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 مقدمه 

 اسماء وصفات خداوند ۀی اھل سنت وجماعت دربار عقیده
باشد،  می باری تعالیایمان به خداوند، ایمان به اسماء وصفات ھای  یکی از الزمه 

ایمان به اینکه خداوند رحمان، رحیم، قوی، عزیز است. وباید متذکر شد که اسماء 
وصفات خداوند توقیفی ھستند، یعنی ھر اسم و وصفی که برای ذات باری تعالی در 

 .قرآن وسنت صحیح آمده است قابل استدالل است
فرماید:  می مخلوقاتش نیست،از یک  ھیچ باید دانست خداوند سبحان شبیه ومانند و

لیس کمثله شیء وھو السمیع البصیر. در اینجا با وجود اثبات صفت شنیدن ودیدن 
 کند. می برای خود، ھرگونه تشبیه و ھمانندی را از خود نفی

تأویل ھرگونه  وھمچنین در سایر اسماء وصفات وارده باید به آنھا ایمان داشت و از 
 ود.و تحریف و تشبیه خودداری نم

ِ ﴿ فرماید: می خداوند در قرآن کریم   ٱَوِ�َّ
َ
ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  ۡسَ�ٰ �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ� ْ  بَِها ِينَ ٱ َوذَُروا َّ� 

ۡسَ�ٰٓ�ِهِۦۚ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ 
َ
ْ  َما َزۡونَ َسيُجۡ  أ ھای  اسم یعنی خداوند« .]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

ھای  اسم خداوند را در دعاھایتان فرا خوانید، و کسانی را که درھا  اسم زیبایی دارد، شما با ذکر آن

 .»رساند میشان  اعمال خداوند دچار الحاد شدند رھا کنید، به زودی خداوند آنھا را به سزای

ِ ٱيَُد ﴿ باشد، مانند: می از جمله صفاتی که زیاد در قرآن وسنت آمده صفت دست  َّ� 
يِۡديهِمۡ  َق فَوۡ 

َ
ِ ٱيَُد  ُهودُ ۡ�َ ٱَوقَالَِت ﴿ .]١٠[الفتح:  ﴾�  َما إِبۡلِيُس قَاَل َ�ٰٓ ﴿ .]٦٤[المائدة:  ﴾لُولَةٌ َمغۡ  �َّ
ن َمنََعَك 

َ
که در این صفات باید باور داشت که خداوند  .]٧٥[ص:  ﴾�َِيَديَّ  َخلَۡقُت  لَِما �َۡسُجدَ  أ

ید دارای دست است ولی به ھیچ وجه این دست مانند دست مخلوقان نیست، و حتی نبا
در ذھن تصور چنین دستی را برای خداوند سبحان کرد. و ھمچنین نباید آن را به قدرت یا 

را به کار ببرد ھیچ ای  خواست چنین کلمه می چیزھای دیگری تأویل کرد، زیرا اگر خداوند
 ھاست. قدرت فرمودند: قدرت خداوند باالی ھمه می مانعی وجود نداشت و

برای خداوند ای  که تمامی این صفات را به گونهو ھمچنین دیگر صفات خداوند،  
 ھمانندی با مخلوقانش به دور است.ھرگونه  کنیم که از می ثابت





 
 
 

 فاتحه سوره

 .است هیآ )۷( یاست، و دارا کیم
 

ز یرا ن سوره نی، ا ز استیآغاز ھرچ یمعنا به فاتحهاینکه  به با توجه:  هیتسم وجه
از  سوره نیاول نیا ی، از طرف است شده افتتاح با آن را قرآنیدند زینام » تابکال ةفاتح«

 ید الھیمج تابکاز سوره نیسند و اولینو یرا م آن قرآن اتبانک هک است فیشر مصحف
 نیاول سوره نی، ا اتیآ نزول بیاز نظر ترتھرچند  ند؛ک یم را تالوت آن خواننده هک است

 ست.ین قرآن شده نازل اتیآ
 ،»تابکال ةفاتح« : ر استیز نام آنھا سه نیمشھورتر هکدارد  نام دوازده فاتحه سوره

و » ةصال«، »حمد« مشھور آنھای  نام گری. از د١» یالمثان سبع«و  »تابکال مأ«
 باشد. یم ٢»ةیواق«

 ثیحد جمله ، از آن است شده تیروا یثیاحاد سوره نیا لتیدر فض آن: لتیفض
 رسول : گفت هک است س یالمعل دبنیسع یو احمد از اب یبخار تیروا به لیذ فیشر

 از ، تو را یشو از مسجد خارج هک از آن بدان، قبل«فرمودند:  من به ص خدا
گاه قرآن سورهترین  بزرگ را  دستم ص خدا د: رسولیگو ید میابوسع ساخت خواھم آ

مگر ! ص خدا رسول یگفتم: ا شوند، خواستند از مسجد خارج هک نیگرفتند و ھم
گاه قرآن سورهترین  بزرگ را از تو هکد یشما نگفت  یآر ؟ فرمودند: ساخت خواھم آ

ِ رَّبِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿ : قرآن سورهترین  بزرگ  یالمثان سبع ھمان نیا ؛ است .﴾٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ
در  نیھمچن». است شده داده من به هک است یمیعظ ) و قرآن رارشوندهکت تیآ (ھفت

 ، آمده س عباس ابن از در سننش یو نسائ حشیدر صح مسلم تیروا به فیشر ثیحد
از  ص حضرت آن بناگاه هکبود  ص خدا نزد رسول ÷ لیجبرئ«فرمود:  هک است

و  دوخت آسمان یسو به را نگاھش ÷  لیدند. جبرئیرا شن ییصدا شیسرخو یباال
 ھرگز گشوده نیاز ا و قبل شد گشوده آسماندر  نونکا ھم هک است یدر نی: ا گفت

                                                 
 شود. می : ھفت آیه ای که قرائت آنھا در نمازھا تکراریعنی - ١
 یعنی: نگاه دارنده. -٢



  تفسیر انوار القرآن  ۴

فرود آمد  ص خدا نزد رسول یا درفرشته آن ، از دھد: سپس یم ادامه یبود. راو نشده

ابلقره،  سورة وخواتيم الكتاب : فاحتة قبلك يؤتهما نيب ا لمـمـقد أوتيته أ�رش بنور�ن«:  گفتو 
از تو  و قبل شده داده تیبرا هی کدو نور بهبادتو را  مژده« .»ا إال أوتيتهـمــتقرأ حرفا منه لن
را  نی. [ا بقره سورهی انیپا اتیو آ تابکال فاتحه ][آنھا عبارتند از؛  است نشده دادهی امبریپ چیھ به

 .» یشو یم را داده ھمان هک ، مگر آنی نک ینم را قرائت از آنھای حرف چیھ ھرگز] هک بدان
 ، دربردارنده نید و فروع بر اصول مشتمل،  میرک قرآن یمعان متضمن فاتحه سوره

و  نیالعالم از رب تیھدا درخواست یسو به یی، راھنما عتیو شر و عبادت دهیعق اصول
 . است منحرفان از راه نار ماندنکبر در خواست

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 هکدانستند  ینم ص خدا رسول«فرمود :  هک است شده تیروا ب عباس از ابن

 اهللا بسم:  هک نند تا آنکجدا  و آنھا را از ھم قرار داده ھا فاصله سوره انیم چگونه

يبدأ  لم بال مر ذيأ لك«:  است آمده فیشر ثیدر حد». شد نازل شانیبر ا ميلرحا الرمحن

ر و یخ یابتر [ب ارک آغاز نشود، آنأل  یخدا نام به هک یار مھمکھر« .»اهللا فهو أبرت ببسم

)  ميلرحا الرمحن اهللا بسم( را با: أ خدا تابک تالوت ش صحابه نی. ھمچن» است ]تکبر
 آن . خواندن است ، مستحب یکین و عمل در آغاز ھرسخن آن ردند، لذا تالوتک یآغاز م

 نامکه  کسی یبرا: « است آمده فیشر ثیرا درحدیباشد ز یم ز مستحبیدر آغاز وضوء ن
ـ نزد  ذبح در ھنگام آن خواندن نیھمچن».  ستین یوضوئ را بر وضوء نبرد، أ خداوند

غذا  اند. در ھنگام شمرده گر آنرا واجبید ائمه ی، ول است ـ مستحب یشافع امام

اهللا  �سم قل«:  است آمده فیشر ثیرا در حدیز است مستحب آن ز خواندنین خوردن
بگو،  للها بسم آغاز آن، در  یغذا بخور یخواھ یم یوقت :»يليك اـمـم و� بيمينك و�
در  آن خواندن هک بخور. چنان تو است یدر جلو بخور و از آنچه راستت با دست گاه آن

 است: آمده فیشر ثیرا در حدیباشد ز یم ز مستحبین یجنس مقاربت ھنگام

 وجنب جنبنا الشيطان ، ا�اهللا : �سمقال أهله يأيت أحد�م إذا أراد أن لو أن«
از شما  یکیاگر « .»أبدا الشيطان يرضه يقدر بينهما ودل لم إن رزقتنا، فإنهما  الشيطان

 طانیما را از ش! ایخدا، بار خدا نام د: بهیھمبستر شود ، بگو ھمسرش خواھد با یم هک گاه آن



 ۵ سوره فاتحه

اگر در  صورت نینار بدار؛ در اک(از فرزند) بر  یا نموده مان یروز را از آنچه طانیدور بدار وش

 .»برساند یبیاو آس تواند به یھرگز نم طانیمقدر شود، ش یفرزند دو آن انیم
 ؛ نام معبود بر حق یعنی: للها »ار مھربانیو بس ندهیار بخشایبس للها نام به«

بر  هک است»  اله« آن . اصل دهینگرد اطالق یر ویبر غ هک است أ خداوند ذات مقدس
 برحق بر معبود آن اطالق سرانجامد و یگرد یم ـ اطالق باطل ا بهی حق ـ به یھرمعبود

 موصوف یقدس صفات تمام را بهیز است یالھ اعظم اسم» للها: « یقول . به گشت غالب
 :  است فرموده خداوند متعال هک شود؛ چنان یم

ُ ٱُهَو ﴿ ِيٱ �َّ ۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ َ�َٰدةِ� ٱوَ  َغيۡبِ لۡ ٱ َ�ٰلِمُ  ُهَو  ﴾٢٢لرَِّحيمُ ٱ َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱُهَو  لشَّ
  .]۲۲[الحشر: 

و  ، رحمان ار استکو آش نھان ی، دانا ستیجز اون یمعبود هک است یسک للها«
 .»...  است میرح

 اند. قرارگرفته» للها« گر، صفاتیاسماء د ، تمام هیدو آ نیدر ا هک مینک یم مالحظه
 نشده، لذا دهینام» للها« نام گر بهید یسک یو تعال کتبار یجز خدا هکو از آنجا 

 للها اسم ، نیبنابرا میندار سراغ یاشتقاق عرب در سخن» للها« یبرا قاعده طبق
 باشد. یو فقھا م انیثر اصولکا یرأ نیو ا» مشتق« نه است» جامد«

 مبالغه ـ اند، البته مبالغه ـ بر وجه از رحمت مشتق ، دو اسم» میرح«و »  رحمن«
 در یطبر ریجر ابن هک . چنان است شتریب رحمت یدر معنا»  میرح«از » رحمان«

». است میرح مؤمنان و به رحمان خلق بر تمام خداوند متعال«د: یگو یر آنھا میتفس
 شوند. دهینام د بدانینبا گرانید هکباشد  یم خداوند متعال ژهیز وین»  رحمن« اسم

 نام ز، بهیاز ھر چ : قبل است نیا»  ميلرحا الرمحن اهللا بسم« یاجمال ی، معنا نیبنابرا

 یاری شیخو امور از او در تمامکه  حالی در نمک یاو آغاز م حیاد و تسبی و بهأل  یخدا
،  است ز گستردهیچ بر ھمه رحمتش هک است یرا او پروردگار و معبود برحقیز میجو یم

 و احسان یو مھربان بخشش و تنھا تنھا اوست کوچکو  بزرگھای  نعمت دھنده نعمت
 . و مستمر است مدام،  فراوان هک اوست

 از سوره یا هیآ»  ميلرحا الرمحن اهللا بسم: « هکھا برآنند  یھا و حنف کیمال : آن مکح
 قراردادن یفقط برا هک ھاست تنھا آغازگر سوره هکست، بلیھا ن ر سورهیو سا فاتحه
برآنند  ھا یھا و حنبل ی. اما شافع است شده آنھا نوشته یھا در ابتدا سوره انیم فاصله
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 در نماز واجب آن ، لذا خواندن است فاتحه از سوره یا هیآ»  ميلرحا الرمحن اهللا بسم: « هک
ه: ک نینظر دارند بر ا اتفاق اسالم ، أمت میبگذر هک ادشدهی یفقھ باشد. از اختالف یم

 :  است » نمل« در سوره هیآ یکاز  یبخش»  ميلرحا الرمحن اهللا بسم«

ِ ٱ � �نَُّهۥ َ�ٰنَ ِمن ُسلَيۡ  ۥإِنَّهُ ﴿  .]۳۰[النمل:  ﴾٣٠لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
  .» است شگر مھربانیخداوند بخشا نام به نامه نیو ا است مانیسل از جانبھای  نام نیا«

ِ رَّبِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿  ﴾٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ
 جھت هک است یزبان حمد: ثنا و سپاس» خداوند است ستهیشاھا  ستایش جمله«
 است نیدر ا یکی» رکش«و » حمد« انیدر م شود. فرق یم گفته دادن یو برتر لیتفض

باشد.  یر اعضامیسا به و ھم قلب به ، ھم زبان به ر ھمک، اما ش است زبان حمد فقط به هک
 باشد؛ یمحمود م مالک جھت حمد به ی، ول است ر فقط در برابر نعمتکشاینکه  گرید

و اسماء از  ، صفات درذات یموجود چیھ هکنباشد. و از آنجا  یدر برابر نعمتھرچند 
 آن ، به واسطه ا بهیما یمستقاینکه  مگر ستین ینعمت چیو ھ ستیاملتر نکأل  یخدا
و تنھا  رھا سزاوار اوستکحمدھا و ش یتمام قتیدر حق گردد، پس یبرتر برم متعال ذات

إال  اذلكر ال � أفضل«:  است آمده فیشر ثی. درحد است یرکھر حمد و ش کاو مال
 مد للهـدعاھا الح نیو بھتر اال الله رھا ال الهکذ نیبھتر« .»مد هللاـادلاعء احل ، وأفضلاهللا

 یمعن : به رب »است انیعالم رب هک«است:  یخداوند از آنھا  ستایش ھمه یآر ». است
 خداوند متعال یاسمااز  ی، مدبر و معبود؛ اسم سرور، ساالر، مصلح ، کپروردگار، مال

ھذا : « ییبگواینکه  شود؛ مثل ینم ـ اطالق د و اضافتیـ جز با ق یرویو برغ است
 از ؛ عبارت عالم جمع» نیعالم». «  است ) منزل (صاحب مرد رب نیا : المنزل رب الرجل

 موجودات مجموعه عالم هکبرآنند  یاست. بعض ر از خداوند متعالیغ یموجود ھر
 نیا شوند. بر اساس یم نیاطیو ش انس، جن، فرشتگان چھار نوع شامل هک است عاقل

 شود. ینم گفته ، عالم انیو چھارپا واناتیح ؛ به فیتعر

 ﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿
 للها بسم: «یمعنا حیدر توض هیآ نیر ایتفس »است ار مھربانیو بس ار بخشندهیبس«

 ﴾.َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱرَّبِ ﴿ به خداوند متعال اتصافدر  هکشد. و از آنجا  انیب»  میالرح الرحمن

 .﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿:  به را هیآ ، آن وجود داشت، پروردگار مھربان بتیو ھ فیتخو یمعنا
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ش، یخو صفات انیب، در بیترت نیا تا به ساخت ، متصل است قیو تشو بیترغ متضمن هک
نار کدر  یدو معن نیرا ایجا گرداند ز یک و د ھمراهیو ام را با رغبت و ھراس میب یمعنا
 آورند. ید میاز او پد یو فرمانبردار اطاعت در بندگان یبرا یبھتر زهیگر، انگید یک

 ﴾٤ّ�ِينِ ٱ مِ َ�ٰلِِك يَوۡ ﴿

و ھر دوقرائت:  شده ز خواندهین»  کمل«، یگرید در قرائت »روز جزاست کمال«
از  تر غیعامتر و بل»  کمل«اند:  گفته یو متواترند. اما بعض حیصح»  کو مال کمل«
جز با  تواند یباشد و او نم ینافذ م یو کدر مل کبر مال کمل را فرمانیز است»  کمال«

تر  غیبل»  کمال« : هکاند  گر گفتهید یند. برخک تصرف شیخو کدر مل کمل ینظر و رأ
 است نیتر ا حیصح یباشد. ول یم انیجھان و ھمه مردم کمال را خداوند متعالیز است

 یبرا یوصف که: ملک است نیا پروردگار سبحان به نسبت دو صفت انیدر م تفاوت هک
 باشد. یاو م فعل یبرا یوصف کمال هک ی، درحال است یاو تعال ذات
 قتاده . بندگانش یبرا پروردگار سبحان یاز سو و جزاست روز محاسبه ن:یالد ومی

 برابر در را شیخو بندگان درآن أ خداوند هک است ین: روزیالد ومی«د: یگو یم
 حساب : روز نیالد ومی«د: یگو یم س عباس ابن». دھد یم ا پاداشیفر کیشان  اعمال

شان  اعمال اگر دھد؛ یجزا مشان  اعمال را در برابر آنان پروردگار متعال هک است قیخال
 مورد بخشش هک آنان دھد، مگر یفر شر مکیآنھا  ر و اگر شر بود، بهیخ ر بود، پاداشیخ

 هک است یسکار یو ھوش کریز«است:  آمده فیشر ثیدر حد». رندیقرار گ یتعال حق
 ».دینما وششکو  تالش بعد ازمرگش یو برا قرار داده محاسبه را مورد شیخو نفس

 ﴾٥�َۡسَتعِ�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿

 عبادت : فقط تو را به یعنی » میخواھ یم یاریو تنھا از تو  میپرست یتنھا تو را م«
 یاریر تو یاز غ و نه میپرست یر از تو را نمیغ ، نه میگردان یم مخصوص واستعانت

 است. و دراصطالح و تذلل یفروتن تینھا یمعنا ، به م. عبادت: در لغتیخواھ یم
امل، و ک یفروتن و محبت یمعناھردو  نندهک جمع هک است یاز عمل عت: عبارتیشر

 باشد. میو ب خوف
 تواضع دادن قصد نشان جمع، به غهیص به»  نینستع«و » نعبد« دو فعل اربردنک به

 وبزرگ ردهک میخود را تعظ آنان هک یمعن نیا به است، نه بندگان یاز سو یو فروتن
 شگاهیدرپ ییتنھا به ستادنیاز ا شیخو یوتاھکقصور و  به بنده هک ییاند. گو داشته
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 مناجات آستان در ییتنھا به ستادنیا اید: بار خدایگو یم و نموده اعتراف خداوند بزرگ
 انوسیاز اق یا وقطره وستهیپ ر مؤمنانیسا خاطر، به نیست، بدین من تو سزاوار شأن

 نیا ، به بر استعانت عبادت ساختن و مقدم ریبپذ شانیرا با ا میدعا ، پس شوم یم شانیا
 باشد. یم یدوم درخواست یبرا یا لهیوس یاول هک است سبب

 یگانگی فقط تو را به! پروردگارا«د: یگو یم ﴾ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿ر: یدر تفس س عباس ابن
، فقط از تو  شیامورخو هیلکو بر  ر تو و بر طاعتتیاز غ نه میترس یو فقط از تو م میخوان یم
دھد تا  یدستور م بندگانش به هیآ نیدر اأ  خداوند«د: یگو یم قتاده». میخواھ یم یاری

 ».بخواھند یاریفقط از او  شیو در امورخو دهیگردان او خالص یرا فقط برا عبادت

َ�َٰط ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ لّصِ  ﴾٦ُمۡستَقِيمَ ل

رساند.  یتوم و قرب انس سرمنزل ما را به هک یراھ »فرما تیھدا راست راه ما را به«
و  افتهیراھ شخص . اماییو راھنما ا داللتیق، یا توفیاز: ارشاد،  است : عبارت تیھدا
 یمعنا به درخواستش نیا کند، می تیھدا طلب از پروردگار متعال هک یا شده تیھدا

 د: یفرما یم خداوند متعال هک ، چنان است یو تیبر ھدا افزودن طلب

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ هۡ ٱ �َّ  .]۱۷[محمد:  ﴾١٧َ�ۡقَوٮُٰهمۡ  َوَءاتَٮُٰهمۡ  ُهٗدى َزاَدُهمۡ  َتَدۡوا
 .»افزود تشانیاند ، خداوند برھدا افتهی تیھدا هک یسانکو «

َ�َٰط ٱ﴿  ، ھمان ستین در آن یا یجک چیھ هک است اسالم روشن : راه﴾لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ
 خداوند متعال شدند تا سرانجام ختهیبرانگ بدان‡  امبرانیپ هک است یراھ

 میصراط مستق هک است ید. گفتنیگردانھایشان  رسالت بخش انیرا پا ص خاتم رسالت
 اعم گرداند؛ یم لینا ا و آخرتیدن سعادت را به انسان هک است یامور ھمه رندهیدربرگ

 آمده س سمعان بن نواس تیروا به فیشر ثیره. در حدیو غ ام، آدابکد، احیاز عقا
است.  آورده را یمثل میصراط مستق یخداوند برا«فرمودند:  ص خدا رسول هک است

و  شده گشوده ییھا دروازه در آنھا هک وار استیدصراط دو  یبر دو پھلو هک گونه نیبد
 د: ھانیگو یم هک است یدعوتگر و بر سر در صراط، شده ختهیآو ییھا درھا پرده برآن

در  هک است یگرید. و دعوتگر دینرو جکد و یشو در صراط داخل یھمگ ! مردم یا
او  د، بهیبگشا درھا را نیاز ا یبخواھد تا قسمت انسان صراط قرارگرفته، و چون یبلندا

ن، ی. بنابرا یشو یوارد م آن قطعا به ینکاگر باز  هکن، کرا بازن آن !بر تو ید: وایگو یم
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 یاند، دعوتگر یو محرمات بازشده یو درھا یوار، حدود الھید ، دو است صراط اسالم
،  صراط است یبر بلندا هک یو دعوتگر است أ خدا تابک،  است بر سر صراط هک

 ». است یھر مسلمان در قلب یالھ یواعظ واندرزگو
او  هک فرموده تیعنا تیمحور ھدا پنج انسان یبرا خداوند متعال«اند:  علما گفته

 د:یآ لینا یجاودان سعادت قله محورھا، به نیا به تواند با توسل یم
 باشد، چون یبرخوردار م تولد از آن یاز ابتدا انسان هک: یفطر الھام تیھدا -۱

 .یدنیو نوش غذا از بهین احساس
 انسان هک است ی. گفتن است اول تیھدا ملکو م متمم هک:  حواس تیھدا -۲

 ند.کمشتر تیھدا دو نوع نیدر اھردو  وانیوح
 . است یقبل تیبرتر از دو ھدا هکعقل:  تیھدا -۳
 . ر استیخطا ناپذ یتیھدا هک:  نید تیھدا -۴
 است. ینید تیاز ھداتر مخصوص هک: یالھ قیو توف یاری تیھدا -۵
 ما را به هیآ نیدر ا خداوند متعال هک است تیر از ھدایاخ نوع نیھمو 

 ».است داده فرمان آن یدائم خواستن

ِينَ ٱِصَ�َٰط ﴿ َّ�  ۡ�
َ
ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  َعلَۡيِهمۡ  َعۡمَت � آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  َمۡغُضوِب ل   ﴾٧ّلِ�َ لضَّ

،  یگرام افتگانی نعمت نیا »یا داشته یارزان نعمت آنان به هک یسانک راه«
خداوند  هک یی، جا است اد شدهی از آنان» نساء«  در سوره هکھستند  یسانک ھمان
  د:یفرما یم متعال

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿  ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  ل�َّ
ُ
 .]۶۹[النساء:  ﴾٦٩َر�ِيٗقا �َِك وََحُسَن أ

 شانیا خداوند به هک است یسانک ند، در زمرهک امبر اطاعتیاز خدا و پھرکس  و«
و  ھمراھان آنھاچه! وه و صالحان دانیقان، شھی، صد امبرانیاز پ است؛ اعم داده نعمت

 .» است بسنده ییخدا و خدا دانا از جانب است یفضل نیھستند. ا ییویکن دوستان
از  هک قرار نده یما را با گروھ :یعنی »اند قرار گرفته مورد خشم هک یسانک )راه(نه «

با وجود  هک آن سبب تو دورند و به از رحمت هک یاند، گروھ شده منحرف میمستق راه
 نیا گردند. یمبتالم نجهکو ش عذاب نیتر سخت اند، به برتافته یرو از آن حق شناخت

 انند.یھودی ،ص خدا رسول فرموده جمھور علما و طبق قول به مغضوبان
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 قول و به ـ ص خدا رسول فرموده بر اساس گروه نیا .»گمراھان« راه »و نه«
 را حق انیھودی هک ییاز آنجا یعنیباشند.  ی) م انیحی(مس یـ نصار جمھور علما
گاھانه یشناختند ول  وغضب برتافتند، سزاوار خشم یرو و از آن را فروگذاشته آن آ

گاھ و جھل یز از روی) ن انیحی(مس ینصار هکدند و از آنجا یگرد یالھ  حق ، از راهیناآ
 یردند، در گمراھک یرو ادهیز غلو و ÷  یسیع و منزلت و در مورد مقام شده منحرف

 قرار گرفتند. یارکآش
 ل شهیعا تیروا به فیشر ثی. در حد نک را اجابت مانیدعا! : خداوندا یعنی »نیآم«
 ء ما حسدت�ميش ىلعايلهود  ما حسدت�م« فرمودند: ص خدا رسول هک است آمده
بر شما  گفتن نیو آم گفتن سالم اندازه گر، بهیز دیچ چیھود بر ھی« .»نـيـواتلأم السالم ىلع

 .»اند دهیحسد نورز
 گفتن نیآم البته.  ستین قرآن اتیو آ لماتکو از  دعا بوده»  نیآم« هک د دانستیبا

 امام هک یھنگام: « فیشر ثیحد نیا لیدل است، به سنت فاتحه سوره بعد از خواندن
 فرشتگان گفتن نیبا آم گفتنش نیآمھرکس  راید زییبگو نیز آمید، شما نیگو یم نیآم

 ».شود یم دهیآمرز اش گذشته گردد، گناھان ھمراه
بھتر  آن از بلند خواندن نیآم خواندن : آھسته هک است نیھا ا کیو مال نظر احناف

 ینمازھا و در آھسته یسر یدر نمازھا نی: آم هکھا برآنند  یھا و حنبل ی. اما شافع است
 ند.ک یھمراھ با امامش نیآم ز در گفتنین یشود و مقتد بلند خوانده یجھر

 احناف در نماز، بر دو نظرند. نظر فاتحه سوره خواندن مکح بارهدر  اسالم یعلما
 مقدار سه به ـ ر آنیغ و چه فاتحه سوره در نماز ـ چه قرآن قرائت مطلق هک است نیا
 نبوده نماز فرض در فاتحه سوره خواندن ، نیبنابرا است بلند فرض هیآ یکا ی وتاهک هیآ

 ھا) است یھا، حنبل یشافع ھا، کیعلما (مالجمھور  ی: رأ دوم یباشد. رأ یم واجب هکبل
دانند. یم را در نماز فرض فاتحه سوره خواندن هک



 
 
 

 بقره سوره

 . است هی) آ۲۸۶( یو دارا ،است یمدن
 هک یگاو یعنی، » بقره« داستان در برداشتن سبب به سوره نیا آن: هیتسم وجه

:  یقول به شد. دهینام»  بقره« د،یمأمور گردان آن ذبح را به لیاسرائ یبن خداوند متعال
 د.یگرد نازل نهیدر مد هک است یا سوره نیاول سوره نیا

؛  جمله است. از آن شده تیروا یاریبس ثیاحاد آن لتیفض در باره آن: لتیفض
 ص خدا رسول هکاند  ردهک تیروا س سمعان بن و احمد از نواس ی، ترمذ مسلم

 وآل ةابلقر سوره مـادلنيا، تقدمه يف به اكنوا يعملون اذلين هلهأو بالقرآن يؤ�«فرمودند: 
شوند،  یم آورده ردند،ک یم عمل آن ا بهیدر دن هک آن و اھل امت، قرآنیدر روز ق« :» عمران

 فیشر ثیدر حد نی. ھمچن»قرار دارند عمران وآل بقره آنھا سوره شیشاپیدر پ هک یدرحال

 اقرأوا القرآن«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س امامه یاب تیروا به یگرید
ا ـمـكأنه القيامة يوم فإنهما يأتيان ، اقرأوا الزهراو�نالقيامة يوم ألهله شافع فإنه

 ا يومـمـأهله عن �اجان ط� صواف من ا فرقانـمـأو غيابتان، أو كأنه غمامتان
 .»ة�ستطيعها ابلطلأخذها بر�ة وتر�ها حرسة، وال  قال: اقرءوا ابلقرة، فإن القيامة، ثم

و  (بقره نی. زھراو است امتیدر روز ق شیخو اھل نندهک شفاعت را قرآنید زیرا بخوان قرآن«
، ید و نورانیابر سف دو پاره ییند؛ گویآ یم امتیدو در روز ق را آنید زیز بخوانیعمران) را ن آل

 محاجه امتیدر روز قخود  از اھل گاه اند، آن گشاده بال از پرندگان ا دودستهیا دو چتر، ی
د یرا بخوان فرمودند: بقره افگنند. سپس یم هینند و بر آنھا ساک یو دفاع) م یبانی(پشت

تسلط و  آن توانند بر خواننده ینم و ساحران است حسرت آن کو تر تکبر آن راخواندنیز

 فیشر ثیدرحد نی. ھمچن»نندکرا حفظ  توانند آن ینم ا ساحرانی -ابند یو نفوذ  طرهیس

 الجتعلوا بيوت�م« فرمودند: ص خدا رسول هک است آمده س رهیھر یاب تیروا به
 را گورستان تانیھا خانه« . »الشيطان اليدخله ابلقره سوره تقرأ فيه اذلي ابليت قبورا فان

. در »شود یوارد نم شود، خوانده بقره سوره در آن هک یا خانه به طانیرا شید زینگردان
 ص خدا رسول هک است شده تیروا س سعد بن سھلاز  یگرید فیشر ثیحد
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 مـل يلله بيته قرأها يف من انو ، ابلقره القرآن سنام انو ء سناما، يش للك ان«فرمودند: 
 و قله اوجگاه او قطع است یاوجگاھ زیھرچ یھمانا برا« . »يلال ثالث يدخلها الشيطان

 سه طانیش ند،ک تالوت اش خانه را در آن شبانگاه سکھر  هکد یاست، بدان بقره قرآن، سوره

 .»شود ینم وارد خانه آن به شب
 به یمدن یھا ر سورهیو ھمانند سا است میرک قرآن سوره نیتر یطوالن بقره سوره

