نتيجه مي
ولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُ "همانهايي هستند كه خداي تعالي در باره آنها فرموده:

 ، پس چنين افرادي از ضاللت«2» "مُهْتَدُونَ

__________________________________________________ 

 ."21سوره آل عمران، آيه "(1)

 ."22سوره آل عمران، آيه "(2)

 ."131سوره انعام، آيه "(3)

 ."23سوره مائده، آيه "(4)

 ."144سوره بقره، آيه "(5)

 ."12سوره نحل، آيه "(6)

 ."22سوره انفال، آيه "(7)

سوره  "د.انكساني كه ايمان آوردند و ايمان خود را آميخته با ظلم نكردند، اينان داراي امنيتند و هم اينانند كه راه يافته(8)
 ."21انعام، آيه 
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فرمايد: خدا كسي را كه گمراه كند، هدايت اند و در آيه زير مياه را يافتهايمنند، براي اينكه در اين آيه فرموده: اينان ر
، پس اين افراد از هر ضاللتي در امنيتي الهي و آسماني قرار دارند و بر اهتدايي «1» "فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ "كند:نمي

تعالي آنان را در آن ايمان تصديق فرموده، به چيز ديگري الهي به سوي صراط مستقيم او هستند و با ايمانشان كه خداي 
اند و آن عبارت است از پيروي رسول و تسليم تام در برابر آن جناب، پس چنين افرادي تسليم رسول خدا نيز اهتداء شده

فَال وَ  ":هفرمود قيد و شرط خداي سبحانند، زيرا خداي تعالي در باره مؤمنين واقعي)ص( نيز هستند، همانطور كه تسليم بي
 .«1» "وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ

للَّهَ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ا "فرمايد:ميشود كه اين افراد از مصاديق آيه شريفه زيرند كه در اينجاست كه اين معنا تمام مي
شود كه بين پيروي رسول و محبت خدا مالزمه هست، هر كس كه پيرو و با اين آيه روشن مي« 2» "فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

دارد مگر وقتي كه پيرو مياي را دوست ندارد و معلوم است كه خداي تعالي بندهرسول خدا )ص( باشد، خدا او را دوست مي
 .رسولش باشد

شوند، مانند تقوا، عدل، احسان، دارد متصف ميو وقتي رسول را پيروي كردند، به هر صفت خوبي كه خدا آن را دوست مي
حِبُّ يُفَإِنَّ اللَّهَ  "ها پاك نگهداشتن و امثال آن، به آيات زير توجه فرمائيد:صبر، ثبات، توكل و توبه و خود را از پليدي



إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا  "،«2» "وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ "،«2» "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "،«3» "الْمُتَّقِينَ
 "كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ

__________________________________________________ 

 [.....] ."22سوره نحل، آيه "(1)

آورند پس چنين نيست كه هر كس دعوي ايمان كند از او پذيرفته شود، بلكه به پروردگارت سوگند كه مردم ايمان نمي(2)
دهد تو را حكم كنند و به حكم تو رضايت دهند و و ايمانشان واقعي نيست مگر وقتي كه در مشاجراتي كه بين آنان رخ مي

 ."22سوره نساء، آيه  ".ر دل خود احسا َ ناراحتي از حكم تو نكنند و به تمام معنا تسليم باشندحتي د

سوره آل عمران،  "بگو اگر محبت خدا در دلهايتان مستقر شده، پس مرا پيروي كنيد تا خدا هم شما راي دوست بدارد.(3)
 ."21آيه 

 ."22سوره آل عمران، آيه "(4)

 ."142سوره بقره، آيه "(5)

 ."132سوره آل عمران، آيه "(6)
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» 

 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 2» "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ "،«1» "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ "،

دهد آمارگيري كني به خصال ستوده بسياري دست و فضائل را شرح ميو اگر شما خواننده عزيز آياتي را كه آثار اين اوصاف 
كند كه صاحبان اين خصال همان افرادي هستند كه قرآن شوي كه همه آنها به اين معنا برگشت مييابي و متوجه ميمي

 ز به اين خصوصياتكريم وارث زمينشان خوانده و دارندگان عاقبة الدارشان معرفي نموده، هم چنان كه آيات مورد بحث ني
كه ان شاء اللَّه العزيز در جاي مناسبي معناي همين « 3» "وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي "اشاره نموده و در يك كالمي جامع فرموده:

 .كنيم كه چگونه عاقبت از آن تقوا استكالم جامع را شرح داده بيان مي

أَذِلَّةٍ  "جمع كلمه عزيز است، جمله: "اعزة "جمع كلمه ذليل و كلمه "اذلة "كلمه "افِرِينَأَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْك "
كنايه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنين تواضعي كه حكايت از تعظيم خدا ولي آنان داشته باشد،  "عَلَي الْمُؤْمِنِينَ

كنايه است از اينكه اين اولياي خدا خود را بزرگتر از آن  "الْكافِرِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي "خدايي كه ايشان نيز اولياي اويند و جمله:
دانند كه اعتنايي به عزت كاذب كفار كنند، كفاري كه اعتنايي به امر دين ندارند، هم چنان كه خداي تعالي پيامبر خود را مي

عْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ ال تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّ "همين طور ادب كرده، و به وي فرموده:
متعدي كرده، شايد علتش اين بوده كه در خصوص اين مورد معناي  "علي "را با حرف "اذلة "، و اگر كلمه«5» "لِلْمُؤْمِنِينَ

 «2»شفقت و يا ميل در آن تضمين شده. 

در اين دو جمله دو مطلب داريم اما در جمله اول اين است كه اگر در  "هِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍيُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ "
 ميان همه فضائل

__________________________________________________ 

 "كنند.و جهاد ميايستند و در راه ادارد كه چون بنياني ريخته شده از قلع در صف جهاد ميخدا كساني را دوست مي(1)
 ."3سوره صف، آيه 

 ."124سوره آل عمران، آيه "(2)



 ."111سوره بقره، آيه "(3)

 ."121سوره طه، آيه  "سر انجام نيك از آن تقوا است.(4)

ايم تا چند صباحي سر گرم آن باشند چشم مدوز و بر زندگي هاي كفار دادهبه زر و زيورهايي كه ما به بعضي از خانواده(5)
 ."22سوره حجر، آيه  "غبطه مخور، بلكه در برابر مؤمنين خضوع و تواضع كن. آنان

 .232ص  1الكشاف ج (6)
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اين افراد، فقط جهاد در راه خدا را نام برده، براي اين بوده، مقام نياز به ذكر آن داشته، چون خداي تعالي در اين آيه در مقام 
ه اين افراد دين خود را ياري دهد و اما مطلب دوم در باره جمله دوم است و آن اين است كه اين جمله اين است كه به وسيل

هاي قبلي باشد، نه تنها به جمله آخري )هر ، ظاهر اين است كه متعلق به همه جمله"ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ "يعني جمله:
براي اينكه نصرت دين با جهاد در راه خدا همانطور كه مالمت  چند كه در چنين مواردي جمله آخري قدر متيقن است(

مالمت گران با آن مزاحم است و مالمت گران ياوران دين را از هدر رفتن اموال و اتالف نفو َ و تحمل شدائد و ناماليمات 
اي كار نيز هستند بر ترسانند، همچنين با تذلل براي مؤمنين و تعزز براي كافران مزاحم است، مالمت گران مزاحم اينمي

هاي زندگي چيزهايي دارند كه مؤمنين ندارند و مالمت گران افراد مورد بحث را اينكه از زخارف دنيا و وسائل شهوت و متاع
كنند كه آيا با فالن و فالن مرد تهي دست تواضع داري و در باره فالن و فالن ثروتمند و مستكبر تعزز و تكبر مالمت مي

مت مالمت گران هم مانع جهاد در راه خدا است و هم از تذلل براي مؤمنين و تعزز بر كافران جلوگير كني؟ پس مالمي
 .است و در اين آيه خبري غيبي هست كه ان شاء اللَّه به زودي در بحثي قرآني و روايتي پيرامون آن سخن خواهيم گفت

 634بحث روايتي ..... ص : 

 634مربوط به دوست گرفتن يهود و نصارا[ ..... ص : رواياتي در مورد شان نزول آيات ]

آمده كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن منذر و ابن  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ ... "در كتاب در المنثور در تفسير آيه
د كه گفت: انعساكر همگي از عبادة بن وليد روايت كردهابي حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه و بيهقي )در كتاب دالئل( و ابن 

 :عبادة بن صامت گفت

 -در آن تاريخ رئيس منافقين -بعد از آنكه قبيله بني قينقاع جنگ با رسول خدا )ص( را آغاز كردند عبد اللَّه بن ابي بن سلول
ي بر خالف او عبادة بن صامت نزد رسول خدا اين واقعه را بهانه كرد تا در جنگ شركت نجويد و به خاطر آنان توقف كند ول

)ص( شد و خدا و رسول را گواه گرفت بر اينكه از امروز سوگندي كه من با بني قينقاع داشتم لغو است و من از آن سوگند و 
و سوگند  نجويم، وي كه يكي از بني عوف بن خزرج بود مانند عبد اللَّه بن ابي با بني قينقاع پيمامردم آن قبيله بيزاري مي

داشت، ليكن به خاطر دوستي با خدا و رسول و مؤمنين آن پيمان را لغو نموده، اظهار داشت من در برابر خدا و رسول او از 
 .«1»جويم سوگند اين كفار و واليت و دوستي با آنان بيزاري مي

__________________________________________________ 
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ  "و در همان كتاب آمده كه آيات سوره مائده يعني از آيه:



 «1» .ست( در شان عبد اللَّه بن ابي نازل شده)كه مجموعا سه آيه ا "فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ""بَعْضٍ ...

ه اند كه گفت: عبادة بن صامت از قبيلو باز در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و ابن جرير از عطية بن سعد روايت كرده
دشان بني الحارث بن خزرج نزد رسول خدا )ص( آمد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه من در ميان يهود دوستاني دارم كه عد

 .كنمجويم و با خدا و رسول دوستي ميبسيار است و ليكن من به خاطر خدا و رسول او از دوستي و واليت يهود بيزاري مي

ترسم در اثر بيزاري از واليت و محبت يهود بالئي به سرم بيايد، من هم عبد اللَّه بن ابي گفت: من مردي ترسو هستم، مي
كنم، رسول خدا )ص( بطور محترمانه به عبد اللَّه بن ابي فرمود: اي ابا الحارث! تو حفظ ميچنان دوستي و پيمانم را با آنان 

پوشي از والء يهود بخل ورزيدي و دعوت عباده را در اين باب نپذيرفتي به نفع تو است؟ و تو اي، اينكه از چشمگمان كرده
ينَ آمَنُوا يا أَيُّهَا الَّذِ "كنم، اينجا بود كه خداي تعالي آيات:مي برد؟ عبد اللَّه گفت: اينك قبولبري و عباده نمياز آن سود مي

ر ، )كه بنا بر اين حديث هفده آيه د"وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّا َِ ""ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ...
 «1»شان اين واقعه نازل شده است(. 

