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وه طلبگی تا اجتهاد  گر
tt-ej.ir 

 2فتح،  :سؤال دوم

 ﴾إِن َّا فَّتَّحْنا لَّكَّ فَّتْحاً مُبيناً * لِيَّغْفِرَّ لَّكَّ الل َّهُ ما تَّقَّد َّمَّ مِنْ ذَّنْبِكَّ وَّ ما تَّأَّخ َّرَّ﴿

نای را با اینکه فعل ماضی است، مستقبل مع «تأخر»یکی از اشتباهات رایج در ترجمه این آیه شریفه آن است که 

 می کنند. جالب است که این اشتباه را در آیات ذیل نمی کنند:

 (31)قيامة، ﴾الْإِنْسانُ یَّوْمَّئِذٍ بِما قَّد َّمَّ وَّ أَّخ َّرَّ یُنَّب َّؤُا﴿

 (5)انفطار، ﴾عَّلِمَّتْ نَّفْسٌ ما قَّد َّمَّتْ وَّ أَّخ َّرَّت﴿

 بوی حرف مضارعه را می دهد و مخاطب را به اشتباه می اندازد.« تأخر»بر سر « تاء»چراکه در آیه فتح 

هم باید دقت ویژه داشت. این غفران به معنای پوشاندن و از بين بردن اثر است و « ذنبك»و « ليغفرَّ»البته در ترجمه 

کين مکه ز منظر مشربه معنای امری که تبعات دارد است. البته اگر به معنای گناه هم بگيریم مراد، گناه ا« ذنب»

 وَّ لَّهُمْ عَّلَّی َّ ذَّنْبٌ﴿است نه گناه از نظر خدا، همانطور که در سوره شعرا از قول حضرت موسی عليه السلام فرمود: 

 .﴾فَّأَّخافُ أَّنْ یَّقْتُلُونِ

 جمع بندی: ترجمه صحيح آیه چنين است:

وانند بابت ين برد، یعنی مشرکين مکه نمی تخداوند با صلح حدیبيه آثار گناهان گذشته و جدید تو را پوشاند و از ب

 آنچه که درباره تو گناه می خوانند به تو آزاری برسانند.
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: از ميان تمام ترجمه های موجود در جامع التفاسير نور  ببينيد کدام ترجمه ها صحيح و کدام نادرست تمرین

 است؟

نرم افزار شجره طوبی ترجمه ای از آیه ارائه داده  ترجمه فارسی در این نرم افزار و دو ترجمه در 13: جمعاً جواب

ترجمه  12ترجمه از این  35به دسته های ذیل تقسيم می شوند و قطعاً « تأخ َّرَّ»بودند که بر اساس دقت بر کلمه 

 :3ناصحيح اند

 الف. ترجمه صحیح

 را که بر آنان : تا سرانجام با شکستن جاه و جلال مشرکان پيامدهاى دعوت تو2 ترجمه الميزان)صفوی( .3

و تو را مسئول آنها  -چه آنها که پيش از هجرت گذشت و چه آنها که پس از آن روى داد -ناگوار آمد

 دانستند و درصدد انتقام بودند، از تو بزداید.مى

 حجت التفاسير: تا خدا تبعات محروميتهاى قبل از هجرت و بعد از هجرت تو را قلم در کشد. .2

 سير تفاسير الگو هستند چراکه تقریباً هيچ نقصی ندارند.ترجمه صفوی و حجت التفا

ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن)دفتر تبليغات بر اساس تفسير راهنمای هاشمی رفسنجانی(: تا خدا  .1

 و بپوشاند.[ بود بر تآن گناهان تو را که قبل و بعد ]از هجرت، به وسيله کف ار مک ه به تو نسبت داده شده
 تا گناه گذشته دور و نزدیك تو را ببخشدطاهری قزوینی:  .4

تا خدا از گناه گذشته و آینده تو در گذرد )مفسرین در این آیه گویند: مراد از گناه پيغمبر الهی قمشه ای:  .5

ود از شمردند و مقصگناه او بود به عقيده مشرکان که دعوت او را به توحيد خدا بزرگترین گناه او مى

 بل از هجرت و بعد از هجرت بود(گناه گذشته و آینده دعوت ق

 مصباح زاده: تا بيامرزد براى تو خدا آنچه را که پيش افتاد از گناهت و آنچه را که پس افتاد .6