 تیوعنا توجه ابعاد آن نییو تب یمدن در جامعه مسلمانان منظم یساختار زندگ یبنا
دو  نیرا ایستند زیگر جدانید یکو از  بوده با ھم و دولت نید در آن هک یا دارد، جامعه

اد یباشند. لذا بن یم گرید یک و ملزوم الزم و روح جسم ھمچون یاسالم در نظام
 و بر پا داشتن یاسالم دهیعق ساختن نهی، بر نھاد نهیدر مد یاسالم عتیشر یھا برنامه

 باشد. یم استوار است دهیو عق مانیا نیا ترجمان هک صالح عمل اخک

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 ار مھربانیار بخشنده وبسیبه نام الله بس

﴿ ٓ  .]۱[البقرة:  ﴾١مٓ ال
 لیدر اوا هک یا مقطعه حروف«سد: ینو یم یقرطب« میالف، الم، م«شود:  یم خوانده

 یسک و جزخداوند متعال است در قرآن یاست، سر الھ آمده قرآن یھا از سوره یبعض
 اند: ما دوست ازعلما گفته یاریبس د: اما جمعیافزا یم داند. سپس یسر را نم نیگر اید

 میا شویاست، جو نھان مقطعه درحروف هکرا  یدیو فوا گفته آنھا سخن تا درباره میدار
گاهک افتیاز آنھا در توان یم هک یا یو از معان  به باره نیدرا شانیا . پس میگرد رد، آ

 بسنده آن نیمشھورتر نجا بهیدر ا هکاند  ردهک ارائه یاتیو نظر پرداخته یالتیتأو
با  مبارزه به مقطعه حروف نیعربھا را با ا أ ه: خداوندک نظر است نیا و آن مینک یم

 دارد تا به اشاره یعرب زبان یھجا حروف به حروف نیا هکمعنا نیخواند، بد یفرام قرآن
 سخن با آن خودشان هک است یحروف از ھمان بکمر قرآن هکند ک اعالم اعراب

اورند! یرا ب ر آنیست، نظین أ خداوند المک قرآن هکھستند  یاگرمدع ند، پسیگو یم
بر  ن، حجتیبنابرا ار استکآش یو ھماوردطلب مبارزه نیدر ا آنان یعجز وناتوان و چون

 لمشانکمورد ت از حروف قرآن هک را با وجود آنیگردد ز یتر و رساتر م غیبل آنان
 با آن مبارزه یو برا را ساخته توانند ھمانند آن ینم هک تیواقع نیا ست، نفسین خارج

 .»باشد یم آن بودن یو الھ میرک قرآن تیبر حقان روشن یآورند، خود برھان دانیم به
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د تا یواردنگرد میرک قرآن در اول اجمع ھمه مقطعه حروف«د: یگو یم یزمخشر
رار کاز ت ھدف هک گونه ھمان باشد،تر  یتر و جد غیبل قرآن یو ھماوردخواھ یطلب مبارزه

 ریثک ابن».  است بندگان به یالھ یرار اندرزھا و ھشدارھاکت ز،ین قرآن یداستانھا
 یر برترکاست، حتما ذ آغاز شده حروف نیبا ا هک یا ھر سوره رو، نیاز ا«د: یگو یم

 هک یقتی؛ حق است یگفتن». وجوددارد سوره ز در آنین آن اعجاز و عظمت انیو ب قرآن
 روشن قرآن سوره ونه ستیدر ب یاستقرائ پرداخته، با پژوھش آن نجا بهیر در ایثک ابن

ٓ ﴿: یھا وسوره سوره نیا است، ھمچون شده ُ ٱ ١مٓ ال  ٢ۡلَقيُّومُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ
َل َعلَۡيَك  ِ  لِۡكَ�َٰب ٱنَزَّ ٓ ﴿ .]۳-۱[آل عمران:  ﴾ۡ�َقِّ ٱب نزَِل إَِ�َۡك كَِ�ٌٰب  ١ٓمٓص ال

ُ
[األعراف:  ﴾أ

۱-۲[،. ﴿ ٓ نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  ر� ال
َ
ٓ ﴿ .،]۱م: ی[إبراھ ﴾إَِ�َۡك  أ  ﴾َ� َرۡ�َب �ِيهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱتَ�ِ�ُل  ١مٓ ال

 ییھا گرسورهیو د .، ]۲-۱[فصلت:  ﴾٢لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱتَ�ِ�ٞل ّمَِن  ١حمٓ ﴿ .]۲-۱[السجدة: 
 اند. شدهآغاز  مقطعه با حروف هک

 .]۲[البقرة:  ﴾٢ّلِۡلُمتَّقِ�َ  ُهٗدى �ِيهِ�  َبۛ َ� َر�ۡ  ِكَ�ُٰب لۡ ٱَ�ٰلَِك ﴿
 قتیحق نی: در ایعنی »ستین در آن یا شبھه چیھ«م یعظ قرآن نی: ایعنی »تابک نیا«

است  شده نازل خداوند متعال از جانب تابک نیا هک ستین یا و شبھه کش چیھ
ن: یمتق . مطلوب به دنیرس یبرا است یراھنمائ :تیھدا »است نیمتق یبرا یتیھدا«
خاطر  نیھم به اند، داشته نگاه است انشانیز به هک خود را از آنچه هکھستند  یسانک

در  س عباس اند.ابن ردهکز یاو پرھ و محرمات یو از نواھ بند گشتهیپا یاوامر الھ به
 أ خداوند ازمجازات هکھستند  یسانک نیمتق«د: یگو ین) میللمتق یر: (ھدیتفس
از  هک آنچه به قیگذارند، و درتصد یشناسند، فرونم یم هکرا  یتیو ھدا ردهکز یپرھ

 يبلغ ال«است:  آمده فیشر ثیدرحد». د دارندیام رحمتش ، به است آمده یو یسو
 به بنده«:  »بأس ما بهـم حذراً  به بأس ما ال يدع حىت متق�ـال من ي�ون العبد أن

خاطر  ، به ستین یرادیو ا مانع رادر آن آنچه هک گاه رسد تا آن ینم زگارانیو پرھ انیمتق گاهیجا

 شده تیروا س رهی. از ابوھر»ندکن کھست، تر یرادیوا مانع در آن هک آنچه ابکز از ارتیپرھ
با  نونکا تاید: آیپرس یاز و س رهی؟ ابوھر ستیچ یتقو«گفت:  یو به یمرد هک است

 ھنگام فرمود: در آن س رهی! ابوھر ی: آر مرد گفت ؟ آن یا شده مواجه یر پر از خاریمس
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 منصرف راه آن به ا از رفتنیبرجسته،  ، از آن دمیخار را د ؟ مرد گفت: چون یا ردهک چه
 .!»نیھم یعنی یفرمود: تقو س رهی. ابوھر ام گشته
و  ندگانیوآ گذشتگان به یالھ ھا، سفارش یخوب تمام انونک یتقو هک ستین کیش
 س ابودرداء هک گردد.چنان آراسته آن تواند به یم مؤمن انسان هک است یصفت نیبھتر

  .است گفته نیز چنین
 نیا صفت نینخست کند، می رکذ نیمتق یرا برا چھار صفت خداوند متعال گاه آن
  :است

ِينَ ٱ﴿ لَٰوةَ ٱَو�ُقِيُموَن  َغۡيبِ لۡ بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ ا َرزَقۡ  لصَّ  .]۳[البقرة:  ﴾٣يُنفُِقونَ  َ�ُٰهمۡ َوِممَّ
 یول است، و باور محض قیدر لغت، تصد :مانیا» آورند یم مانیا بیغ به هک آنان«

 شامل هک است یمانیا ھمان شود؛ مراد از آن ار بردهک به طور مطلق به هک گاه آن
و  حنبل احمدبن نظرند. نیبرا شتر ائمهیب هکباشد.  و عمل اعتقاد، قول اصلھرسه 

». باشد یمھردو  وعمل از: قول عبارت مانیا هک است بر آن اجماع«اند:  گفته یشافع
باشد. اما  یر نمیپذ هیفرموده،تجز نازلأل  یخدا آنچه به مانیا هک است یگفتن

 از وجود آن ص خدا ابدو رسولی ینم راه آن عقلھا به هک است یزیچ ھرآن»:  بیغ«
و  زان، بھشتیقبر، نشر و حشر، صراط، م امت، عذابیق یھا اند، مانند نشانه خبر داده

باهللا  تؤمن أن يماناإل«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثی. در حد دوزخ
 هک است آن مانیا« :»ورشه بالقدر خ�ه خر، وتؤمناآلوايلوم ورسله و�تبه ومالئ�ته

 ر و شر آنیرا در خقدر  نیو ھمچن ینکرا باور  و روز آخرت امبرانشیتابھا، پکخدا، فرشتگان، 

گفت:  س جراح دهیابوعب هک است آمده فیشر ثیدر حد نی. ھمچن» یینما قیتصد
 مانیشماا ما بهاینکه  به ؛ با توجه ھست بھتر ھم از ما اصحاب یسکا یآلله! ا ارسولی

 هکخواھند آمد  یسانکبعد از شما ! یآر«؟ فرمودند:  میا ردهکشما جھاد  و ھمراه آورده
  .»دبھترن آورند، آنھا از شما یم مانیاند ا دهیمرا ند هک یحالدر  من به

آن، با  ینماز: ادا برپاداشتن »دارند یو نماز را برپا م« است: نیا انیمتق صفت نیدوم
 . است آن شده نییتع در اوقات آن و آداب ان، سننکار تیرعا

لَٰوةَ ٱَو�ُقِيُموَن ﴿ ریدر تفس س عباس ابن را  گانه پنج ینمازھا یعنی«د: یگو یم ﴾لصَّ
وع، کر املک بجا آوردن یعنینماز؛  بر پاداشتن«د: یگو یاو م نیھمچن». دارند یبرپا م

 داشتن نگاه یعنی نماز؛ بر پاداشتن«د: یگو یم قتاده».  در آن و خشوع سجده، تالوت
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با ـ  املک نماز را بر وجه گان شهیتقواپ ه:ک نیا خالصه».  آن و سجده وعکر وقت، وضوء،
حضور ھمانند  ین، نماز بیدارند. بنابرا یم ـ برپا آن و خشوع ان، آدابکار شروط، تیرعا

 . است روح یر بیکپ
 »نندک یم م، انفاقیا داده یروز شانیا به و از آنچه« است: نیا انیمتق صفت نیسوم

 یر طبریجر اماابن». پردازند یرامشان  اموال اتکز یعنی«د: یگو یم س عباس ابن
 شود، یم - ھمه - نفل و صدقات فرض اتکز و شامل است عام مهیرک هیآ«د: یگو یم
ر یو غ انیکبر نزد انفاق انیو م نفل و صدقه فرض صدقه انیم یتفاوت گونه چیھ یب

 نماز و انفاق أ خداوند«د: یگو یم ریثک . ابن است یرأ نیز ھمیتر ن حیصح یرأ».  آنان
؛  مال و انفاق خداوند متعال را نماز؛ حقیندزک یر مکذ باھم اتیاز آ یاریرا در بس مال

  . »است یو مخلوقات به و احسان یکین

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  مِنُونَ يُؤۡ  �َّ نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 ﴾٤يُوقِنُونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �َو�ِٱ َ�بۡلَِك  مِن أ

 .]۴[البقرة: 
و  شده تو نازل یسو به آنچه به هک و آنان« است: نیا انیمتق صفت نیچھارم

از  هک تو را در آنچه :یعنی »آورند یم مانیاست، ا شده از تو نازل شیپ آنچه به
 ھمراه از تو به قبل امبرانیپ هکرا  ز آنچهیو ن یا آورده ھمراه به أ خداوند جانب
را  وآنچه نشده لیقا یتفاوت گونه چیھ :یالھ امبرانیپ انیو مکنند  می قیاند، تصد آورده

 آمده فیشر ثینند. درحدک یار نمکان اند، آورده شیپروردگار خو از بارگاه شانیا هک
 کنند: می افتیدوبار در را پاداششان هکاند  تن سه«فرمودند:  ص خدا رسول هک است

 - ۲.  آورده مانیا من به و ھم شیامبر خویپ به ھم هک تابک از اھل یشخص -۱
 به هک یشخص - ۳.  است ردهکرا ادا  انشکمال خدا و حق حق هک یا برده

 ردهک ازدواج یو باو ساخته آزادش سپس و آموختهیکن یآداب شیخو کزینک
 یب آنان هک است نیمراد ا »دارند نیقی آخرت به هکو آنانند «».  است

 گر امور آخرتیاز مرگ، حشر و نشر و د پس شدن ختهیبرانگ به کیش گونه چیھ
 نیشیپ یآسمان یتابھاکو  امبرانیپ پندارند به یم هک یگروھ آن باور دارند، نه

 د.ورزن یفر مک، یا آورده ھمراه تو به آنچه بهکه  حالی اند، در آورده مانیا
 انیب در هیمؤمنان، دو آ در وصف هیچھار آ بقره سوره در اول«د: یگو یمجاھد م

  . »است منافقانھای یژگیو و صفات انیدر ب هیآ زدهیو س افرانک صفات
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ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ  �َِك أ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ُهٗدى َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك  رَّ

ُ
ۡ ٱُم هُ  َوأ  .]۵[البقرة:  ﴾٥ُمۡفلُِحونَ ل

 یگروھ نیا حال :یعنی »برخوردارند شیپروردگار خو از جانب یتیاز ھدا آنان«
 نیاند،چن ردهک و ھمراه جمع را با ھم ضیفرا و انجام و آخرت بیغ به مانی، ایتقو هک

برخوردار  شیخو پروردگار از جانب ییداریو پا یبرھان، صالح، استوار از نور، ه:ک است
و تنھا « است داشته یارزان یقیتوف نیچن شانیا به هک است أ خداوند نیباشند و ا یم

 به أ را از خداوند آنچه رایز ا و آخرتیدر دن »اند افتهی رستگار و نجات هکآنانند 
 درخواست و صالح ستهیشا اعمال لهیوس و به امبرانشیو پھا  کتاب او و به مانیا لهیوس

 ابند.ی یم ییو رھا نجات اند، بوده زانیگر از آن هک و از شر آنچه داشته افتیاند، در ردهک

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ٓ نَذۡرَ�ُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ءٌ َ�َفُرواْ َسَوا
َ
مۡ  َءأ

َ
 .]۶[البقرة:  ﴾٦يُۡؤِمُنونَ  َ�  تُنِذرُۡهمۡ  لَمۡ  أ

 مشانیب ، چهیبدھ مشانیب ؛ چه است سانیکشان  برای اند، افر شدهک هک آنان یراست به«

 اتیار آکان و ار رسالتتکبر ان هک آنان !ص محمد یا :یعنی »آورند ینم مانی، ایندھ
 و روشن واضحشان  برای حق هک اند، با آن دهی، اصرار ورزیا آورده ھمراه به هک یناتیب

؛  آمده فراھم ات ییراستگو به نشانیقیو  رفته نیب از امالک شانیھا و شبھه کگشته، ش
 شیخو نفس یھا فقط از خواھشچرا که  شوند، یمند نم بھره تیھرگز از ھشدارھا آنان

 افر گفتهکرو  افر از آنک و به است یزیچ ردنک و پنھان دنیفر: پوشک کنند. می یرویپ
 ردهک بر خود را پنھان یالھھای  نعمت و دهیپوشان را قتیحق او در واقع هکشود  یم

گاھ افر استک باشد، نداشته مانیا قرآن بهھرکس  . البته است با  ھمراه دادن ی. انذار: آ
 . است یدھ میب

 قوم اوردنین مانیاز ا تا نه است ص رمکا رسول بخش ی، تسلیبعد هیو آ هیآ نیا
 نزول سبب شوند.دوار یو ام ردهک طمع مانشانیا به خورند و نه و افسوس غیخود در

ھود و از ی یرؤسا درباره اتیآ نیه: اک است نیا تیروا نیتر حی) در صح۷ - ۶( هیدو آ
 شد. نازل أشرف بن عبکو  أخطب بن یی؛ ح جمله آن

ُ ٱَختََم ﴿ ٰ قُلُو�ِهِمۡ  �َّ َ�َ  ٰ ۡمۖ  َوَ�َ ٰٓ  َسۡمعِهِ بَۡ�ٰرِهِمۡ  َوَ�َ
َ
�  ۖٞ َوة  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِغَ�ٰ

 .]۷[البقرة:  ﴾٧َعِظيمٞ 
ھایشان  دل بر هک است نیمراد ا » است مھر نھاده شانیھا ییو بر شنواھا  دل خداوند بر«
 یا پرده شانیھا یینایو برب«ابد ی ینم آنھا راه به یو نور مانیا جهی؛ در نت نھاده قفل
نند. ک ینم کشنوند و در ینم را تیھدا امینند و پیب یرا نم تین، نور ھدایبنابرا » است



 ۱۷ سوره بقره

 ند،یدر آ یاپیپھا  دل بر گناھان چون هک است نیا قتیحق«د: یگو یم یرطبریجر ابن
 ینفوذ راه چین، ھینچنیاھایی  دل یسو به تینور ھدا جهیدر نت کنند، می را قفلھا  دل

 القلوب ا مقلبي«است:  آمده فیشر ثیدرحد».  است ر آنانیفر قطعا دامنگکندارد و 
 یو برا«. »دار بداریپا نتیرا بر دھایمان  ھا! دل دل گرداننده یا« . »كنيد قلو�نا ىلع ثبت

 ردند. پسک بیذکرا ت یالھ اتیآ هک آن سبب به » است کو ھولنا بزرگ یآنھا عذاب
 دار شدن شهیو ر گرفتن یبر جا دال ھا، ییھاو شنوا دهیو دھا  دل بر ر مھر نھادنیتعب

ساز  نهیزم هکرا  ییھا زهیو انگ اسباب آنان هکتا بدانجا استھایشان  دل فر درک
اند.  ردهک است، گم آنھای  ارزش و مانیا لیدال ر درکو تف تأمل به شان یرھنمون

 دهیفر مجبور گردکقھرا بر  آنان هکد یآ یبر نم یمعن نیا»  مھر نھادن«ر ین، از تعبیبنابرا
فر ک نیو تمر ممارستر یدر تأث است خداوند متعال سنت یبرا یلیتمث نیا هکبل باشند،

 گونه چیو ھ شده رهیچھایشان  دل فر برک هکتا بدانجا ھایشان  دل بر آن و اعمال
) ۸۸( هیآ هک . چنان است نمانده یباق در نھادشان ر آنیغ یبرا یرشیاستعداد و پذ

 .]۸۸[البقرة:  ﴾ُفۢ َوقَالُواْ قُلُوُ�َنا ُغلۡ ﴿دارد:  یم انیب یروشن معنا را به نیز این سوره نیھم

 اذا أذنب ؤمنـمـال ان« ف:یشر ثیحد نیا نیھمچن .» است غلفھایمان  دل و گفتند:«:
 زادت زاد انقلبه، و صقل استعتبو ونزع تاب قلبه، فان سوداء يف ن�ته ذنبا اكنت

ا﴿تعايل: هللا ا قال اذلي الران ، فذلك تعلو قلبه حيت ٰ قُلُو�ِِهم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َ�َ َ�نُواْ  َ�َّ
در  اهیس یا تهکگردد، ن یگناھ بکمرت مؤمن ھر گاه«:  »]۱۴ن: ی[المطفف ﴾١٤يَۡ�ِسُبونَ 

 یخشنود طلبأل  یو از خدا شدکب دست گناه ند و از آنک اگر توبه ند، پسینش یم قلبش
 هکشود تا بدانجا  یم ز افزونین قلبش یاھیس د،یفزایب ابد و اگر بر گناهی یم قلیص ند، قلبشک
 فرموده آن درباره خداوند متعال هک است یزنگار ھمان نیگردد و ا یم غالب بر قلبش یاھیس

 .١» است زنگار افتاده -ردند ک یم آنچه سبب به -ھایشان  دل بر هکست، بلین نیچن است:

ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب َّ�  ِ  .]۸[البقرة:  ﴾٨ِمنِ�َ َوَما ُهم بُِمؤۡ  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱَو�
 میا آورده مانیز ایخدا و روز رستاخ ند: ما بهیگو یم هکھستند  یسانک و از مردم«

و  یقیحق ابتدا از مؤمنان سوره نیدر ا سبحان یخدا »ستندین ھرگز مؤمن آنان یول
 شده ادی از دو گروهیک  ھیچ از هک از منافقان کنیرد و اکاد ی یقیفار حقکاز  بعداز آن

                                                 
 ]۱۴/۸۳قرآن کریم [ -١
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درظاھر  آنان !یآورد. آر یم انیم به اند، سخن شده لیتبد یسوم گروه به هکبل نبوده
 ییھا رنگین با وجود تمام یاند. ول شده ھمراه دوم با گروه و در باطن اول امر با گروه

 ارساختنکاز آش است : عبارت اند. نفاق جھنم نیریز طبقه نانکاند، از سا ار بردهک به هک
را در  شیخو صاحب هک یاعتقاد : نفاق است بر دو نوعشر، و  داشتن ر و پنھانیخ

  .است رهیبک گناھانترین  بزرگ از هک یعمل سازد و نفاق یم جاودان دوزخ
 به هکم : در هک است نیا شده نازل یمدن یھا در سوره منافقان اوصافاینکه  لیدل
 یتکشو و شأن شانیا یبرا هکدر م یسکرا یز وجود نداشته ینفاق مسلمانان ضعف سبب

 یھا و برنامه اھداف هک د. و از آنجایتظاھر نما شانیبا ا ییسو و ھم یدوست تا به نبوده لیقا
 ساختن روشن یبرا خداوند متعال ماند، لذا یم و مبھم دهیپوش از مردم یاریبر بس منافقان

و  است از نفاق یاز آنھا بازتابھریک  هک دینما یم را مطرح یمتعدد صفات آنان احوال
  .باشد یم ز از آنیو گر ا ترسی،  قدرت به بستن نفاق، طمع یو مظھر اصل مشخصه

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن ﴿ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  َدُعونَ َءاَمنُواْ َوَما َ�ۡ  �َّ نُفَسُهمۡ  إِ�َّ
َ
 .]۹[البقرة:  ﴾٩�َۡشُعُرونَ  َوَما أ

 بیفر هک آن حال کنند، می رنگیاند ن آورده مانیا هک یسانکبا خدا و  آنان«
 بیفر هک یخواستند، با ذات منافقان هک یھنگام :یعنی »را مگر خودشان دھند ینم
 فقط با آن یارکبیرا فریاند ز داده بیخود را فر قتیحق در نند،ک رنگین خورد ینم
گاھ از باطن هک است نکمم یسک  را قتیحق نیآنھا ا»  یول«باشد  نداشته یامور آ
 بیو فر رنگیبا نشان  ھدف از مقصد و گرانید دنی: بر گردان خداع »نندک ینم کدر«

 .باشد یفر مک داشتن و پنھان اسالم ساختن ارکنجا آشیدر ا مراد از آن هک است

َرٞض ﴿ ُ ٱ فََزاَدُهمُ  ِ� قُلُو�ِهِم مَّ ۖ َمَرٗض  �َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ  ﴾١٠يَۡ�ِذبُونَ  َ�نُوا

 .]۱۰[البقرة: 
 کا با شی هک است ی؛ فساد یماریب نیمراد از ا » است ییماریبھایشان  دل در«

 شیافزا را شانیماریو خدا ب« است ردهک رخنه دشانیدر عقا بیذکار و تکا با انی،  ونفاق
امبر یبرپ شیخو یویو دن ینید یو احسانھاھا  نعمت د و تداومیبا تجد» دیبخش
مبتال  نفاق مستمر و شدت و اندوه شتر و حسرتیب یو دودل کش به ش، لذا آنانیگرام

 مانیا رفتنیپذ نیدروغ یفر ادعاکی : بهیعنی »گفتند یم هک یفر دروغکی و به«شدند 
 .»ددارن شیدر پ اهکو جان کدردنا یعذاب«

 - منافقان شتنکاز  ص رمکا رسول یدر خوددار متکح«د: یگو یر میثک ابن
 به شانیا فرموده نیدر ا - از آنان یبرخ حال قتیحق به ص حضرت آن باوجود علم
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 هکنند ک عیشا نیخود چن انیدر م اعراب ندارم دوست« است: شده انیب س عمر
 قضاوت کرا مال هیفقط ظاھر قض را اعرابیز »شدک یرا م شیخو محمد اصحاب

گاھ است فر منافقانک هکماجرا  قتیدادند و از حق یقرار م شیخو  اما». نداشتند یآ
از  ص رمکا رسول یخوددار لیدل«د: یگو یم باره نیدر ا / یشافع امام

 فیشر ثیحد نیدر ا هک چنان». بود آنان یاز سو اسالم ردنک انیمنافقان، نما شتنک

 � يقولوا ال حىت انلاس قاتلأ أن أمرت« است: آمده دارند، اجماع آن بر صحت ھمه هک
اهللا  ىلع وحسابهما ـهـال حبقإ مـهـوأموال دماءهم ذا قالوها عصموا م�إال اهللا، فإ

 چون ند، پسیبگولله اال ا ال اله هک بجنگم زمان تا آن با مردم هک ام مأمور شده« .»عزوجل
و  آن حق اند مگر به داشته نگاه در پناه من را از تعرضشان  اموال را گفتند، خونھا و لمهک نیا

ھرکس  : هک است نیا فیشر ثیحد نیا ی. معنا» است عزوجل یبا خدا حسابشان تیدر نھا
 لمهک نیا اگر به حال شود، یم یدر ظاھر براو جار اسالم امکرا گفت، اح بهیط لمهک

 یجار باشد، ابد و اگر اعتقاد نداشتهی یم را درآخرت آن باشد، ثواب داشته اعتقاد ھم
 . نخواھد داشت در آخرت شیبرا یسود چیھ ا،یدردن یبر و یمسلمان مکح شدن

ْ  َ�  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿  ٱ ِ�  ُ�ۡفِسُدوا
َ
ْ قَالُوٓ  �ِض ۡ� َما ا  .]۱۱[البقرة:  ﴾١١ُمۡصلُِحونَ  َ�ۡنُ  إِ�َّ

 وندیپ ساختن با نفاق، برقرار» دینکفساد ن نیشود: در زم گفته آنان به و چون«
 را بایز مانیو ا و قرآن ص محمد رامونیاز پ مردم ساختن فار و متفرقکبا  یدوست

 ارشانید یرانیو و مردم شدن کبا ھال - است نیدر زم آنچه زتانیفساد انگ عمل نیا
 یفساد افروز ار ماک :یعنی»  میستین شیب یانیند: ما اصالحگرایگو یم«شود  یم تباه -
 و اصالح ر و صالحیخ در جھت هک میھست مصلح یما فقط مردمان هکبل ستین
 . میوشک یم

شوند  یم یمدع کند، می یرا از فساد نھ آنان أ خداوند چون هک است سان نیبد
در ھر  مفسدان روش نیا هکشود  یم . خاطرنشان است آنان ژهیو»  صالح«صفت هک

 کنند. می یمعرف»  صالح« را در قالب فسادشان هک است یزمان
 وصف را به و آنان رد نموده انیب نیرا با رساتر شانیادعا نیا أ اما خداوند

 نمود و فرمود: ومکمح ھستند، موصوف آن به قتیدرحق هکفسادگر 

﴿ ٓ�َ
َ
ۡ ٱ ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  �  .]۱۲[البقرة:  ﴾١٢ُعُرونَ َوَ�ِٰ�ن �َّ �َشۡ  ُمۡفِسُدونَ ل
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گاه«  هکدانند  ینم :یعنی »دانند یخود نم نیکل نا فسادگرانند،یقی آنان هکد یباش آ
 را بر أ اخد و راه ردهک یدشمن آن و اھل را آنھا با حقیارند زکقتا فسادیخود حق

 یرانافرمان أ خداھرکس  پس کنند، می یرا نافرمانأل  یبندند و خدا یم مردم یرو
و  اطاعت با نیو زم ار آسمانک را صالحیز است فساد نموده نیدر زم گمان یند، بک

 باشد. یم از خداوند متعال بردن فرمان
 ضیفرا ساختن عیپروردگارشان، ضا یبا نافرمان منافقان«د: یگو یم یر طبریجر ابن

ورسولش، در  یو با دشمنان یمانیپ و ھم یارکو ھم یو نیدر د یافگن ک، شیو
 .»فسادگرند نیزم یرو

ْ  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿ ٓ  َءاِمُنوا ْ قَالُوٓ  �َّاُس ٱ َءاَمنَ  َكَما نُۡؤمِنُ  ا
َ
�  ٓ ٓ ٱ َءاَمنَ  َكَما َفَها ۗ لسُّ َ�ٓ  ُء

َ
 ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  �

ٓ ٱ َفَها  .]۱۳[البقرة:  ﴾١٣لَُمونَ َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�عۡ  ءُ لسُّ
 اند، شما ھم آورده مانیا ر مردمیسا هک گونه شود: ھمان گفته آنان به و چون«

 گونه نیا ؟» میاوریب مانیا و نادانان خردان مکز ھمانند یا ما نیند: آیگو ید، میاوریب مانیا
 نیدھند و ھم یرا م یخرد یب نسبت مؤمنان ر، بهیاستھزا و تحق یاز رو هک است

 خودشان را منحصرا به یخرد یو ب سفاھت أ دشد تا خداون سبب شان وقاحت
گاه«د: یو بگو مربوط دانسته  .»دانند ینم یخردانند؛ ول مک ھمان آنان هکد یباش آ

 مانیا انیو در ب»  اليشعرون«شان: یارکفساد انیدر ب خداوند متعالاینکه  علت

 نیقی ؛ علم و یامور پنھان کشعور؛ ادرا:  هک است نیفرمود، ا»  اليعلمون«اوردنشان: ین
 یامر نیدر زم یزیفسادانگ هکو از آنجا  است تیبا واقع فھم و مطابقت داشتن

 نسبت پس نند،ک کرا در آن هکندارند  ییباال حس چنان و منافقان است محسوس
 یامر قلب یک مانیا هکسازگار است، اما از آنجا شان  حال نیبا ا آنان به یشعور یب دادن
آنھا از  هک آن لیدل لذا به را بداند، قتشیحق هککند  می کدر یسکرا فقط  و آن است

 دادن رو نسبت نیابند، از ای یز در نمیرا ن مانیا قتیحق پس اند، بھره یب یعلم نیچن
 . است سازگار وھماھنگشان  حال امال باکز ینجا نیدر ا آنان به یعلم یب

﴿ ْ ِينَ ٱ�َذا لَُقوا ْ قَالُوٓ  �َّ ْ َءاَمُنوا ْ  �ذَا َءاَمنَّا ا ْ  َ�ِٰطينِِهمۡ شَ  إَِ�ٰ  َخلَۡوا َما َمَعُ�مۡ  إِنَّا قَالُٓوا  إِ�َّ
 .]۱۴[البقرة:  ﴾١٤ُمۡسَتۡهزُِءونَ  َ�ۡنُ 

 » میا آورده مانیند: ایگو یم کنند، می اند برخورد آورده مانیا هک یسانکبا  و چون«
 میسھ میو غنا ند تا در منافعیگو یم یو ظاھر ساز رنگیو ن نفاق یرا از رو سخن نیا
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 رؤسا و ھایشان: شیطان »نندک یم خود خلوت یھاطانیبا ش و چون«گردند 
!  یباشند. آر یشر و فساد م دھندگان سازمان هک آنان فر ھستند، ھمکدر شان  پیشوایان