 :و باز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عبا َ روايت كرده كه گفت

عبد اللَّه بن ابي بن سلول ايمان آورد ولي به بهانه اينكه بين او و بني قريظه و بني النضير سوگندي برقرار است، گفت: من 
: من براي خاطر خدا از سوگندي كه با ترسم گرفتار شوم و لذا از اسالم برگشت و كافر شد ولي عبادة بن صامت گفتمي

 .بني قريظه و بني النضير داشتم بيزاري جسته، واليت خدا و رسول او و مؤمنين را قبول دارم

رَي الَّذِينَ فَتَ ""يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ ... "پس خداي تعالي آيات زير را در اين واقعه نازل كرد:
 اللَّهُ وَ إِنَّما وَلِيُّكُمُ "فرمايد:كه منظور از بيمار دل عبد اللَّه بن ابي است و تا آنجا كه مي "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ

، كه منظور از اين مؤمنين عبادة بن صامت و همه "كِعُونَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ را
 :فرمايدص( است و تا آنجا كه مي)اصحاب رسول خدا 
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 .«1» "يِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ، وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَوَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِ "

 636بيان عدم ارتباط آيات شريفه با قصه عبادة بن صامت و عبد اللَّه بن ابي[ ..... ص : ]

روايت شده و ما در سابق گفتيم )و مكرر هم مؤلف:اين قصه به غير از اين طريق، يعني طريق ابن مردويه از ابن عبا َ نيز 
هايي كه در آنها به چشم هايي است اجتهادي به شهادت امارات و نشانهايم( كه اين روايات وارده در شان نزول تطبيقگفته
ع و بني ابينيم كه هفده آيه را نازل در مورد قصه ابن ابي و يهوديان بني قينقخورد، مثال در روايات قصه مورد بحث ميمي

ه اند كه هيچ دخالتي در اين قصداند با اينكه در اين آيات در رديف يهوديان، نصارا را هم ذكر كردهقريظه و بني النضير مي
نداشتند نشانه ديگر اينكه غير ابن ابي، ساير مسلمانان نيز در اين داستان سر و كاري با نصارا نداشتند، خواهي گفت: نام 

گوئيم: اين سخن درست نيست، چون در قرآن سابقه ندارد، عني بطور طفيلي ذكر شده، در پاسخ مينصارا از باب تطفل ي
چون در جاي ديگر قرآن مواردي هست كه متعرض حال يهود شده و وقايعي را كه بين مسلمين و يهود واقع شده و 

ره ه و نامي از نصارا به ميان نياورده، نظير آيات سواند، ذكر نموده و تنها نام يهود را بردمنافقين نيز در آن وقايع دستي داشته
 .حشر، بنا بر اين چه باعث شده كه تطفل در اينجا جائز شده و در آن موارد جائز نبوده؟



( در داستان عبادة بن صامت 22 -21گويد: آيات سوره مائده يعني هفده آيه )نشانه ديگرش اين است كه اوال اين روايت مي
ابي نازل شده و بنا بر اين بايد مطالب اين هفده آيه مربوط و متصل به هم باشد كه بتوان گفت: همه يكباره  و عبد اللَّه بن

قرار دارد كه روايات متواتره شيعه و سني آن را نازل در  "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "نازل شده و ثانيا در اين آيات، آيه شريفه:
ت كه هس "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ "داند و ثالثا در اين آيات آيه شريفه)ع( ميحق علي بن ابي طالب 

 .هيچ ارتباطي با قصه يهوديان و عبد اللَّه بن ابي ندارد

با آيات  عبد اللَّه بن ابيها دليل قطعي بر گفتار ما است كه گفتيم: راوي ديده قصه عبادة بن صامت و پس همه اين نشاني
مورد بحث تا حدودي تناسب دارد آيات را بر آن قصه تطبيق كرده و چون نتوانسته خوب تطبيق كند، هفده آيه را به جاي 

 .سه آيه گرفته، چون ديده اين هفده آيه يعني در اولش و وسطش و آخرش متعرض حال اهل كتاب شده است

خِذُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّ "جرير و ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه در تفسير آيه: و در تفسير در المنثور است كه ابن
، گفته: اين آيه در باره بني قريظه نازل شده كه نيرنگ كردند و عهدي را كه با "الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ

 رسول خدا
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اي به مكه به ابي سفيان بن حرب نوشتند و مشركين مكه را دعوت كردند كه با لشگر به بسته بودند شكسته و نامه (ص)
خدا )ص(، )كه از ناحيه غيب جريان را فهميد( ابي لبابة بن عبد المنذر را  هاي آنان وارد شوند و رسولمدينه بيايند و در قلعه

لبابه به  ها بيرون شدند اباهاي خود بيرون آيند، بعد از آنكه از ابا لبابه اطاعت نموده و از قلعهنزد آنان فرستاد كه بايد از قلعه
قرظي سابقه دوستي داشت و به همين جهت وقتي به گلوي خود اشاره كرد )ابو لبابه از طائفه او َ بود و با يهوديان 

پيشنهاد خود يهوديان و اجازه رسول خدا )ص( به ميان قلعه رفت، زنها و كودكان دورش را گرفتند و فرياد به گريه و شيون 
ود كرد كه همه خبلند كردند، ابو لبابه تحت تاثير قرار گرفت و با علم به اينكه نبايد اسرار را به دشمن گفت اشاره به گلوي 

شويد و از قلعه بيرون آمد، در حالي كه از كردار خود پشيمان شده بود، يكسره به مدينه رفت و خود را به شما كشته مي
ام قبول شود( نظير اين خيانت را طلحه و زبير كردند و به نصارا و اهل شام كنم تا توبهستوني بست و گفت: خود را آزاد نمي

ام كه اين خيانت تنها كار نامبردگان نبوده بلكه جمعي از اصحاب رسول خدا كند من شنيدهرمه اضافه مينوشتند عكنامه مي
)ص( از بيم فقر و فاقه با يهوديان بني قريظه و بني النضير مكاتبه سري داشتند و اخبار رسول خدا )ص( را به آنان 

گيرند و سودهاي ديگري ببرند ولي در اين آيه از آن كار نهي رساندند تا به اين وسيله بتوانند از يهوديان پول قرض بمي
 «1»شدند. 

خواهد كلمه واليت را كه در اين آيات آمده بود به واليت محبت و مودت تفسير كند، مؤلف: اين روايت اشكالي ندارد و مي
نيست  د به حكم اينكه مورد مخصصما نيز در سابق همين معنا را تاييد كرديم و آن داستان اگر حقيقتا سبب نزول آيات باش

آيات به اطالق خود باقي است، در هر واقعه ديگري غير از واقعه بني قريظه راه دارد و اگر داستان بني قريظه سبب نزول 
 .تر استتر و اطالق آيات واضحنبوده، راوي از پيش خود آيات را بر آن قصه تطبيق كرده كه كار آسان

 637امام علي )ع( و اصحاب اويند[ ..... ص :  "يند و در برابر مؤمنين متواضع و در برابر كفار شديدندآقومي كه مي "منظور از]



، گفته: بعضي "...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ  "و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه:
آيند و در برابر مؤمنين متواضع و در برابر كفار شديدند امام امير المؤمنين علي )ع( و اصحاب د: منظور از قومي كه ميانگفته

 اويند كه با ناكثين و قاسطين و مارقين جنگيدند و اين معنا از عمار ياسر و حذيفه و ابن عبا َ روايت شده و از
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 .امام باقر و امام صادق )ع( نيز همين تفسير روايت شده است

در مجمع البيان بعد از نقل اين روايت گفته: كه اين قول مؤيدي دارد و آن اين است كه رسول خدا )ص( هنگامي  :مؤلف
داد و در حالي كه حامل بيرق چند نوبت پا به فرار گذاشت هم مردم را فرمان فتح خيبر را ميكه به امام امير المؤمنين )ع( 

العطين الراية غدا رجال يحب اللَّه و رسوله و يحبه اللَّه و رسوله كرارا غير  "ترساند و هم مردم او را ترساندند چنين فرمود:
دهم كه خدا و رسول را دوست دارد و خدا و جنگ را به مردي مي فردا حتما رايت "فرار ال يرجع حتي يفتح اللَّه علي يده

گذارد تا اينكه خدا به دست او فتح را نصيب اسالم كند و پا به فرار نميدارد، مردي كه حمله ميرسول هم او را دوست مي
 .ها را بدست وي فتح كند(، آن گاه روز بعد پرچم جنگ را به دست آن جناب دادكند )و يا قلعه

و اما اوصافي كه در آيه براي افراد مؤمن مورد بحث آمده يعني تواضع و نرمي در باره اهل ايمان و شدت و سخت گيري بر 
تواند آنها را در كفار و جهاد در راه خدا با نداشتن پروا از مالمت مالمت گران چيزي است كه احدي از شيعه و سني نمي

اب استحقاق اين اوصاف را نداشته، براي اينكه شدتش در برابر اهل شرك و كفر و مورد علي )ع( انكار كند و بگويد: آن جن
هايي كه در تشييد ملت اسالم و نصرت دين داشت و خاطراتي كه از رأفتش نسبت دماري كه از روزگار آنها در آورد و صحنه

 .به مؤمنين ضبط شده بر كسي پوشيده نيست

و اوصاف ذكر شده در آن علي )ع( است، اين است كه رسول خدا )ص( قريش را  مؤيد ديگر اينكه مصداق روشن آيه شريفه
كرد كه بعد از آن جناب علي با آنان قتال خواهد كرد، به اين روايت توجه كنيد: سهل بن عمرو با جماعتي از تهديد مي

د، آنان را به ما برگردان، انقريش به حضور رسول خدا )ص( آمده، عرضه داشتند، اي محمد بردگان ما به تو ملحق شده
د فرسترسول خدا )ص( فرمود: اي گروه قريش دست از شرك و كفر برداريد و گرنه خداي تعالي مردي را به سراغ شما مي