 روض الجنان: تا بيامرزد تو را خداى آنچه در پيش افتاد از گناه تو و آنچه با پس افتاد .7

                                                           
 ت:ترجمه ها چنين اسالبته دقت شود که در این ترجمه ها به سایر اشتباهات عنایت ویژه نشده است. از جمله برخی اشکالات دیگر این  .3

به گناه صحيح نيست و قطعاً مخاطب فارس زبان را دچار شبهه خواهد کرد)برخی ترجمه ها داخل پرانتز با ارائه « ذنب»الف: ترجمه 

 توضيحات شبهه زدایی کرده اند(

لك  ليغفر»شده. این لام در  در ترجمه فارسی استفاده می« مر»از کلمه « لام تقویت»ب: در ترجمه های قدیمی گاه برای نشان دادن 

 لام تقویت نيست تا مر ترجمه شود.« الله

 که دليلی بر این تقدیر نيست.« گناهان امت تو را بيامرزد»ج: برخی ترجمه ها کلمه امت در تقدیر گرفته اند: 

ابسته آثارمرکز فرهنگ و معارف قرآن و«)شاخه طوبی»این ترجمه و ترجمه هاشمی رفسنجانی در جامع التفاسير نور نيست بلکه در نرم افزار  .2

 به دفتر تبليغات( است.
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 يش بود از گناه تو و آن چه پس بود.تا بيامرزد مر ترا خداى آنچه پقرن دهم)مترجم نامعلوم است(:  .8

 ب: ترجمه مبهم است ولی می توان حمل بر صحت کرد:

[ و انصاریان: تا خدا آنچه را از تبعات گذشته ]که به نا حق از گفتار و کردار مردم، درباره تو پدید آمده .3

 پس از آن را براى تو بپوشاند.

 دم شده و آنچه مؤخ ر شده را برایت بيامرزدرضایی اصفهانی: تا خدا آنچه از پيامد )کار( تو مق .2

 گرمارودی: تا خداوند گناه پيشين و پسين تو را بيامرزد  .1

 صلواتی: تا خدا گناهانِ پيشين و پسينت را بيامرزد .4

 علامه شعرانی: تا بيامرزد مر ترا خدا آنچه پيش افتاد از گناهت و آنچه پس افتاد .5

 و به آخر مانده تو را. احسن الحدیث: تا خدا بيامرزد گناه گذشته .6

چه در گذشته و یا پس ز آن را بپوشيم ]که از کافران نگران نباشى  مردمتى تو و گناه عاملی: تا اندیشه .7

 [و از رفتار بدشان درگذرى

 روان جاوید: تا بيامرزد براى تو خدا آنچه را که پيش گذشت از گناهت و آنچه را که مؤخ ر است .8

 مر ترا خدا آنچه افتاد از گناهت و آنچه پس افتادتا بيامرزد صفی عليشاه:  .9

 ج: ترجمه های ناصحیح

 دادند ببخشداى را که به تو نسبت مىمکارم: تا خداوند گناهان گذشته و آینده .3

دند مانند هتك دیتا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بيامرزد )گناهانى را که کفار بر تو مىمشکينی:  .2

دیدى به شمول رحمت را که خود گناه مى 1هااعلاى کلمة الل َّه بزداید، و ترك اولىمقدساتشان، به 

 ببخشاید( 

 آیتی: تا خدا گناه تو را آنچه پيش از این بوده و آنچه پس از این باشد براى تو بيامرزد  .1

 [ تو را براى تو ببخشایدى ]ام تبرزی: تا خداوند گناه گذشته و آینده .4

 ات را ببخشد.رواى گذشته و آیندهپاینده: تا خدا، نا .5

 فارسی: تا خدا آنچه از گناهت را که از پيش رفته و آنچه هنوز نرفته است بيامرزد .6

 4ارفع: تا از گناهان گذشته و آینده تو درگذریم .7

 پورجوادی: تا خدا گناه گذشته و آینده تو را بيامرزد .8

                                                           
 اشکال: پيامبر ترك اولی نداشته اند و خودشان هم تصور آن را برای خود نمی کردند. .1
 «!تا درگذریم»اشکال: تا خداوند در گذرد نه  .4
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ناهان پرستى، بيامرزد گکعبه را از بت و بت یاسری: تا خدا به پاداش پاك نمودن تو مکه را از شرك، و .9

گذشته و آینده تو را)چون وظایف عبادت پيغمبر مثل سایر امت نيست، چه بسا که اگر آنى غفلت نماید 