 قدم دار وثابتیپا شیفر خوکو در  » مییما با شما قتیند: درحقیگو یم« شانیطانھایش به
و  نھان لذا در » است ردنک و مسخره ردنکشخند یتنھا ر ما ھدفمان« میباش یم

 . میدار یلیتما آنان به و نه میموافق با مؤمنان امر، نه تیواقع
 یاب بنلله عبدا در باره هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران

 قبل هک یرا ستود در حال ش یر و عمر و علکابوباو  هک گاه شد، آن نازل منافقش ارانیو
شما  به را نسبت خردان یب نیا چگونه هکد ینیبب خود گفت: ارانی به محرمانه از آن
 ». است اساس یجدا ب اسناد، نیا«د: یگو یم یوطیس نیکل !؟ نمک یم اغفال

ُ ٱ﴿ ُهمۡ  بِِهمۡ  َتۡهزِئُ �َسۡ  �َّ  .]۱۵[البقرة:  ﴾١٥َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َوَ�ُمدُّ
 یتعال : حقیعنی »ردیگ یشخند میباد تمسخر و ر را به آنان هک خداوند است نیا«

، از  فرودآورده را بر آنان و حقارت یش، خواریخو مؤمن بندگان یاریو  منظور دفاع به
از ، أ  خداوند استھزا به فعل دادن نسبت کند. می شان رد و مسخرهیگ یم انتقام آنان
و «دھد  یفر مکی شانیدر برابراستھزا آنان به یعنیاست،  ١له)ک(مشا ییگو لکش ھم باب
 تا سرگردان«دھد  یم : مھلتشانیعنی »گذارد یفرو م انشانیو طغ یشکرا در سر آنان

 وپا زنند و ھمچنان دست خودشان یشکو سر لجاجت، باطل فر،کتا در  :یعنی »شوند
 بمانند. یباق و سرگردان رانیح

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ْ شۡ ٱ �َّ ُوا َ�ٰلَةَ ٱ َ�َ ِ  لضَّ  ٱب

ۡ ْ  َوَما َ�َما َر�َِحت تَِّ�َٰرُ�ُهمۡ  ُهَدىٰ ل  َ�نُوا
 .]۱۶[البقرة:  ﴾١٦ُمۡهتَِدينَ 

را  یگمراھ :یعنی »دندیخر تیھدا یجا را به یگمراھ هکھستند  یسانک آنان«
 ردنک وگم میمستق جادهاز  و انحراف یسردرگم ضاللت: ردند. اصلک مبادله تیباھدا

از  یرویپ : درتجارتیعنی »دینبخش یسود و تجارتشان« است تیھدا و سرچشمه راه

                                                 
مشاکله در علم بالغت: به معنای ھماھنگ بودن دوجمله در لفظ به ھمراه اختالف آنھا در معنی  -١

این فرموده خداوند متعال در سوره شوری (و جزاء سیئه سیئه مثلھا : و پاداش است؛ مانند 
پاداش بدی در حقیقت بدی نیست، بلکه که  حالی ] در۴۲/۴۰بدی، بدیی ھمانند آن است) [

مجازات بدکار نوعی عدالت و احسان است، لذا اسم بدی در اینجا به طریق مشاکله بر آن اطالق 
 گردیده است.
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 کمان، تریا یجا فربهک دنیخر سبب به »و«نبردند  یسود چیمان، ھیابه جای  فرک
 به تیامن ردنک، رھاییوجدا افتراق یسو به جماعت ک، تریگمراھ یسو به تیھدا
 ».نبودند افتهی تیھدا« بدعت: یسو به سنت کتا تریو نھا و ھراس میب یسو

را  منافقان زشت از اوصاف چھار صفت فوق اتیدر آ خداوند متعال ه:ک نیا خالصه
فرود آورد،  را برآنان یالھ تا مجازات است یافک ییتنھا از آنھا بهھریک  هکبر شمرده، 

 عبارتند از: صفات نیا
 . و با مؤمنانأل  یبا خدا یارکبیرف -۱
 . نیزم یدر رو یارک و تبه یزیفسادانگ -۲
 . حیصح دهیو عق مانیاز ا دنیگردان یرو -۳
 به یخرد یب دادن م، با نسبتیسل و تجاوز از مرز عقل ید، سردرگمیترد -۴

 . نیمسلم

ِيٱ َكَمَثلِ  َمَثلُُهمۡ ﴿ ٓ  �نَارٗ  َتۡوقَدَ سۡ ٱ �َّ ا َضآَءۡت  فَلَمَّ
َ
ُ ٱذََهَب  َحۡوَ�ُۥ َما أ  َوتََرَ�ُهمۡ  بُِنورِهِمۡ  �َّ

ونَ  �َّ  ُظلَُ�ٰٖت  ِ�   .]۱۷[البقرة:  ﴾١٧ُ�ۡبِ�ُ
 هک نیو ھم بر افروخت یآتش یسخت به هک است یسک مثل ھمچون آنان مثل«
 نندیب ینم هک ییھایکیتار انیرا برد و در م داد، خدا نورشان ییرا روشنا رامونشیپ آتش
 مهیرک هیآ نیر ایتفس در ش گر از صحابهید یو جمع س مسعود ابن »ردک شانیرھا

را  در ظاھر اسالم از مردم ی؛ گروھ نهیمد به ص خدا رسول بعد از ھجرت«اند:  گفته
فرمود: أل  یخدا سبب نیساختند، بد شیخو شهیرا پ امر نفاق در باطن یول رفتهیپذ

را  یو آتش شده یکیو تار گرفتار ظلمت هک است یسک ھمانند داستان آنان داستان
 تواند اطرافش یم هک یطور سازد، به یم را روشن یو رامونیپ آتش نیاافروزد و  یبرم

اثنا  نیزد، در ایشود بپرھ یم یآزار و موجب هک در آنچه از افتادن لهینوسیند تا بدیرا بب
ستد و یا یخود م یبرجا و مبھوت رانیح او جهیشود و در نت یم خاموش یو آتش

 حال است نید! ایحفظ نما رامونشیپ یموذ یایخود را از اش چگونه هکداند  ینم
را از  و حالل رفتیرا پذ اسالم هک نیبرد و ھم یسرم به کشر در ظلمت هک یمنافق
شود  یافر مک برخوردار گشت، بناگاهھا  نعمت نیاز ا و ر را از شر باز شناختیو خ حرام

 ».شناسد یر را از شر باز نمیو خ را از حرام حالل هک گردد یم واژگون چنان و حالش



 ۲۳ سوره بقره

 منافقان رایز است و صحت یدرست تینجا در نھایدر ا هیتشب«د: یگو یم یراز امام
 نیخود از ب نفاق نور را با نیا سرانجام یول ردند،ک سبکرا  یخود نور مانیدر آغاز با ا

بزرگتر  یا یسرگردان چیھچرا که  ور شدند غوطه یبزرگ یو گمراھ یو در سرگردان برده
 ». ستین نیددر  یاز سرگردان

﴿ ۢ  .]۱۸[البقرة:  ﴾١٨يَرِۡجُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ  بُۡ�مٌ  ُصمُّ
،  برافروخته آتش نیا صاحبان :یعنی »ندیآ ینم راه به ن،یورند بنابراکاند،  رند، اللک«
 هکرا  یا آوازدھنده چیھ یصدا هک یطور به اند، ر شدهک آن شدن از خاموش پس

و  توانند از راه یرا نمیز اند؛ شده گنگ شنوند، یخواند نم یم فراشان راست راه یسو به
 به بازگشت ن، قادر بهیبنابرا نندیب یرا نم را راهیاند؛ ز ور شدهکبپرسند،  شیمقصد خو

 اند. افر شدهک و سپس آورده اسالم هک ینفاق اھلاند گونه نیستند. و این شیخو راه

وۡ ﴿
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكَصّيِبٖ  أ َما َ�ٰبَِعُهمۡ  َ�َۡعلُونَ  َوَ�ۡرقٞ  َورَۡعدٞ  �ِيهِ ُظلَُ�ٰتٞ  ءِ لسَّ

َ
 ّمِنَ  َءاذَانِِهم ِ�ٓ  أ

َ�ِٰعقِ ٱ ۡ ٱَحَذَر  لصَّ ُ ٱوَ  َمۡوِت� ل  .]۱۹[البقرة:  ﴾١٩َ�ٰفِرِ�نَ لۡ بِٱ ُ�ِي� �َّ
 آسمان از سخت یباران« معرضدر  هک است یسانک داستان » چون ا داستانشانی«

 رادر قرآنیز است زده مثل قرآن یرا برا نجا بارانیدر ا أ خداوند »اند قرار گرفته
ھا و  یکیتار باران در آن«گرداند  یم کمنایو ب را مرعوب منافقان هک شده نازل یاتیآ

خود  یکیابرو تار یکیتار شب یکیاز: تار است عبارت ھا، یکیتار » است یرعدوبرق
از  یناش مرگ میب از« است قرآن دھنده انکت یھا . مراد از رعد: نداھا و بانگ باران

 یا لهیوس به : از خطریعنی» نندک یمھایشان  گوش را در انگشتانشان ھا، صاعقه
 یگرید راه چیھ هک منافقاناند گونه نی. و ا ستین در آن ھرگز پناھشان هکزند یپرھ یم

 افرانکخداوند بر  یول«ببندند  قرآن اتیآ دنیرا از شنھایشان  گوش هکافتند ین نیجز ا
 فرد احاطه هک سان بدان است و جوانب جھات یاز تمام فروگرفتن احاطه:» دارد احاطه

 باشد. نداشته یزیگر از وجوه، راه یوجھ چیھ به شده
 نهیمد از منافقان اند: دو تن ردهک تیروا مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب مفسران

در  شتافتند، یم هکم یسو به انکمشر به وستنیپ جھت ختهیگر ص رمکا از نزد رسول
را  است، آنان ردهکادی از آن هیآ نیدر ا خداوند متعال هک سخت ی، باران راه انیم

گرداند،  شانکمبادا ھال هک آن میاز ب آمد، آنان یفرود م صاعقه ھرگاه فراگرفت، پس
 یروشن د، دریدرخش یم برق بردند و چون یفرو م شیخوھای  گوش خود را به انگشتان
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در  ماندند. و چون یم یباق وبکخیخودم یدر جا ر آنیرفتند، در غ یم یراھ کاند آن
 هکرسد  انیپا به شب ظلمت نیا اشک یگرفتار شدند، گفتند: ا سخت ظلمات نیا

 شانیو با ا میبگذار شانیا را در دستانھایمان  دست رفته ص گر نزد محمدیبار د یک
 به دهیرھ پرحادثه شب دو، از آن را آنیز ز شدین نیچن نی! و ا میینما عتیب صادقانه

 یمنافقان یرا برا دو تن آن أ خداوند آوردند. پس نیراست یبرگشتند و اسالم نهیمد
 د.یگردان یبودند، مثل نهیدر مد هک

 پروردگارسبحان از جانب آن بر نزول هک یاتیو آ ر استیز از خیلبر ! قرآن یآر
و  ھمانندرعد و صاعقه د و عذابیو وع میبر ب مشتمل اتیآدارد ھمانند باران،  داللت

 . است روشنگر، ھمانند برقھای  برھان حجتھا و در بردارنده اتیآ

ُق لۡ ٱيََ�اُد ﴿ بَۡ�ٰرَُهۡمۖ  َطُف َ�ۡ  َ�ۡ
َ
�  ٓ َضآءَ  ُ�ََّما

َ
ْ  لَُهم أ َشۡوا ٓ  �ِيهِ  مَّ ۡظلَمَ  �َذا

َ
ْۚ  َعلَۡيِهمۡ  أ  قَاُموا

ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  َهَب �َِسمۡ  �َّ بَۡ�ٰرِهِمۚۡ  عِِهمۡ َ�َ
َ
َ ٱ إِنَّ  َو� َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۲۰[البقرة:  ﴾٢٠قَِديرٞ  ءٖ َ�َ
و  قاطع اتیآ هک است یکنزد :یعنی» دیرا بربا برق، چشمانشان هک است یکنزد«

بخشد،  یروشن بر آنان هک ھرگاه«سازد را برمال  منافقان یھایارک قرآن، پنھان مکمح
 یوفتح متیغن ا بهیشود،  یار میبس و اوالدشان اموال : چونیعنی» روند شیپ
و  راست ص محمد نید هک کش یند: بیگو یو م گشته روان حق راه رسند، به یم

 یبر جا ند،ک یکرا تار راھشان و چون«ورزند  یم یداریپا بر آن ن،یبنابرا است برحق
 آنان به یبتیومص گردد و بال ینابود م منافقان نیا اموال : چونیعنی» ستندیخود با

گردند  یفر برمک به گاه است، آن ص محمد نید سبب به ھمه نیند: ایگو یرسد، م یم
ھا  ییشنوا ھمچون» را آنان«ظاھر »  یھا یینایھا و ب ییشنوا خواست یو خداوند اگر م«

بر نابود  و از جمله » تواناست زیچ را خدا بر ھمهیز گرفت یبرم« شان باطن یھا یینایو ب
 . شانیھا یینایھا و ب ییشنوا ردنک

 گرداند، خود روشن را بر صاحب راه یمدت وتاهک نفاق است نکمم ه:ک نیا خالصه
شود و  یم خاموش آتش چون و سپس زود گذر است جھنده یبرق امر ھمچون نیاما ا

 ندارد. یداریو پا دوام نفاق هک است انگر آنیخود نما نیا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  ُبُدوا ِينَ َوٱ َخلََقُ�مۡ  �َّ  لََعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  �َّ

 .]۲۱[البقرة:  ﴾٢١َ�تَُّقونَ 



 ۲۵ سوره بقره

 هکباشد  د،یاست، بپرست دهیرا آفر انتانینیشیشما و پ هکرا  ! پروردگارتان مردم یا«

 یسک در ندا دادن ار برد آنکو  نداست حرف»  يا اهياالناس«در » ای« »دییتقوا گرا به
 یکنزد هک یسکباشد، اما اگر  ا غافلیار، ک ا فراموشیدور باشد،  از ندا دھنده هک است
 دار ساختنی، ب نداشونده شخص قصد بزرگداشت به نیرد، ایمورد ندا قرارگ با آن است

در  مردم هکبود  نیا حال یاقتضا . پس است غافلھای  دل بیانظار و ترغ نھادھا، جلب
 جاد و اختراعیا»:  خلق«شوند. قرار داده د مخاطبکو مؤ غیبل ییندا نیچن بهنجا یا

 . است یسابق و نمونه مثال داشتن بدون
د و با یگردان مخصوص یادآوری به هیآ نیدر ا یرو را از آن نشیآفر نعمتأل  یخدا

 نعمت نیو ا است نعمت نیبر ا مترتبھا  نعمت تمام هکنھاد  منت شیخو بر بندگان آن
ند. ک یدا نمیوجود پ یگرید نعمت چیآن، ھ را بدونیز نعمتھاست ھمه و اساس اصل

 ینشگریآفر به انکه: مشرک است نیا هیآ نیدر ا نشیآفر از نعمت یاد آوریگر ید لیدل

ۡ�َ ﴿د: یفرما یم خداوند متعال هک چنان معتقد بودند، أ خداوند
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس�  مَّ

ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  ؟  است دهیرا آفر آنان یسک چه هک یبپرس و اگر از آنان« .]۸۷[الزخرف:  ﴾�َّ

معترفند و  آن به هکنھاد  منت یزیچ به بر آنان . لذا خداوند متعال»للهند: ایگو یقطعا م
 نند.ک ینم ارشکان

 عبادت به شانیا دستور دادن خطابند، پس نیا ز شاملین مؤمنان هکو از آنجا 
 آن به وستهیند و پیفزایب شیخو مانید بر ایبا شانیا هک است نیا یمعنا وپرستش، به

 نیشھادت به اقرار آنان فار؛ مشروط بهک دار باشند. اما عبادتیپا آورند و بر آن یرو
باشد. و ھرچند  یم یتعال حق عبادت عرصه به ورودشان تنھا راه اقرار، نیرا ایز است

شود  یم دانسته از آن یحیوتلو یطور ضمن به یولر نشده، کذ هیصراحتا در آ یمعن نیا
نماز  مأمور به نماز بر شخص مقدمات گرید آوردن و فراھم تیوضو، ن هک گونه ھمان چه

 باشد. یم مانیز این فارک عبادت صحت هیشرط است، شرط اول

ِيٱ﴿  ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
ٓ َوٱ افَِ�ٰشٗ  �َض ۡ� َما ٓ  ءَ لسَّ نَزَل  ءٗ بَِنا

َ
ٓ ٱ ِمنَ  َوأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۡخَرجَ  ءٗ َما

َ
 بِهِۦ فَأ

ْ  فََ�  لَُّ�ۡمۖ  ٗقارِزۡ  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  ِ  َ�َۡعلُوا نَداٗدا ِ�َّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
 .]۲۲[البقرة:  ﴾٢٢َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

 برآن هک ساخت گسترده » یشما فرش یرا برا نیزم هک«د یرا بپرست » ییخدا ھمان«
 تانیایبر فرازدن یگنبد چون هک »قرار داد«استوار  » ییرا بنا و آسمان«د یریگ یقرار م

 رونیشما ب یبرا یھا رزق وهیاز م فرود آورد؛ و بدان یآب و از آسمان« است شده افراشته



  تفسیر انوار القرآن  ۲۶

 د تا در زمانیانیشمارو یرا برا و نباتات ھا وهیاز م یرنگارنگ انواع : از آنیعنی» آورد
 یانیکاو شر یبرا :یعنی »دیقرار ندھ یانیخدا ھمتا یبرا پس«د یریبگ مقرر از آنھا بھره

 انیھمتا نیا هک» دیدان یخودم هک یدرحال«د ینک عبادت یآنھا را ھمانند و هکد یرینگ
را  آسمان و نهاند ساخته گسترده یفرش تانیرا برا نیزم اند، نه دهیشما را آفر ، نهیادعائ

 رونیز بین ییھا وهیشما م یبرا هک ، چناناند برافراشته یسقف صورت به تانیبرا
و با  دهیشما را آفر هک است سزاوار پرستش یفقط ذات هکد یبدان اند. پس اوردهین

 ردهک نیاندر نسل، تضم نسل نیزم یرا بر رو اتتانینعمتھا، استمرار ح نیا دآوردنیپد
ت، یدر الوھ یتعال یبار یگانگیبر  یروشن یو راھنما لیبزرگ، دل ائناتک نیاست، لذا ا

 د.باش یم تیو عبود تیربوب
 وجود لیدند: از نظر تو دلیپرس عرب نانینش هیاز باد یکیاز هک است نقل

 أثر األقدام نإري، وـالبع علی ر يدلـالبع نإاهللا،  يا سبحان« ؟ گفت: ستیچ پرورگارمتعال

 يدل ! أال مواجأ وبحار ذات فجاج ذات براج، وأرضأ اء ذاتـمسري، فسمـال عىل لتدل

شتر بر وجود شتر و اثر پاھا بر  فضلهلله! ا ا سبحانی« :؟»اخلبري اللطيف وجود عىل ذلك

و  ھا دره یدارا نیزم نیا ھا، برج یدارا آسمان نیا ایآ پس کند، می و جودرھگذر داللت
 .؟!»نندک نمی ر داللتیخب فیبر وجود خداوند لط پر از امواج یاھایدر نیا

 او درپاسخ هک است ردهک نقل / کمال از امام / یراز امام«د: یگو یر میثک ابن
 یبار یگانگیھا بر صداھا و نغمه ھا، زبان اختالف ه، بهیآ نید از ایالرش ھارون سؤال به

 / فهیابوحن از امام قانیاز زند یبرخ هک است نقل ھمچنان». ردک استدالل یتعال
 هک یارک دربارهدتا یبدھ اجازه« گفت: آنان او به ردند،ک سؤال یتعال وجود حق درباره

 من ... به دھم یشما رام پاسخ گاه شم، آنیندیاند ب را داده خبرش من به نونکا ھم
و  نگھبان چیھ یاست، ب یتجارت یاالھاک انواع حامل هکبار  نیسنگ یا یشتکاند:  گفته
گفتند:  مشرب یدھر گروه .آن!»افدکش یاھا را میدر رود و امواج ید و میآ یم ییناخدا

 یوا پس« گفت: امام !»دیآ ینم رونیب یعاقل چیھ ، از زبانییگو یتو م هک یسخن نیا«
، با  نییباال و پا در عالم موجودات ھمه نیاز دارد، اما ایناخدا ن به یشتک یکا یبر شما! آ

در  گروه آن هکبود  ھمان !؟»ندارند یا نندهیآفر چیھ خود، مکو مستح متقن نظام نیا
از  هک است نقل آوردند. ھمچنان اسالم ھمام امام آن دست به برگشته حق ماندند و به

 توت برگ نیا« گفت: او در پاسخ ردند،ک دگار سؤالیوجود آفر در باره / یشافع امام



 ۲۷ سوره بقره

د یتول شمیابر از آن خورد، یرا م آن هک رمک یاست، ول یکی آن طعم د؛ینیب یم هکرا 
 هکگوسفند و گاو و شتر  شود، ید میتول عسل از آن خورد، یرا م آن هکشود، زنبور  یم

 خورد، از آن یم از آن هکشود و آھو  یم خارج لکو پش نیسرگ خورند، از آنان یم ازآن
 سبحان دگاریبر وجود آفر برھانترین  بزرگ توت، برگ نیھم تراود. پس یم کمش

وجود  به راجع یسؤال به در پاسخ هک است ز نقلین / احمد حنبل از امام».  است
 دارد و نه یدر و براق، نه م، صافکمستح است یا نجا قلعهیدر ا« گفت: دگاریآفر

 وار آنید بناگاه است، سرخ یطال چون آن د و درونیسپ نقره چون آن رونی، بیمنفذ
 قلعه، نیا پس شود. یم با و رعنا خارجیز نا،یشنوا و ب یوانیح افد و از آنکش یم

بود  مرغ قلعه، تخم از آن یمنظور و».  است دگار سبحانیبر وجود آفر لیدلترین  بزرگ
 د.یآ ید میپد از آن پرنده هک

ا َرۡ�بٖ  ِ�  �ن ُكنُتمۡ ﴿ ۡ�َا ّمِمَّ ٰ  نَزَّ ْ  َ�ۡبِدنَا َ�َ تُوا
ۡ
ْ دۡ ٱوَ  ّمِۡثلِهِۦ ّمِن �ُِسوَر�ٖ  فَ�  ُعوا

 ٓ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َءُ�مُشَهَدا  .]۲۳[البقرة:  ﴾٢٣َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  �َّ
 پرداخته نبوت اثبات به ، خداوند متعالکشر یو نف تیوحدان اثبات بعد از

 کم، در شیا ردهک نازل« ص محمد» خود بر بنده و اگر در آنچه«د: یفرما یوم
 مانند آن یا سوره پس«د؛ یدار کش میرک قرآن تی: اگر در حقانیعنی »دیھست

 چندھر - یا سوره آوردن را به خداوند متعال، مخالفان هک است گونه نیوا »دیاوریب
و  بیاز غ ان، خبردادنیب مانند، سالمت یب از بالغت هکھمانند قرآن،  - کوچک
خواند  یفرام یو تحد مبارزه برخوردار باشد، به قرآن یاعجاز اتیخصوص گرید
امر  نیشما بر ا یبرا هکرا  یسانک :یعنی» دیرخدا ـ فرا خوانیخود را ـ غ وگواھان«

است،  د، ھمانندقرآنیا آورده باقرآن را در مقابله آنچه هکدھند یگواھ
خود  باطل انیاز خدا یعنی«د: یگو یم هیآ یدر معنا س عباس د.ابنییحاضرنما

 ص محمداینکه  در »دییگو یم اگر راست«» دیبخواھ یبانیو پشت یاریامر  نیدرا
 غیو بل حیو فص ز ھمانند او عربیرا شما نیز است را از نزدخود برساخته قرآن
 سه آن باشد و حداقل یو آخر م اول یدارا هک است از قرآن ید. سوره: بخشیھست

 . است هیآ

ْ  فَإِن لَّمۡ ﴿ ْ  َولَن َ�ۡفَعلُوا ْ فَٱ َ�ۡفَعلُوا ۖ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱَوقُوُدَها  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َُّقوا ۡت  َجاَرةُ ِعدَّ
ُ
 أ

 .]۲۴[البقرة:  ﴾٢٤لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 



  تفسیر انوار القرآن  ۲۸

ار کآش بر خودتان ر قرآنینظ از آوردن : اگر عجزتانیعنی» دیردکن نیاگر چن یول«
در  ینف دکیتأ یلن: برا» ردکد یتوان یو ھرگز نم«د ینکار را بک نید ایو نتوانست گشت

از اخبار  یگرید معجزه نیا د آورد. البتهیتوان یرا نم ر قرآنیھرگز نظ :یعنی.  است ندهیآ
و  افتهین تحقق وحال فار در گذشتهک یاز سو یا معارضه نیرا چنیز است قرآن یبیغ

ار کآش دانیم نیدر ا عجزتان هک نونک! ا ی. آر افتینخواھد  ز ھرگز تحققین ندهیدر آ
از  و اجتناب ضیفرا و انجام امبرانشیو پھا  کتاب و أ خدا به مانید با اییای؛ ب است
 آماده افرانک یھستند و براھا  سنگ و مردمان آن سوخت هک یآتش از آن« :اش ینواھ

با  دوزخ ! آتش ید. بلیبردار در برابر حق از عناد و لجاجت دست و» دیزیشده، بپرھ
ر یثک . ابن نظر است مورد خود آنھا سوزاندن هک شده برافروخته ییزھایچ ھمان

 است اهیس تیبرک ؛ سنگ مهیرک هیدر آ افروز جھنم آتشھای  سنگ مراد از«د: یگو یم
 گر: مرادید یقول به». دھد پناه از آن ما را أ خداوند - است ار باالیبس آن حرارت هک

 پرستند. یو آنھا را م دهیتراش از آنھا بت انکمشر هک استھایی  سنگ

ما « فرمودند: ص خدا رسول هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیدر حد
 اذلي نما اكن�البرش، و مثله ىلع ما آمن ياتاآل من ال وقد أعطيإاألنبياء  من نيب من

 از یامبریپ چیھ« .» مةالقيا يوم تابعاً  �رثهمأ أ�ون ، فأرجو أنإيلَّ اهللا  أوحاه وحياً  أوتيته

 آورند، یم مانیا ھمانند آن بشر به هک است شده داده یو به یمعجزاتاینکه  مگر ست،یا نیانب
 است، پس نموده نازل را بر من آن یتعال حق هک است ییشده، وح داده من به هک اما آنچه

 انی: از میعنی. » باشم راداشته روانیپ نیشتریب آنان به نسبت امتیدر روز ق هک دوارمیام
است،  معجزه تابشانک هکاند  گشته امر مخصوص نیا به شانیفقط ا ‡ ءایانب ھمه

 چون ن،یبنابرا ستین معجزه -ازعلما  یارینزد بس - هک یالھ تبکگر ید برخالف
از  روانشانیپ هکشدند  دوار آنیز استمرار دارد، لذا امین از وفاتشانبعد  شانیا معجزه

 اھل دهیبر عق لیدل هیآ نیا«د: یگو یم یشتر باشند. قرطبیب ‡ امبرانیگر پید روانیپ
 هک بدعت اھل است، بر خالف شده دهیو آفر وجود دارد نونکا ھم دوزخ ه:ک است حق

 ». است نشده دهیآفر نونکتا ند: دوزخیگو یم

﴿ ِ ِينَ ٱَو�َّ�ِ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ نَّ لَُهمۡ  ل�َّ
َ
ٰٖت  أ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ

َ
�ۡ ۖ ُ�ََّما  نَۡ�ُٰر

ْ ِمنۡ  ْ  ّرِۡزٗقا َ�َمَر�ٖ  ِمن َهاُرزِقُوا ِيٱ َ�َٰذا قَالُوا ۖ  ِمن َناُرزِ�ۡ  �َّ ْ  َ�ۡبُل تُوا
ُ
ۖ ُمتََ�ٰبِهٗ  بِهِۦ َو� ٓ �ِيهَ  َولَُهمۡ  ا  ا



 ۲۹ سوره بقره

ۡزَ�ٰجٞ 
َ
ٞۖ  أ َرة َطهَّ ونَ  �ِيَها وَُهمۡ  مُّ  .]۲۵[البقرة:  ﴾٢٥َ�ِٰ�ُ

 بخش اثر مژده هک است یزیاز چ ر: خبردادنیتبش» را یسانک بده و بشارت«
 هک« را: یسانک بده ! بشارت یار شود. آرکآش انسان چھره بر پوست ز آنیوسرور انگ

 یوصواب درست یارھاک : ھمانیعنی» اند داده انجام ستهیشا یارھاکاند و  آورده مانیا
 هک یسانکایاند.  داده ده، انجامیگرد فرض شانیو بر ا شده خواسته شانیاز ا هکرا 

را یز است وشمردهیکآنھا را ن داوطلبانه انجام أ خداوند هکاند  داده را انجام یاعمال
 . است یدسترس قابل صالح و عمل مانیبا ا بھشت

 اررفتهک به میرک بار در قرآن شصت به یک) نزدالصاحلات وعملواآمنوا ( عبارت:
 و ملزوم الزم صالح و عمل مانیا هک است آن دھنده خود نشان نی؛ و ا است
 گرند.ید یک

دارالخلد  بھشت نام جنت:»  است یجناتشان  برای هک« شانیا به بده ! مژده یآر
اند  دهینام را جنت و آن است یاریبس یبر باغھا مشتمل هک است و پاداش ثواب یوسرا

 یر درختھایز خود را در نانکسا و بھشت است دنیپوشان یمعن به در لغت را جنتیز
ر یاز ز :یعنی» آنھا ازفرودست هک« است: یجناتشان  برای ! یآر پوشاند. یم شیخو انبوه

ھر  از» شود آنان یروز از آن یا وهیم است، ھرگاه ھا روانیجو«آنھا  یو قصرھا درختان
ما  یز روزین نیاز ا شیپ هک است ھمان نیند: ایگو یم«باشد؛  هکھا  وهیم از انواع ینوع

 را بدان سخن نی. ا است وهیم ھمان ر و از جنسیو نظ هیوه، شبیم نیا :یعنی»  بوده
 یو بو و طعم حجم هکھرچند  اند، ھم هیشب یبھشت یھا وهیم رنگ هکند یگو یم سبب

 و به«ابند ی یم اول وهیم طعم را مخالف آن خورند، طعم یم از آن و چون است آنھا مختلف
و  از آنھا پستیک  ھیچ رایز» شود داده« ییویکو ن یدر خوب یقبل وهیم » ھمانند آن شانیا

 هک» دارند زهکیپا یو در آنجا ھمسران«گرند یھمد ز مشابهین لکو در ش ستین نامطبوع
 رونیب از آن رند و نهیم یم نه» دانندیآنجا جاودر  و ھم«شانند یر ایو غ یبھشت حوران