)و البته خواهد فرستاد( كه با شما بر سر تاويل قرآن قتال كند، همانطور كه من بر سر تنزيل آن با شما قتال كردم، بعضي از 
دند: يا رسول اللَّه او كيست؟ ابو بكر است؟ فرمود: نه، و ليكن آن كسي است كه االن در حجره مشغول اصحاب پرسي

 .زددوزي است و در آن لحظه علي )ع( داشت كفش رسول خدا )ص( را پينه ميپاره

ن آيه نيامده بود، و از علي )ع( روايت شده كه در روز جنگ بصره فرمود: به خدا سوگند تا به امروز كسي به جنگ اهل اي
 .جنگند آن گاه آيه مذكور را تالوت كردامروز اولين روزي است كه با اهل اين آيه مي
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 639روايات ديگري در مورد مراد از قومي كه در آيه آمده است[ ..... ص : ]

ب از ابي هريره روايت كرده كه گفت: رسول خدا ابو اسحاق ثعلبي در تفسير خود و به سند خود از زهري و سعيد بن مسي
خواهند در كنار حوض مرا ديدار كنند ولي آنها گردند و مي)ص( فرمود: جمعي از امت من در روز قيامت به سوي من باز مي

ي دانرسد تو نميگويم: اينها اصحاب من هستند، اصحاب من هستند، خطاب ميسازند، من ميدهند و دورشان ميرا راه نمي



، اين بود گفتار صاحب مجمع «1»كه بعد از رحلتت چه حوادثي پديد آوردند؟ اينها به سوي قهقراي جاهليت مرتد شدند 
 .البيان

براي  ترين مصداقو اين گفته او در باره علي )ع( تمام است و هيچ ترديدي در آن نيست و شكي نيست كه آن جناب روشن
يكن بحث در اين است كه آيا اين آيه با همه اطرافيان و اصحاب آن جناب كه در جنگ آيه و اوصاف مذكور در آيه است، ل

كند يا خير؟ چون بسياري از آن اصحاب وضع خود را دگرگونه كردند و اگر آيه جمل و صفين در ركابش بودند، تطبيق مي
د شامل توانيه هيچ استثنايي نيامده، نميكرد و چون در آبايست آن افراد را استثناء ميبود ميشريفه، شامل همه آنان مي

 .همه اصحاب آن جناب شود و خواننده محترم در بيان گذشته ما معناي آيه را فهميد

و نيز در آن كتاب آمده كه از رسول خدا )ص( روايت شده كه شخصي از معناي اين آيه پرسيد، حضرت دست به شانه 
آن گاه فرمود: اگر دين به ستاره ثريا آويزان باشد مردمي از ابناي فار َ  سلمان نهاد و فرمود: اين است و اهل محل اين،

 «1»يابند. بدان دست مي

گفتاري كه در اين حديث هست همان است كه در حديث قبلي گفتيم، چون فارسيان زمان علي )ع( داراي اوصاف  :مؤلف
از اين قوم مردمي كه داراي چنين اوصافي باشند  مذكور در آيه نبودند مگر آنكه منظور اين باشد كه خداي تعالي بعدها

 .كندمبعوث مي

يمان ترند ااند: مراد از اين قوم اهل يمن است، چون داراي دلي نرم و قلبي رقيقو نيز در همان كتاب است كه بعضي گفته
 زل گرديد، رسوليماني و حكمت يماني معروف است و عياض بن غنم اشعري گفته: وقتي اين آيه بر رسول خدا )ص( نا

 «2»خدا )ص( اشاره به ابي موسي اشعري كرد و فرمود: آنان قوم اين مرد هستند. 

، اشكالي كه در اين روايت است همان است كه در دو «3»مؤلف: اين معنا در تفسير الدر المنثور به چند طريق نقل شده 
 .روايت باال گذشت
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دانست صاحب تفسير طبري به سند خود از قتاده روايت كرده كه گفت: خداي تعالي اين آيه را به اين جهت نازل كرد كه مي
گردند، همين كه رسول خدا )ص( از دنيا رفت عموم عرب از اسالم برگشتند، مگر سه ردم از دين بر مياي از مبه زودي عده

 گذاريمدهيم و به خدا سوگند نميخوانيم ولي زكات نميمسجد، اهل مدينه، اهل مكه و اهل بحرين كه گفتند: نماز مي
به وي(  :اي ديگر آمدهها به ايشان )در نسخهد، بعضياموال ما غصب شود، ابو بكر در اين باره با اطرافيانش مشورت كر

تر دادند و بلكه بيشدانستند( زكات را هم ميگفتند: اگر مسلمانان اين خالفت را فهميده بودند )يعني آن را مشروع مي
 :دادند، ابو بكر گفتمي

اندازم، حتي اگر از يك تكه ايي نميدو چيز كه خدا بين آن دو جمع كرده، جد "نماز و زكات "نه به خدا سوگند من ميان
جنگم، آن گاه خداي تعالي بندند از زكات كه خدا واجبش كرده مضايقه كنند با آنها ميطناب كه پاي شتر را به آن مي

جمعيتي را مبعوث كرد تا در خدمت ابي بكر قتال كنند بر سر همان چيزي كه رسول خدا )ص( بر سر آن جنگ كرد تا آنجا 
دادند اسير گرفت و كشت و با آتش سوزانيد و آن قدر با آنها جنگيد تا ايي را كه از دين برگشته بودند و زكات نميكه انسانه



 «1»اقرار كردند )تا آخر حديث(.  -كه همان زكات باشد -در كمال خواري به ماعون

ده لشيخ و بيهقي و ابن عساكر از قتاده نقل كرمؤلف: اين روايت را الدر المنثور از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابي ا
 «1»و همچنين از ضحاك و حسن نيز روايت كرده است. 

ترين شاهد است بر اينكه حديث صرف تطبيق نظريه شخصي با آيه شريفه است نه اينكه آيه در و عبارت حديث روشن
روايات داشتيم، در اين روايت نيز وارد است، خصوص اين مورد نازل شده باشد و در چنين وضعي همان اشكالي كه به ساير 

ها افرادي شركت جستند كه تاريخ براي آنها در ها مشتمل بر حوادث و اموري است و در اين جنگبراي اينكه وقايع و جنگ
و  ةها گناهان و جنايات و مظالمي ضبط كرده، نظير خالد و مغيرة بن شعبه و بسر بن ارطاها و بعد از آن جنگهمان جنگ

بر آنان صادق و منطبق شود، حال اين بر عهده خود  "يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ... "گذارد آيه:سمرة بن جندب و اين جنايات نمي
 .خواننده است كه نخست شرح حال اينگونه افراد را در تاريخ ببيند و سپس در معنايي كه ما براي آيه كرديم دقت كند

 اند: اين نظريه بسيار عجيب و غريباند كه گفتهاط كردهبعضي از مفسرين آن قدر افر
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اند: آيه با اشعريهاي اهل يمن بهتر انطباق دارد تا با رزمندگان با مرتدين، اين چه است كه بعضي از مفسرين داده و گفته
شود، هر كسي كه متصف به مضمون آيه باشد، حرفي است؟ آيه شريفه عام است و شامل هر كسي كه دين را ياري كند مي

و چه هر مؤمن ديگري كه بعدا آمده و اين نظريه با همه اخباري كه در اين چه نخبگان از مسلمانان زمان رسول خدا )ص( 
ه هر چند ك -سازد، مثل آن خبري كه داللت دارد بر اينكه قوم نامبرده در آيه شريفه، سلمان و قوم او استباب هست، مي

گويد: و است و خبري كه ميكند بر اينكه منظور ابو موساي اشعري و قوم او خبري كه داللت مي -اين خبر ضعيف است
 گويد: منظور عليشود آن خبري است كه ميمنظور از آن قوم، ابو بكر و صحابه او است، بله تنها خبري را كه شامل نمي

است، براي اينكه لفظ آيه با اين حديث انطباق ندارد، آيه شريفه صاحب آن اوصاف را قوم دانسته و علي فرد واحدي  ()ع
 «1»است نه قوم. 

 640رد سخن مفسري كه گفته است آيه شريفه عام است و اختصاصي به قومي خاص ندارد[ ..... ص : ]

اين بود حاصل كالم آن مفسر و ارتكاب چنين افراط منشاي جز اين نداشته كه او با كالم خداي تعالي در اوصاف نيكي كه 
ن مدح ممدوح به هر چيزي است كه به خيال شاعر در براي قوم مورد بحث ذكر كرده معامله شعري كرده كه مبنا و اسا َ آ

آيد، حال تا ببيني خيال شاعر چه اندازه جوالن داشته باشد، شاعر كاري به صدق و كذب مطلب ندارد ولي آيا قرآن كريم 
ا معامله كالم متعارفي و ي« 1» "وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا "شعر است؟ با اينكه خداي عز و جل در باره كالم خود فرموده:

ها كه اسا َ آن بر تسامح و كرده كه معمول در بين خود ما است كه گوينده در القاي كالم خود جز بر فهم شنونده
ه جويد، در حالي ككند و هر جا كه به وي ايراد بگيرند به همين مسامحه در تعبير اعتذار ميانگاري است اعتماد نميسهل

 .«2» "إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ "م خود فرموده:خداي تعالي در باره كال

ه شود كو خواننده عزيز در بيان سابق ما توجه كرد كه اگر حق معناي آيه را در آن صفاتي كه ذكر كرده بدهند روشن مي
برگشته و در آن تامل و دقت فرمايد، خواهيم بار ديگر به بحث گذشته مصداق آيه تا به امروز محقق نشده، ما از خواننده مي



هاي عجيبي كه وي در آخر كالمش آورده اين است كه گفته: توجيه آن وقت هر قضاوتي كه خواست بكند، و يكي از حرف
 گويد: آيه در شان علي )ع( نازل شده وسازد مگر آن روايتي كه ميما با همه روايات مي

__________________________________________________ 

 .122 -123ص  2جامع البيان ج (1)

 ."111سوره نساء، آيه  "چه كسي است كه راستگوتر از خدا باشد.(2)

 ."13سوره طارق، آيه  "قرآن سخني است جدا سازنده حق از باطل و سخن بيهوده نيست.(3)

 231، ص: 2ترجمه الميزان، ج

، علي و اصحابش را گفته، هم چنان كه ديگران سلمان و قومش را و غفلت كرده از اينكه هر كس آن روايت را نقل كرده
ز آنها بعضي ا -اند و همچنين رواياتي كهجمعي ديگر ابو موسي و قومش را و رواياتي ديگر ابو بكر و اصحابش را نام برده