 .از توج هات قلبيه خود، او را گناهى باشد(

 کاویانپور: تا خدا گناهان قبلى و بعدى )پيروان( تو را ببخشد .33

گناه بودن تو در گذشته به اثبات برسد و در آینده نيز با زى، حقانيت و بىحجتی: تا به یمن این پيرو .33

 استفاده از مقام عصمتت از انجام گناه در امان باشى

ترجمه الميزان)موسوی همدانی(: تا خداوند آثار گناهانى که بدهکار مشرکين بودى )و به خاطر آن تو  .32

 ات راات و چه آیندهان بزداید، چه گذشتهدانستند( از دلهاى آنرا مستحق آزار و شکنجه مى

 5کشف الاسرار: تا الل َّه بيامرزد ترا هر چه گذشت از گناه تو و هر چه با پس ماند ]که خواهى کرد[ .31

 .اى و آنچه بعد داشته باشىخسروی: تا اینکه خدا بيامرزد براى تو آنچه گناه در پيش داشته .34

 .رفتست از گناه تو و آنچه سپس آیدطبری: تا بيامرزد مر ترا خداى آنچه پيش  .35

  

                                                           
قل اشد می توان این ترجمه را به دسته دوم)مبهم و قابل دفاع( منتباید تحقيق شود که آیا این کروشه از مترجم است یا مصحح. اگر از مترجم نب .5

 کرد.
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 ثمره مهم تحقیق: دفع شبهه اباحی گری در برخی روایات

 شما آمرزیده خواهد شد. « ما تأخر»و « ما تقدم»در روایاتی آمده که اگر چنين کنيد گناهان 

 تمام مواردی که در کافی حدیثی با این مضمون بود یافت شد: 

 .6أَّخ َّرَّ وَّ مَّا تَّ مِنْ ذَّنْبِهِ  مَّنْ أَّتَّى الْحُسَّيْنَّ عَّارِفاً بِحَّق ِهِ غَّفَّرَّ الل َّهُ لَّهُ مَّا تَّقَّد َّمَّ  عليه السلام: عَّنْ أَّبِی الْحَّسَّنِ الْأَّو َّلِ .3

ق َّهُ وَّ حُرْمَّتَّهُ عَّرَّفَّ حَّ: أَّدْنَّى مَّا یُثَّابُ بِهِ زَّائِرُ أَّبِی عَّبْدِ الل َّهِ ع بِشَّط ِ الْفُرَّاتِ إِذَّا قَّالَّ أَّبُو الْحَّسَّنِ مُوسَّى عليه السلام .2

 .7وَّ مَّا تَّأَّخ َّرَّ  مِنْ ذَّنْبِهِ وَّ وَّلَّایَّتَّهُ أَّنْ یُغْفَّرَّ لَّهُ مَّا تَّقَّد َّمَّ 

وَّ مَّا  ذَّنْبِهِ  مِنْ مَّا تَّقَّد َّمَّ عَّنْ أَّبِی عَّبْدِ الل َّهِ عليه السلام قَّالَّ: مَّنْ أَّتَّى قَّبْرَّ أَّبِی عَّبْدِ الل َّهِ ع عَّارِفاً بِحَّق ِهِ غَّفَّرَّ الل َّهُ لَّهُ  .1

 .8تَّأَّخ َّرَّ 

 9وَّ مَّا تَّأَّخ َّرَّ ... مِنْ ذَّنْبِهِ  قَّالَّ أَّبُو جَّعْفَّرٍ عليه السلام: مَّنْ زَّارَّ قَّبْرَّ أَّبِی بِطُوسَّ غَّفَّرَّ الل َّهُ لَّهُ مَّا تَّقَّد َّمَّ .4

ةً آمَّنَّهُ الل َّهُ مِنَّ الْأَّدْوَّاءِ الث َّلَّاثَّةِ الْبَّرَّصِ وَّ الْجُذَّامِ وَّ أَّرْبَّعِينَّ سَّنَّ 33إِذَّا بَّلَّغَّ الْمُؤْمِنُ  قَّالَّ:عليه السلام عَّنْ أَّبِی عَّبْدِ الل َّهِ  .5

 32... . 33وَّ مَّا تَّأَّخ َّرَّ  مِنْ ذَّنْبِهِ  الْجُنُونِ ... فَّإِذَّا بَّلَّغَّ الت ِسْعِينَّ غَّفَّرَّ الل َّهُ تَّبَّارَّكَّ وَّ تَّعَّالَّى لَّهُ مَّا تَّقَّد َّمَّ 

 :به درستی تذکر داده اند که« تأخر»علی اکبر غفاری( بعد از واژه : در مورد اخير مصحح محترم)مرحوم نکته

 ... .أی القدیم و الحدیث لا ما یأتی 

اما با کمال تأسف برخی مترجمين محترم اینگونه احادیث را به اشتباه معنا کرده اند و گفته اند که اثر این اعمال، 

 آمرزیده شدن گناهان گذشته و آینده است.