ا یدن زنان به آنچه : هک است نیا یبھشتھای  جفت بودن زهکیشوند. مراد از پا یم برده
 رسد. ینم یبھشت ھمسران رسد، به یمھا  پلیدی ریو سا و بزاق و نفاس ضیح یدیازپل

 اند: گفته دو ھمسر دارد. علما یھر مرد بھشت ه:ک است آمده فیشر ثیدر حد
 میدا یخلود: بقا».  بھشت از زنان یگریو د استیدن دو، از زنان از آن یکی«

 فیشر ثیدر حد نیندارد. ھمچن یو انقطاع ھرگز گسست هک است یا یشگیوھم



  تفسیر انوار القرآن  ۳۰

 يتفلون، وال يبولون، وال يتغوطون فيها و�رش�ون، وال يأ�لون ةاجلن هلأ نإ« است: آمده

 مسك، و�لهمونـال كرشح ؟ قال: جشاء ورشحالطعام وال يتمخطون، قالوا: فما بال
خورند  یم در بھشت بھشت ھمانا اھل« .» انلفس واتلحميد كما تلهمون التسبيح

اندازند.  یم ینیب آب نند و نهک یم ادرار و مدفوع اندازند، نه یم دھان آب آشامند، نه یوم
 چون یعرق و ترشح یآروغ به شود؟ فرمودند: یم خورند چه یم هک ییغذا گفتند: پس اصحاب

 الھام چنان برآنان»  الحمدلله«، و »الله سبحان« شود. و خواندن یم ، دفع کمش ترشح

 .»شما یبرا دنیشک نفس هکشود  یم

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۦٓ َ� �َسۡ  �َّ ن يَۡ�ِ  َتۡ�ِ
َ
ا َمَثٗ�  َب أ ۚ  َ�َما َ�ُعوَضةٗ  مَّ ا فَۡوَ�َها مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َءاَمُنواْ  �َّ

نَّهُ  لَُمونَ َ�َيعۡ 
َ
ّ�ِِهۡمۖ  قُّ �َۡ ٱ � ا ِمن رَّ مَّ

َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ٓ ْ َ�يَُقولُوَن َماَذا َرادَ  َ�َفُروا

َ
ُ ٱ أ  بَِ�َٰذا َمثَٗ�ۘ  �َّ

ِ  يُِضلُّ   .]۲۶[البقرة:  ﴾٢٦َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱإِ�َّ  بِهِۦٓ  يُِضلُّ  َوَما �ۚ َكثِ�ٗ  بِهِۦ َو�َۡهِدي �َكثِ�ٗ  ۦهِ ب
در » ندارد شرم : ییستحیال« :یمعنا »را بزند یھر مثل هکندارد  شرم خداوند از آن«

 زدن او مثل هک است یمعن نیا به هک، بل ستیا نیو ح شرم قتیحق مورد خداوند متعال
و  بیع میاز ب هک است یا یستگکش و در ھم یا؛ دگرگونیرا حیگذارد ز یرا فرو نم

اینکه  لی. دل است محال متعالخداوند  در حق نیدھد و ا یم یرو انسان وھش، برکن
 هک است نیا رد،کر یتعب ند)ک ینم (شرم به» ندک ینم کتر« یاز معنا سبحان یخدا

 ز از آثار و ثمراتیچ آن گذارد وفروگذاشتن یرا فروم ند، آنک شرم یزیاز چھرکس 
 الزم و اراده ملزوم اطالق و از باب ر، مجاز استیتعب نیا ار گرفتنک به اء است، پسیح
 یمیب ار رفت، مراد از آنک به» ایح«ر یتعب یتعال در موردحق ن، ھرگاهیباشد. بنابرا یم
آن،  الزم یم، مراد معنایگفت هکطور  ھمان هکست، بلیباشدن یا میح مبدأ و مقدمه هک
 زدن . مثل ر استیو نظ هیشب یمعن به . مثل: در لغت اراستک یک فروگذاشتن یعنی

باشد و با  حال آن مناسب هکشود  انیب یزیچ حال یک ی:برا هک است نیدر گفتار ا
 ار گردد.ک، آش حال آن پنھان وقبح مثل، حسن ر آنکذ

 ردهک تیروا ش از صحابه یاز گروھ مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب یر طبریجر ابن

ِيٱ َكَمثَلِ  َمَثلُُهمۡ ﴿ ه:یبا آأل  یخدا چون«فرمودند:  هک است و  ، ﴾...�نَارٗ  َتۡوقَدَ سۡ ٱ �َّ

وۡ ﴿ ه:یآ
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكَصّيِبٖ  أ َما  أ خداوند گفتند: منافقان زد، مثل منافقان درباره .﴾...ءِ لسَّ

ْوَ�ٰٓ ﴿ تا: مهیرک هیآ نیا بزند. پسھایی  مثل نیچن هک است برتر و بزرگتر از آن
ُ
 ُهمُ  �َِك أ
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ونَ لۡ ٱ و  بوتکو عن ر زنبور عسلکذ گفتند: در قرآن یفار مک نیشد. ھمچن نازل .﴾َ�ِٰ�ُ
 نیا سبحان یخدا ! ستیسازگار ن حانیفص المکاء با یاش نیر اکو ذ است آمده مورچه
ا یباشد  پشه«؛  زنم یم یھر مثل و فرمود: من ز رد نمودهیرا ن منافقانفار و ک سخن

 شتر محققانیب قول نیا هک- آن بال ؛ چون تر و فروتر از پشهکوچک :یعنی»  فروتر از آن
از  مثل آن هکدانند  یم اند، آورده مانیا هک یسانک پس« فراتر از آنا بزرگتر و ی - است

 به هک یسانک یول. « است باطل مقابل . حق: و ثابت»  است حق پروردگارشان جانب
را با  یاری؟ خدا بس است داشته یقصد چه مثل نیند: خدا از ایگو یم اند، دهییفر گراک

تا با  است نیا أ خدا و اراده قصد :یعنی» ندک یم تیھدا را با آن یاریو بس گمراه آن
را  - مؤمنان چون - یاریسازد و بس را گمراه - منافقان چون - یاریمثل، بس نیا

 را با انتخاب راه نیاز دو گروه، اھریک  هک چرا د،یفزایب تشانیو بر ھدا نموده تیھدا
جز  یول«د یافزا یم سبب، بر مسبب تیباموجود أ خداوند پس اند، دهیبرگز خودشان

پروردگار  و سخن شده آنان، نافرمان هک یرو ازآن» ندک ینم گمراه را با آن فاسقان
 فسق: کند. می گمراھشان فسق نیا سبب بهأ  خداوند انگاشتند، پس کخود را سب

قشرھا:  عن الرطبه فسقت«ند: یگو یم است، اعراب شدن خارج یمعن به در لغت
از  خروج یمعنا به شرع: در عرف اما فسق». شد خود خارج از پوست رطب یخرما

 حق طاعت رهیاز دا گناه سبب ا بهیفر ک سبب به هک یسانکباشد و بر  یم أل یخدا طاعت
افر و ک شامل»  فاسق« ن،اصطالحیشود بنابرا یم اطالق -ھردو  -روند  یم رونیب یتعال

بر  فسق صفت هک با آن یول . دتر استیافر شدک فسق نیکل شود، یمھردو کار  گنه مؤمن
 نه افرانندک ،» فاسقون«از  مهیرک هیآ نیاما مراد ا شود، یم ھردو اطالقکار  گنه افر و مؤمنک

 د:یفرما یمشان  اوصاف انیدر ب خداوند متعالاینکه  لیدل مؤمنان، به

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ دَ يَنُقُضوَن َ�هۡ  �َّ ٓ  َطُعونَ َو�َقۡ  ِميَ�ٰقِهِۦ َ�ۡعدِ  مِنۢ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن يُوَصَل  ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
أ

 ٱ ِ�  ِسُدونَ َوُ�فۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ  �ِض� ۡ�

ُ
ونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]۲۷[البقرة:  ﴾٢٧َ�ِٰ�ُ

عھد  اوال به آنان یعنی» نندک یم نقض آن از بستن عھد خدا را پس هک یسانک ھمان«
را  شیوعھد خو افر شدهکبعدا  ینھادند، ول را گردن آن و متابعت ردهکاقرار  أ خداوند

و استوار  مکمح هک است یزیھر چ گسستن و از ھم ستنکش ستند. نقض: درھمکش
 است یا یاوامر و نواھ :أ  . عھد خداوند یمانیا عھد و پی، یسمانیا ریاز بنا  ؛ اعم گشته

و  یتعال حق طاعت چون ؛ است شده سفارش بندگان به در قرآن آن به یبندیپا هک
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 شود، به یم ساخته مکمح آن لهیوس ز بهیچ یک هک آنچه ثاق:یم . یو یاز نواھ یخوددار
 . با سوگند است مانیپ ساختن مکعھد: مح ثاقیدشوار باشد. م آن ستنکش هک یطور

 نیشیپ یتابھاکدر  خداوند متعال هک است یمانیه، پیآ نیدر اأ  مراد از عھد خدا
است،  گرفته شانیا در عصر رسالت ص محمد به آوردن مانیخود در مورد ا از بندگان

ر و کو تف شهیاند با پروردگار متعال یھست سنن فھم یمعنا به أ عھد خدا نیھمچن
 پس راھبرند، فھم نیا یسو به هک است یدر امور و حواس عقل نعمت ار گرفتنک به
 آن یبرا هک است یزیھا در چ موھبت نیا ار نگرفتنکب :یمعن نیا به مانیپ ستنکش

امر  وستنشیپ خدا به را آنچه« ه:کاند یسانک ھمان فاسقان نیا »و«اند.  شده دهیآفر
 هکرا  یزیو ھر چ یشاوندیوخو وند قرابتیو پ رحم صله :یعنی» گسلند ینموده، م

 امکاح بر پا داشتن لیاز قب - است داده فرمان آن دادن و انجام وستنیپ بهأل  یخدا
 ینجا دارایدر ا رحم صله نند. پسک ینم تیگسلند و رعا یم - حدودش تیو رعا
 یمعنو صله و ھم و اقوام شانیخو انیم رحم وندیپ ھم هک است و گسترده عام ییمعنا

 یاوامر و هیلک تیو رعا یالھ عتیشر امکاح به یبندیپا و امبران:یپ تمام به مانیا انیم
 ه:کاند یسانک ھمان فاسقان نیا» و«.  جمھور علما است قول نیرد. و ایگ یرا دربر م

و  رده، در تعاملک را پرستش متعال ر خداوندیغ :یعنی» پردازند یفسادم به نیدر زم«
 بکمرت کنند، می یرویپ از شھوات پردازند، یجور و جفا م به گرانیبا د شیبرخورد خو

 یزیفساد انگ تیھا نھا نیا هک افروزند، یبرم فتنه مردم انیشوند و م یمھا  معصیت
پندارند؛  یم هک ستین دوزخند و چنان اھل : آنانیعنی »ارانندکانیز هکآنانند « است

 عھد را وفا بهیرسند ز یم شیمورد نظر خو و منافع مصالح به یعھدالھ ستنکباش
 دست برتر را از منفعت نیآنھا ا هک یحال در است،ھا  منفعتترین  بزرگ أ خداوند

سود و  موجب طاعت هک چناناست،  و خسارت انیز موجب ن، فسقیاند. بنابرا داده
برتر از  یسود ! و چه خداوند منان از رحمت تیبزرگتر از محروم یخسارت ؛ چه راحت

 !. یو نیبر رضا و بھشت

ِ بِٱ تَۡ�ُفُرونَ  َف َكيۡ ﴿ ۡمَ�ٰٗتا َوُ�نتُمۡ  �َّ
َ
ۡحَ�ُٰ�ۡمۖ  أ

َ
 إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  ُ�ۡيِيُ�مۡ  ُ�مَّ  يُِميتُُ�مۡ  ُ�مَّ  فَأ

 .]۲۸[البقرة:  ﴾٢٨تُرَۡجُعونَ 
 واداشتن یشگفت و به ارکان یبرا استفھام ؟»دیورز یفر مکخداوند  به چگونه«

ار کفر وانکمان، یا تیبر حقان و برھان حجت تیموجود با وصف هک آنھاست ازحال
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 نشیآفر ازداستان هک یحال در د،یورز یفر مک خداوند سبحان به ! چگونه یورزند. آر یم
گاھ  شما جان او به« نشیازآفر قبل» دیبود جانیب هک با آن« ه:کد یدان یم د و خوبیآ
شما را  سپس«د یدم د و درشما روحیآفر شما را از عدم وند متعالخدا :یعنی» دیبخش

 امتیشما را در روز ق »ندک یم و باززنده« تانیاجلھا دنیرس سر به در ھنگام »راندیم یم
تان  اعمال شما را در برابر پس ،محشر دانیدرم» دیشو یم او بازگردانده یسو به گاه آن«

 دھد. یجزا م
 کد، خایشو دهیآفر هک از آن شما قبل«د: یگو یم مهیرک هیر آیدر تفس س عباس ابن

 اتیح نید؛ و ایگردان د و زندهیشما را آفر گاه است، آن مرگ یکخود،  نید؛ و ایا بوده
است، باز شما را در  دوم مرگ نیا د؛ ویرو یم تانیگورھا راند و بهیم یاست، باز شما را م

و  نجا دو مرگین، در ای. بنابرا است یگرید اتیح نیا گرداند؛ پس یم زنده امتیروز ق

قَالُواْ ﴿ است: یمعن نید ایز مؤین» غافر« از سوره )۴۰( مهیرک هیآ».  است یدو زندگ
 ٓ َمتََّنا َر�ََّنا

َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
و  راندهیگفتند: پروردگارا! ما را دوبار م« .]۱۱[غافر:  ﴾نََتۡ�ِ ثۡ ٱ يَۡيَتَناَوأ

 .»... یا ردهک دوبار زنده

ِيٱُهَو ﴿ ا ِ�  �َّ  ٱَخلََق لَُ�م مَّ
َ
ٓ ٱإَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  �ِض ۡ� َما ٮُٰهنَّ َسبۡ  ءِ لسَّ  عَ فََسوَّ

ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َسَ�َٰ�ٰٖت�   .]۲۹[البقرة:  ﴾٢٩َعلِيمٞ  َ�ۡ
 است در آن هکرا  و آنچه نی: زمیعنی»  است نیدر زم آنچه هک یذات آن اوست«

و  و توشه و نعمت میرکو ت داشتیگرام عنوان به» دیشما آفر یرا برا ھمه«
 به« نیزم نشیبعد از آفر»  سپس« نیمع یزمانتا  شیخو یشما از سو یبرا یمنفعت

خود  به مخصوص هکو استوار  درست یقصد ش، بهیخو با اراده» ردکقصد  آسمان یسو
 رد وسامانکآنھا را استوار  نشی: آفریعنی» ردکرا استوار  آسمان و ھفت« اوست

 یزیھرچ و او به« ستیدر آنھا ن یا ینظم یو ب خلل چیھ هک یا گونه د، بهیبخش
 . راستیط و فراگیمح مخلوقاتش تمام به خداوند متعال : علمیعنی»  داناست

 التکاز مش .]۵[طه:  ﴾٥َتَوىٰ سۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱَ�َ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ﴿ه: یو آ ﴾َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ه: یآ نیا
 اند: یرأ بر سه آن علما درباره هکر است، یتفس

 وبه میخوان یرا م هیآ نیند: ما ایگو یم هک است از ائمه یاریبس مربوط به اول: یرأ
 سخن باره نیدر ا / کمال . امام مینک یر نمیرا تفس آن یم، ولیدار مانیا آن
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 ست،ین کدر قابل با عقل آن تیفکیو  است استوا معلوم« د:یگو یم هکدارد  یمشھور
 ». است بدعت از آن ردنک و سؤال واجب آن به مانیا

 و قرارگرفتن استواء؛ ارتفاع«ند: یگو یم هک است»  مشبھه« فرقه یرأ دوم: یرأ

َعَك َ�َ  َتَوۡ�َت سۡ ٱفَإَِذا ﴿د: یفرما یم خداوند متعال هک ز است، چنانیچ یکبر نَت َوَمن مَّ
َ
أ

قرار  یشتک یبر باال نوح) و ھمراھانت یتو (ا و چون( .]۲۸[المؤمنون:  ﴾ُفۡلِك لۡ ٱ
باشد  یم اجسام از صفات یاستوائ نیرا چنیز است باطل یرأ نیا هک)». دیگرفت

 . است منزه از آن وخداوند متعال
 یبرتر و ارتفاع»  یاستو«ند: مراد از یگو یم هک از علماء است یبرخ یرأ سوم: یرأ

 . است امر خداوند متعال
 ردنکقصد  یمعنا نجا بهی: در ایاستو«ه: ک است نیا یر طبریجر ابن اما انتخاب

 قصد و نیا تیفکیو ما ھاست  آسمان نشیآفر یسو به خداوند متعال نمودن واراده
 ». میدان یرا نم یو اراده

 وھفت آسمان بر وجود ھفت باره، دال نیدر ا قرآن اتیگر آیو د هیآ نیا نیھمچن
را  نیوزمھا  آسمان قتیحق هک یخبر چنان ص رمکا رسول در سنت یاند، ول نیزم

 و فقط به مینیب ینم آنھا عتیاز طب در بحث یا دهیفا ن،یبنابرا است امدهیسازد ن روشن
 دگار بزرگیآفر برعظمت آن، لهیوس و به میدار مانیا باره نیدر ا میرک ظاھر قرآن

 . مینک یم استدالل
 نجوم علم یعلما اتینظر شیر خویدر تفس یراز امام هک است یادآوری ستهیبا

 تشافاتکباا اتینظر نیا هکرده، ک را نقل نیو زمھا  آسمان نشیآفر در باره شیعصر خو
در عصر  ینجومھای  کاوش ھا و ندارد. پژوھش یھمخوان د چندانیعصر جد یعلم

 نیا یاپوکدر ت سخت و ھنوز ھماند داده رونیب باره نیرا در ا یاتیز فرضیحاضر ن
رابطه،  نیدر ا یبشر و پژوھش اوشک ؛ ھرگونه میبدان هک است نیا مھم یدانند، ولیم

ر یو تفس فھم یدر راستا باشد، قطعا داشته ھمراه به یو منطق حیصح یا جهینت هکاگر 
 . است میرک قرآن یونک اتیآ ینیع

�َِكةِ  َر�َُّك  قَاَل  �ذۡ ﴿  ٱ ِ�  َجاِعلٞ  إِّ�ِ  لِلَۡمَ�ٰٓ
َ
ۖ  �ِض ۡ� ْ  َخلِيَفٗة َ�َۡعُل  قَالُٓوا

َ
 َمن �ِيَها �

ٓ ٱ َو�َۡسفُِك  �ِيَها ُ�ۡفِسدُ  ِحُ  نُ َوَ�ۡ  ءَ ّ�َِما ُس  ِ�َۡمِدكَ  �َُسبّ ۖ  َوُ�َقّدِ ٓ  قَاَل  لََك ۡعلَمُ  إِّ�ِ
َ
 َ�  َما أ

 .]۳۰[البقرة:  ﴾٣٠َ�ۡعلَُمونَ 
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 فرشتگان»  گفت فرشتگان به پروردگارت چون هک«! ص محمد یا » نکاد یو «
 آشامند، به یخورند و نم ینم هکھستند  یا یصرفا روحان و موجودات ینوران اجسام

 اشتغال - از امور عالم یا ر پارهیتدب از جمله -اوامر او  و اطاعت یتعال حق حیتسب
 فرشتگان به ! خداوندمتعال یباشند. آر یم و فاقد شھوت معصوم گناه ابکدارند، از ارت

را در  ی: قومیعنی« د:یگو یر میثک ابن»  گماشت خواھم یا فهیخل نیدر زم من«گفت: 
بعد از  یو نسل یاز قرن پس یگر، قرنید یبرخ یاز پ یبرخ هک ساخت خواھم میمق نیزم

 یاز رو را نه فرشتگان أ خداوند هک است یگفتن». شوند یم نیگزیجا ، در آن ینسل
.  ساخت مخاطب خطاب نیبا ا رشانیالضم یماف آوردن رونیب یبرا هکمشاوره، بل

: مراد از یقول . به است وجود داشته یاز و قبل هک است یسک ندهیآ یفه: در پیخل
در  هک یگمار یرا م یسک نیا در زمیگفتند: آ فرشتگان« است ÷  نجا آدمیدر ا فهیخل
 .؟ گرانیشتار و آزار دکو  یمعاص ابکو ارت کبا شر »زدیزد و خونھا بریفساد انگ آن

جا کدانند، از یرا نم بیغ هک با آن فرشتگان هکشود  یم مطرح سؤال نینجا ایدر ا
وخونھا  ختهیفساد انگ در آن هکگمارد  یرا م یسک نیدر زمأ  خداوند هکدانستند 

 یوجھ به موضوع نیا به نسبت سبحان یخدا جانباز  شانیا هک است نیا زد؟ پاسخیبر
گاھ از وجوه، علم  آنان به یتعال خود حق ا قبالی هک صورت نیا اند؛ به داشته یقبل یو آ

 هکدانستند  یا میبودند،  دهیمحفوظد را در لوح هیقض نیا ایبود،  امر خبر داده نیاز ا
 انیجن را به ا انسانیمعصومند و بس،  فرشتگان) از گناه یعنی( خود آنان فقط جنس

از  یبکیتر ماده عتیطب هکدانستند  یا میردند وک اسیاند، ق بوده نیزم نکقبال سا هک
 . ر و شر استیخ

 ÷  آدم حضرت سخن، شخص نیاز ا ظاھرا مراد فرشتگان«د: یگو یر میثک ابن
 ».بشر بود افراد از جنس یبرخ مرادشان هکنبود، بل

گاھ سبکخاطر  به هکاعتراض، بل بر وجه را نه سخن نیا فرشتگان !یآر  یآ
پروردگارا!  گفتند: آنان ییردند، گوک مطرح نیدر زم نیجانش نیا گماشتن متکازح

و «؟  ستیچ -زند یفسادانگ هک با وجود آن -د یجد نانیجانش نیا نشیدر آفر متکح
 : ما ھمراهیعنی»  مینک یتو اقرارم کیپا حمد تو و به به مییگو یم حیما تسب هک آن حال

، » وبحمدهاهللا  سبحان« م:ییگو یوم ردهکاد ی هیتنز به ینقص شت، تو را از ھرگونهیبا ستا

 ص خدا از رسول هک است آمده فیشر ثی. در حد مینک یم مید و تعظیو تو را تمج
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 یبراأل  یخدا هکرا  آنچه«فرمودند:  بھتر است؟ سخن دامکلله! ا ارسولیشد:  سؤال

 » میپرداز یم ستیتقد و به« ». وبحمده اهللا سبحان«: یعنید، یبرگز شیخو فرشتگان
و  سزاوار شأن هک : ما تو را از آنچهیعنی.  است ادنمودنی کیپا ر و بهیس: تطھیتقد

بر تو افترا  رانکا منیدھند،  یم تو نسبت به و ملحدان ستین و جاللت عظمت
تفا کوجود ما (فرشتگان) ا چرا به م، پسینک یم ستیوتقد ردهکاد ی هیتنز بندند؛ به یم

 فهیدر خل از مصلحت »دیدان یشما نم هک آنچه انمد یم من نهیھرآ فرمود:«؟  است نشده
  .÷ آدم ساختن

 ازنسل هکبود  رفتهأ  خداوند یازل در علم«د: یگو یم مهیرک هیر آیدر تفس قتاده
 نانکسا ا و جملهیا و اتقیاولو  و زاھدان و عابدان قانیو صد انیکو ن امبرانیبشر؛ پ
 نیرآن، با ایوغ یقرطب».  ساخت فهیرا خل رو آنان نیوجود خواھند آمد، از ا به بھشت

اند تا  ردهک استدالل یاسالم دولت) در جامعه سی(رئ و امام فهیخل نصب بر وجوب هیآ
 ظالمانشانرا از  مظلومانشان نموده، داد و فصل را حل مردم انیم ، اختالفات امام آن

شود،  ینم یم، عملکحا جز با نصب هکرا  یمھم ر شئونیبستاند، حدود را برپا دارد و سا
ر یثک . ابن است ز واجبینشود؛ خود ن تمام جز با آن واجب هک را آنچهیآورد ز سامان به
 نا بهیامام: مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، مجتھد، ب هک است واجب«د: یگو یم

گاه سالمامور،  باشد، اما  نسب یشیو قر یھا و امور جنگ شهیآراء و اند به األعضا، آ
 ». ستیشرط ن یو بودن و معصوم بودن یھاشم
 چیھ امامت و جماعت، در وجوب سنت اھل یعلما انیم هک د دانستیبا
 . ستین یخالف

 ٱوََعلََّم َءاَدَم ﴿
َ
ۡ ٱ َ�َ  ُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهمۡ  ۡسَمآءَ ۡ� � َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل

َ
ۡسَمآءِ  وِ�  ُٔ ِ� َ�َقاَل أ

َ
ُؤَ�ٓءِ  بِأ ٰٓ�َ 

 .]۳۱[البقرة:  ﴾٣١َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن
و او  یرا بامعان ا و موجوداتیاش ھمهھای  نام :یعنی»  آموخت آدم را بهھا نامو خدا ھمھ«
 ÷  آدم نسل یکایکھای  نام و فرشتگانھای  نام اند: مراد گفته یآنھا. بعض و افعال صاف
 و اشخاص انیاع یعنی؛  اتیمسم یو از اسما» نمود عرضه آنھا را بر فرشتگان سپس« است

د، از ییگو یم و فرمود: اگر راست«رد ک سؤال شانیبود، از ا آنھا را آموخته آدم هک موجودات
ر یاز غ نیزم خالفت به هکخود  یادعا نی: اگردر ایعنی» دیخبر دھ من نھا بهیا یاسام
 د.ییبگو من ا را بهیاش نیاھای  نام د، پسیباش ید، راستگومیسزاوارتر شیخو
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ٓ  ِعۡلمَ  َ�  َ�َٰنَك قَالُواْ ُسبۡ ﴿ ٓۖ  َما إِ�َّ  َ�َا نَت  إِنََّك  َعلَّۡمَتَنا
َ
 .]۳۲[البقرة:  ﴾٣٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ أ

 چی،ھیا آموختهما  خود به هک تو! ما را جز آنچه یگفتند: منزھ«درماندند و  اما فرشتگان

 یردند. گفتنک اعتراف شیخو یقصور و ناتوان لذا به » مکیح یدانا ییست، توین یدانش
 ییزھایچ آموختن هک - بر فرشتگان یو نشیو رمز گز آدم یبرتر خود به نیا هک است

بر  شیخو یبرتر د بهینبا دارد، پس اشاره -دانند  یآنھا را نم فرشتگان هک است یو به
 نند.کافتخار  آدم

�بِۡئُهم ـَٔاَدمُ قَاَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ۡسَمآ�ِِهۡمۖ  أ

َ
ٓ  بِأ ا ُهم فَلَمَّ

َ
�َبأ

َ
ۡسَمآ�ِِهمۡ  أ

َ
لَمۡ  قَاَل  بِأ

َ
قُل �

َ
ٓ  لَُّ�مۡ  أ ۡعلَمُ  إِّ�ِ

َ
 أ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َ�ۡيَب   ٱوَ  لسَّ
َ
عۡ  �ِض ۡ�

َ
 .]۳۳[البقرة:  ﴾٣٣تَۡ�ُتُمونَ  ُكنُتمۡ  َوَما ُ�ۡبُدونَ  َما لَمُ َوأ

 » خبر ده آنان یرا از اسام شانی! ا آدم یا«: ÷  آدم بهأل  یخدا» فرمود«
ز، یچ آن ه: اسمکداد  حیتوض آنان به یتعال حق فرمان نیا در اجابت ÷ آدم

را  آنان آدم و چون«آخر...  طور تا به نی... و ھم نیز، ایچ آن ... و اسم است نیا
ا یفرمود: آ« فرشتگان به خطاب سبحان یخدا ھنگام نیدر ا» خبر داد ازاسماءشان

 دانیاز م هکرا  : آنچهیعنی»  دانم یرا م نیو زمھا  آسمان نھفته من هک شما نگفتم به
و  و نسل آدم یبرتر موضوع از جمله، به - است نھان مخلوقات افتیو در کدر

 »دینک یار مکرا آش آنچه دانم یو م«؛  میدانا - شانیا و دانش علم لهیوس به یتبارو
 استأ  خداوند به خطاب فرشتگان سخن نیمراد از آن، ا«د: یگو یم س مسعود ابن

 ؟»زدیر یوخونھا مکند  می فساد در آن هک یدھ یرا قرار م یسک نیا در زمیآ هک
در  سیابل هکرا  : آنچهیعنی» دیداشت یم را پنھان آنچه« دانم یز مین» و». «۳۰/ هیآ«

.  اعلمالله وا - است ب عباس ابن لیتأو نی. ا داشت یم بر پنھانکخود از  درون
 خود گفته انیدر م یطور پنھان به فرشتگان هکرا  آنچه دانم یاست: م نیا مراد ای

 انیدر م فرشتگان فرمود: هک است شده تیروا س عباس از ابن هک بودند. چنان
ند، یآفر ینزد خود، نم از ما درتر یگرام یھرگز موجودأ  خداوند«گر گفتند: یھمد
 آن هک -را  اول قول یرطبریجر ابن نیکل».  میسزاوارتر نیدر زم خالفت ما به پس
 . است داده حیترج - شده نقل س عباس از ابن ھم

 لیآدم، دل آنھا به و صفات ا و خواصیاشھای  نام میتعل هیآ«است:  گفته / یراز امام
را جز  ÷  آدم نشیدرآفر شیخو متکح مالکسبحان،  یرا خدایز است علم لتیبر فض
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د یداشت، با یوجود م تراز علم یگرام یزیچ انکام و اگر در عالم ار نساختکآش علمبا 
 ». با علم نه ساخت یارمکز آشیچ را با آن ÷  آدم لتیفض یتعال حق

ْ سۡ ٱ لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا �ذۡ ﴿ ْ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  فََسَجُدٓوا َ�ٰ  إِبۡلِيَس  إِ�َّ
َ
َوَ�َن مَِن  تَۡكَ�َ سۡ َوٱ �

 .]۳۴[البقرة:  ﴾٣٤َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ
» درافتادند سجده به ھمه د، پسینک سجده آدم یم: برایرا فرمود فرشتگان و چون«

 یبرا هک است یسکدر برابر  یو خرد و تذلل یفروتن یمعنا به عرب سجود: در سخن
 نھادن !ی. آر است نیبر زم یشانیپ شرع: نھادن شود. و در اصطالح یم سجده یو

 یانگر نوعیب هیآ نی. ا است یسارکو خا یفروتن مرتبه تیانگر نھاین، نمایبر زم چھره
 یرو اوست، از آن لتیفض دھنده ونشان ÷  از آدم یالھ داشت یو گرام میرکگر از تید
 . سجود واداشت او به یرا برا فرشتگانشأ  خداوند هک

 به خداوند متعال یبرا ردنک اند: سجده گفته سجده امکاح انیعلما در ب
 ، ھمچون است تیو تح داشت یگرام وهیش به یر ویغ یعبادت، و برا وهیش