مفسر نامبرده بوده، هيچ  داند، اصحاب علي را هم ذكر كرده و در اين روايات كه مورد نظرآيه را در شان علي مي -گذشت
روايتي نيست كه گفته باشد آيه در شان علي )ع( به تنهايي نازل شده، تا وي اشكال كند به اينكه لفظ آيه نص در جماعت 

 «1»شود. است و با يك نفر تطبيق نمي

شيباني از امام باقر و امام و نيز در كتاب نهج البيان « 1»بله در تفسير ثعلبي آمده كه اين آيه در شان علي )ع( نازل شده 
صادق )ع( آمده كه اين آيه در شان علي )ع( نازل شده و مراد از اين كلمات به قرينه رواياتي ديگر اين است كه در شان آن 
جناب و در شان اصحابش نازل شده، اما نه به اين معنا كه خدا اصحاب آن حضرت در جنگ جمل و صفين و خوارج را براي 

م ها اسالدارد بلكه معنايش اين است كه اصحاب آن جناب را از اين جهت كه در اين جنگمام معنا دوست ميهميشه و به ت
 .داردرا ياري كردند دوست مي

 :اند: آيه شريفهآيد كه گفتهعالوه بر اينكه رواياتي زياد از طرق بيشتر محدثين مي

 .آمده كه صيغه جمع است "الذين "ي )ع( نازل شده با اينكه در عبارت آيهدر شان عل "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "

يا  "از اين هم كه بگذريم در آن روايت )يعني روايت قتاده و ضحاك و حسن( اشكال ديگري هست و آن اين است كه آيه:
بدون هيچ ترديدي ظهور در معناي  "هُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ...أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّ

خواهد بفرمايد: خدا و دين او از شما بي نياز است و به زودي شما مسلمانان را تبديل به مسلماناني تبديل و استغناء دارد مي
روز نزول باشد و يا به مجموع موجودين و  كند كه چنين و چنانند، حال چه اينكه خطاب به مسلمانان موجود درمي

معدومين، خالصه كالم اينكه مقصود خطاب به جماعتي از مؤمنين است به اينكه اگر همه آنها و يا بعضي از آنها از دين 
و معلوم است كه نه خدا مرتدين را  -كند كه دوستشان داردمرتد شوند، به زودي خداي تعالي آنها را مبدل به قومي مي

 .نندككند كه داراي چنين و چنان صفاتي هستند و دين خدا را ياري ميمبدل به قومي مي -ست دارد و نه مرتدين خدا رادو
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آيند جماعتي از مؤمنين غير جماعت موجود در روزهاي نزولند، و غير قومي كه مي و اين خود صريح در اين است كه
ص( هستند، براي اينكه رزمندگان با مرتدين همان مسلمانان موجود در روز )رزمندگان با مرتدين بعد از وفات رسول خدا 

آنها نيز مانند موجودين در روز نزول اي با وفات رسول خدا )ص( نداشت پس نزول آيه بودند، چون جنگ با مرتدين، فاصله



 :بودند، پس در جمله "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... "آيه مخاطب به خطاب

 .معقول نيست كه خود آنان مقصود باشند "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ ... "

تَبْدِلْ وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْ "است توجه فرمائيد: گويد كه آيه شريفه زير متضمن آنو جان كالم اينكه آيه مورد بحث همان را مي
 .«1» "قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ ال يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ

و در تفسير نعماني به سند خود از سليمان بن هارون عجلي روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم كه 
ماند، اگر تمامي مردم از بين بروند هم اين امر برايش محفوظ ميفرمود: صاحب اين امر، هم خودش محفوظ است و مي

 فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ "خداي تعالي اصحاب او را خواهد آورد و آنان هم كساني هستند كه خداي تعالي در باره آنان فرموده:
 «1. »"لَي الْكافِرِينَيُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَ

 .انددر تفسير خود روايت كرده« 3»و قمي « 2»مؤلف: اين معنا را عياشي 

گفتار و بحثي آميخته از قرآن و حديث ])در باره اهميت مساله نهي از تولي كفار در خطاب الهي، و مضامين بلندي كه در وصف 

 643قومي كه در آيه آمده است وجود دارد([ ..... ص : 

 اشاره

هاي قرآني كه قرآن كريم به امر آن اهتمام دارد و در تاكيد و از بحثهايي كه مكرر تا كنون شده اين اشاره گذشت كه خطاب
تشديد آن مبالغه دارد لحن سخن در آنها خالي از داللت بر اين معنا نيست كه عوامل و اسباب موجود، همه دست به دست 

اي كه به تباهي و سقوط و درك هالكت و ابتالء به خشم الهي بكشانند، مانند تاكيد و مبالغهاند كه آينده مسلمين را هم داده
 .خورداز آيات ربا و آيات مودت ذي القربي و غير آنها به چشم مي

 و اصوال طبع خطاب اين داللت را دارد، براي اينكه اگر متكلم حكيم مامورين خود را به
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د كه اين كنيك مساله بي اهميت و حقيري امر كند و دنبالش در تاكيد و اصرار بر آن امر مبالغه نمايد، شنونده احسا َ مي
اي زير نيم كاسه هست و همچنين اگر فردي از مامورين را خواهد، پس حتما كاسهامر بي اهميت اين همه تاكيد نمي

اشد كه مخاطب به مثل چنين خطابي شود، مثال يك عالم رباني و صاحب قدم مخاطب قرار دهد كه شان آن مخاطب اين نب
فهمد كه اي ميصدق در زهد و عبادت را از ارتكاب رسواترين فجور آن هم در انظار هزاران بيننده نهي كند، هر شنونده

ور سخن ده حكيم اينطقضيه خالي از مطلب نيست و حتما مطلب مهمي و مهلكه عظيمي در شرف تكوين است كه اين گوين
 .گويدمي

شد را كند كه آنچه از لحن كالم فهميده ميهاي قرآني كه چنين لحني را دارد، دنبال آن خطاب حوادثي را ذكر ميخطاب



شنوند اي كه خطاب را ميتاييد و تصديق كند و بلكه بر آن داللت نمايد هر چند كه شنوندگان )چه بسا( در اولين لحظه
 .روز نزول متوجه اشارات و دالالت آن خطاب نشوند يعني در همان

مثال قرآن كريم امر كرده به مودت قرباي رسول خدا )ص( و در آن مبالغه كرده، حتي آن را پاداش و اجر رسالت و راه به 
بينيم امت اسالم در اهل بيت آن جناب فجايعي و مظالمي را روا گذرد كه ميسوي خداي سبحان شمرده، چيزي نمي

ر ترين وجهي از بين ببريد، بيشتدستور اكيد به آنان داده بود به اينكه قرباي مرا به سخت (دارند كه اگر رسول خدا )صمي
 .كرداز آنچه كرد، نمي

بينيم اي كرده كه بيش از آن تصور ندارد، بعد ميبينيم كه قرآن كريم از اختالف نهي نموده و سپس در آن مبالغهو نيز مي
شود كه حتي از انشعاب واقع در يهود و نصارا گذرانيد سالم آن چنان متفرق و دستخوش انشعاب و اختالف ميكه امت ا

ها اختالف در مذهب و معارف علمي دين است، اما اختالفي كه يعني به هفتاد و سه فرقه منشعب گشت، تازه اين اختالف
 .پا كردند قابل تحديد و حصر نيستها و غير اين مسائل بهاي اجتماعي و تاسيس حكومتدر سنت

و نيز قرآن كريم از حكم كردن به غير ما انزل اللَّه نهي كرده و از القاي اختالف بين طبقات و از طغيان و از پيروي هواي 
 عبينيم كه در اثر ارتكاب اين امور چه حوادثي واقنفس و اموري غير از اينها نهي نموده و در آنها تشديد كرده، بعدا مي

 .شودمي

اي است كه در قرآن مساله نهي از واليت كفار و دوستي با يهود و نصارا از همين قسم دستورات است، از نواهي مؤكده
كريم آمده بلكه بعيد نيست كه كسي ادعا كند تشديدي كه در نهي از واليت كفار و اهل كتاب شده آن قدر شديد است كه 

 .رسديه آن نميهيچ تشديد در ساير نواهي فرعي به پا
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تشديد در آن به حدي رسيده كه خداي سبحان دوستداران اهل كتاب و كفار را از اسالم بيرون و در زمره خود كفار دانسته و 
وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ  ":فرمودهو نيز خداي تعالي آنان را از خود نفي كرده و  "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "فرموده:

 .«1» "ءٍمِنَ اللَّهِ فِي شَيْ

و ما در آنجا كه « 1» "وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ "و نيز نه يك بار و دو بار بلكه به نهايت درجه تحذيرشان كرده و فرموده:
ري كه از آن تحذير كرده حتما واقع خواهد شد و به كرديم گفتيم: مدلول آن اين است كه محذوپيرامون اين آيه بحث مي

 .هيچ وجه تبديل پذير نيست

وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا  "فرمايد:و اگر بخواهي مطلب بيش از اين روشن شود بايد در سوره هود به اين آيات توجه كني كه مي
هاي نوح و هود و صالح و غير آن را در آيات زيادي و سپس متو قبل از اين آيه داستان ا« 2» "لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ

و سپس خطاب را متوجه رسول گرامي  "إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "اختالف يهود در باره كتابشان را ذكر كرده آن گاه فرموده:
كنيد كه در آخر همين آيه خطاب را مالحظه مي "وْافَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال تَطْغَ "فرمايد:خود نموده مي

وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي  "فرمايد:آن گاه دقت كن در آيه بعدش كه مي« 3» "إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "اجتماعي كرد و دنبالش فرمود:
شود منظور كه از جمله اول فهميده مي« 2» "أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

هاي هايي است كه در دنيا بر سر امتتنها سزاي آخرتي اعمال نيست چون گفتيم اين آيه بعد از نقل عذاب "لَيُوَفِّيَنَّهُمْ "از
گيرد كه پس شما امت اسالم استقامت كنيد و از يگذشته آمده و بعد از نقل اختالف يهود و بيان توفيه اعمال، نتيجه م

طغيان بپرهيزيد و به ستمكاران دل نبنديد كه اگر چنين كنيد هيچيك از آنها كه مورد اعتماد و ركون شما باشند شما را 
 .كنند و گرفتار آتش خواهيد شدياري نمي



__________________________________________________ 

 ."12سوره آل عمران، آيه  "اي با خدا ندارد.نين كند هيچ رابطهو كسي كه چ(1)