 کرده اند که شيعه احادیثی دارد که اباحی گری را امضا می کند. لذا برخی شبهه

 مثلاً دو ترجمه معروف از اصول کافی حدیث ذیل را غلط معنا کرده اند:

                                                           
 .عليه السلامباب فضل زیارة أبی عبد الله الحسين ، 582، ص4، جالإسلامية()الکافی  .6
 .عليه السلامباب فضل زیارة أبی عبد الله الحسين ، 582، ص4، جالإسلامية()الکافی  .7
 .عليه السلامباب فضل زیارة أبی عبد الله الحسين  ،582ص ،4ج، الإسلامية()الکافی  .8
.عليه السلامباب فضل زیارة أبی الحسن الرضا  ،585ص ،4ج، الإسلامية()الکافی  .9
 .)شرح علی اکبر غفاری به نقل از مرآة العقول علامه مجلسی رحمهما الله(محمول على الغالب أو مخصوص بالمؤمن الکامل. . 33
 .(رحمه الله ... .)شرح علی اکبر غفاریأی القدیم و الحدیث لا ما یأتی . 33
 .337ص ،8ج، الإسلامية()الکافی . 32
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الل َّهِ لِمَّ تُتْعِبُ  لَّسُوعَّنْ أَّبِی جَّعْفَّرٍ عليه السلام قَّالَّ: کَّانَّ رَّسُولُ الل َّهِ صلی الله عليه و آله عِنْدَّ عَّائِشَّةَّ لَّيْلَّتَّهَّا فَّقَّالَّتْ یَّا رَّ

 .31وَّ مَّا تَّأَّخ َّرَّ؟ فَّقَّالَّ یَّا عَّائِشَّةُ أَّ لَّا أَّکُونُ عَّبْداً شَّکُوراً ... مِنْ ذَّنْبِكَّ  نَّفْسَّكَّ وَّ قَّدْ غَّفَّرَّ الل َّهُ لَّكَّ مَّا تَّقَّد َّمَّ

 هچرا خودت را به رنج می اندازى، با آنکه خدا گناه گذشته و آینده تو را آمرزیدترجمه مصطفوی:  .3

 است؟

دهى با اینکه خداوند تو را آمرزیده است نسبت بدان چه در پيش ترجمه کمره ای: چرا خود را رنج مى  .2

 گناه کردى و آنچه در آینده؟

 لذا هر دو ترجمه کافی از این حدیث نادرست است.

 نيز در برخی موارد مرتکب همين اشتباه شده اند از جمله: معراج السعادةو  مفاتیح الجنان

 آنها و در کند نماز رکعت دو که هر که است مروى - آله و عليه الل ه صل ى - رسول حضرت از آنچه .3

 .34شودمى آمرزیده او آینده و گذشته گناهان نگذراند خاطر به نفسانيه خواطر از چيزى هيچ

 و گذشته گناهان آمرزش سبب اشروزه و شده وارد آن در اعمال روز آخر ماه رجب: غسل .2

 .35... است آینده

 ...: مودفر که کرده روایت السلام عليه صادق حضرت از مسلم بن محمد از صحيح سند به طوسى شيخ .1

 امام ار جناب آن باشد)یعنى حضرت آن حق به عارف و را السلام عليه المؤمنين أمير کند زیارت که هر

 از سدبنوی تعالى حق باشد نيامده زیارت به تکبر و تجبر روى از و 36داند( فصل بلا خليفه و الإطاعة واجب

 . 37... بیامرزد را او آینده و گذشته گناهان و شهيد هزار صد اجر او براى

                                                           
 .باب الشکر ،95ص ،2، جالإسلامية()الکافی  .31
 .شمسی( 3177)انتشارات هجرت، قم، 312، ص2معراج السعادة، ج .34
 مفاتيح الجنان، اعمال روز آخر ماه رجب. .35