ادآور ید ی. اما با یو یبرا ÷  وسفی برادران و سجده ÷  آدم یبرا فرشتگان سجده
 -ار ک نیو ا دهیگرد حرام اسالم عتیدر شرأ  ر خدایغ یبرا بردن سجده هکشد
ردند. ک ینھ از آن شانیا یولبود،  مباح ص خدا تا عصر رسول -ثر علما کا قول به

ردند، ک سجده ص خدا رسول یو شتر برا درخت چون هک است آمده فیشر ثیدرحد
 وشتررمنده شما از درخت یبرا ردنک سجده ما به لله!ا ا رسولیگفتند:  ش اصحاب

 .» العامل� رب ال هللاإ�سجد ألحد  أن ينبيغ ال«فرمودند:  ص حضرت ! آن میسزاوارتر
 . و در عوض»شود سجده ان،یر از خداوند پروردگار جھانیغ یاحد یبرا هک ستیسزاوار ن«
 دادن) دستور دادند. (دست مصافحه به

 نه ،÷  آدم یبرا فرشتگان سجدهاینکه  نظر دارند بر اتفاق اسالم ه: امتک نیا خالصه
 بود. داشت یو گرام تیتح سجده هکم، بلیو تعظ عبادت سجده
 ردنک سجده یبود، ول انیو ھرچند او از جن » سیابلجز «ردند ک سجده ! ھمه یآر

 ابنبرد.  یسرم به فرشتگان انیدر م هکبود  شده بر او واجب لیدل نیا به ÷  آدم یبرا
بود، اما بعدا  فرشتگان بود و او در آغاز از اشراف لیعزاز سیابل نام«د: یگو یم س عباس

او را  أ خداوندچرا که  داست،ینا ام یمعنا به سیرا ابلیشد ز دهینام سید و ابلیتمرد ورز
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 هیآ هکچرا  بود، برتر است از جن سیابل هک اول قول یول». دید گردانیرھا ناامیخ از ھمه

بود).  انیاو از جن( .]۵۰ھف: ک[ال ﴾نِّ �ِۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ ﴿ د:یگو یم صراحت به » مهیرک
 انیعص نیا از رد و فرشتگانک انیراعص امر حق سیابل هک لیدل نیا به نیھمچن

بر کو « ÷  آدم یبرا ردنک از سجده »سر باززد هک«بود  ! او ھمان ینارند. آرکبر
از  أ خداوند ا در علمی » گشت افرانکو از « شد ینیب خود بزرگ و دچار آفت» دیورز

 ةحب مثقال قلبه يف اكن من ةاجلن يدخل ال«است:  آمده فیشر ثیبود. در حد افرانک
وارد  بھشت بر باشد، بهکاز  یارزن دانه اندازه به درقلبش هک یسک«: »كرب من خردل من

 د.یگرد محروم یالھ ابد از بھشت یبرا سیبر، ابلکت نیبر اثرھم هک . چنان»شود ینم

ـَٔاَدمُ  َناَوقُلۡ ﴿ نَت َوَزوۡ  ُ�نۡ سۡ ٱ َ�ٰٓ
َ
 َ�ۡقَر�َا َوَ�  ِشۡئُتَما َحۡيُث  رََغًدا َهاَوُ�َ ِمنۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُجَك أ

 ِ َجَرةَ ٱ َ�ِٰذه ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ  .]۳۵[البقرة:  ﴾٣٥ل�َّ
د، یخواھ هک آن یجاکد و از ھرینیگز ونتکس در بھشت ! تو و ھمسرت آدم یم: ایو گفت«

 در آن یو درد رنج چیھ هک است ییشمند و گوارایآسا یرغد: زندگ شیع» دیبخور فراوان
 یمنع گونه چیھ یو درد و ب رنج بدون ییو گوارا یفراوان به رغد، خوردن به و خوردن ستین

با وجود  - درخت به یکیو حوا از نزد آدم یدر نھ» دینشو یکنزد درخت نیا به یول« است
و  عهیسد ذر یمعنا - است حرام از آن خوردن هکست، بلین حرام آن به شدن یکنزد هک آن

 ینھ ابکارت در جھت یا لهیوس ، خود آن به شدن یک: نزدیعنیوجوددارد.  لهیوس قطع
 درخت ! به یشدند. آر ینھ شدن یکاز خوردن، از نزد ینھبه جای  جھت نیاست، ازا
 ارانکاز ستم« از آن و تناول درخت به شدن یکنزد درصورت»  هک«د: ینشو یکنزد ممنوعه

 پروردگار. یو نافرمان تیبر خود؛ با معص» د بودیخواھ

 گفته ینظر دارند؛ برخ ، اختالف» درخت نیا« »ةالشجر هذه«ر: یدر تفس مفسران
 ممنوعه، خوشه اند: درخت گر گفتهید یانگور بود. برخ ؛ درخت ممنوعه اند: درخت

 یر طبریجر ربود. ابنیانج ممنوعه، درخت ه: درختکگر برآنند ید یبود. برخ گندم
 خوردنرا از  و زنش آدم عزوجل یشود: خدا گفته هک است آن درست«د: یگو یم

خوردند و  ممنوعه درخت دو ازآن آن رد، پسک ینھ بھشت از درختان ینیمع درخت
و  از قرآن باره نیدر ا ھم یلیبود، دل یدرخت چه درخت نیا هک میدان یقا نمیما دق
 ». ستیز نین یا دهیدفایمف آن وجود ندارد و دانستن حیصح سنت



  تفسیر انوار القرآن  ۴۰

َُّهَما ﴿ َزل
َ
يۡ ٱفَأ ۡخرََجُهَما َهاَ�نۡ  َ�ٰنُ لشَّ

َ
ا فَأ ْ هۡ ٱ َوقُۡلَنا �ِيهِ�  َ�نَا ِممَّ  ِ�َۡعٍض  ُضُ�مۡ َ�عۡ  بُِطوا

 ۖ  ٱ ِ�  َولَُ�مۡ  َعُدّوٞ
َ
 .]۳۶[البقرة:  ﴾٣٦ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ٰعٌ  َتَقرّٞ ُمسۡ  �ِض ۡ�

 دو رابه درخت، آن آن سبب به طانی: شیعنی» دیلغزان ھردو را از آن طانیش پس«
 طانی: شیعنیگردد،  یبرم جنت به»  عنھا: از آن«ر یاند: ضم گفته ید. بعضیشانک لغزش

 از» بودند در آن و از آنچه. « است و لغزش د. زله: اشتباهیدور گردان دو را از جنت آن
 یرو از آن دربردن به نیا نسبت» در برد را به شانیا« ا از بھشتیرامتھا، کو ھا  نعمت

 هکاو  وسوسه نیو حوا براثر ا آدمچرا که  گشت، او اغواگر آدم هکشد  داده طانیش به
 خوردند. است، ازآن یابد یو پادشاھ یجاودانگ ؛ درخت درخت آن

 نیا»دییم: فرود آیو گفت«دستور داد:  از بھشت خروج را به آنانأ  خداوند گاه آن
 به نیبر از بھشت آمدن رونیب به شانیا دو، نسل آن تبع و حوا و به آدم به یدستور

با  نیدرزم آدم : نسلیعنی» دیگرید یبعض از شما دشمن یبعض« است نیزم یسو
ار کو آش حیصر و عدوان: ظلم پردازند. عدو: دشمن یز میو ست یدشمن گر بهید یک

 تا وقت است یو متاع« یاستقرار یجا :یعنی»  یقرارگاھ نیشما در زم یو برا. « است
 هک متاع: آنچه . امتیق ییبرپا تا ھنگاماند:  گفته ی. بعض مرگ تا ھنگام :یعنی»  نیمع

ھا،  یدنیھا، نوش یاز خوردن رد؛ اعمیگ یقرار م یو برخوردار یبردار مورد بھره
 .ھا و مانند آنھا یدنیپوش

﴿ ٰٓ ّ�ِهِۦ ِمن َءاَدمُ  َ�َتلَ�َّ  .]۳۷[البقرة:  ﴾٣٧لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّاُب ٱُهَو  إِنَُّهۥ َعلَۡيهِ�  َ�َتاَب  َ�َِ�ٰتٖ  رَّ
 هک رفتیو پذ : گرفتیعنی» نمود افتیرا در یلماتک از پروردگارش آدم سپس«

ٓ َر�ََّنا َظلَمۡ ﴿و حوا بود:  آدم یدعا نیاز ا عبارت نُفَسنَا َنا
َ
 َوتَرَۡ�ۡنَا َ�َا َ�ۡغفِرۡ  لَّمۡ  �ن أ

اگر بر ما و  میردک پروردگارا! ما بر خود ستم. (]۲۳[األعراف:  ﴾َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱُكوَ�نَّ مَِن َ�َ 
أ  ، و خداوند»۷/۲۳«بود )  میخواھ ارانکانی، مسلما از زینکن ما رحم وبه یینبخشا

را  شیخو : رحمتیعنی»  و خداوند از او درگذشت. «ردک دو الھام آن را به فوق لماتک
توبه: »  است ر مھربانیپذ او توبه هکچرا « رفتیپذرا  اش بازگرداند و توبه ÷  برآدم

واگر  تیاز معص بازگشت آن یشود؛ معنا یمتعد»  عن«اگر با است،  بازگشت یمعنا به
 . است توبه رفتنیپذ آن یمعنا - هیآ نیا چون -شود  یمتعد»  یعل«با 

 چھار شرط: مگر به ستین رفتهیپذ از انسان اند: توبه علما گفته
 . گذشته از گناھان یمانیپش  -۱
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 . در حال گناه کتر  -۲
 . ندهیدر آ آن به بازگشت عدم به میتصم -۳
او و  به حقش با رساندن خصم نمودن یو راض بندگان و مظالم رد حقوق  -۴

 . زبان به یاز و یعذرخواھ

ْ هۡ ٱ َناقُلۡ ﴿ ۖ  َهاِمنۡ  بُِطوا ا َ�ِيٗعا تِيَنَُّ�م فَإِمَّ
ۡ
 َخوٌۡف  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن ُهٗدى ّمِّ�ِ  يَأ

 ]۳۸[البقرة:  ﴾٣٨َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ 
 شما به من اگر از جانب د، پسییفرود آ« : از بھشتیعنی»  از آن یم: جملگیگفت«
 یرویپ تمیاز ھدا هک آنان« استأ  خدا تابکت: ی. مراد از ھدا نیدر زم» رسد یتیھدا

خوف: »  ستین یخوف شانیبرا«نند ک عمل آن رند و بهیرا بپذ من تابک: یعنی» نندک
ضد سرور و : حزن »نخواھند شد و محزون« است ندهیند در آیآ ناخوش یاز امر میب

 . است یشادمان

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ بُوا ْ َوَ�ذَّ ٓ َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتِنَا
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ ُ�ِٰ�َ٣٩﴾ 

 .]۳۹[البقرة: 

 یتابھاک رفتند و بهیرا نپذ تشیھداو أ  خدا به» دندیفر ورزک هک یسانک یول«
 »دوزخند اصحاب هکانگاشتند، آنانند  ما را دروغ اتیو آ«ردند کن عمل یو شده نازل

در  جاودانه آنان« است با آن شان یوستگیو پ اقتران یمعنا ؛ به با دوزخ انیدوزخ مصاحبت

 هم انلار اذلين أما أهل«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد» آنند

 تةماإ فأماتتهم انلار خبطاياهم أصابتهم أقواماً  فيها وال �يون، ول�ن وتونـمـأهلها فال ي
 خود اصحاب هک یسانک یعنی - دوزخ اما اھل« ». ةالشفاع يف ذا صاروا فحما أذنإ حىت

ستند ) ین دوزخ (از اھل هکھستند  یمردمان یمانند، ول یم زنده رند و نهیم یم در آن نه -دوزخند 
اینکه  تا یراندنیراند، میم یرا م آنان آتش است، پس دهیرس آنان به گناھانشانبه وسیله  آتش هکبل

 .»شود یم داده شفاعت اذن آنان شدند، در خصوص لیتبد ذغال به چون
 د:یینما توجه اتیآ نیا امکو اح اتیاز نظر یا پاره به کنیا

 اول یاست: رأ یعلما دو رأ انیم ÷  حوا ھمسر آدم نشیآفر تیفکی درباره  -۱
 یقرآن اتیاز آ هک شد، چنان دهیآفر ÷  آدم چپ یه: او از پھلوک است نیا

 ند:یگو یم هک است از مفسران یبرخ یدوم: رأ ید. رأیآ یبر م ینبو ثیواحاد
از  گروه نیشد. استنباط ا دهیآفر کاز خا یعنی وجود آدم حوا از جنس
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و  :»منها وخلق«ل: یدر تأو آنھا.  است یمعن نیز ھمین باب نیدر ا وارده اتیآ
 آدم حوا از جنس نشیآفر ند: مراد از آنیگو ی، م»۱نساء/ » «د ازاو...یآفر

و از  باب نیدر ا وارده ثیگروه، احاد نی. از نظر ا یازوجود خود و است، نه

 شده دهیاز پھلو آفر زن : ...» ضلع من خلقت ةمرأـال نإ«ف: یشر ثیحد جمله
 عدم ینوع زنان در رفتار و اخالق ه: چونکشود  یم لیتأو نیز چنی، ن» است

 استخوان آنھا به یاخالق منش لیتمث وهیش به ن،یبنابرا وجود دارد اعتدال
 شد. هیتشب است جک هکپھلو 

شد،  فرود آورده از آن ÷  آدم هک یبھشتاینکه  دارند بر اجماع سنت اھل  -۲
 . است نیدارالخلد بر بھشت ھمان

و  رهیصغ ا: از گناھانیانب هک) بر آنند یفه، شافعی، ابوحنکجمھور علما (مال  -۳
ز باشد، اقتدا یجا شانیا در حق گناه ابکرا اگر ارتیمعصومند زھردو  رهیبک

 قبل هکبود  رهیصغ یگناھ ÷  آدم ین، خطایو بنابرا ستین نکمم شانیا به
 یاز و ا آنچهی.  است نبوتبعد از  ا: از گناهیانب صادر شد و عصمت یو از نبوت

 نی. و ھم ستین با عصمت یمناف انیو سھو و نس انیعص بود نه انیسرزد، نس

 ﴾ٗماَعزۡ  َ�ُۥ َ�ِدۡ  َولَمۡ  فَنَِ�َ ﴿د: یفرما یخود مأل  یرا خدایدارد ز حیترج یمعن

  .» میافتین یاو عزم یرد و ما براک فراموش آدم« .]۱۱۵[طه: 

ٰٓءِيَل  َ�َٰبِ�ٓ ﴿ ْ ذۡ ٱ إِۡسَ� �ۡ  لَِّ�ٓ ٱ َمِ�َ نِعۡ  ُكُروا
َ
ْ  َعلَۡيُ�مۡ  َعۡمُت � ۡوفُوا

َ
وِف  بَِعۡهِديٓ  َوأ

ُ
 بَِعۡهِدُ�مۡ  أ

ٰيَ   .]۴۰[البقرة:  ﴾٤٠َهُبونِ رۡ فَٱ ��َّ

 هکدھد  یقرارم را مورد خطاب ییامتھاأل  یم، خدایرو دار شیپ هک یاتیدر آ
ھود یرا از  سخن رشته انیم نی. در ا است افتهیظھور  آنان انیدر م یآسمانھای  رسالت

گر یاست، از د یآسمان تابک یدارا ملت نیتر یمیھود قدیسو،  یکرا از یزکند  می آغاز
 هک سوره نی) ا ۱۴۲( هیتا آ هیآ نی، از ا با مؤمنانند. پس مردم نیتر دشمن انیھودی سو،
 است لیاسرائ یبن رامونیپ ھمه رد،یگ یرا دربرم میرک از قرآن املکجزء  یک به یکنزد

 بر مال گرداند. شان یوجود و زشت یمنف را با ابعاد ردار شانک تیو ماھ قتیتا حق
از  باآنان ی؛ گاھ است متنوع انیھودیبا  یقران خطاب وهیش هک است یادآوری ستهیبا

ھا  نعمت از یادآوریبا یخ، وقتید و توبیبا تھد یگاھ رود، یم سخن و نرمش سر عطوفت
 . و سرزنش خیبا توب ھمراه اتشانیو جنا میجرا با شمارش یو زمان - هیآ نیھم چون -
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 م: است، وفرزندانیفرزند ابراھ فرزند اسحاق عقوبیل: یاسرائ»  لیاسرائ یبن یا«
؛  لیاسرائ یلغو ینامند و معن یم»  لیاسرائ یبن«ھودند، ی ا قومی انیعبران هکرا  لیاسرائ

زاد و تبار  هکھستند  یا گانه اسباط دوازده ھمان لیاسرائ یبن . پس است» خدا بنده«
 در قرآن»  لیاسرائ یبن« عبارت هک میشو یادآور میباشند.  یم ÷  عقوبیفرزند  دوازده

 یبر شما ارزان هکرا  مینعمتھا! « لیاسرائ یبن ی! ا ی. آر است ار رفتهک ) بار به۴۱( میرک
 رهیو غ فرعون از چنگ نجاتتاب، ک نمودن نازل ‡ امبرانیپ فرستادن چون»  داشتم

از  هک یعھد ھمان» دینکوفا  عھدم و به«د یرگزارکرا ش مینعمتھا نیو ا »دیاد آری به«
اند: مراد از عھد،  گفته ی. بعض ام گرفته در تورات ص از محمد یرویشما در مورد پ

و مزد  شما از پاداش به هک آنچه : تا بهیعنی»  نمکوفا  مانتانیپ تا به« است ضیفرا یادا
» دیبترس و تنھا از من« نمک، وفا  ام نموده نیتضم المقدس تیدرب دادنتان یو جا

جز  ید و از احدیدھ یجا تانیرا در دلھا از من می: فقط بیعنی.  است ترس رھبه: شدت
 د.ینھراس من

﴿ ٓ ْ بَِما نَزلُۡت  َوَءاِمُنوا
َ
ٗقا أ ْ  َوَ�  َمَعُ�مۡ  لَِّما ُمَصّدِ َل  تَُ�ونُوٓا وَّ

َ
ِۢ  أ ْ َوَ� �َشۡ  بِهِۦۖ  َ�فِر وا ُ�َ 

ٰيَ  قَلِيٗ�  َ�َمٗنا َ�ِٰ� �  .]۴۱[البقرة:  ﴾٤١�َُّقونِ فَٱ ��َّ
 د ھمانیمؤ هکد، یآر مانیا« میعظ قرآن : بهیعنی»  ردمک نازل و بدانچه«

و  ا: استیو اخبار انب با تورات و ھمخوان موافق : قرآنیعنی»  با شماست هک است یزیچ
: یعنی» دینباش ر آنکمن نیو نخست«دارد  نزد شماست، مطابقت هک یبا حق

شما  هک است نیا ستهیشا هک یاند، درحال گشته ر قرآنکمن هکد ینباش یسانک نیاول
 »زیناچ ییبھا به«مرا  ی: اوامر و نواھیعنی »مرا اتیو آ«د یباش آن نندگانک قیتصد نیاول

 آن ا و شھواتیھمانا دن هک ارزش یو بر یحق یاستیز و ریناچ یزندگ یبھا : بهیعنی
 یبجا عرب، در سخن» شراء«و »  عیب« لماتکاز ھریک  یگاھ». دینفروش« است

 و تنھا از من« است فروش یمعن نجا بهیدر ا» شراء« شود، پس یم ار گرفتهک گر بهیکدی
 .دیرا فروگذار ینکو عھد ش» دینکپروا 

ْ َوَ� تَلۡ ﴿ ِ  قَّ �َۡ ٱ بُِسوا نتُمۡ  قَّ �َۡ ٱُمواْ تُ َوتَ�ۡ  َ�ِٰطلِ لۡ ٱب
َ
 .]۴۲[البقرة:  ﴾٤٢َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

 انیاد ساختن و تباه اذھان ساختن آشفته با ھدف» دیزیامیدرن باطل را به و حق«
 هک است یالھھای  نجا: حجتیدر ا»  قتیحق«از  مراد» دینکن تمانکرا  قتیو حق«

نند، ک انیآنھا را ب هک شده گرفته مانیپ و از آنان است واجب آنان آنھا بر غیتبل
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 امبر آخرالزمانیپ در مورد بعثت هک است ییبشارتھا جمله و از آن تمانک نه
امر را  قتیحق» دیدان یخود م هک یدرحال« است آمده تابشانکدر  ص محمد حضرت

 تانیتابھاکدر  باره نیدرا هک یو از اخبار استأ  خداوند رسول ص محمد هک
گاھ یخوب به است آمده  د.یآ

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ْ رۡ ٱوَ  لزَّ ٰكِعِ�َ ٱَمَع  َكُعوا  .]۴۳[البقرة:  ﴾٤٣ل�َّ

 د، نماز را بهییدر آ اسالم : بهیعنی» دیرا بدھ اتکد و زیو نماز را برپا دار«
 مسلماناند و با یز بپردازیرا ن اتکد، زی، برپا دار ردهک انیب ص محمد هک یا وهیش ھمان

وبا «د: یفرما یم هک د، چنانیابیآنھا حضور  در جماعت رفتهمساجد آنھا  د و بهیباش
دور  مشانیھود را از نماز قدیرشد تا یتعب»  وعکر« از نماز به» دینک وعکر نندگانک وعکر

 .نداشتند یوعکر شیھود در نماز خویرا یگرداند ز
 یست، ولین و واجب است دهکمؤ حضور در جماعت، سنت هکجمھور فقھا بر آنند 

 . است ردهکار یبس بیترغ بر آن مقدس عتیشر

ُمُرونَ ﴿
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ �  ٱب

ِ لۡ نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
فََ� َ�عۡ  ِكَ�َٰبۚ لۡ ٱ َ�ۡتلُونَ  َوأ

َ
 ﴾٤٤قِلُونَ أ

 .]۴۴[البقرة: 
 مانیا را به مردما ی: آیعنی» دیدھ یم فرمان یکین را به ا مردمیآ«!  لیاسرائ یبن یا

و  اتکز نماز و پرداختن و برپاداشتن یعھد الھ و وفا به امبرانشیو پ متعال یخدا به
 :یعنی ؟»دینک یم خود را فراموش هک آن حال«د یدھ یمدستور  ستهیشا اعمال هیلک

 است زشت یار شما بسک نید؟ ایدھ ینم یکین فرمان خودتان و به خود را فرو گذاشته
تا  شیخو یردارکبد به ؟»دیشیاند ینم چیا ھید، آیخوان یخدا را م تابکشما اینکه  با«

گاھان : اگریعنید؟ یباز گرد ژراھهک نیاز ا  ھم حق حجت وحامالن یالھ تبک شما از آ
 یا وهیش نیچن گرفتن شید، شما را از درپیاز عقال ھست هکامر  نیا د صرفید، باینبود
 هکرا  آنچه شماست، چگونه در دسترس ھم یالھ تابک هک نونکداشت، ا یباز م

و از  ، فرو گذاشته است علم یمقتضا هک آنچه است، بعد از فروگذاشتن عقل یمقتضا
 د؟یگذر یپروا م یب برابر آن
فرمود:  هک است شده تیروا ب عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

 انیکونزد شانیخو به از آنان یکی هکبود  را چنانیشد ز نازل نهیھود مدی درباره هیآ نیا
بود،  یرخوارگیوند شیپ از مسلمانان یکی انیاو و م انیمکه  کسی و به شیخو مسلمان



 ۴۵ سوره بقره

 دار باشیپا - ص محمد حضرت یعنی -مرد  نیا یرویو بر پ اسالم نیگفت: بر د یم
خود را دادند، اما  یدستور م اسالم به یبندیپا را به مردم گونه نی. بد است را او بر حقیز

 ردند.ک یم فراموش
 عام مفاد آن یھود است، ولی ھرچند متوجه هیآ نیدر ا اند: خطاب علما گفته

 . سبب بودن خاص به نه لفظ است بودن عام را اعتبار بهیباشد ز یم
 امر به - و خلف از سلف اعم -علما  قول نیتر حیبنابر صح«د: یگو یر میثک ابن
ازآنھا  یکیو  است ننده، ھردو واجبکخود امر  لهیوس امر به آن دادن و انجام معروف

امر  معروف د بهیبا عالم هک است نیا حیصح ن،یشود بنابرا یساقط نم یگرید کبا تر
 بکھرچند او خود مرت د؛ینما یر نھکدھد و از من ینم را انجام ند؛ ھرچند او خود آنک

اینکه  سبب به شخص هکبود  ار چنانکاگر «د: یگو یم س ریجب د بنیگردد. سع یم آن
 یر نھکرد و از منک یامر نم معروف د؛ بهید ینم ھا آراسته یخوب تمام خود را به

 ینھ یرکاز من رد و نهک یم امر یمعروف را به یگرید یسک گر نهینمود، د ینم
است، از  دهیوھکن عمل یب علم هک د دانستیبا یول« کند: می ر اضافهیثک ابن». نمود یم
 ثیحد نیا است، از جمله آمده یاریبس ثیعمل، احاد یب عالم وھشکدر ن جھت نیا

 ء للناسييض الرساج كمثل به لـمـيع اخل� وال انلاس ميعلِّ  اذلي العالم مثل«ف: یشر

 یچراغ ند، بهک ینم عمل آموزد اما خود بدان یم مردم ر را بهیخ هک یعالم« .»نفسه و�رق

 فیشر ثی. در حد»سوزاند یرا م خودش یول بخشد، یم ییروشنا مردم به هکماند  یم
از  ییھا یچیآنھا با ق زبان هک ردمکگذر  یبر قوم معراج درشب«است:  آمده یگرید

 از اھل امتت و سخنرانان بانیانند؟ گفتند: خطکی گروه نیشد، گفتم: ا یم دهیبر آتش
 نمودند، در یم خود را فراموش یردند ولک یامر م یکین را به مردم هک ا؛ از آنانیدن

 .؟»نندک ینم تعقل خوانند، مگر آنان یرا م تابککه  حالی
 د:یفرما یوم اندهیھود نمایرا بر  آفت نیا و عالج درمان راه خداوند متعال گاه آن

ْ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة َها لََكبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ  لصَّ  .]۴۵[البقرة:  ﴾٤٥َ�ِٰشعِ�َ لۡ ٱ��َّ
 از شھواتھایتان  نفس با بازداشتن» از صبر« شیبر امور خو» دییجو یاریو «

از «د: یگو یم ی. قرطب است گرفتن : مراد از صبر؛ روزهیقول . به بر طاعات ردنک وبسنده
در شما  »نماز« هک یشیگرا »و از«». شود یم دهیصبر نام ماه رمضان هک است جھت نیا



  تفسیر انوار القرآن  ۴۶

 یاری ص محمد به مانیا بهھایتان  نفس بر واداشتن کند، می جادیاأ  خدا یسو به
 امر را برنتابند. نیاھایتان  نفس د، ھرچندییبجو

فقط نماز  ر عباداتیسا انیاز م«ند: یگو یم گر از مفسرانید یو برخ یقرطب
 آمده فیشر ثیدر حد». شود د گذاشتهکیتأ آن تیشد تا بر اھم مخصوص یادآوری به

 نماز پناه یسو گرفتند، به می در فشار قرار یارکاز  چون ص خدا رسول«ه: ک است
و از  اوردهین مانیاأ  خداوند به هک یسانکبر  » نماز دشوار است نهیو ھرآ». «بردند یم

 شگاهیدر پ شانینفسھا هک : آنانیعنی » مگر بر فروتنان«ورزند  یبر مکت یو طاعت
 اند. دهیرس آرامش به عظمت نیو در برابر ا است و رام فروتنأ  خداوند عظمت

ِينَ ٱ﴿ َ�ُٰقواْ َرّ�ِِهمۡ  �َّ �َُّهم مُّ
َ
�َُّهمۡ  َ�ُظنُّوَن �

َ
 .]۴۶[البقرة:  ﴾٤٦َ�ِٰجُعونَ  إَِ�ۡهِ  َو�

 و باور دارند. نیقی: یعنی» نندک یم گمان هکھستند  یسانک ھمان«فروتنان:  نیا
 یمعنا به در قرآن یھر ظن«د: یگو ینامند. مجاھد م یم ز گمانیرا ن نیقی یگاھ اعراب

 امتیدرروز ق» ردکخواھند  با پروردگار خود مالقات هک«دارند  نیقی!  یآر».  است نیقی
و از  خواھد پرداخت مالکو  تمام را به و پاداششانو ا»  او باز خواھند گشت یسو و به«

 خواھد افزود. ز بر آنین شیخو فضل

ٰٓءِيَل  َ�َٰبِ�ٓ ﴿ ْ ذۡ ٱ إِۡسَ� �ۡ  لَِّ�ٓ ٱ َمِ�َ نِعۡ  ُكُروا
َ
ّ�ِ  َعلَۡيُ�مۡ  َعۡمُت �

َ
ۡلُتُ�مۡ  َو�  َ�َ  فَضَّ

 .]۴۷[البقرة:  ﴾٤٧َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ
در  یبا سپاسگزار» دینکاد یداشتم،  یبر شما ارزان هکرا  میھا ! نعمت لیاسرائ یبن یا«

د، یاد آوردی رابهھا  نعمت نیا : چونیعنی.  ) گذشت ۱۱( هیدر آھا  نعمت نیا انیبرابر آنھا. ب
شما را بر  من هک نیوا«د یآور مانیا من ختهیبر انگ رسول د و بهیآنھا را برپا دار حق
گر: ید یقول ھستند. به زمانشان انی؛ جھان انی: مراد از جھانیقول به»  دادم یبرتر انیجھان

 ییایشان، وجود انبیا یبرتر نیا لیاند ودل شده داده یبرتر انیجھان بر تمام لیاسرائ یبن
 هک بوده یدر زمان لتیو فض یبرتر نیا البته . ختیبرانگ شان میان درأ  خداوند هک است

 ص محمد به مانیآنھا از ا هک نونکاند، اما ا بوده خدامؤمن مرسل امبرانیپ ھمه ھود بهی
 در وصفأ  را خداوندیستند زیبرتر ن ص محمد از امت طورقطع گر بهیاند؛ د سر باز زده

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنتُمۡ ﴿د: یفرما یم ص محمد امت مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
شما « .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾لِلنَّاِس  أ

 یبن لتیو فض ین، برتری. بنابرا»دیا شده آورده رونیب مردم یبرا هکد یھست یامت نیبھتر



 ۴۷ سوره بقره

 انیجھان محدود به جھت یکاز  هک، بلیشگیھم و نه است عام نه ر آنان،یبر غ لیاسرائ
 . است یاوامر الھ به آنان یبندیپا زانیم به گر، وابستهید ییو از سو باشد یم زمانشان

ْ ٱوَ ﴿ ُقوا  ِمۡنَها يُۡؤَخذُ  َوَ�  َشَ�َٰعةٞ  مِۡنَها ُ�ۡقَبُل  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �َّۡفٖس  َعن َ�ۡفٌس  َ�ۡزِي �َّ  ٗمايَوۡ  �َّ
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعۡدلٞ   .]۴۸[البقرة:  ﴾٤٨يُنَ�ُ
 چیھ هک« است امتید. مراد روز قیبترس یروز : از عذابیعنی» دیبترس یو از روز«

 را به یحق سک چیروز ھ : در آنیعنی» ندک ینم دفع یسکرا از  یزیچ سک
 بتواند اگر فرضا انسان» شود ینم رفتهیپذ یشفاعت یسکو از «پردازد  ینم یگرید یجا
 یعوض یو یبجا و نه«ند ک شفاعت یو یبراأ  نزد خدا هکاورد یرا ب یسک