 ."24و  12سوره آل عمران، آيه  "خدا شما را از خود بر حذر داشته.(2)

 ."111سوره هود: آيه  "و هيچيك از آنان نيست مگر آنكه بطور قطع پروردگارت پاداش اعمالشان را خواهد داد.(3)

اي استقامت كن، هم خودت و هم هر كس كه با تو به سوي خدا برگشته و طغيان دهپس به همان نحوي كه مامور ش(4)
 ."111سوره هود، آيه  "كنيد بينا است.مكنيد كه او بدانچه مي

و به كساني كه ستم كردند ركون و اعتماد مكنيد و دل به آنان مبنديد و گرنه آتش شما را خواهد گرفت و آن وقت غير (5)
 .ياوري از انواع ياوران نخواهيد داشت و در نتيجه ياري نخواهيد شداز خدا هيچ ولي و 

 ."112سوره هود، آيه  "
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شود و هم آتش ها باشد شامل ميها و ذلتمطلق است هم آتش دنيا را كه همان بدبختي "فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ "و چون جمله:
همان است كه در آيه  "وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ "انان را از آن تحذير كرده و فرموده بود:آخرت را و اين آتش كه مكرر مسلم

ود و شخطر آن آتش از شما بر طرف مي -البته اگر به آن عمل كنيد -فرمايد: با نازل شدن حكم واليت معصومينزير مي
 .«1» "دِينِكُمْ فاَل تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ "آن آيه اين است:

پس دگرگون شدن اين نعمت به دست خود آنان و تجاوز از واليت خداي تعالي و قطع رابطه با آن مقام و ركون به ظالمين 
ها بر ين انحرافرفته و بر آنان واجب بوده كه از او واليت كفار و دوستي با اهل كتاب چيزي بوده كه توقع آن از آن مردم مي

تواند از آن جلوگيري كند بهراسند آن هم با آن تهديدي كه خداي تعالي به جان خود بترسند و از سخط الهي كه كسي نمي
و در آخر آن « 1» "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "آنان كرده و در چند آيه قبل فرموده:

كند، پس آن چيزي كه هدايت متعلق بدان است سعادت است و سعادت خبر داده كه ايشان را به سعادتشان هدايت نمي
 .مسلمين در دنيا به اين است كه در مجتمعشان زندگي و عيشي بر طبق سنت دين و سيره عامه اسالمي داشته باشند

شود آن وقت در جو و اگر بنيه و اسكلت اين سيره منهدم گردد مظاهر آن كه حافظ معناي آن است نيز در هم و بر هم مي
امر به معروف( و كار زشت كدام است تا يكديگر )شود كار نيك و ستوده كدام است كه تا به آن امر كنند جامعه معلوم نمي

ن يابد و ايوقت است كه شعائر عامه سقوط نموده و به جايش شعائر كفر رواج ميرا از آن نهي نمايند )نهي از منكر( و آن 
هم  -گردد تا برسد به آنجا كه از اسالم به غير از اسم چيزي نماندتر ميهايش محكمشود و پايهدارتر ميوضع پيوسته ريشه

 .-چنان كه امروز نمانده

و سنت آن را تنظيم و سپس در بين مسلمين اجرا نموده دقت كند و  و اگر خواننده عزيز در سيره عمومي اسالمي كه كتاب
وْمٍ يُحِبُّهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَ "سپس در سيره فاسدي كه امروز بر مسلمين تحميل شده به دقت بنگرد آن وقت آيه شريفه:

 را به دقت مطالعه« 2» "ينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍوَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِ

__________________________________________________ 

و  -و به خاطر تر َ از آنان دست از دين خود بر نداريد -امروز ديگر كفار از دين شما مايو َ شدند، پس از آنها نترسيد(1)
 ."2سوره مائده، آيه  "ا از من بترسيد.تنه

 ."21سوره مائده، آيه "(2)

 ."23سوره مائده، آيه "(3)
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ار كه ما از كف -كند و همه آنهايابد كه تمامي رذائل كه جامعه ما مسلمانان را پر كرده و امروز بر ما حكومت مينمايد، در مي
ضد آن اوصافي است كه خداي تعالي براي  -يج در بين ما منتشر گشته و استقرار يافته استايم و به تدراقتبا َ كرده

شود و آن اين است مردمي ذكر كرده كه در آيه وعده آمدنشان را داده، چون تمامي رذائل عملي در يك كلمه خالصه مي
، جامعه ما ذليل در برابر كفار و ستمگر نسبت كه جامعه ما خدا را دوست ندارد و خداي تعالي نيز اين جامعه را دوست ندارد

 .هراسدگري ميكند و از مالمت هر مالمتبه مؤمنين است و در راه خدا جهاد نمي

اين همان معنايي است كه قرآن كريم از چهره مسلمانان آن روز خوانده بود و اگر خواستي بگو خداي عليم خبير چنين 
لبته شود، اخبر داده بود و پيش بيني كرده بود كه به زودي امت اسالم از دين مرتد مياي را براي امت اسالم از غيب آينده

منظور از اين ارتداد، ارتداد اصطالحي )يعني برگشتن به كفر صريح و اعالم بيزاري از اسالم( نيست بلكه منظور ارتداد 
كند و همچنين آن را بيان مي« 1» "مْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَوَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ "تنزيلي است كه جمله

به آن اشاره « 1» "نْهُمْ فاسِقُونَوَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَ لكِنَّ كَثِيراً مِ "آيه شريفه:
 .اردد

شان داده بود كه اگر او را ياري كنند او نيز ياريشان خواهد كرد و دشمنانشان را )البته اگر خود با اينكه خداي تعالي وعده
وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ  "،«2» "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ "آنان تقويت و تاييد نكنند( تضعيف خواهد فرمود، توجه فرمائيد:

رِبَتْ مْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال يُنْصَرُونَ ضُلَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذيً وَ إِنْ يُقاتِلُوكُ
إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ  "و هيچ بعيد نيست كه از جمله:« 3» "حَبْلٍ مِنَ النَّا َِعَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ 

 استفاده شود كه اهل كتاب در "مِنَ النَّا َِ

__________________________________________________ 

 ."21سوره مائده، آيه "(1)

يكن گرفتند و لداشتند كفار را اولياي خود نميه رسول نازل شده ايمان مياگر ايمان به خدا و به رسول و به آنچه كه ب(2)
 "81سوره مائده، آيه  "بيشترشان تبهكارند.

 ."2سوره محمد، آيه "(3)

آوردند، برايشان بهتر بود، بعضي از آنان مؤمنند ولي بيشترشان فاسق و منحرفند آنها جز و اگر اهل كتاب ايمان مي(4)
را بدارند ضرري به شما نتوانند رسانيد و اگر با شما قتال كنند، پا به فرار خواهند گذاشت و ديگر ياري اينكه زحمت شما 

سوره آل  "نخواهند شد، آري ذلت و خواري براي آنان مقدر شده هر جا كه يافته شوند مگر در پناه خدا و يا پناهي از مردم.
 ."111عمران، آيه 
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تي كه مسلمانان با آنها دوستي كنند خداي تعالي براي سركوب و تنبيه آنان ايشان را از ذلت نجات داده بر آنان مسلط صور
 .سازد

وعده داده كه قومي را خواهد آورد كه  -كه چنين وصفي به خود خواهند گرفت -آن گاه خداي سبحان جامعه اسالمي را
ردمي ناپذيرند مارند، مردمي كه در برابر مؤمنين ذليل و در مقابل كفار شكستدوستشان دارد و آن قوم نيز خدا را دوست د

همانطور  -كنند و اين اوصافي كه براي آن قوم بر شمردهگري پروا نميكه در راه خدا جهاد نموده، از مالمت هيچ مالمت
با دقت و باريك بيني در هر يك از اوصاف جامعي است كه جامعه اسالمي امروز ما فاقد آن است و  -كه قبال توجه كرديد



 شود، رذائلي كه فعالآن اوصاف كه متقابال ضد آن اوصاف نيز اوصاف جامعي است كه رذائلي بسيار از آنها منشعب مي
جامعه اسالمي ما گرفتار آن است و خداي تعالي در صدر اسالم از وضع امروز ما خبر داده. و اگر ما آن رذائل را آمارگيري 

اند و اهيم ديد كه همان رذائلي است كه اخبار غيبي امامان )ع( و پيشگوييهايشان از آخر الزمان از آن رذائل خبر دادهكنيم خو
آن روايات از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت )ع( نقل شده، روايات بسياري است كه هر چند مجموع آنها از آفت دسيسه و 

خباري است كه جريان حوادث چهارده قرن گذشته و وقايعي كه تا كنون رخ داده، آن تحريف سالم نمانده، و اما در بين آنها ا
اخبار را تصديق كرده است، اخباري است كه از منابع هزار و چند سال قبل گرفته شده، منابعي كه نويسندگان آنها بيش از 

آن نويسندگان مسلم است، چون در هر قرن اند و نسبت آن منابع به زيستههزار سال قبل و يا نزديك به هزار سال قبل مي
 .از آن منابع روايت نقل شده

دهد كه هنوز واقع نشده و انسانهاي قرون گذشته هم انتظار زنده بودن عالوه بر اينكه آن اخبار از حوادث و وقايعي خبر مي
 .رش از منبع وحي اعتراف كنيماي جز اين نداريم كه به صحت آن اخبار و صدواند پس چارهو ديدن آن وقايع را نداشته

 640روايتي از رسول اللَّه )ص( متضمن اخبار از اوضاع و احوال مردم در آخر الزمان[ ..... ص : ]

نظير روايتي كه قمي آن را در تفسير خود از پدرش از سليمان بن مسلم خشاب از عبد اللَّه بن جريح مكي از عطاء بن ابي 
قل كرده كه گفت: با رسول خدا به زيارت حج رفتيم، همان حجي كه بعد از آن رسول خدا )ص( رياح از عبد اللَّه بن عبا َ ن

رسول خدا )ص( در كعبه را گرفت و سپس روي نازنين خود را به طرف ما  -از دنيا رفت، و يا به عبارت ديگر حجة الوداع
 خواهيد شما را خبر دهم از عالمات قيامت؟كرد و فرمود: مي

تر بود، لذا او در پاسخ رسول خدا )ص( عرضه داشت: سلمان رضي اللَّه عنه از هر كس ديگر به آن جناب نزديكو در آن روز 
 بله يا رسول اللَّه، حضرت فرمود: يكي از 
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شود و مردم به يرود و از شهوات پيروي ميعني از ميان مسلمين مي -شودهاي قيامت اين است كه نماز ضايع ميعالمت
ر آن شود، دكنند، دين به دنيا فروخته ميكند و مردم آن را تعظيم ميكنند، مال مقامي عظيم پيدا ميسوي هواها ميل مي