 584، ص2الفقيه، ج: داده است، دليل روایی دارد. از جمله« عارف بودن به حق اهل بيت»مفاتيح درباره  توضيحی که .36

 إِلَّيْهَّا عَّارِفاً بِحَّق ِهِ أَّخَّذْتُهُیُقْتَّلُ حَّفَّدَّتِی بِأَّرْضِ خُرَّاسَّانَّ فِی مَّدِینَّةٍ یُقَّالُ لَّهَّا طُوسُ مَّنْ زَّارَّهُ  وَّ رَّوَّى حَّمْزَّةُ بْنُ حُمْرَّانَّ قَّالَّ قَّالَّ أَّبُو عَّبْدِ الل َّهِ ع -1393

 بِيَّدِی یَّوْمَّ الْقِيَّامَّةِ وَّ أَّدْخَّلْتُهُ الْجَّن َّةَّ وَّ إِنْ کَّانَّ مِنْ أَّهْلِ الْکَّبَّائِرِ.

 حَق ِهِ؟ مَا عِرْفَانُقَّالَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَّاكَّ وَّ 

سُولِ رَّمَّنْ زَّارَّهُ عَّارِفاً بِحَّق ِهِ أَّعْطَّاهُ الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ أَّجْرَّ سَّبْعِينَّ شَّهِيداً مِم َّنِ اسْتُشْهِدَّ بَّيْنَّ یَّدَّیْ  یدٌ.یَعْلَمُ أَن َهُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الط َاعَةِ غَرِیبٌ شَهِ قَّالَّ

 الل َّهِ ص عَّلَّى حَّقِيقَّةٍ.

 نکرد.بنابراین باید مراقب بود که عارف بودن به حق را به امری زیاده از آنچه این روایت فرموده معنا 

 (.السلام عليه المؤمنين أمير حضرت زیارت کيفيت و فضيلتزیارات) چهارم فصلابتدای مفاتيح الجنان،  .37



کله صرفی قرآن کریم  آیات مش
 روح الله راسل

  

وه طلبگی تا اجتهاد  گر
tt-ej.ir 

 :38جالب آنکه مورد اخير، عين روایتی که ایشان ادعا کرده اند یافت شد

بِيهِ، عَّنْ سَّعْدِ بْنِ عَّبْدِ أَّخْبَّرَّنَّا مُحَّم َّدُ بْنُ مُحَّم َّدٍ، قَّالَّ: أَّخْبَّرَّنِی أَّبُو الْقَّاسِمِ جَّعْفَّرُ بْنُ مُحَّم َّدٍ )رَّحِمَّهُ الل َّهُ(، عَّنْ أَّ

مُحَم َدِ بْنِ مُسْلِمٍ، رِئَّابٍ، عَّنْ الل َّهِ، عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ مُحَّم َّدِ بْنِ عِيسَّى، عَّنِ الْحَّسَّنِ بْنِ مَّحْبُوبٍ، عَّنْ عَّلِی ِ بْنِ 

رٍ، وَّ لَّا )عَّلَّيْهِ الس َّلَّامُ(، قَّالَّ: ... مَّنْ زَّارَّ أَّمِيرَّ الْمُؤْمِنِينَّ )عَّلَّيْهِ الس َّلَّامُ( عَّارِفاً بِحَّق ِهِ، غَّيْرَّ مُتَّجَّب ِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الل َهِ

 ... . غَفَرَ الل َهُ مَا تَقَد َمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخ َرَشَّهِيدٍ، وَّ  مُتَّکَّب ِرٍ، کَّتَّبَّ الل َّهُ لَّهُ أَّجْرَّ مِائَّةِ أَّلْفِ

 

                                                           

 .235و  234الامالی)للطوسی(، ص این منبع بود:از ميان تمام کتب شيخ طوسی این حدیث فقط در  .38

شد و  درباره سند آن هم تحقيق« درایةالنور»که از نرم افزار  مرحوم شيخ عباس قمی در صدر ادعایشان فرمودند که سند حدیث نيز صحيح است

ناد امالی اس« درایة النور»است، چراکه تمامی راویان آن امامی و ثقه اند. « صحيح»مشاهده شد که ارزیابی برنامه از سند این حدیث این است که 

 وسائل دقيقاً همين حدیث و با همين سند است. 39439طوسی را بررسی نکرده ولی وسائل الشيعة را بررسی کرده است و حدیث 