 را یسک: یعنی» نخواھند شد ھم یاریو « و فرزندان ا خانوادهی مال از» شود یم گرفته
 دھد. نجاتشانأ  خداوند ند و از عذابک کمک آنان به هک ستین آن انکو ام توان

فاراست، ک شفاعت، فقط در حق یسودبخش ه: عدمک نیدارند بر ا اجماع مفسران
 در حق ؛ شفاعت استمردود  هک یشفاعت رساند، پس یم نفع مؤمنان به اما شفاعت

 باشد. یم افرانک

�ۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ُسوٓءَ  �َُسوُمونَُ�مۡ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ّمِنۡ  َ�َّۡيَ�ُٰ�م �ذۡ ﴿
َ
ُوَن �  َنآَءُ�مۡ يَُذّ�ِ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بََ�ٓءٞ  َ�ٰلُِ�م َوِ�  �َِسآَءُ�مۚۡ  َو�َۡسَتۡحُيونَ   .]۴۹[البقرة:  ﴾٤٩َعِظيمٞ  رَّ
شما را  هک گاه آن« شیما را بر خو نعمت نی! ا لیاسرائ یبن یا» دیاد آری و به«

 ÷  یموس زمان پادشاه مخصوصا نام»  فرعون: «یقول به»  میدیرھان انیفرعون ازچنگ
بر »  بطالسه«از قبل هک یانیبود از مصر یھر پادشاھ لقب گر: فرعونید یقول بود، اما به

 لقب»  یسرک« و روم شاھان لقب» صریق« هک ردند، چنانک یم ومتکح میمصر قد
 د بنی، ول÷  یموس زمان فرعون نام«ه: ککند  می ر نقلیثک بود. ابن فارس شاھان
»  آنان هک». «اصطخر بود نیو از سرزم داشت یفارس بود و او اصالت انیر بن مصعب

 نیا سخت عذاب نیر ایتفس »دندیچشان یشما م را به سخت یعذاب« انیفرعون یعنی
 را به تا آنان »گذاشتند یم رازنده تانیدند؛ و زنھایبر یشما را سر م پسران«ه: ک است

و  لیاسرائ یبن پسران شتنک به فرعوناینکه  لیگردانند. دل لشانیو ذل گرفته یزینک
بودند: از  گفته فرعون به اھنانک هکبود  نیداد، ا آنھا فرمان دختران داشتن نگه زنده

.  اوست دست به ات ییفرمانروا و زوال ینابود هکد یآ یا میدن به یمرد لیاسرائ یبن
 داد؛ در خواب انکت او را سخت هکد ید ی، خوابلله ا لعنه فرعون«د: یگو یر میثک ابن



  تفسیر انوار القرآن  ۴۸

 به در آمد، نه انیقبط یھا خانه به شد و فقط خارج المقدس تیاز ب یآتش هکد ید
سقوط  هکرد ک برداشت گونه نیا خواب . لذا از مضمون لیاسرائ یبن یھا خانه

 تیجنا نیا اعمال رو به نیبود، از ا خواھد لیاسرائ یبناز  یمرد دست به ومتشکح
 شدنتان نجهکو ش : در عذابیعنی» ارک نیو در ا». «داد فرمان لیاسرائ یبر بن عیفج
 پروردگارتان از جانب بزرگ یشیآزما«او  چنگ از تان ییرھا و در نعمت فرعون دست به

 به مانی، اأ  از خدا یبردار فرمان دانیدر م تان یستادگیاو مقدار  زانیتا م» بود
 شود. انیامر نما تینیدر ع ،یاز او تعال تانیرگزارکو ش امبرشیپ

�َيۡ  ۡحرَ ۡ�َ ٱ بُِ�مُ  فََرۡ�نَا �ذۡ ﴿
َ
ٓ  َ�ُٰ�مۡ فَأ ۡغَرۡ�نَا

َ
نتُمۡ  فِۡرَعۡونَ  َءاَل  َوأ

َ
 ﴾٥٠تَنُظُرونَ  َوأ

 .]۵۰[البقرة: 
شما رااز اینکه  : بعد ازیعنی»  میافتکشما ش یا را برایدر هکرا  ید ھنگامینکاد یو «

 دنبال یبرا د، فرعونیشد از مصر خارج ÷  یو شما با موس میدیرھان انیفرعون چنگ
 یا گونه رابه آنو بستر  میافتکش تانیا را برایدر ھنگام آمد، در آن رونیب نمودنتان

و «سرخ) بود  یای(در قلزم یایا؛ دریدر نید. ایشد روان بر آن هک میردک و آماده کخش
 را غرق« روانشیو پ : فرعونیعنی»  فرعون و آل« شدن از غرق»  میدیشما را رھان

د، یابی یم نجات سانه چ هک خودتان یسو به» دیردک یم شما نظاره هک یم، درحالیردک
 بودند. شدن غرق درحال هک انیفرعون یسو و به

 تیروا به فیشر ثیدر حد هک عاشورا بود، چنانروز، روز  نیا هک است نقل
 هکدند یآمدند، د نهیمد به چون ص خدا فرمود: رسول هک است آمده س عباس ابن

را  شما آن هک یروز نیا«دند: یپرس ، از آنان رند، پسیگ یم روز عاشورا را روزه انیھودی
 یروز نی، ایکن است یروز؛ روز نیگفتند: ا انیھودی، ؟» است یروز د چهیریگ یم روزه
 ÷  یداد و موس نجات دشمنشان را از چنگ لیاسرائ یبن در آنأل  یخدا هک است

 یبا) موس (موافقت از شما به من« فرمودند: ص خدا . رسول گرفت را روزه آن
روز «ز فرمودند: ین مسلمانان گرفتند و به را روزه آن ، خودشان پس ،از آن» سزاوارترم

 ».دینک مخالفت انیھودید و با یریبگ را روزه -ھردو  -عاشورا  و دھم نھم

ۡر�َعِ�َ  ُموَ�ٰٓ  َ�َٰعۡدنَا �ذۡ ﴿
َ
َذۡ ٱ ُ�مَّ  َ�ۡلَةٗ  أ نتُمۡ  َ�ۡعِدهِۦ مِنۢ  عِۡجَل لۡ ٱ ُ�مُ �َّ

َ
 ﴾٥١َ�ٰلُِمونَ  َوأ

 .]۵۱[البقرة: 
 » میگذاشت وعده شب چھل یبا موس هک گاه آن«را برخود  د نعمتمینکاد ی» و«

 سبحان یخدا دارد، لذا از جانب ینیجانب یمعنا هک است»  مفاعله« واعدنا: از باب
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بعد أل  ی! خدا یبود. آر عادگاهیحضور در م قبول ÷  یموس و از جانب گذاشتن وعده
» طور« به هک گذاشت وعده ÷  یفرعون، با موس از چنگ لیاسرائ یبن دادن از نجات

 به شب چھل نیند. اک یوح او د و بهیبگو سخن یبا و شب چھل د تا بعد از مدتیایب
شما در  گاه آن«بود.  الحجه یذ روز از ماه و ده ذوالقعده ماه ؛ تمام ثر مفسرانکا قول

 هک یدرحال«د یقرار داد شیرا معبودخو و آن» دیگرفت پرستش را به او گوساله ابیغ
 . سبحان یخدا به آوردن کخود، با شر یبر نفسھا» دیار بودکستم

 .]۵۲[البقرة:  ﴾٥٢�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َعنُ�م نَاُ�مَّ َ�َفوۡ ﴿
 نیو از ا»  میبر شما بخشود« گوساله از پرستش : پسیعنی»  از آن پس«
 هکباشد « میدرگذشت شیخو و منت فضل د، بهیشد بکمرت هک یمیعظ گناه

 است گفتهلله عبدا بن سھل هک چنان -أ  خداوند یبرا یر گزارکش» دینک یرگزارکش
 . است ار و نھانکدر آش تشیز از معصیو پرھ یو طاعت در جھت وششکو  تالش -

 .]۵۳[البقرة:  ﴾٥٣َ�ۡهَتُدونَ  لََعلَُّ�مۡ  ُفۡرقَانَ لۡ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُموَ�  َءاتَۡيَنا �ذۡ ﴿
 وفرقان« تورات»  یآسمان تابک یموس به هک گاه آن«را برخود  د نعمتمینکاد ی» و«

 هکضا ید بیعصا و چون یمعجزات لهیوس به است انیو ب فرقان: حجت یقول به»  میداد
 هکباشد «شد  یم نھاده فرق و باطل حق انیداد؛ و بدانھا م ÷  یموس بهأ  خداوند

 ».دییآ راه به
ا بود، یاز در سالمت به لیاسرائ یبن آمدن رونیبعد از ب ÷  یموس به تابک دادن

 دارد. داللت یمعن نیبر ا»  اعراف« سوره اتیآ اقیس هک چنان

نُفَسُ�م َظلَۡمُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  مِ َ�َٰقوۡ  لَِقۡوِمهِۦ ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
َاذُِ�مُ بِٱ أ ْ َ�ُتوُ�وٓ  عِۡجَل لۡ ٱ ّ�ِ  ا

ْ �ۡ فَٱ بَارِ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  نُفَسُ�مۡ  ُتلُٓوا
َ
 إِنَُّهۥ َعلَۡيُ�مۚۡ  َ�َتاَب  بَارِ�ُِ�مۡ  ِعندَ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  أ

اُب ٱُهَو   .]۵۴[البقرة:  ﴾٥٤لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
 ازمردان یسانک متوجه یو خطاب»  من قوم یا خود گفت: قوم به یموس و چون«

بر خود  تانیپرست شما با گوساله«ردند ک را پرستش گوساله هکباشد  یم قومش و زنان
 هکد ینک توبه یذات درگاه : بهیعنی» دینک توبه دگارتانیآفر درگاه به د، پسیا ردهک ستم

د یشکرا ب وخودتان«د یگرفت پرستش را به گرانیشما با او، د هک ید، درحالیشما را آفر
فرمود:  هک است شده تیروا س یاز عل » شما بھتر است یبرا دگارتانینزد آفر نیا هک
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 گفت: ÷  ی؟ موس ستیچ مان یپرست گوساله گفتند: توبه ÷  یموس به لیاسرائ یبن«
 یرا بر باال اهیس یابر خداوند متعال گاه د. آنیشکگر را بید یاز شما برخ یبرخاینکه 

 گر نجنبد. پسیبر ھمد نند و مھرشانینب شتنک گر را در ھنگامید یکفرستاد تا  سرشان
شخص، برادر و پدر و  هکشد  ختند و چنانیدرآو ھم به اردھا و خنجرھا را برگرفتهک

 ھفتاد ھزار تناینکه  تا است شتهکرا  یسک چه هک نداشت و پروا شتک یرا م فرزندش
ه: کفرستاد  یوح یموس بهأ  خداوند ھنگام نیدر ا دند.یرس قتل به از آنان

ز ین ماندگان یباق شد و توبه دهیآمرز شتگانکبر  هکدارند، حقا  نگه تا دست ده فرمانشان
د و بر یشتکگر را یکدی هک گاه آن»  رفتیشما را پذ خدا توبه پس« ».آمد رفتهیپذ
 . ارشک توبه بندگان بر»  است ر مھربانیپذ او توبه هک«بخشود  ھم ماندگانتان یباق

ٰ  لََك  نُّۡؤِمنَ  لَن َ�ُٰموَ�ٰ  قُۡلُتمۡ  �ذۡ ﴿ َ ٱ نََرى َح�َّ َخَذتُۡ�مُ  َرةٗ َجهۡ  �َّ
َ
ٰعَِقةُ ٱ فَأ نتُمۡ  ل�َّ

َ
 َوأ

 .]۵۵[البقرة:  ﴾٥٥تَنُظُرونَ 
تا خدارا  میآور ینم مانیتو ا ! ھرگز به یموس ید: ایگفت د چونینکاد یو «

 سخن، ھفتادتن نیا ندگانی. گو سر است چشم به دنیمراد از جھره: د » مینیارانبکآش
و  ردک را انتخاب ل، آنانیاسرائ یبن یپرست گوسالهبعد از  ÷  یموس هکبودند  ینخبگان

شما را  صاعقه پس«نند ک یعذرخواھ خداوند متعال درگاه طور برد تا به وهک با خود به
» دیستینگر یم هک یدرحال« دیمرد شما زد و ھمه به از آسمان یآتش :یعنی»  فروگرفت

 آنان هکبود  نیا ردنشانک عذاب لید. دلیدید یسر م چشم رخداد را به نی: ایعنی
 درخواست است، و آن نداده اجازها یدر دن آن بهأ  خداوند هکشدند  یخواستار امر

 به حیصح ثیو احاد است حق درآخرت یتعال حق تیسر بود. اما رؤ چشم به یو تیرؤ
امر  نیبر ا ثینند، و احادیب یم را در آخرت پروردگارشان بندگان هکاند  تواتر خبر داده

 دارند. یقطع داللت

 .]۵۶[البقرة:  ﴾٥٦�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َمۡوتُِ�مۡ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َ�ُٰ�مُ�مَّ َ�َعثۡ ﴿
 نعمت نیا» دیرگزار باشک؛ تا ش میردک گربار زندهیشما را د از مرگتان پس گاه آن«

 ما را. ھای نعمت گریود

نَزۡ�َ  َغَمامَ لۡ ٱ َعلَۡيُ�مُ  َناَوَظلَّلۡ ﴿
َ
ۡ ٱ َعلَۡيُ�مُ  اَوأ لۡ ٱوَ  َمنَّ ل ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما  َوٰىۖ لسَّ ُ�ُوا

ْ  َوَ�ِٰ�ن َظلَُمونَا َوَما َ�ُٰ�مۚۡ َرَزقۡ  نُفَسُهمۡ  َ�نُٓوا
َ
 .]۵۷[البقرة:  ﴾٥٧َ�ۡظلُِمونَ  أ
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 را ھمانند قید و رقیسپ یابر خداوند متعال»  میدیشما گردان بانیو ابر را سا«
را  رد تاآنانک یم تکحر رفتند، با آنان یھرجا م هکد، یگردان لیاسرائ یبن بانیسا یچتر

د، ینما محافظت است مصر و شام انیم ییصحرا هک»  هیت« در دشت دیخورش یاز گرما
 و جھاد با آنان»  عمالقه« شھر ستمگران رود بهاز و لیاسرائ یبن هکبود  یھنگام نیو ا

 از طلوع هکبود  ین: شبنمم»  میفرو فرستاد یوسلو من تانیو برا«ردند ک امتناع
 عسل به گشته نیریآمد و ش یفرودم از آسمان برآنان مه د چونیخورش بامداد تا طلوع

 اش روزهیک تیفاک اندازه بهھرکس  و شد یم ک(انگم) خش شد و ھمانند صمغ یم لیتبد
 ثیند. در حدیگو یم»  نیگزانگب« آن به یدرفارس هک است ی. گفتن گرفت یبر م از آن

 آن رد و آبک نازل ÷  یبر موسأ  خدا هک است یاز من قارچ«است:  آمده فیشر
 . است گر عسلید یقول ، و به» نیبلدرچ« پرنده یقول : بهیسلو».  است چشم یشفا

» دیبخور میا داده یشما روز به هک یا زهکیپا یھا کیاز خورا: «میگفت آنان و به
»  وآنان«ردند ک یرا ناسپاس حق زهکیپا نعمت ھمه نید. اما آنھا ایرا بجا آر ر نعمتکوش
مورد  هک میھست تر از آنیرا ما قوینزدند ز انیو ز »ردندکن بر ما ستم« یناسپاس نیبا ا

 نیا قطع ار، سببک نیبا اچرا که  »ردندک یم بر خود ستم هکبل« میریقرار گ ستم
 ما زحمت یب یاز روز هک میداد فرمان آنان : بهیعنیشدند.  بر خودشانھا  نعمت

آنھا  باشند، امارگزار ما کش، شیخو نیو راست خالصانه و اطاعت بخورند و با عبادت
 ردند.ک بر خود ستم گونه نیدند و بدیفر ورزکو  ردهک مخالفت
 یقاطع و معجزات روشن اتیبر آ نعمت، افزون نیا فرود آوردن«د: یگو یر میثک ابن

ر یبر سا ص محمد اصحاب لتیفض هک جاست نیردند، از ھمک مشاھده آنان هکبود 
در  ص محمد ! اصحاب یشود.آر یمار کشان، آشیا در صبر و ثبات ‡ ایانب اصحاب

در  جمله دند، از آنیخر یم جان بهأ  خدا ھا و بالھا را در راه سفرھا و غزوات، رنج
 یھا یسخت گونه ھمه تحمل به فرسا، تن و جان سخت یگرما ، در آنکتبو غزوه

شدند، با وجود  یم و معجزه عادت خواستارخرق زدند و نه یم نق دادند، اما نه اهکجان
 ».بود ار آسانیبس ص خدا بررسول عادت و خرق معجزه آوردن هک آن

ْ دۡ ٱ قُۡلَنا �ذۡ ﴿ ْ ِمنۡ  َقۡر�َةَ لۡ ٱَ�ِٰذهِ  ُخلُوا ْ دۡ َوٱ رََغٗدا ِشۡئُتمۡ  َحۡيُث  َهافَُ�ُوا دٗ  اَب ۡ�َ ٱ ُخلُوا  اُسجَّ
 ْ ةٞ  َوقُولُوا ۡ ٱ وََسَ�ِ�دُ  َخَ�َٰ�ُٰ�مۚۡ  لَُ�مۡ  �َّۡغفِرۡ  ِحطَّ  .]۵۸[البقرة:  ﴾٥٨ُمۡحِسنِ�َ ل
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 : بهیعنی» دییشھر درآ نیم: بدیگفت هکرا  ید ھنگامیاد آری ز بهیو ن«
د یبخور آنھای  نعمت از یو فراوان یخوش د بهیخواست هک و ھرگونه« المقدس تیشھرب

 شدند، دروازه مأمور در آن وارد شدن به هک یدر» دییاز در درآ نانک وسجده
 به اند: گفته ی. بعض است شدن خم یمعنا نجا بهیبود. سجود: در ا المقدس تیشھرب
 عظمت شگاهیدر پ شدن و خم یفروتن به . دستور دادنشان است یو فروتن تواضع یمعنا
 ساختن درآماده یالھ بر فضل آنان یاز سو یار، اعترافک نیبود تا ا آن ی، براأ خدا

 کند. می داللت شما بر توبه لمهک نیا هک» دییبگو و حطه«باشد  و نصرت فتح نیا
 و پاداش مییشما راببخشا یتا خطاھا«ز. یرا دور بر مان : خداوندا! گناھانیعنیحطه: 

در برابر  شیخو یاز سو یفضل عنوان به» افزود میخواھ«از شما را »  ارانکویکن
 . شانیا یارکویکن

با  المقدس، تیب فتح مأمور شدند تا در ھنگام لیاسرائ یه: بنک نیا سخن حاصل
و از  ردهک اعتراف شیخو گناھان ند و بهینما خضوع أ خداوند یردار براکگفتار و 

 لیدل نیھم د بود. بهیصبور باھا  نکبت ور و درکشھا  نعمت را دریبخواھند ز آنھا آمرزش
در  هک گشت، چنان یارمکآش یروزیپ در ھنگام ص خدا بر رسول یو فروتن آثار خضوع

 هیاز (ثن هک یھنگام - هکم در روز فتح ص خدا رسول«است:  آمده فیشر ثیحد
شدند  خم شیپروردگار خو یبرا ، چنانیرگزارکش عنوان به -شدند  یم ) وارد آنایعل

 ».دیرس شان بکمر پاالن یجلو به شانیا ر چانهیز یمو هکردند ک و خضوع

َل ﴿ ِينَ ٱَ�َبدَّ ْ قَوۡ  �َّ ِيٱ َ�ۡ�َ  ً� َظلَُموا نَزۡ�َا �ِيَل لَُهمۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ َ�َ  فَأ ْ رِجۡ  �َّ  ّمِنَ  ٗز�َظلَُموا

ٓ ٱ َما  .]۵۹[البقرة:  ﴾٥٩ُسُقونَ بَِما َ�نُواْ َ�فۡ  ءِ لسَّ
 گفته آنان به جز آنچه یزیچ را به سخن بودند، آن ردهک ستم هک یسانکاما «
 ص خدا از رسول و مسلم یبخار تیروا به فیشر ثیدر حد» ردندک لیبود، تبد شده
 د و حطهییدر درآ به نانک شد: سجده گفته لیاسرائ یبن به«فرمودند:  هک است آمده
 هک یاز در وارد شدند، درحال ردند و چونک را عوض سخن د، پسییبگو

 هک» درجو شعره: گندم یف گفتند: حبه یدند، میخز یم شانیھا منگاهیبرنش
گفتند  یم» : گندم حنطه«آنھا:  هکبرآنند  ی. بعض معناست یز و بیتمسخرآم یا جمله نیا

 رجز: عذاب » میفرو فرستاد از آسمان یعذاب شانیفر نافرمانکی به ارانکبر سر ستم پس«
».  است عذاب یمعنا به أ خداوند تابکدر  یھر رجز«د: یگو یم ب عباس . ابن است
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ه: ک است بود. نقل طاعون از علما عذاب یگروھ یعذاب، در رأ نیا هک است یگفتن
 شدند. کھال روز یکدر  لیاسرائ یاز بن تن ھفتادھزار طاعون نیادر 

ۖ �َۡ ٱّ�َِعَصاَك  بۡ�ِ ٱ َناَ�ُقلۡ  مِهِۦُموَ�ٰ لَِقوۡ  تَۡسَ�ٰ سۡ ٱ �ذِ ﴿  نَتَاثۡ ٱ هُ ِمنۡ  نَفَجَرۡت ٱفَ  َجَر
ۖ  ةَ َعۡ�َ  نَاٖس  ُ�ُّ  َعلِمَ  قَدۡ  َ�ۡيٗنا

ُ
َ�ُهۡمۖ  � َ�ۡ ْ  مَّ ْ ۡ�َ َوٱ ُ�ُوا ِ ٱ قِ ِمن ّرِزۡ  �ُوا ْ َوَ� َ�عۡ  �َّ  ٱ ِ�  َثۡوا

َ
 �ِض ۡ�

 .]۶۰[البقرة:  ﴾٦٠ِسِدينَ ُمفۡ 
 باران استسقاء: طلب» برآمد آب خود در طلب قوم یبرا یموس هک یو ھنگام«

بودند،  هیت در دشت آنان هک ی! درحال ید. آریاین نباشد و باران آب هک است یدرھنگام
و  » بزن سنگ بر آن تیم: با عصایاو گفت به«رد ک آب طلبشان  برای ÷  یموس
 نشانه عنوان به» شد یجار چشمه از آن، دوازده گاه آن«رد کار را ک نیا ÷ یموس

نداشتند،  دنینوش یبرا یآنھا آب هک ی! در ھنگام یآرأ  خداوند یاز سو یا ومعجزه
 یجار یازسنگ آنان یرا برا بخش اتیح یبزرگ، آب ینعمت عنوان به خداوند متعال

د و ھر یجوش یم چشمه سه آن از ھر طرف هکبود  یمربع ؛ سنگ سنگ نیو ا ساخت
 روان ھا از آن زد وچشمه یم بر آن شیبا عصا ÷  یاز داشتند موسین آب به هک وقت

ھر  هک یا گونه به«شد  یم کھا خش گشتند، چشمه یاز مین یب از آب شدند و چون یم
 . به است آب دنینوش یجا یعنی: آبشخور، مشرب»  دانست یخود را م مشرب یا لهیقب

ھا  چشمه نیاز ا نیمع یا ل، چشمهیاسرائ یبن گانه از اسباط دوازده ی: ھر سبطیقول
ھای  نسل ردند. اسباط:ک ینم رجوع رآنیغ د بهیبود و با آنان به متعلق هک داشتند
 سنگ؛  سنگ آن«د: یگو یم / یبصر حسن اند. ÷  عقوبی از فرزندان گانه دوازده

د یجوش یم از آن زد، آب یم شیخو یبا عصا ÷  یموس هکرا  ینبود و ھر سنگ ینیمع
انتر و در ی، نما حجت در ارائه نیا هکشد.  یم کخش سنگ زد، آن یم برآن هکگر یو بار د
با  آب شدن یو جار فوران ! یآر».  روشنگرتر است خداوند متعال قدرت دادن نشان
 بود. یو یبرا یارکآش ، معجزه÷  یموس یعصا

 وسنت خداوند بزرگ نشیاز آفر ھمه معجزات«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس صاحب
 یعلم واختراعات معجزه انیدارند و م رتیما مغا روزمره با عادات هکھستند  یدیجد

 و فن نی، قوانیعلم اختراعات یرا مبنایوجود ندارد ز یو شباھت تیسنخ گونه چیھ
، یفضا، ھوا، انرژ امواج چون - یھست یروھاین یریارگک به قیاز طر یعلمھای یآور

 نیو قوانھا  سنت هک است یالھ معجزه، صنع یمبناکه  حالی است، در رهیو غ برق
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 یگفتن«د: یافزا یم» ریالمن« صاحب». ندکش یم را درھم عتیبر طب یو جار یسار
وجود  یجادیو ا یعل رابطه چیھ از آن، و انفجار آب سنگ عصا به زدن انیم هک است

 یب با عصا، چه ، چهیگرید یا ھر جای از سنگ انفجار آب به را خداوند بزرگیندارد ز
 سو به یکشد تا از ک یم انیم را به یموس یعصا یپا یول ز قادر استیعصا ن واسطه

را  گر، آنانید یدھد و از سو میرا تعل مسببات با اسباب انیارتباط م اصل بندگانش
 ».وشندکب آن آوردن در بدست قدر توان تا بهبسازد  اسباب متوجه

د و یبخور یو سلو ؛ از من میگفت آنان : بهیعنی »دیاشامید و بیخداوند بخور یاز روز«
در فساد  »دینکو فساد برپان فتنه نیو در زم«د یاشامیخارا ب از سنگ دهیبرجوش از آب
 در آن هکد، یندھ پاسخ یشکرا با گردنھا  نعمت د ویریقرار نگ گرانید یشوایپ یافروز

 . فساد است نوع نیتر سخت»: عثو«شود.  یم گرفته از شما بازپسھا  نعمت صورت
و  تیباران) با اظھار عبود استسقاء (طلب ز سنتیما ن عتیاند: در شر علما گفته

 یسو به رفتن رونیه: بکنصوح، وجود دارد. جمھور علما برآنند  با توبه ھمراه ذلت
استسقاء  را از سنت ھا آن یاستسقاء است، اما حنف نماز جزء سنتو  و خطبه یمصل

 گر.ید یزیچ نه را استسقاء از نظر آنان، تنھا دعاء استیدانند ز ینم

ٰ  نَّۡصِ�َ  لَن َ�ُٰموَ�ٰ  قُۡلُتمۡ  �ذۡ ﴿ ا َ�َا رِجۡ َ�َا َر�ََّك ُ�ۡ  عُ دۡ فَٱ َ�ِٰحدٖ  َطَعا�ٖ  َ�َ  تُ�بُِت  مِمَّ
 ٱ

َ
ۖ  وََعَدِسَها َوفُوِمَها َوقِثَّآ�َِها َ�ۡقلَِها ِمنۢ  �ُض ۡ� �َۡستَۡبِدلُو قَاَل  َوَ�َصلَِها

َ
ِيٱَن � دۡ  �َّ

َ
ِيبِٱ َ�ٰ ُهَو أ َّ� 

ۚ ُهَو خَ  ْ هۡ ٱ ۡ�ٌ ا لَُ�م فَإِنَّ  �ِمۡ�ٗ  بُِطوا ۡ�ُۡمۗ  مَّ
َ
ۡ ٱوَ  ّ�ِلَّةُ ٱ َعلَۡيِهمُ  َوُ�ِ�َۡت  َس� ٓ  َمۡسَكنَةُ ل  ُءوَوَ�ا

ِۗ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  �َُّهمۡ  �َّ
َ
ْ  َ�ٰلَِك بِ� ِ ٱ َ�ٰتِ � يَۡ�ُفُرونَ  َ�نُوا � �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ُتلُونَ َوَ�قۡ  �َّ  ّقِ

َ�نُواْ َ�عۡ  َ�ٰلَِك   .]۶۱[البقرة:  ﴾٦١َتُدونَ بَِما َعَصواْ وَّ
د؛ یادآوری به یو سلو من آوردن را بر خود در فرود ! نعمتم لیاسرائ یبن یا» و«

 یک تنھا تحمل ! ھرگز تاب یموس ید: ایگفت«د و یشد دلتنگ از آن»  هک گاه آن«
با  یگرید یو نبود غذا آن بودن نواختیکو  روزه رار ھمهکت سبب به»  میرا ندار کخورا

د یشد و دلتنگ د، ملولیداشت هک ییگوارا یو زندگ زهکیپا یروز از نعمت سان نی. بد آن
 ردهکخو  قبال بدان هکد یگشت ییفرسا و طاقت سخت یزندگ و آرزومند ھمان و مشتاق

از یو پ ر و عدسیار و سیو خ یازسبز نیزم از آنچه هک بخواه از پروردگارت پس«د یبود
 و امثال و تره رفسکو  نعناع ؛ چون یخوردن یھا یمراد آنھا سبز» ما برآورد یاند، برایرو یم

 یقول ر و بهی. فوم: س است ساقه یدارا یھا یرستن ، و شجر: ساقه یب اهیبود. بقل: ھرگ آن
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ز یچ ز بھتر خواھانیچبه جای  ایگفت: آ یموس«معروفند.  هک از ھمیو پ . عدس است گندم
لذت،  ، داشتنیتغذ چون - یمتعدد از جھات هکرا  ییزھای: چیعنی ؟»دیتر ھست پست

 چیوجود ھ یآنھا ب بودن از مخلوقاتش، حالل یاحد واسطه یبأ  خدا یآنھا ازسو دنیرس
 لتیو فض یھا برتر کیر خورایبر سا -آنھا  آوردن دست در به یو سخت رنج و عدم یا شبھه

 یشھر به پس« ندارند؟ ھمراه را به ازاتیامت نیا هکد یگردان یم ییزھایچ نیدارند، جانش
 یشھر ورود به اجازه آنان به أ خداوند هکبود  گونه نی. ا یزراعت یاز شھرھا» دییفرود آ

 یاز سبز» دیا را خواسته آنچه هک« . ز استیتعج ینجا برای: امر در ایقول به یرا داد. ول
و  یو خوار میبا ب ھمراه یول»  است ایشما در آنجا مھ یبرا« رهیاز و غیر و پیو س

 جھت ست، بدانیدور از انتظار ن انیھودی یبرا وضع نیا البته» و« و قتال و قتل حقارت
 نیزم یدر رو وستهیپ و آنان» شد زده یو نادار یخوار داغ آنان یشانیبر پ«ه: ک

بپردازند،  هید جزیبا سر برند، ھم به یاسالم حالند و اگر در قلمرودولت و آشفته ندهکپرا
: یعنی» خدا بازگشتند یاز سو یخشم و به« آنھاست یو خوار ذلت ز نشانهین نیا هک