شود توانند آن را تغيير دهند آب ميبينند و نميزمان است كه دل افراد با ايمان در جوفشان، براي منكرات بسياري كه مي
 .گرددآب حل مي آن چنان كه نمك در

 سلمان با تعجب عرضه داشت: يا رسول اللَّه: به راستي چنين روزي خواهد رسيد؟

آري، به آن خدايي كه جانم به دست او است، اي سلمان در آن هنگام سرپرستي و واليت مسلمانان را امراي جور به  :فرمود
 .يي خائن دارندگيرند امرايي كه وزرايي فاسق و سرشناساني ستمگر و امنادست مي

سلمان پرسيد: براستي چنين وضعي پيش خواهد آمد يا رسول اللَّه؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است اي 
كند، دروغگو گردد و امين خيانت ميشود، خائن امين قلمداد ميسلمان در اين موقع منكر، معروف، و معروف، منكر مي

 .گرددمي شود و راستگو تكذيبتصديق مي

 :سلمان با حالت تعجب پرسيد: يا رسول اللَّه به راستي چنين چيزي خواهد شد؟ فرمود

رسند و كنيزان طرف مشورت قرار آري به آن خدايي كه جانم به دست او است اي سلمان در آن روزگار زنان به امارت مي
خسارت، و خوردن بيت المال نوعي غنيمت شمرده  روند و دروغ نوعي زرنگي و زكاتگيرند و كودكان بر فراز منبر ميمي

 .كندنمايد و ستاره دنباله دار طلوع ميشود، مرد به پدر و مادرش جفا ولي به دوستش نيكي مي



سلمان باز پرسيد: يا رسول اللَّه آيا چنين چيزي خواهد شد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است اي سلمان! 
ريم بارد و افراد كبا شوهرش در تجارت شركت كند و باران در فصلش نيامده بلكه در گرماي تابستان ميدر اين موقع زن 

من  "ويد:گشوند وقتي يكي ميشود، در اين هنگام بازارها به هم نزديك ميگردند، مرد فقير تحقير ميسخت خشمگين مي
فهمد دارد به خدا بد و گويند كه هر شنونده ميي ميطور "اممن سودي نبرده "گويد:و آن ديگري مي "چيزي نفروختم

 .گويدبيراه مي

سلمان پرسيد: آيا حتما چنين وضعي خواهد شد يا رسول اللَّه؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است، اي 
نان همه يزي نگويند دشمشوند و اگر چشوند كه اگر لب بجنبانند كشته ميسلمان در اين هنگام اقوامي بر آنان مسلط مي

هاي خود را پر كنند و به ناموسشان تجاوز نموده، كنند تا با بيت المالشان كيسهچيزشان را مباح و براي خود حالل مي
 خونشان را 
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 .بينيرعب و رهبت نميبريزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب كنند و در آن روز مؤمنين را جز در حال تر َ و وحشت و 

 :سلمان عرضه داشت: يا رسول اللَّه آيا چنين روزگاري بر مؤمنين خواهد گذشت؟ فرمود

آورند و چيزي از مغرب تا امت آري به آن خدايي كه جانم به دست او است اي سلمان در اين هنگام چيزي از مشرق مي
ها و واي به حال آن شرقيان و امت من، از شر شرقي و غربياسالم را سرپرستي كنند، در آن روز واي به حال ناتوانان 

، كنندكنند و نه پا َ حرمت كبيري را دارند و نه از هيچ مقصري عفو ميغربيان از عذاب خدا، آري نه صغيري را رحم مي
 .اخبارشان همه فحش و ناسزا است، جثه آنان جثه و بدن آدميان است ولي دلهاشان دلهاي شياطين

يا رسول اللَّه آيا چنين روزي خواهد رسيد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است اي  :ضه داشتسلمان عر
كنند و زنان به زنان و همانطوري كه پدر و اهل خانواده نسبت به دختر سلمان، در اين هنگام مردان به مردان اكتفاء مي

شوند و زنان به مردان و زنان بر دهند، مردان به زنان شبيه ميميدهند نسبت به پسر نيز غيرت به خرج غيرت به خرج مي
 .شوند كه از طرف امت من لعنت خدا بر آنان بادها سوار ميمركب

آيد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است سلمان از در تعجب پرسيد: يا رسول اللَّه آيا چنين وضعي پيش مي
ه شود، قرآنها بشود آن چنان كه كليساها و معبد يهوديان زينت ميساجد طال كاري و زينت مياي سلمان، در اين هنگام م

ه هر هايي كشود اما با دلهايي كه نسبت به هم خشمگين است و زبانها طوالني ميها بلند وصفزيور آالت آرايش و مغازه
 .يك براي خود منطقي دارد

آيد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است، در آن روز مردان ضع پيش ميسلمان پرسيد: يا رسول اللَّه آيا اين و
 .گرددپوشند و پوست پلنگ كاالي خريد و فروش ميآرايند و حرير و ديبا ميو پسران امت من با طال خود را مي

كه جانم به دست او است، اي سلمان در سلمان پرسيد: يا رسول اللَّه آيا اين نيز واقع خواهد شد؟ فرمود: آري به آن خدايي 
شود و دين خوار و دنيا بلند شود و معامالت با غيبت و رشوه انجام ميگيرد و يك عمل آشكار ميآن روز ربا همه جا را مي

 .شودمرتبه مي

ست اي سلمان در سلمان گفت: يا رسول اللَّه آيا اين نيز واقع خواهد شد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او ا
 .شودگردد و البته خداي تعالي از اين بابت هرگز متضرر نميشود و هيچ حدي جاري نمياين هنگام طالق زياد مي
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شوند و اشرار امت من بر امت، واليت خوان و نوازنده پيدا ميدر اين زمان كنيزان آوازه كه جانم به دست او است اي سلمان



 .كندو حكومت مي

سلمان پرسيد: يا رسول اللَّه آيا چنين وضعي خواهد شد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است اي سلمان در 
روند و طبقه متوسط براي تجارت و فقرا به منظور ح به حج مياين موقع اغنياي امت من صرفا به منظور گردش و تفري

آموزند و آن را نوعي مزمار و آلت روند، در اين هنگام است كه اقوامي قرآن را براي غير خدا ميخودنمايي و ريا حج مي
شوند گار زنا زادگان زياد ميپردازند اما براي غير خدا در آن روزكنند، اقوامي ديگر به تعلم فقه اسالمي ميموسيقي اتخاذ مي

 .شكنندكنند و بر سر دنيا سر و دست ميخواني ميبا قرآن آوازه

سلمان عرضه داشت: يا رسول اللَّه آيا چنين وضعي خواهد شد؟ فرمود: آري به خدايي سوگند كه جانم به دست او است اي 
و عامدا در پي ارتكاب گناه باشند و اشرار بر اخيار  ها شكسته شود و مردم عالماها و قرقسلمان اين وقتي است كه حرمت

ها ظاهر گردد و فقرا فقر خود را علني كنند، مردم در لبا َ به يكديگر مباهات مسلط شوند، دروغ فاش و بي پرده و لجاجت
و نهي  به معروف كنند و باران در غير فصل ببارد و مردم شطرنج و نرد و موسيقي را كاري پسنديده بشمارند و در مقابل امر

ترين و منفورترين فرد امت شود و قاريان عابدان را مالمت از منكر را عملي نكوهيده بدانند تا آنجا كه يك فرد با ايمان ذليل
 .شوندكنند و عابدان قاريان را اين مردمند كه در ملكوت آسمانها رجس و نجس ناميده مي

آيد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم به دست او است چنين وضعي پيش مي سلمان از در تعجب پرسيد: يا رسول اللَّه آيا
اي سلمان در اين هنگام است كه توانگر هيچ دلواپسي جز فقير شدن ندارد، حتي يك سائل در طول يك هفته يعني بين دو 

 .كند و احدي نيست كه چيزي در دست او بگذاردجمعه سؤال مي

لَّه آيا چنين روزگاري خواهد رسيد؟ فرمود: آري به آن خدايي كه جانم در دست او است اي سلمان باز پرسيد: يا رسول ال
كنند، پرسيد: يا رسول اللَّه پدر و مادرم فداي تو، رويبضه چيست؟ فرمود: چيزي و سلمان در اين زمان رويبضة تكلم مي

فت، در اين هنگام است كه مردم، ديگر زياد گگويد كه هرگز سخن نميآيد و در امور عامه سخن ميكسي به سخن در مي
پندارد كه زمين تنها در ناحيه او نعره كشيد بعد تا هر كشد و هر قومي چنين مياي ميمانند ناگهان زمين نعرهزنده نمي

آن و خود  -ريزدشوند و زمين هر چه در دل دارد بيرون ميمانند و سپس واژگونه ميزماني كه خدا بخواهد هم چنان مي
آن گاه با دست خود به ستونهايي كه در آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل اين، ولي در  -جناب فرمود: يعني طال و نقره را

 آن روز ديگر نه طاليي 
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 «1. »"هايش بيامدعالمت -فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها "اي، اين است معناي آيه:فائده دارد و نه نقره

 620روايتي مشروح از امام صادق )ع( در همين باره[ ..... ص : ]

و در روضه كافي از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از بعضي اصحابش و نيز علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمير 
حمد بن ابي حمزه از اند كه اين دو نفر يعني احمد بن محمد در آن حديث و ابن ابي عمير در اين حديث از مروايت كرده

 :حمران روايت كرده كه گفت

شد( فرمود: من در روزي كه ابو امام صادق )ع( )در مجلسي كه صحبت از قدرت و شوكت آنها و فقر و بد حالي شيعه مي
كرد با او بودم او بر اسبي سوار بود كه جمعي از خدم و سوارگانش جعفر منصور دوانيقي با موكب سلطنتي خود حركت مي

رفتم. به من گفت: يا آمدند و من بر االغي سوار بودم و دوش به دوش او ميهمراهش بودند و جمعي ديگر از پشت سر مي
ابا عبد اللَّه به راستي جا دارد كه به خاطر سلطنت و نيرويي كه خدا به ما داده و عزتي كه ارزاني داشته خوشحالي كني و به 



زاوارتر از ما به اين سلطنت بوديد، زيرا اگر چنين حرفي را بزني ما را هم عليه خودت مردم نگويي كه شما و اهل بيت شما س
 .ايو هم عليه مردم تحريك كرده

خوري فرمود: من گفتم: چه كسي از من چنين گزارشي به تو داده؟ هر كس كه بوده دروغ گفته، منصور گفت: آيا سوگند مي
 :او گفتمفرمايد: به اي؟ ميكه چنين حرفي را نزده

دارند قلب تو را عليه من برنجانند، اين تو هستي كه بايد اختيار گوش خودت را داشته باشي، مردم ساحرند، يعني دوست مي
آيد هر چه آنها گفتند نپذيري، براي اينكه احتياج ما به تو بيشتر است از احتياج تو به ما، آن گاه به من گفت: هيچ يادت مي

بله سلطنتي طوالني و گسترده و نيرومند و ال يزال  :رسيم؟ تو گفتيتو پرسيدم: آيا ما به سلطنت ميآن روزي را كه من از 
در سلطنت خود در مهلت و آسايشيد و در دنيايتان در وسعت و فراخي تا آنكه در ماه حرام و در بلد حرام دست خود به خون 

اد دارد گفتم: بله ولي اميد است خداي عز و جل تو را حفظ كند و من فرمايد: فهميدم كه او جريان را به يما بياالئيد امام مي
هم آن روز در آن سخن شخص تو منظورم نبود بلكه حديثي بود كه برايت نقل كردم البته ممكن است آن كسي كه دست 

، بعدا كه فتخود به خون ما بيااليد شخصي از اهل بيت تو باشد چون سخن من بدينجا رسيد ساكت شد و چيزي به من نگ
به منزل آمدم يكي از دوستان با جمعيتي نزد من آمدند، آن دوست به من گفت: فدايت شوم تو را در مركب ابو جعفر ديدم 

گفت كانه كرد و با تو سخن ميدر حالي كه بر االغي سوار بودي و او بر اسب سوار بود، سرش را به سوي تو خم مي
ند، در دلم گفتم: يا للعجب اين حجت خدا بر خلق است كه صاحب واقعي اين خواست زير دست شدن تو را مجسم كمي

 سلطنت و شوكت

__________________________________________________ 

 [.....] .242 -242ص  1تفسير قمي ج (1)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

است و كسي است كه همه سالطين عالم بايد به او اقتدا كنند و اين ديگري مردي ستمگر و قاتل اوالد انبيا و مردي 
ريزد كه خدا دوست ندارد، آن وقت او در موكب سلطنتي قرار گرفته و تو بر خونريز است، خون بي گناهاني را به زمين مي

 .حدي كه بر دين و جانم ترسيدم االغي سواري، اين فكر مرا گرفتار شبهه كرد به

ع( فرمود: بدو گفتم اگر حشمت و خدمي را كه من داشتم و آن فرشتگاني را كه از پيش رو و پشت سر من در حركت )امام 
شمردي، دوستم چون اين بشنيد گفت: االن دلم افتاد و آن را حقير و پشيز ميديدي سلطنت منصور از نظرت ميبودند مي

 .آسوده شده

ر شود؟ در پاسخش گفتم: مگسپس پرسيد: اينها تا كي سلطنت خواهند كرد؟ و چه زماني امت اسالم از شر اينها راحت ميو 
 :داني كه براي هر چيزي مدتي است، گفتتو نمي

را  وتر خواهد بود آن وقت علمت تدانم( گفتم: اگر بداني كه وقتي اين امر تحقق يابد از چشم بر هم زدن هم سريعچرا )مي
دهد؟ آري اگر حال اين قوم كه نزد خدا دارند را بداني و بداني كه چه حالي دارند آن وقت بغض و دشمنيت نسبت به نفع مي

رسد، اگر تو و تمامي اهل زمين سعي كنيد كه حال آنان را شديدتر از آنچه دارند بكنيد هرگز آنان به نهايت درجه مي
 .دانندنيندازد كه عزت از آن خدا و رسول و مؤمنين است ولي منافقين نمي نخواهيد توانست پس شيطان تو را دست

بيند صبر كند، فردا در زمره ما خواهد بود، ها كه امروز ميها و تر َداني كه هر كس منتظر امر ما باشد و بر اذيتآيا نمي
گرفته و قرآن كهنه شده و چيزهايي در  اند و جور و ستم همه جا را فراپس هر زمان ديدي حق مرده و اهلش از بين رفته

شود و ديدي كه دين وارونه شده، آن آن پديد آمده كه در آن نيست و ديدي كه قرآن طبق هوا و هوسها توجيه و تفسير مي



شود( و ديدي كه اهل باطل بر اهل حق شود )در نسخه بدل آمده: آن چنان كه آب وارونه ميچنان كه كاسه وارونه مي
 شود و ديدي كه فسقشود بلكه از اهل شر دفاع ميكنند و ديدي كه شر ظاهر گشته و از آن نهي نميسروري ميآقايي و 

شود و كنند و ديدي كه مؤمن سكوت كرده، چون گفتارش پذيرفته نميعلني شده و مردان با مردان و زنان با زنان اكتفاء مي
كند و ديدي كه صغير بزرگتران را ي دروغ و افتراي او را رد نميشود و كسگويد و پذيرفته ميديدي كه فاسق دروغ مي

سخن  خندد وستايند خود او ميكنند و ديدي كه قطع رحم همگاني شده و ديدي كه وقتي كسي را به فسق ميتحقير مي
كنند و ازدواج مي دهند و ديدي كه زنان با زناندهند كه به زن ميكند و ديدي كه به پسر همان را ميگوينده را رد نمي

كند و كسي نيست كه او را نهي ديدي كه مدح و ثنا بسيار شده و ديدي كه مرد مال خود را در غير راه اطاعت خدا انفاق مي
 كند و دست او را بگيرد و ديدي 
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برند از اينكه مثل او باشند و ديدي كه مي بينند كه در حال اجتهاد و تالش است، پناه به خداكه مردم وقتي مؤمن را مي
ند از بيآزارد و كسي نيست جلويش را بگيرد و ديدي كه كافر وقتي وضع رقت بار مؤمن را مياش را ميهمسايه، همسايه

شود و ديدي كه شرابهاي گوناگون بيند مسرور ميكند و چون فساد را در پهناي زمين گسترده ميوضع خود خوشحالي مي
شود و مردمي بر سفره شراب جمع هستند كه از خداي عز و جل هيچ پروايي ندارند و ديدي كه امر به ا نوشيده ميعلن

گيرد و ديدي كه معروف زايل شده و ديدي كه فاسق در اعمالي كه خدا دوست ندارد نيرومند و مورد حمايت و مدح قرار مي
شوند و هر كسي هم آنان را دوست بدارد تحقير مورد تحقير واقع مي دارندگان آيات )در نسخه ديگر آمده دارندگان آثار(

شود و ديدي كه راه خير بسته شده و راه شر باز و پر رهرو است و ديدي كه خانه كعبه معطل مانده و مردم از رفتن به مي
ويد آنچه را كه خود گردند و ديدي كه هر كس به ديگري ميگشوند و به ترك آن تشويق و مامور ميزيارت آن نهي مي

كنند كه نيستند( و كنند و زنان براي زنان )يا خود را آن طور وانمود مينكرده و ديدي كه مردان خود را براي مردان چاق مي
 .آورد و زن از راه فرجشديدي كه مرد از راه ما تحت خود روزي به دست مي

دهند و ديدي كه در دودمان بني العبا َ مردان تشكيل مي دهند آن چنان كهو ديدي كه زنان براي خود مجالس ترتيب مي
 زنند آن چنان كه زنانكنند و شانه ميعمل لواط و زن شدن مردان شايع و علني گشته و به همين منظور خود را خضاب مي

ر كنند و بزع ميكنند و چند نفر بر سر يك مرد تنازنند و مردان مالها به خاطر فروج خود خرج ميبراي شوهر خود شانه مي
 .دهدسر او، اين عليه آن ديگري و آن عليه اين غيرت به خرج مي

كند و ديدي كه زنان به شود و كسي سرزنش نميتر از مؤمن است و ربا علني معامله ميو ديدي كه صاحب مال محترم
كند و ديدي كه در نظر ي ميشوند و زن شوهرش را در عمل لواط با مردي ديگر كمك و همكارخاطر دادن زنا ستايش مي

 .كننداي است كه زنان را بر كار فسق كمك ميها آن خانوادهاكثريت مردم بهترين خانواده

ها و زنا علني شده و مردم را ديدي كه با و ديدي كه مؤمن همواره در اندوه و تحقير شده و خوار است و ديدي كه بدعت
كنند و ديدي كه حرام حالل و حالل تحريم شده است و ديدي تجاوز مي دهد به يكديگرشاهدي كه به دروغ شهادت مي

 .كند و كتاب خدا و احكامش تعطيل شدهكه هر كس دين را با رأي و نظر خود براي خود توجيه مي

بش كنند و ديدي كه مؤمن جز با قلشود بلكه در روز روشن گناه ميو ديدي كه در ارتكاب گناه از تاريكي شب استفاده نمي
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شود و ديدي كه واليان واليت و سرپرستي مردم را قباله كسي بدانند كه قدرتش بيشتر هنگفت در راه خشم الهي خرج مي
مردم به صرف تهمت و بر اسا َ مظنه  است و ديدي كه محرم به محرم خود اكتفاء كند و با او ازدواج نمايد و ديدي كه



سر اين  ستيزند و حتي برشوند و ديدي كه مردم بر سر عشق ورزيدن به يك پسر با يكديگر به مالك غيرت ميكشته مي
 .كنندعشق جان و مال فدا مي

ن مرد با زنا داد نمايند و ديدي كهكند سرزنش ميو ديدي كه مردم كسي را كه شهوت خود را با رفتن نزد زنان خاموش مي
دهد و حتي بر اين كار او نظارت دارد و ديدي كه زن كند با علم به اينكه او زنا ميآورد و زندگي ميهمسرش پول در مي

كند و ديدي كه مرد همسر و كند و عليه او پولها خرج ميشود و بر خالف ميل او كارها ميقاهر و مسلط بر شوهرش مي
شود و اگر ديدي كه سوگند به دروغ به خداي عز و دهد و به طعام و نوشيدني پست راضي ميه ميخود را كراي -كنيز -دختر

 شود و كسي از آن منعجل بسيار و شايع شده و ديدي كه قمار علني و آشكار گشته و ديدي كه شراب علنا فروخته مي
 .دهندكند و ديدي كه زنان مسلمان نامو َ خود را به اهل كفر مينمي