 شدند. یو سزاوار خشم
 یو تنگدست فقر و ذلت هک د دانستیبا«د: یگو یم »ریالمن«ر یتفس صاحب

 شهیآنھاھم یعنیآنھاست،  روان دار در اعماق شهیو ر جوش درون یھود، احساسی یابد
باشند،  ھم نیزم یرو یھا نهیگنج تمام کاگر مال یحت کنند، می فقر و ذلت احساس
مسلط  برآنان،  یو ماد یمعنو وزن سر و فقدانکو  مک دار از داشتن شهیر یلذا حس

امر جز  نیدارند و ا دوست ا را تا سر حد پرستشیدن مال آنان هکتا بدانجا  است
 نام ھود بهی یبرا یدولت ییندارد. بر پا یگرید فقر در نھاد آنھا، عامل یدرون احساس

 دولت یک یاساس انکرا اریندارد ز مهیرک هیآ نیبا ا یتضاد چیز، ھین»  لیاسرائ« دولت
 انیھودیچرا که  ست،ین ھود اصال فراھمی یو استقرار، برا ثبات احساس یعنی، یقیحق

 ». است یدر خطر نابود لیاسرائ هککنند  می رکدائما ف
 اتیآ به آنان هکبود  سبب بدان«ھود ی ملت اتیدر ح ذلت نیننگ داستان»  نیا«

 یشکسر هکبود  یرو از آن نیشتند، اک یم ناحق را به امبرانیدند و پیورز یفر مک یالھ
 ملت اتیبار در ح و ذلت نیننگ از داستان : آنچهیعنی» گذشتند یو از حد درم نموده

بر  یو در بدر ذلت انیپا یاز روند ب بعدا ھم هک و آنچه است ھود گذشتهی
و  بیشع چون یالھ یایانب شتنکو أ  خدا به فرشانک سبب د؛ فقط بهیآ یم سرشان

 است، ظالمانه شانیا شتنک هکامر  نیا باور بهو  با علم . آنان : استییحی ا ویرکز
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أ  خداوند هکدند یز چیرا ن ÷  یسیع قتل شدند و توطئه کھولنا تیجنا نیا بکمرت
 س مسعود ابن تیروا به فیشر ثید. در حدیرھان آنان رنگیخود برد و از ن یسو او را به

و أنيب،  قتله رجل مةالقيايوم عذاباً  شد انلاسأ«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده
در  عذاب یاز رو مردم نیتر سخت«:  »ثل�ـمـمـال من ثلـمـ، وملةضال مام�، ونبياً  قتل

 یشوایباشد و پ شتهکرا  یامبریا اوپیشته، کاو را  یامبریپ هک است یامت: مردیروز ق

 .» است رگرانیاز تصو یرگریو تصو یگمراھ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ وَ  �َّ ِينَ ٱَءاَمنُوا ْ وَ  �َّ ِٰ� ٱوَ  �ََّ�َٰرىٰ ٱَهاُدوا ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  �َ  ِٔل�َّ  ِخرِ �ٱ وۡمِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡجرُُهمۡ  فَلَُهمۡ  اوََعِمَل َ�ٰلِحٗ 

َ
 .]۶۲[البقرة:  ﴾٦٢َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَيۡهِمۡ  َخوٌۡف  َوَ�  َر�ِّهِمۡ  ِعندَ  أ

را  ص خاتم رسول ت: رسالیعنی» آوردند مانیا هک یسانک قتیدرحق«
 اند: گفته یبعض »شدند یھودی هک یسانکو «شدند  شانیا روانیپ و از جمله ردهک قیتصد
 » یونصار«ردند ک توبه گوساله از پرستش هک یسانک :یعنیاست، » تابوا« (ھادوا)، یمعنا

 نیفلسط در یا هیقر هک است»  ناصره« یسو به ینسبت ی. نصار انیحی: مسیعنی
را  ÷  حیمس هکشدند  دهینام یرو نصار ا از آنیبود.  هیقر از آن ÷  حیباشد و مس یم

و  شده خارج یھود و نصاری نیاز د هکاند  یقوم » و صائبان«دادند  یاریو  نصرت
د: یگو یم یوجوددارند. طبر ھنوز در عراق از آنان ییایردند و بقاک را پرستش فرشتگان

از  ھمانند مرتدانشود؛  یم دهینام یبرگشت، صائب یگرید نید به ینیاز د سکھر «
مجاھد و  قول - اعلملله وا - باره نیدرا قول نیتر یقو«د: یگو یر میثک اما ابن».  اسالم

 نیبرد نه هکھستند  یگروھ نیصائب ند:یگو یم هک است منبه بن و وھب یو موافقان
 شیخو بر فطرت هکاند یگروھ هکبل ان،کو مشر و مجوس ینصار نیبرد ھودند و نهی

 اد شدهی چھارگانه یھا از گروه»  سکھر « ».ندارند یو مشخص نیمع نیو د بوده یباق
 ستهیار شاکو  آورده مانیا نیخدا وروز بازپس به« ص امبر مایپ در زمان»  هک«
 کاندوھنا و نه بر آنھاست یمیب و نه نزد خداوند محفوظ است باشد، پاداششان ردهک
 نیبعد از آن، اأ  فرمود: خداوند هک است شده تیروا ب عباس از ابن» شوند یم

مَِن  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقبََل  فَلَن ادِينٗ  ۡسَ�ٰمِ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ َوَمن يَبۡ ﴿فرمود:  را نازل هیآ
 ید، ھرگز از ویبجو گر)ی(د ینید جز اسالم هکو ھر« .]۸۵[آل عمران:  ﴾٨٥َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ

 .»است ارانکانیاز ز آخرتشود و در  ینم رفتهیپذ
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 س یفارس سلمان درباره هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران
رد و ک انیب ص خدا رسول خود را به یفارس ارانی او داستان هک یرا ھنگامیشد ز نازل

 ص خدا رسول دند.یشک یشما را م بودند و انتظار بعثت شیاینماز و ن اھل گفت: آنان
 نیا . و چون گشت نیاندوھگ امر سخت نیاز ا س سلمان». در دوزخند آنان«فرمودند: 

با  هیآ نیا«د: یگو یر میثک ابن». برداشتند را از سرم یوھک ییگو«شد، گفت:  نازل هیآ
 س عباس ابن تیرا روایندارد ز یمنافات چیشده،ھ نقل س عباس از ابن هکباال  تیروا

و  و روش راه چیھ سک چیاز ھ ص خدا رسول بعد از بعثت هک است یمعن نیناظر برا
از  ست، اما قبلین رفتهیباشد، پذ ص یمحمد عتیبا شر موافق هک جز آنچه یعمل

 یرویپ امبر زمانشیخود از پ در زمانھرکس  ه:ک است نیا مکح ص خدا رسول بعثت
 .» است ونجات تیھدا باشد، او از اھل ردهک

َخۡذنَا �ذۡ ﴿
َ
ورَ ٱ فَۡوقَُ�مُ  َوَرَ�ۡعَنا ِميَ�َٰقُ�مۡ  أ ٓ  لطُّ �ٖ  َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م ُخُذواْ َما ْ ذۡ َوٱ بُِقوَّ َما  ُكُروا

 .]۶۳[البقرة:  ﴾٦٣َ�تَُّقونَ  �ِيهِ لََعلَُّ�مۡ 
 آنچه بهاینکه  بر»  میگرفت مکمح یمانیاز شما پ هک گاه آن«ھود ی یا» دیاد آری و به«

 مبعوث رسالت به هک یالھ امبرانیپ د و بهینک عمل میا ردهک بر شما مشروع در تورات
 هک است یوھک طور: نام»  میو طور را بر فراز شما افراشت«د یآور مانیگردند، ا یم

 ه: چونک اند نوشته از مفسران یاری. بس گفت سخن ÷  یبا موس در آن أ خداوند
 رابا خود آورد، به تورات و الواح در طور بازگشت یگاه) الھ (وعده قاتیاز م ÷  یموس

 آنھا عمل گفتند: به د. اما آنانینک د و بدانھا عملیریرا بگ گفت: الواح لیاسرائ یبن
 د. پسیبگو توسخن ز ھمچونیآنھا با ما ن خداوند دربارهاینکه  مگر م،ینک ینم

 یک آن طول هکرا  نیفلسط یوھھاکاز  یوھکداد تا  فرمان فرشتگان به أخداوند
قرار  سرشان یبر باال یبانیسا و چون ندهکھود بود، از جا بری اردوگاه اندازه و به فرسنگ

 ی: با عزمیعنی» جد و جھد م، بهیا شماداده را به آنچه«شد:  گفته آنان به گاه دھند، آن
؛  صورت نیر اید، در غیفگنین ینارک را به آن هکدیو تعھد بسپار» دیریبگ« مکاستوار و مح

 به أ خدا یاز سر توبه، برا لیاسرائ یھنگام، بن نیدرا د.یآ یبر سر شما فرود م وهک
 را گرفتند. مان، توراتیپ نیا در افتادند و با تعھد به سجده

 برسرشان وهکمبادا  هک آن میرا از بیبود ز بدنشان مهیبر ن آنان سجده هک است نقل
 در حال گرآنید میو ن در سجده از بدنشان یمین هکدر افتادند  سجده به یفتد، طوریب
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د، با خود گفتند: یرھان عذاب را از آن آنانأل  یخدا بود و چون وهک یسو به ستنینگر
ز بر ین ! و بعد از آن رفتیراپذ آنأ  را خداوندیز ستین سجده نیبھتر از ا یا سجده

 ردند.ک یم سجده شیخو بدن طرف یک
 دینکرا حفظ  تورات هک است نیمراد ا» دیخاطر بسپار است، به را در آن و آنچه«
تورات،  به و با عمل» دییتقوا گرا به هکباشد «د ینک عمل د و بدانیرا بدان تا آن

 یالھ یتابھاک از فروفرستادن ! ھدف ید. آریوارھ ا از گناھانی دوزخ ازآتش
در  دنیشیاند بدون الفاظ قرآن به و ترنم لیترت صرف ن،یبنابرا بدانھاست عمل

 به فیشر ثیدر حد هک ست، چنانین یا دهید فایآن، مف امکاح به اندرزھا وعمل

رش  من نإ«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س ید خدریابوسع تیروا
مردم،  نیاز بدتر گمان یب« »ء منهيش إىل يقرأ القرآن، اليرعوي فاسقاً  رجالً  انلاس

 : خواندنیعنی. »ستدیا یباز نم از آن یزیخواند و در برابر چ یرا م قرآن هک است یفاسق
 ند.ک یجاد نمیا یریو تأث انکت چیدر او ھ قرآن

﴿ ۡ ِ ٱ فَۡضُل  فَلَۡوَ�  َ�ٰلَِكۖ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ُتمُ�مَّ تََو�َّ لَُكنُتم ّمَِن  َورَۡ�َُتُهۥ ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
 .]۶۴[البقرة:  ﴾٦٤َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ

: از یعنی» دیردک اعراض« مانیپ دادن»  بعد از آن! « انیھودی یا» شما سپس«
» او بر شمانبود خدا و رحمت و اگر فضل«د یگرداند یشد، رو از شما گرفته هک یمانیپ

از  مسلما«د یردک قرار داد و توبه شیخو و رحمت شما را مورد لطفاینکه  به
 ».دیبود« ا و آخرتیدن سعادت از بازندگان :یعنی » ارانکانیز

ِينَ ٱ َعلِۡمُتمُ  َولََقدۡ ﴿ ْ �ۡ ٱ �َّ بۡ ٱ ِ�  ِمنُ�مۡ  تََدۡوا ْ  لَُهمۡ  َناَ�ُقلۡ  ِت لسَّ  ﴾٦٥�َ  َِٔ�ِٰ�  قَِرَدةً  ُكونُوا
 .]۶۵[البقرة: 

 انیھودی آنان» دیشناخت ردند، خوبکتجاوز  در روز شنبه هکاز شما را  یسانکو «
 در روزشنبه انیھودیرا یستند زکش رنگیرا با ن روز شنبه حرمت هکبودند »  لهیأ« هیقر
 ردهک یطراح یا لهیم، حکح نیز از ایگر یارھا مأمور بودند، اما براک نمودن لیتعط به

)  ۱۶۲ - ۱۶۶ اتی(آ اعراف در سوره داستانشان هکپرداختند،  یار ماھکش به و در آن
 نهیبوز : بهیعنی» دیباش طردشده ینگانیم: بوزیگفت آنان به پس«د. یآ یم لیتفص به

بود  نیا آنان ین، جزایبنابرا د.یھست ارزش یو ب لیر و ذلیحق هک ید، در حالیشو مسخ
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 نند و ھمچونک یزندگ شهیواند عقل ، بدون ردهک تنزل محض یوانیح مرتبه به هک
 .فرو روند شیخو در شھوات نگانیبوز

 و صورت لکشد و در ش مسخھایشان  صورت ه:کبر آنند  جمھور مفسران
روز بخورد،  از سه شیتواند ب یشود، نم یم مسخکه  کسی ؛ است یشدند. گفتن نهیبوز

و  یصور ھم آنان مسخ هک است آن حیصح«د: یگو یر میثک ند. ابنک یاشامد و زندگیب

 ». اعلمالله و -بود  یمعنو ھم

 .]۶۶[البقرة:  ﴾٦٦ّلِۡلُمتَّقِ�َ  َوَموِۡعَظةٗ  َخۡلَفَها َوَما يََدۡ�َها َ�ۡ�َ  لَِّما نََ�ٰٗ�  َ�َٰهافََجَعلۡ ﴿

 ردندکتجاوز  أ خدا از فرمان آن مردم هکرا »  لهیأ« هی: قریعنی» را و ما آن«
 آن شیشاپیپ هک یقوم یبرا« است ال: ھشدار و عبرتکن»  میدیگردان یالکن«

از  پس هک قوم و آن«ستند یز یم زمان در آن هک یمردم ی: برایعنی» بودند هیقر
 ازآنان پس هک»  ارانکزیپرھ یبرا« یو ھشدار»  یرا پند و آن« ندهیآھای  زمان در» ندیآ آنان

 هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیدر حد».  میدیگردان«ند یآ یم امتیتا روز ق

 بأد�اهللا  ايلهود فتستحلوا �ارم ترت�بوا ما ارت�بت ال«فرمودند:  ص خدا رسول

 .»دیبشمار حالل یا لهیح نیمترکرا با  یالھ محارم هکد، یھود نشوی اعمال بکمرت« .»احليل

َ ٱإِنَّ  لَِقۡوِمهِۦٓ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ ۖ  تَۡذَ�ُوا ْ  َ�َقَرٗة َ�تَِّخُذنَا قَالُٓوا

َ
 قَاَل  ُهُزٗو�ۖ  �

ُعوذُ 
َ
ِ بِٱ أ نۡ  �َّ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 .]۶۷[البقرة:  ﴾٦٧َ�ِٰهلِ�َ لۡ ٱ ِمنَ  أ

 آن قتل هیدر قض هکد یآوراد ی ما را بر خود به نعمت نی! ا لیاسرائ یبن یا» و«
گفت: خدا  قومش به یموس هک یھنگام«؛  میردک را خرق شما عادت یبرا یھودی

 ».دیرا سر ببر یگاو ماده هکدھد  یم شما فرمان به
 و تنھا وارثش داشت یالنک ثروت هکبود  یمیمرد عق لیاسرائ یبن انیدر م
و  شتکاو را ثروت، شبانگاه آن تصاحب شهیاند به اش برادرزاده بود، پس اش برادرزاده
 قاتل آنان هکردکادعا  محل آن اھل هیعل آن یو فردا انداخت یا محله را به جسدش

شد، در کب مسلحانه یریدرگ ار بهکبود  یکو نزد باال گرفت شان میان شکشمکند، یاو
گر را ید یک د و خونیشک یم گر اسلحهید یکگفتند: چرا بر  خردمندانشان ھنگام نیا
 یداور به ÷  ینزد موس پس ؟ شماست انیامبر خدا در میپکه  حالی د، دریزیر یم

نند... ک را ذبح یگاو هکداد  فرمان قتیحق شدن روشن یبرا أ رفتند. و خداوند
خدا  به برم یم ؟ گفت: پناه ینک یم شخندیا ما را ریگفتند: آ« ÷  یموس به آنان یول
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 او بدان هک دھم یم نسبت خداوند متعال به را یارک : چگونهیعنی » باشم از جاھالن هک
شوند؟  بکرا مرت آن فقط جاھالن است نکمم هک است یارک نی؟ ا است نداده فرمان

 زند؟. یسر م از عقال ھستم هک من چون یسکاز  سانه چ ھودهیار بک نیا

﴿ ْ ۚ  عُ دۡ ٱقَالُوا َا َما ِ�َ ٞ  إِنَُّهۥ قَاَل  َ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ َها َ�َقَرة  بِۡ�رٌ  َوَ�  فَارِٞض  �َّ  َ�ُقوُل إِ�َّ
ْ �ۡ فَٱ َ�ٰلَِكۖ  َ�ۡ�َ  َعَواُنۢ   .]۶۸[البقرة:  ﴾٦٨َمُرونَ َما تُؤۡ  َعلُوا
ند. گفت: ک گاو را بر ما روشن آن یچگونگ هک ما بخواه یبرا گفتند: از پروردگارت«

 است یر: گاو خردسالکب »رکب و نه«ر یو پ : مسنفارض» ریپ نه است یگاو د آنیفرما یم
 یگاو . وآن است یو جوان یریپ انیدر م»  نینابیب انسالیم«باشد  نشده ھنوز آبستن هک

رار کت نیا» دیدھ د، انجامیا افتهیدستور  آنچه پس«باشد  دهییزا مکا دو شی یک هک است
 سعباس بود. ابنشان  لجاجت و یدربرابر سرسختشان  برای یخیگاو، توب ذبح به فرمان

ردند، ک یم را ذبح یدادند وھر گاو یم را انجام آغاز، فرمان در ھمان اگر آنان«د: یگو یم
 بر آنان ھمأل  یگرفتند و خدا بر خود سخت یشد، ول یم رفتهیپذ ار از آنانک نیا

 ». گرفت سخت

﴿ ْ َا َما لَوۡ  عُ دۡ ٱقَالُوا ۚ َ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ ٞ  إِنَُّهۥ قَاَل  ُ�َها َها َ�َقَرة  لَّۡوُ�َها فَاقِعٞ  َصۡفَرآءُ  َ�ُقوُل إِ�َّ
ِٰظرِ�نَ ٱ �َُ�ُّ   .]۶۹[البقرة:  ﴾٦٩ل�َّ

 نیا ؟» است چگونه رنگش هکند ک ما روشن یبرا بخواه گفتند: از پروردگارت«
باشد.  یم شان یشگیو ھم یعادت یریسختگ به انگر بازگشتشانیب آنان سؤال

 شرط هکندارد، بل یضرورت سؤال نیا طرح هک نگفت آنان در پاسخ ھم خداوندبزرگ
 لکرامش صفت با آن یگاو به یابی آن، دست برآوردن هکرد، ک الزام را بر آنان یگرید
بود،  شان یریوسختگ در برابر تعنت آنان یبرا ید، مجازاتیشرط جد نیساخت، و ا یم

 دست یکزرد،  است یگاو ماده د: آنیفرما یم« ؛ خداوند بزرگ» گفت« ÷  یموس پس
را شاد  نندگانیب رنگش هک« ستین یگرید از رنگ یا زهیآم چیھ در آن هک»  و روشن

 سازد. یم زده و شگفت» ندک یم

﴿ ْ َا َما ِ�َ إِنَّ  عُ دۡ ٱقَالُوا ٓ  َنا�ََ�ٰبََه َعلَيۡ  َقرَ ۡ�َ ٱَ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ ا ُ ٱ َشآءَ  إِن ��َّ َّ� 
 .]۷۰[البقرة:  ﴾٧٠َتُدونَ لَُمهۡ 

 یذات یریسختگ به هکبرنداشته، بل دست شان یاز گمراھ باز ھم اما آنان
 یگاو چگونه آن هکند ک تا بر ما روشن بخواه گفتند: از پروردگارت«و برگشتند  شیخو
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 رنگ یدارا یگاوھا : چونیعنی»  شده گاو بر ما مشتبه ماده نیا را چند و چونی؟ز است
گاو،  نیدامک میدان یو نم مانده دهیبر ما پوش نیگاو مع خود آن فراوانند، لذا زردخالص

 هک یدرصورت »شد میخواھ تیحتما ھدا« »شاءاهللا ما انو«؟  مورد نظر پروردگار ماست
 شود. داده یشتریب حیتوض باره نیما در ا یبرا

ٞ  ۥقَاَل إِنَّهُ ﴿ َها َ�َقَرة  ٱ تُثِ�ُ  َذلُولٞ  �َّ  َ�ُقوُل إِ�َّ
َ
 ِشيَةَ  �َّ  ُمَسلََّمةٞ  ۡرَث �َۡ ٱ ِ� َوَ� �َسۡ  �َض ۡ�

 ۚ ْ  �ِيَها � �َۡ بِٱ َت ِجئۡ  �نَ لۡ ٱ قَالُوا  .]۷۱[البقرة:  ﴾٧١َعلُونَ فََذَ�ُوَها َوَما َ�ُدواْ َ�فۡ  ّقِ

 آن قتید: درحقیفرما یم« : خداوند متعالیعنی»  یو« ÷  یموس»  گفت«
و  فیرا ضع ار، آنک هک است یذلول: گاو»  است ذلول نه هک است یگاو ماده

» ندک یاریشتزار را آبک و نه« شتک یبرا» ندکار یرا ش نیتا زم« دهیرنجورنگردان
 شود ار گرفتهک به یشاورزک آب دنیشکدر  هک ستیز نین شکآب واناتی: ازحیعنی

 ازرنگ یا و رگه هکل چیجز زرد خالص، ھ هک»  است رنگیک«و  بیع یب»  تندرست«
 نونکا : ھمیعنی»  یآورد درست سخن کنیگفتند: ا. « ستین آن بر پوست یگرید

 هک یردک انیما ب یرا برا یقتیو حق یساخت روشن یخوب ما به یرا برا آن اوصاف
 نیا به گاو موصوف هک است نقل». دندیرا سر بر آن پس«رد. ک درنگ د دربرابر آنیبا یم

را  یآن، فرمان آوردند و با ذبح دست به از زر خالص آن پوست ردنکرا برابر با پر صفات
 شتنیرا بر خو آن یاجرا خود نحوه آنان بود، اما و گشاده آسان در اصل هکردند کاجرا 
از  ز درواقعی) نیآورد درست سخن کنیه: (اک سخنشان نیساختند. ا لکو مش تنگ

 روشنشان  برای را یالھ اول، فرمان از ھمان ÷  یموس رایبود ز یشکو سر تعنت یرو
 لیدل به» نندکار را نک نیا هکبود  یکو نزد«بود.  آورده درست بود و سخن ساخته

،  قاتل و افشاشدن ییرسوا ا از ترسیآن،  یبھا ا باالبودنی اوصاف، با آن یگاو افتنین
از  س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیدند. در حدیرا تراش یلیاسرائ یبن یھا بھانه ھمه آن

لله شاءا گفتند: ما ان ینم لیاسرائ یاگر بن«فرمودند:  هک است آمده ص خدا رسول
آغاز  شدند و اگر در ھمان ینم گاو موفق آن افتنی شد؛ ھرگز به میخواھ ابیحتما راھ

 یشد، ول یم رفتهیپذ نا از آنانیقیردند، ک یم گرفتند و ذبح یاز گاوھا را م یار، گاوک
 ». گرفت سخت بر آنان ھم أ گرفتند و خداوند برخود سخت

 یو اصرار و پافشار نیدر د یریگ ه: سختکشود  یم دانسته اتیآ نیاز ا
 فیشر ثیدر حد هک ست، چنانین یا دهیار پسندک، ینیار در امور دیبس ردنک برسؤال



  تفسیر انوار القرآن  ۶۲

 نإ« فرمودند: ص خدا رسول هک است آمده س وقاص یاب از سعد بن مسلم تیروا به
�، ـمـمسلـال ىلع �رم ء لميش عن سأل من جرماً  �ـمـمسلـال يف �ـمـمسلـال عظمأ

بر مسلمانان،  از نظر جرم مسلمانانترین  بزرگ ھمانا« .»مسأتله جلأ من عليهم فحرم
 سؤال سبب به یده، ولینگرد حرام ز بر مسلمانانیچ آن هکند ک سؤال یزیاز چ هک است یسک

 .» است شده حرام ، بر آنانیو

ٰ�ُ�مۡ فَٱ َ�ۡفٗسا َ�َتۡلُتمۡ  �ذۡ ﴿ َّ�  ۖ ُ َوٱ �ِيَها ا رِجٞ ُ�ۡ  �َّ  .]۷۲[البقرة:  ﴾٧٢تَۡ�ُتُمونَ  ُكنُتمۡ  مَّ
»  زهیست او به د و دربارهیشتکرا  یشخص چون هک! « انیھودی یا» دیاد آری و به«

و  دفع را از خود تیاز شما جنا یکھر هک یا گونه به» دیپرداخت«گر ید یکبا  شکشمکو
 هک است یزیچ نندهکارکو خداوند آش« من نه اوست قاتل هکداد،  یم نسبت یگرید به

 ناحق. قتل آن هیخود از قض انیدر م» دیساخت یم پنھان

ۚ بَِبعۡ  ُ�وهُ ۡ�ِ ٱ َناَ�ُقلۡ ﴿ ُ ٱ يُۡ�ِ  َكَ�ٰلَِك  ِضَها ۡ ٱ �َّ  لََعلَُّ�مۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�رِ�ُ�مۡ  َمۡوَ�ٰ ل
 .]۷۳[البقرة:  ﴾٧٣َ�ۡعقِلُونَ 

 أ خداوند گاه و زدند، آن» دیبزن« مقتول»  آن گاو را به بدن از یم: بخشیگفت پس«
 : با زندهیعنی» نیچن نیخداوند ا«رد ک یخود را معرف و او قاتل ساخت او را زنده

 نیابورز هک است آمده فیشر ثیدر حد». ندک یم را زنده مردگان« نیچن نیا یردنک
ند؟ ک یم زنده چگونهرا  مردگان أ د: خداوندیپرس ص خدا از رسول س یلیعق

و  کخش ییواد به نونکا تا یآ« .»خرضا به مررت ثم بواد محل ما مررتأ«فرمودند: 

!  ام گفت: چرا، رفته » یباش دهید بودنش زار سبزه را در وقت گر آنیبار د هک یا نرفته علف یب

 »و«». ندک یم زنده نیچن نیرا ا مردگان خداوند«: » یوتـمـالاهللا  یحي کذلك«فرمودند: 

 قدرت مالکبر  دال لیھا و دال : نشانهیعنی» را شیخو معجزات« نیچن نیا أ خداوند
 ».دیشیندیاند تابینما یشما م به«را  شیخو

 بودن مطلق و مردگان ساختن زنده درباره»  بقره« جا از سوره در پنج خداوند بزرگ
 است:  گفته باره، سخن نیدر ا شیخو قدرت
 . داستان نیدر ا -۱
-طور رفتند  وهک به ÷  یبا موس هک لیاسرائ یبن ندگانینما ساختن زندهدر  -۲

 . گذشت داستانشان هک



 ۶۳ سوره بقره

که  حالی رفتند، در رونیب ارشانیاز د مرگ میاز ب هک یسانک در داستان -۳
 بودند. تن ھزاران

 .÷  یر نبیعز در داستان -۴
 .÷  میابراھ در داستان -۵

ِ ۡ�ِ َكٱ فَِ�َ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  قُلُوُ�ُ�م ُ�مَّ قََسۡت ﴿ وۡ  َجاَرة
َ
َشدُّ  أ

َ
ۚ  أ ِ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  �نَّ  قَۡسَوٗة  َجاَرة

ُر ِمنۡ   ٱ هُ لََما َ�َتَفجَّ
َ
�ۡ ۚ ُق َ�َيخۡ لَمَ  َها�نَّ مِنۡ  نَۡ�ُٰر قَّ ۡ ٱ ِمۡنهُ  ُرجُ ا �َشَّ ۚ ل  مِنۡ  َ�ۡهبُِط  لََما َها�نَّ ِمنۡ  َمآُء

ِۗ ٱ َيةِ شۡ خَ  ُ ٱَوَما  �َّ ا َ�عۡ  �َّ  .]۷۴[البقرة:  ﴾٧٤َملُونَ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
 تانیدلھا« مقتول ساختن : بعد از زندهیعنی»  واقعه نیبعد از ا سپس«

 یالھ در برابر معجزات میو تسل یو باورمند از انابت تانیھا : دلیعنی» دیگرد سخت
 یدر معرف یو گفتن و سخن مقتول ساختن شما زنده هک شد، با وجود آن یخال

 نیا خالف یرد تا شما موضعک یم جابیا هک ید، امریردک را مشاھده شیخو قاتل
 ھمانند سنگ«شد  سخت تانیبود، دلھا ید میبا آنچه سکد، اما بر عیباش داشته

ھای  دل و مانند سنگ یاز شما در سخت یبرخھای  دل :یعنی»  تر از آن اسختی
از آنھا  هکھستند ھا  سنگ از یبعض هکچرا« است تر از سنگ گر سختید یبرخ
 و درختان اھانیو گ دهیگردان را زنده نی، زم بارانیجو و آن» افدکش یم بارانیجو
و » دیآ یم رونیاز آنھا ب افد و آبکش یاز آنھا م یا و پاره«اند یرو یرام

» زدیر یخدا فرو م میاز آنھا از ب یو برخ«شود  یر میسودمند از آنھا سراز یساران چشمه
 با وجود ھمهھا  سنگ نی! ا آدم یبن گمراھان یا ھا. پسه ھا و صخر وهکاز سر
 . تر است شما نرمھای  دل خود، از صالبت
 سنگ در یو فروتن خشوع هکوجود ندارد  لیتأو نیا به یازین«د: یگو یم یراز امام

 در سنگ تاقیرا حق صفت نیا متعال یخدا هک د گفتیبا هکم، بلیمجاز بدان را از باب
احد  وهک وصف در ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد هک ند، چنانیآفر یم

را  آن دارد و ما ھم ما را دوست هک است یوھک نی: ا �بنا و�به هذا جبل«فرمودند: 
(حنانه) از  ص یمسجدالنب ستون ردنک ناله فیشر ثیحد ھمچنان».  میدار دوست

منبر بر  و به ردهکعبور  نار آنکمنبر، از  بعد از نصب هک ص خدا رسول فراق
 هک است آمده مسلم تیروا به فیشر ثیدر حد نیمتواتر. ھمچن است یثینشستند؛ حد

 سالم بر من هکدر م بعثتم از قبل هکرا  یسنگ من«فرمودند:  ص خدا رسول



  تفسیر انوار القرآن  ۶۴

 یتا زمان هکبل»  ستین د، غافلینک یم و خدا از آنچه«».  شناسم یم نونکا گفت، ھم یم
 آمده فیشر فیشر ثی. در حد شما را فرو خواھدگرفت گاه آن دھد، یمتان  مھلت نیمع

 ن�القلب، و ةبغ� ذكر اهللا قسو الالكم ةكرث نإبغ� ذكر اهللا، ف لالكما ت�رثوا ال«است: 
را ید زییار نگویبس سخن أ رخداکر ذیغ به« .» القايس اهللا القلب من بعد انلاسأ