كند و كنند و احدي، احدي را منع نميخواني علني شده، مسلمانان از آن عبور ميدي كه لهو و لعب و رقص و آوازهو دي
و  ترسند توهين شدهاحدي جرأت بر منع آن ندارد و ديدي كه افراد شريف و آبرومند به وسيله كساني كه از قدرت آنان مي

درگاه واليان آن كسي است كه با بد گويي به ما اهل بيت آن واليان را مدح ترين افراد به شوند و ديدي كه نزديكخوار مي
كند و در مقابل شنيدن آوازهاي باطل برايشان آسان و خفيف گويند و ديدي كه شنيدن صوت قرآن بر مردم سنگيني ميمي

 .است

وغ سازانند و ديدي كه شر علني و كنند و ديدي كه راستگوترين مردم درو ديدي كه همسايه را از تر َ زبانش احترام مي
بازار سخن چيني رايج شده و ديدي كه بغي و ستم آشكار گشته و ديدي كه غيبت كردن نوعي مالحت و خوش اخالقي 

گيرد و دهند و ديدي كه حج و جهاد جنبه غير خدايي به خود ميشود و مردم يكديگر را به خاطر آن بشارت ميتلقي مي
سازد و ديدي كه خرابي بر عمران مسلط شده و ديدي كه ر كافر، مؤمن را توهين نموده و خوار ميديدي كه سلطان به خاط

شود و ديدي كه خونريزي يك امر آسان و پيش پا افتاده تلقي زندگي يك فروشنده از راه خيانت در كيل و وزن اداره مي
 .شودمي

ي كند تا كسا است و خود را مردي بد زبان معرفي ميخيزد عوضش تنها دنيو ديدي كه اگر كسي به طلب رياست برمي
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شود و ديدي كه ثروتمند مال بسياري نزدش جمع شده و از روزي كه شود و ديدي كه به نماز بي اعتنايي ميداده مي
هايش را كشند و آزارش داده، كفنش را نداده و ديدي كه ميت را از قبرش بيرون ميمشغول جمع آوري آن شده، زكات

فروشند و ديدي كه هرج و مرج بسيار شده و ديدي كه افراد در صبح و عصر مست هستند و هيچ اهتمامي به وضع مردم مي
 .كنندافتند و يكديگر را پاره مييگر ميكنند و ديدي كه چهار پايان به جان يكدندارند و ديدي كه با چهار پايان جماع مي

اند و ديدي كه دلهاي مردم قساوت و هايش را ربودهگردد در حالي كه جامهرود و بر مياش ميديدي كه مرد به نماز خانه
گيرند آيد و حرام خواري علني گشته و بر سر آن از يكديگر پيشي ميچشمهاشان خشك شده و ذكر خدا بر آنان سنگين مي

اند خورود براي آن است كه خود را به مردم نشان دهد، مردم او را ببينند كه نماز ميو ديدي كه نمازگزار اگر به نمازخانه مي
و  خواند كه دنيا و رياست به دست آوردكند، يعني به اين منظور فقه ميو اگر ديدي كه فقيه براي غير هدف دين تفقه مي

شتابند كه غالب باشد و خالصه هر يك از دو طرف نزاع غلبه كند مردم با او باشند، ديدي كه مردم به سوي آن كسي مي
 .اش حق باشد و چه باطلچه غلبه

و ديدي كه طالب حالل مورد مذمت و سرزنش و طالب حرام مورد مدح و احترام قرار گيرد و ديدي كه در دو حرم كعبه و 
ارد و هيچكس جلوگير آنان نيست و حتي بين آنان و آن عمل زشت دگيرد كه خدا دوست نميمدينه كارهايي صورت مي



شود و ديدي كه افرادي سخن از حق شود و ديدي كه در دو حرم شريف ساز و آواز علني ارتكاب ميكسي حائل نمي
 ر خواه وخيزد در حالي كه خود را خياش كسي برميكنند ولي از پاي خطابهگويند و امر به معروف و نهي از منكر ميمي

ها را بزني و ديدي كه مردم در گويد: خدا از تو نخواسته كه اين حرفداند از در خير خواهي و نصيحت ميدلسوز او مي
 .رودكنند و ديدي كه راههاي خير از رهرو خالي است و احدي به آن راه نمياقتداي به اهل شر به يكديگر هم چشمي مي

 هايگذرد بدعتشود و ديدي كه هر سالي كه ميآورند و كسي از اين عمل ناراحت نميميو ديدي كه جنازه را به اهتزاز در 
كنند، ديدي ها جز اغنياء را پيروي نميشود و ديدي كه خلق و جمعيتبيشتري از سال قبل باب شده و شر بيشتري پيدا مي

نند و ترحمشان براي غير رضاي خدا است و ككه حاجت محتاج را در برابر مسخره كردن او و خنديدن به او بر آورده مي
د، آن كننگيري ميترسد و ديدي كه مردم با يكديگر جفتدهد ولي كسي از آن نميديدي كه آيات آسماني الهي رخ مي

 كند و ديدي كهكنند و كسي اين عمل را زشت ندانسته و اگر زشت بداند از تر َ مردم نهي نميطور كه چهار پايان مي
 ال بسيار در غير راه خدا انفاق افراد امو
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كنند و اگر ديدي كه رنجاندن و عقوق پدر و مادر علني و خوار كنند ولي در راه خدا از انفاق مالي اندك مضايقه ميمي
 اينكه بر پدر و شود ازشوند، حتي فرزند خوشحال ميشمردن آنان شايع شده و در نظر فرزندان بدترين مردم تلقي مي

اند و بر هر امري كه هوا و هو َ آنان را تامين مادرش تهمت زده شود و ديدي كه زنان بر حكومت و سلطنت چيره شده
 .اندكند مسلط گشته

كنند و از شنيدن خبر مرگشان بندند و پدر و مادر خود را نفرين ميو ديدي كه فرزندان به پدر و مادر خود افتراء مي
شوند و اگر ديدي كه وضع به اينجا كشيده كه اگر شخصي روزي بر او بگذرد كه در آن روز مرتكب گناه خوشحال مي

فروشي و خيانتي ننمايد، به حرامي دست نيافته و يا شراب مسكري ننوشد، در بزرگي نشود، فسق و فجوري انجام ندهد، كم
گذشته و يك روز از عمرش ضايع شده است و ديدي كه سلطان پندارد كه آن روز او به بطالت رود و ميغم و اندوه فرو مي

شود و با آن اموال قمار كند و ديدي كه اموال ذوي القرباي رسول خدا )ص( در ناحق تقسيم ميها را احتكار ميخوردني
 .نوشندكنند و شراب ميمي

 ند كه فالن شراب براي تو بسيار نافعكنكنند و براي مريض تعريف و توصيف ميو ديدي كه با شراب خود را معالجه مي
طلبند و اگر ديدي كه مردم در ترك امر به معروف و نهي از منكر و ترك اعتقاد به وجوب آن با هم است و از شراب شفا مي

ها و وزد، ولي بيرق اهل حق حركتي ندارد و ديدي كه مؤذنبرابرند و ديدي كه باد به بيرق منافقين و اهل نفاق مي
 .خوانندگويند و نماز ميها در برابر مزد اذان مياننمازخو

اند، براي غيبت و خوردن گوشت اهل حق و ترسند در آنجا جمع شدهو ديدي كه مسجدها پر است از مردمي كه از خدا نمي
فهمد ميخواند، در حالي كه نگويند و ديدي كه پيشنمازي مست بر مردم نماز ميدر آن از خوبيهاي شراب مسكر، سخن مي

كنند و او را وا گذاشته، كند بلكه اگر مست شود مردم از تر َ، احترامش ميخواند و كسي هم او را مالمت نميچه مي
كه اموال  كنندشمارند و اگر ديدي كه فردي را دارند به صالح و خوبي مدح و ثنا ميكنند و بلكه معذورش ميتعقيبش نمي

كنند و ديدي كه واليان به انگيزه طمع، افراد ن به خالف آنچه خدا دستور داده قضاوت ميخورد و ديدي كه قاضياايتام را مي
 .سازندخائن را امين خود مي

و ديدي كه واليان ميراث )به جاي اينكه ارث را كما فرض اللَّه و طبق فرمان خدا در بين ورثه تقسيم كنند( تنها به وارثي 
گذارند تا با گيرند( و او را آزاد ميتعالي باشد، )رشوه و حق و حساب خود را از او ميدهند كه اهل فسق و جرأت بر خداي مي



كنند ولي خود گويندگان به آنچه حق ساير ورثه هر كاري كه خواست بكند و ديدي كه در منبرها مردم را به تقوا امر مي
 اول وقت خواندن شود، به كنند و ديدي كه نماز در اوقاتش خوانده نميگويند عمل نميمي
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شود و در آن رضاي خدا مقصود نيست و بلكه به اين ها به سفارش و شفاعت داده ميدهند و ديدي كه صدقهاهميتي نمي
كنند و اگر ديدي كه مردم در شكم و شهوت آزادند، باكي ندارند از اينكه چه شود كه مردم از او طلب ميجهت داده مي

 .كنند و ديدي كه دنيا به مردم روي آوردهخورند و چه نكاح مييم

و ديدي كه شعائر دين كهنه و بر افتاده، در چنين روزگاري بر حذر باش، و براي درخواست نجات از خدا به خدا متوسل شو 
اين كار منظوري دارد و و بدان كه مردم در چنين روزگاري غرق در سخط الهي هستند و اگر خداي تعالي مهلتشان داده، از 

تو منتظر تحقق آن منظور باش و كوشش كن تا خداي عز و جل تو را در وضعي ببيند كه خالف وضع مردم باشد تا اگر 
عذاب در آنان نازل شود تو زودتر به رحمت خداي تعالي برسي و اگر عذابشان تاخير بيفتد آنها مبتال شوند و تو از آنچه آنها 

شده باشي يعني تو مثل آنان بر خداي عز و جل جرأت نكرده باشي و بدان كه خداي تعالي اجر  در آن هستند بيرون
 «1»سازد و رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است. نيكوكاران را ضايع نمي

ر گامؤلف: در اين باره اخبار بسيار ديگر از رسول خدا )ص( و امامان اهل بيت آن جناب )عليهم السالم و الصالت( به ياد
آخر الزمان( در حقيقت شكفته و )ترين آنها است و احاديث مانده كه اين دو حديث كه ما نقل كرديم از نظر معنا جامع
هُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّ "تفصيل آن كلياتي است كه آيه شريفه مورد بحث يعني آيه:

بر آن  "هِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ...بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ
 .داللت داشت و خدا داناتر است
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