 نیسنگدل، دورتر شخص او قطع است قلب قساوت، أ  خدار کر ذیغ ار بهیبس گفتن سخن

 .»باشد یم أ از خدا مردم

َ�َتۡطَمُعونَ ﴿
َ
ن أ

َ
ْ  أ ِ ٱ َكَ�ٰمَ  �َۡسَمُعونَ  ّمِۡنُهمۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  َوقَدۡ  لَُ�مۡ  يُۡؤِمُنوا  ۥُ�مَّ ُ�َّرِفُونَهُ  �َّ

 .]۷۵[البقرة:  ﴾٧٥َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  َ�َقلُوهُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ 
: شمارا یعنی ؟»اورندیب مانیشما ا به انیھودی هک! « مؤمنان یا» دیدار ا طمعیآ«
 »خدا المک از آنان یگروھ هک با آن«ند؟ یبگو یکشما لب دعوت و به ردهک قیتصد

 امشکواح اتیآ افتنیو در»  دنشیرا بعد از فھم آن دند، سپسیشن یرا م« : توراتیعنی
از  استنکا یدرتورات،  یالفاظ آنھا افزودن یھا فیتحر و از جمله» ردندک یم فیتحر«

منظور بود  نیا به آن حرام نمودن ا حاللیر آن، یغ به از آن یزیچ ردنک لیا تبدیآن، 
ر ییبود: تغ جمله ز از آنیگردد. ون مطابقشان  ھوسھای ھا و با خواھش آن امکاح هک

از  یحدود الھ ردنکبود: ساقط  جمله از آنو  در تورات ص خدا رسول اوصاف دادن
 آنچه هکدانستند  یم هک : با آنیعنی »دانستند یم ھم و خودشان. « شیخو اشراف

 تیفکی ھمان به امشکاح غیدرتبلأ  با دستور خدا هک است یفیتحر کنند، می
و  در حال چگونه شدند؛ پس یم عمل نیا بکمرت ھم باز یاست، ول آن، مخالف یقیحق

 د؟یورز یم طمع شدنشان مسلمان ، به نیچن نیا یوضع
 درباره هیآ نیا«ند: یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب و مقاتل س عباس ابن

طورببرد و  وهک د تا با خود بهیرا برگز آنان ÷  یموس هکشد  نازل یانیھودی ھفتاد تن
 ÷  یموس به خطاب شیامر و نھ را در حالأ  خدا المکبدانجا رفتند،  یبا و چون

 یشدند:گروھ برگشتند، دو گروه شیخو قوم انیم به هک یھنگامدند، اما یشن
ردند و ک فیرا تحر گر آنید یباز گفتند و گروھ یراست بود، به هک را چنان قتیحق

ارھا را ک نید، ایگفت: اگر توانست یمأ  خداوند هک است نیما ا دهیگفتند: شن
شتر یب اما». دیندھ ست، آنھا را انجامین کید، بایاگر نتوانست ید ولیدھ انجام



 ۶۵ سوره بقره

 حضرت اوصاف و رجم هیآ هکشد  نازل یانیھودی درباره مهیرک هیآ هکبرآنند  مفسران
 ر دادند.ییرا تغ در تورات ص محمد

ِينَ ٱ�َذا لَُقواْ ﴿ ْ َءاَمُنواْ قَالُوٓ  �َّ ْ  َ�ۡعٖض  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َخَ�  �ذَا َءاَمنَّا ا ثُوَ�ُهم قَالُٓوا ُ�َّدِ
َ
 بَِما �

ُ ٱ َ�َتحَ  وُ�م ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ فََ�  ِعنَد َرّ�ُِ�مۚۡ  بِهِۦ ِ�َُحآجُّ
َ
 .]۷۶[البقرة:  ﴾٧٦َ�ۡعقِلُونَ  أ

.  میا آورده مانیند: ما ایگو یروبرو شوند، م با مؤمنان«ھود ی منافقان»  و چون«
با  شهیپ نفاق انیھودی نیا : چونیعنی» نندک یم گر خلوتیبا ھمد یووقت

خدا بر  ا آنچهیآ«ز یآم عتاب یآنھا با لحن به» ندیگو یم« کنند، می خلوت منافقانشان
 أ خداوند هک یا در مورد عذابی: آیعنی ؟»دیگذار یم انیدرم است، با آنان شماگشوده

 بر شماحجت خداوند با آن شگاهیتا در پ«د ییگو یم سخن رده، با مؤمنانک مکبرشما ح
بر شما  أ خداوند هک یرا از عذاب : مسلمانانیعنی.  است محاجه: ابراز حجت ؟»آورند

گاهک مکح ر یثک شود. اما ابن یم شما هیعلشان  برای یخود حجت نیا هکد ینساز رده، آ
 هک د با آنینک یامبرخداست، اقرار میمحمد پ هکامر  نیا ا بهیآ«د: یگو یم آن یدر معنا
 موضوع نی؟ ا است شده گرفته مانیپ ازشما یاز و یرویبر پ در تورات هکد یدان یخود م

 شما چه سخنان نیاز ا هک ؟»دیشیاند یمگر نم« »دییننما اعتراف آن د و بهینکار کرا ان
 مسلمان انیھودیاز  یگروھ هکبود  گونه نیا تیوضع ! ید؟ آریآ ید میپد ییھا انیز

 انکایبر ن یالھ مجازات نزول سبب هکبودند  نانیو ھم ردندک شهیپ نفاق شده، سپس
 ردند.ک یبازگو م عرب مؤمنان خود را به

 به در روز حمله ص خدا د: رسولیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیمجاھد در ب
 برادران یا«گفتند:  آنان به ستادند و خطابیا شانیھا نار قلعهک، در  ظهیقر یھود بنی

خود را از  اوصاف نیا هک انیھودی!»  طاغوت پرستشگران یو ا !ھاکخو برادران یا !ھا نهیبوز
 ص محمد رابه اوصافمان یسک گر گفتند: چهید یک دند، بهیشن ص خدا رسول زبان

را  ا آنچهی! آ است ردهکدرز ن رونیب خود ما به انیخبرھا جز از م نیاست، ا خبر داده
 هیعل ید تا حجتیگذار یم انیدر م رده، با مؤمنانک مکح بر شما از عذاب أ خداوند
 شد. نازل مهیرک هیآ هکبود  ھمانگردد؟  خودتان

َو َ� َ�عۡ ﴿
َ
نَّ  لَُمونَ أ

َ
َ ٱ أ ونَ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ  .]۷۷[البقرة:  ﴾٧٧ُ�ۡعلُِنونَ  َوَما �ُِ�ُّ

 ص محمد به شیفر خوکاز » دارند یم دهیرا پوش خداوند آنچه هکدانند  یا نمیآ«
از  »نندک یار مکآشرا  و آنچه«کنند  می گر خلوتیبا ھمد هک یدر ھنگام یو بیذکوت



  تفسیر انوار القرآن  ۶۶

 .؟»داند یم« با مؤمنان مالقات خود در ھنگام ار و سخنانک

ّمِيُّونَ  ُهمۡ َوِمنۡ ﴿
ُ
ٓ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ َماِ�َّ  إِ�َّ

َ
 .]۷۸[البقرة:  ﴾٧٨َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  أ

 هکھستند  یسواد یب گروه انیھودی: از یعنی» ھستند ییھا یام از آنان یو بعض«
 یآرزوھا را جز یآسمان تابک هک« است جھت نیھم دانند، به یرا نم و خواندن نوشتن

 ستهیشا اعمال سبب به آنان هک نیو دروغ خام یآرزو نیمانند ا» دانند ینم یباطل
 دهیآمرز داشتند، یصالح انینیشیپ - شیباور خو به - هک سبب ا بدانیخود،  ییادعا

و  زبان لق جزلق : آنانیعنیاست،  خواندن یمعن به»  یامان« اند: گفته یشوند. بعض یم
» بافند یوفقط پندار م«دانند  ینم از تورات یگریز دیفھم، چ وار بدون یطوط خواندن

د یتقل را به آن هک است کیمت یو پندار اذب، فقط بر گمانک یباورھا گونه نی: ایعنی
 قیحقا یسو به دھد تاچشمانشان ینم اجازه آنان به هک است عامل نیاند و ھم افتهیدر

 و نوشتن خواندن هکرا  ازمردان یسانک اعراب«د: یگو یم یر طبریجر باز شود. ابن
 آنان به یرو نیدادند و از ا یم نسبت مادرانشان به یو نادان دانستند، از نظر جھل ینم
 ».گفتند یم یام

 صالح سلف هک است، چنان امکاح د و اصولید در عقایتقل بطالن لیمه، دلیرک هیآ نیا
در  ! یاند. آر داشته اجماع دهید در عقیتقل ه، بر بطالنیاول قرن و در سه در صدر اسالم

 افتیاز علما در آن وبرھان لیبا دل را ھمراه شیخو دهی، عق دانش یب عصر، مردم آن
 ردند.ک ید نمیتقل شانیاز ا ورانهکورکو  نموده

ِينَ  لٞ فََو�ۡ ﴿ يۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ يَۡ�ُتُبونَ  ّلِ�َّ
َ
ِ ٱ ِعندِ  مِنۡ  َ�َٰذا َ�ُقولُونَ  ُ�مَّ  ِديِهمۡ بِ� ْ لِيَشۡ  �َّ وا  بِهِۦ َ�ُ

َُّهم فََوۡ�لٞ  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  ا ل يِۡديهِمۡ  َكَتَبۡت  ّمِمَّ
َ
َُّهم َوَوۡ�لٞ  � ا ل  .]۷۹[البقرة:  ﴾٧٩يَۡ�ِسُبونَ  ّمِمَّ

 هک آنچه مطابق» را تابک هکباد  یسانکبر « یستیو ن تک: ھالیعنی»  یوا پس«
 یکن هک با آن» سندینو یخود م یھا با دست«کند  می القا آنان به شان ینفسان یھواھا

از  نیا ند:یگو یم سپس« ساز خود آنھاست و دست نوشته تاب، دستک نیا هکدانند  یم
 فیتحر به سندگان، فقطینو نی: ایعنی» آرند دست به یزیناچ یبھا تا بدان خداست جانب
و  و در محافل گذارند یفراتر م حد ھم نیپا را از ا هکبل ردهکتفا نکا یالھ تابک لیو تبد

 بزرگ تیجنا نیبا ا تا !!» خداست از جانب نیا«ه: کدھند  یندا در م نیچن مجالسشان
 شیخو دست به از آنچه بر آنان یوا پس«آورند  دست را به یارزش یز و بیناچ یش، بھایخو

 دست به از آنچه بر آنان یو وا« سبحان یخدا نام به نیدروغ یھا از بر ساخته »اند نوشته
 . قیحقا فیو تحر ینید امکاح از رشوت، در برابر فروش» آورند یم
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». شد نازل تابک اھل درباره مهیرک هیآ نیا«اند:  گفته نزول سبب انیدر ب مفسران
 ص رمکامبرایپ لیوشما اوصاف هکشد  نازل یانیھودی درباره هیآ نیا«د: یگو یم س عباس

بود:  شده فیتوص نیچن درتورات ص رمکا رسول لیشما». ر دادندییتغ را در تورات
، »با داردیز یمجعد و صورت یاست، موھا دارد، چھار شانه اهیس یچشمان امبر خاتمیپ«

در  یو اوصاف«و گفتند:  ر دادهییرا تغ اوصاف نیاز سر حسد و تجاوز، ا انیھودیاما 
 ».دارد افتاده یو موھا یآب یبلند، چشمان یه: قدک است نیچن تورات

َنا ﴿ ْ لَن َ�َمسَّ ٓ  �َّارُ ٱَوقَالُوا يَّاٗما إِ�َّ
َ
�  ۚ ۡعُدوَدٗة َۡذُ�مۡ  قُۡل  مَّ َّ�

َ
ِ ٱ ِعندَ  �  ُ�ۡلَِف  فَلَن ٗداَ�هۡ  �َّ

ُ ٱ ۥٓۖ َ�هۡ  �َّ مۡ  َدهُ
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُونَ  أ  .]۸۰[البقرة:  ﴾٨٠لَُمونَ َما َ� َ�عۡ  �َّ

 ».رسد یما نم چند، به ییجز روزھا دوزخ و گفتند: ھرگز آتش«

گفتند:  یم انیھودی«د: یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب ب عباس ابن
روزدر  یکا، فقط یدن امیاز ا ھزار سال یکو ما دربرابر ھر  است ھزار سال ا ھفتیعمردن
در ». شود یم قطع و سپس روز است ھفتما فقط  عذاب م، پسیشو یم عذاب دوزخ

را  گوساله هک یشب چھل مدت ما فقط به: «گفتند یآنھا م هک است آمده یگرید تیروا
 هکد؟ یا از خدا گرفته یمانیپ« باره نیدر ا» بگو: مگر». « میشو یم م، عذابیا دهیپرست
 یمانیپ چیو شما ھ ستین نیچن اما ھرگز» ردکنخواھد  خود را ھرگز خالف مانیخدا پ

 یمعنا به هک»  ام« حرف یبعد درجمله جھت نید، از ایندارأ  از خداوند باره نیدر ا
 د بهیدان یرا نم آنچه« هک است نیا هیقض قتیحق»  هکبل: « ار رفتک است، به»  بل«

 .؟»دیدھ یم خدا نسبت به دروغ

﴿ � َ�َٰطۡت  َسيَِّئةٗ  َكَسَب  َمن بََ�ٰ
َ
ْوَ�ٰٓ  ُتُهۥ َٔ َخِطٓ�  بِهِۦ َوأ

ُ
ۡصَ�ُٰب  �َِك فَأ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ

ونَ   .]۸۱[البقرة:  ﴾٨١َ�ِٰ�ُ
 »ردکار بد ک هکھر« هکد، بلینک یم یپرداز الیشما آرزو و خ هک»  ستین نیچن«
 :یعنی»  او را فراگرفت یو و گناھان«رد کن توبه و از آن رهیبک و گناه کشر چون
 فرک هکد تا بدانجا یورز فرکفر شما کمانند  بهرد و ک شما عمل ھمانند اعمالکه  کسی

 نیچن پس«نماند  یباق شیبرا یا حسنه چینمود و ھ احاطه بر حسناتش یو
 در دوزخ، شان یجاودانگ سبب هک» مانند یم جاودانه آتشند و در آن اھل یسانک

 س مسعود بنلله عبدا تیروا به فیشر ثی. در حد است خداوند متعال به آوردن کشر
 ىلع عنـمـ�ت نهنإاذلنوب، ف و�قرات يا�مإ«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده
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 نیرا اید زیبرحذر باش شده شمرده کوچکو  کاند ! از گناھان ھان« .» يهلكنه حىت الرجل

 .»نندک یاو را نابودم شوند تا سرانجام یم جمع بر شخص گناھان

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ  ل�َّ
ُ
ۡصَ�ُٰب  �َِك أ

َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  نَّةِ� �َۡ ٱ أ ُ�ِٰ�َ٨٢﴾ 

 .]۸۲[البقرة: 
 هک یسانک: یعنی» اند ردهک ستهیشا یارھاکو  آورده مانیا هک یسانکو «

 اند به ردهک د و عملیا دهیفر ورزک آن به انیھودیشما  هک آنچه اند به آورده مانیا
بھشتند و در  اھل آنان« ؛أ خدا نید د از دستوراتیا ردهک کرا تر شما آن آنچه

 .گردند یم خارج از بھشت شوند و نه یفنا م نه» مانند یم جاودانه آن

َخۡذنَا �ذۡ ﴿
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ِميَ�ٰقَ  أ َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبُدونَ  َ�  إِۡسَ� َّ�  ِ يۡنِ لۡ ٱَو�  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱ َوذِي َساٗ�اإِحۡ  َ�ِٰ�َ

ۡ ٱوَ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  ْ لِلنَّاِس ُحسۡ  َمَ�ِٰك�ِ ل ْ  ٗناَوقُولُوا �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱ َوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا ۡ  لزَّ  �َّ إِ  ُتمۡ ُ�مَّ تََو�َّ

نُتم ّمِنُ�مۡ  قَلِيٗ� 
َ
ۡعرُِضونَ  َوأ  .]۸۳[البقرة:  ﴾٨٣مُّ

مراد »  میگرفت ثاقیم لیاسرائ یاز بن چون هک«! ص امبریپ یا» اد آری و به«
 شیخو امبرانیپ بر زبانشان  حیات درأ  خداوند هک است یمانیپ ھمان؛  ثاقیازم

 به معروف هک و فطرت است: عھد خلقت عھد بر دو نوعاینکه  به . با علم گرفت ازآنان
 . است عھددوم نینجا مراد ھمیدر ا هکو رسالت،  و عھد نبوت است»  عھد الست«

 درعبادت ید ویتوح و به »دیجز خداوند را نپرست هک«بود:  نیعھد ا آن مضمون
.  است حقوق نیو بزرگتر نیبرتر هک است یو تعال کخداوند تبار حق نید. و ایبند باشیپا

پدر و  و به«فرمود:  جھت نیاست، از ا نیوالد ؛ حق حق نیو برتر نیدترکمؤ بعد از آن
با  از: رفتار و معاشرت است پدر و مادر عبارت به یکیو ن حسانا» دینک مادر احسان

و  یر نافرمانیدر غ امرشان ن و بجا آورد در برابر آنان یده، فروتنیپسند وهیش به آنان
فرمود: از  هک است آمده س مسعود ابن تیروا به فیشر ثیدر حدأ  خدا تیمعص

 در وقت نمازگزاردن«؟فرمودند:  بھتر است عمل نیدامکدم: یپرس ص خدا رسول
؟  گفتم: بعد از آن».  نیبا والد یکین«فرمودند:؟  عمل نیدامک گفتم: بعد از آن».  آن

و  انیک: نزدیعنی»  شاوندانیخو به«د ینک یکین »و«» أ  خدا جھاد در راه«فرمودند: 
 به شانیھایازمندین و رفع با آنان وند رحمیو پ صله داشت نگه ؛ آنان به یکی. ن وابستگان

 هک است یسکھا:  انسان انیمدر  میتی » مانیتی به«د ینک یکین »و« است توان اندازه
را  مادرش هک است یوانیوانات: حیح انیباشد و در م داده ازدست را پدرش
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فقر و  هک است یسکن: کیمس » نکیمسا به«د ینک یکین »و«باشد.  داده ازدست
از فقھا بر آنند  یاریو بس لغت شتر اھلی. ب است ردهکر یگ نیاو را خوار و زم یازمندین
 :فرمود هک است شده تیروا / یشافع . اما از امام زتر استیچ یر بیاز فق نکیمس هک

» دییبگو سخن خوش زبان به و با مردم« حالتر است شانیزتر و پریچ یب نکیر از مسیفق
 جمله رد، از آنیگ یامر قرار م نیا شود، شامل شمرده یکن شرعا سخن هک آنچه ھرو 

 ر.کاز من یو نھ معروف امر به

 ال« فرمودند: هک است آمده ص خدا از رسول س ابوذر تیروا به فیشر ثیدر حد
را  یا دهیامر پسند چیھ« . »منطلق بوجه خاكأ جتد فالق لم ن�و شيئاً  معروفـال من حتقرن

و ». «روبروشو گشاده یا با چھره برادر مسلمانت، با یافتین یگریز دیر نشمار و اگر چیحق
 هکبود  نیچن انیھودی اتکز یادا«د: یگو یم هیعط ابن» دیرا بدھ اتکد و زینماز را برپا دار

 نازل برآن از آسمان یشد، آتش یم رفتهیپذ هک نھادند و آنچه یم انیرا در م اتکز مال
» ریالمن«ر یتفس اما صاحب».  گشت ینم نازل شد، آتش ینم رفتهیپذ هک و بر آنچه گشت یم
 در دست یحیصح تی، روا تابک اھل اتکنماز وز یو چگونگ نوع درباره«د: یگو یم
د یردکن عمل آن و به ثاقیعھد و م نیاز ا» دیبرتافت یرو اعراض حالت به پس». « ستین
 ص خدا رسول بودند و به جمله از آن ارانشیو  سالم بنلله عبدا هک »از شما کیجز اند«
 آوردند. مانیا

َخۡذنَا �ذۡ ﴿
َ
نُفَسُ�م ُ�ۡرُِجونَ  َوَ�  دَِمآَءُ�مۡ  �َۡسفُِكونَ  َ�  ِميَ�َٰقُ�مۡ  أ

َ
 دَِ�ٰرُِ�مۡ  ّمِن أ

ۡقَرۡرُ�مۡ  ُ�مَّ 
َ
نُتمۡ  أ

َ
 .]۸۴[البقرة:  ﴾٨٤�َۡشَهُدونَ  َوأ

 ص محمد حضرت در زمان هک یانیھودیار بر کان در مقام خداوند متعال گاه آن
 تکخود شر مانانیپ با ھم و خزرج اوسھای  جنگ بردند و در یسر م به نهیدر مد
 چون هکد یاد آری و به«د: یفرما یختند، میر یگر را مید یک بسا خون چهو  جسته

 یاز شما برخ ی: برخیعنی» دیزیگر را نریھمد خون هک میگرفت مکمح مانیازشما پ
د یردکاقرار  د، سپسینکن رونیب تان اشانهکو  گر را از خانهید یکو «د یشکگررا نید

د. یا ردهک اقرار و اعتراف مانیپ نیا به هکد ی: شما خود گواھیعنی» دیو خودگواھ
گر را یھمد هکبود  گرفته مانیپ لیاسرائ یاز بن در تورات سبحان یخدا ! یآر
 نند.کد نینسازند و تبع شند، بردهکن
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نُتمۡ ﴿
َ
ُؤَ�ٓءِ  ُ�مَّ أ نُفَسُ�مۡ  َ�ۡقُتلُونَ  َ�ٰٓ

َ
 تََ�َٰهُرونَ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ّمِن ّمِنُ�م فَرِ�ٗقا َوُ�ۡرُِجونَ  أ

  ُعۡدَ�ٰنِ لۡ ٱوَ  ثۡمِ ۡ�ِ بِٱ َعلَۡيِهم
ۡ
َ�َٰرىٰ  تُوُ�مۡ �ن يَ�

ُ
 إِۡخَراُجُهمۚۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ُ�َرَّمٌ  وَُهوَ  تَُ�ُٰدوُهمۡ  أ

َ�ُتۡؤِمُنونَ 
َ
 إِ�َّ  ِمنُ�مۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعُل  َمن َجَزآءُ  َ�َما بَِبۡعٖض�  ُفُرونَ َوتَ�ۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِض بَِبعۡ  أ

�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ ِ�  ِخۡزيٞ  ُّ� ۖ َشدِّ  يَُردُّوَن إَِ�ٰٓ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  َيا
َ
ُ ٱَوَما  َعَذاِب� لۡ ٱ أ ا  �َّ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

 .]۸۵[البقرة:  ﴾٨٥َملُونَ َ�عۡ 

 ص امبریمعاصر عھد پ انیھودی: شما یعنی» دیشما ھست نیباز ھم یول«
گر را ید یک« شده گرفته از شما در تورات هک یمانیبا پ در مخالفت»  هک«دیھست

: یعنی» و تجاوز گناه د و بهیران یم رونیب ارشانیرا از د از خودتان یو گروھ دیشک یم
 باھم برضد آنان«ند؛ ک هیار شما را توجک نیا هک یدرست لیو دل سبب چیھ یب

 خواھان و نزد شما آمده» ر گردندیاز شما اس یسانکاگر «اما » د، ویشو یم ھمدست
را  ه، آنانیفد دادن به«تورات:  مکح گردند، شما مطابق شیخو یآزاد هیفد پرداخت

است،  شده بر شما حرام ردنشانک رونیب« هکشتن، بلکتنھا  نه»  هک د، با آنینک یآزادم
 .؟»دیورز یفر مکگر ید یا پاره د و بهیآور یم مانیا« تورات»  تابکاز  یا پاره اشما بهیآ

 -شوند  مسلمان هک از آن شیپ - خزرجو  اوس لهیدو قب تیوضع به مهیرک هیآ نیا
ر و ینض یبن انیھودیو  با خزرج نقاعیق یبن انیھودیاز اسالم،  را قبلیدارد ز اشاره

 یجنگ وخزرج اوس انیم بودند و ھرگاه مانیپ و ھم با اوس، ھمدست ظهیقر یبن
 یاری شیخو یھودی برادران هیرا عل مانانشانیپ دو گروه، ھم از آنھریک  گرفت، یدرم

و  شتک یم و خزرج اوس رودار جنگیگر را در گید یھودی،  یھودی،  جهیو در نت داده
خود را  رانیرد، باز آنھا اسک یم شکفرو جنگ آتش هک بعد از آن یرد ولک یم آواره

، »حشر« سوره اتیآ انیب طبق هک یدرحال ردند،ک ید میبازخر تورات مکح براساس
  ه:کبود  گرفته مانیپ توراتدر  لیاسرائ یاز بن أ خداوند
 زند.یگر بپرھیھمد شتنکاز  -۱
 نند.کن آواره ستم گر را بهیھمد -۲
 و ھمسو نشوند. و تجاوز ھمدست در ظلم -۳
 نند.کد و آزاد یخود را بازخر رانیاس -۴

 . ردند و بسک عمل بند چھارم م، تنھابهکچھار ح نیاز ا لیاسرائ یاما بن
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به وسیله  »ایدن یدر زندگ یخوارند، جز ک نیچن هکاز شما ھرکس  یجزا پس«
» عذابھا دچارشوند نیتر سخت ز بهیو روز رستاخ ستین یزیچ« یبار الھ خفت عذاب

»  ستین د، غافلینک یم و خداوند از آنچه«اند گرفته یباز را به یالھ اتیآاینکه  یسزا به
 کند. می مجازات شما را در برابر گناھانتان هکبل

از  است، د نمودهکیتأ رانیاس دادن هیفد مکما بر ح مقدس عتیشر هک د دانستیبا
 ر آنانیوغ کیمال ی. علما است واجب المال تیاز ب یجنگ رانیاس هیفد رو، دادن نیا
نماند و  یباق درھم یک المال تیاست، ھرچند در ب واجب رانیاس دادن هیفد«ند: یگو یم

 موجود نبود، پرداختن یپول المال تیدارند. و اگر در ب اجماع مکح نیبر ا اسالم یعلما
 ». است هیفاک فرض مسلمانان بر عامه رانیاس هیفد

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ْ شۡ ٱ �َّ ُوا �ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱ َ�َ ِ  َيا�ُّ ُف َ�نۡ  ِخَرةِ� �ٱب  َوَ� ُهمۡ  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ فََ� ُ�َفَّ

ونَ   .]۸۶[البقرة:  ﴾٨٦يُنَ�ُ
ا را بر یدن مک: یعنی» دندیخر آخرت یبھا را به ایدن یزندگان هکسانند ک نیھم«

و  کمک آنان شود و نه یم استهک عذابشان نه پس«دادند  حیترج آخرت شیب
 دھد. نجاتشان دوزخ جاودان از عذاب هکندارند  یبانیلذا پشت »شوند یم یاری

يۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ِ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  َناَوَ�فَّ  �َمَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ�  َناَوَءاتَيۡ  لرُُّسِل� ٱب
يَّدۡ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ ٱ

َ
ٓ  ُقُدِس� لۡ ٱ بُِروحِ  َ�ٰهُ َو� فَُ�ََّما َجا

َ
نُفُسُ�مُ  َ�ۡهَوىٰٓ  َ�  بَِما رَُسوُلۢ  َءُ�مۡ أ

َ
 أ

ُ�مۡ سۡ ٱ �ۡ كَ  اَ�َفرِ�قٗ  َتۡكَ�ۡ  .]۸۷[البقرة:  ﴾٨٧َ�ۡقُتلُونَ  اَوفَرِ�قٗ  ُتمۡ ذَّ

و  ‡ ایانب هیبار علکو است عناد و مخالفت را به لیاسرائ یبن سپس، خداوند متعال
 تورات»  تابک یموس و ھمانا به«د: یفرما یم نموده جا وصفیبھای  ھوس از ھوا و یرویپ

 لیاسرائ یبن یایانب شانیا»  میفرستاد سرھم را پشت یامبرانیاز او پ و پس میرا داد«
ردند. مراد ک یم عمل یو عتیشر و به شده مبعوث نبوت به ÷  یبعد از موس هکبودند 

 ناتیب میپسر مر یسیع به و« میدیگردان ÷  یرو موسی: را پ امبرانیپ نیا هک است نیا

 آل« یھا در سوره خداوند متعال هک است یارکآش نات: معجزاتیمراد از ب » میدیبخش
 ؛ چون ساختار کآش ÷  یسیع دست و آنھا رابه ردهکاد یاز آنھا »  مائده«و »  عمران

 آن شدن لیتبد و سپس در آن دنیو دم از گل پرنده لکش دنیمردگان، آفر ردنک زنده
و جزام،  برص مبتال به مارانیمادرزاد و ب ینایناب به یبھبود دنیجاندار، بخش پرنده به

و  از آسمان آنان یبرا»  مائده« ، فرودآوردنیبیامورغ یاریاز بس مردم به خبردادن
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د یس یمعنا به هکنامند  یم»  سوعی« یانیسر زبان را به÷  یسی. ع یوبر  لیانج نزول
 یاو را برا را مادرشیز ار استکخدمت یمعنا به یعبر زبان به»  میمر«و  است کا مباری

 ÷  یسی: عیعنی » میردکد ییتأ القدس و او را با روح«بود  ردهکنذر  المقدس تیب خدمت
 یثی؛ احاد است ی. گفتن مینمود تید و تقوییاست، تأ ÷  لیجبرئ هک مقدس را با روح

جمله:  ؛ از آن شده تیاست، روا نیام لیجبرئ»  القدس روح« هک یرأ نیا ز بر صحتین
 ص حضرت آن هک است ص خدا از رسول ل شهیعا تیروا ر بهیز فیشر ثیحد
ستاد و از یا یم منبر در مسجد نھادند و او بر آن یمنبر شیشاعر خو حسان یبرا

يد أ ا�«ردند: کدعا نیچن یو در حق شانیا رد، پسک یم دفاع ص خدا رسول
 یارید و ییتأ القدس روح را به ا! حسانیخدا« .»نبيك عن كما نافح القدس بروح حسان

» شعراء« ) از سوره۱۹۵( هیدر آ هک . وچنان»ردک دفاع امبرتیاو از پ هک یطور ن، ھمانک
اند: مراد از  گفته یشود. بعض یم ز گفتهین » نیاالم روح« ÷  لیجبرئ است، به آمده

 روح او را با آن أ خداوند هک است ÷  یسیدر ع شده دهیدم ، روح» القدس روح«
: یعنی »شما لیم برخالف یامکاح یامبریپ هک چرا ھرگاه پس« ردکد ییرومند تأین

ر یمنظور تحق به و ؟»دیردکبار کآورد، است تانیبرا«شما  ینفس یھواھا برخالف
را  یگروھ پس«د یسرباز زد آن رشیشان، از پذیا رسالت امبران: و دورپنداشتنیپ

 ؟»دیشک یرا م یو گروھ«را  ھماالسالمیو محمد عل یسیع چون» دیخواند دروغگو
ا یرکو ز ییحی د، چونیشتکرا  ی: گروھیعنی؛  است گذشته حال انی، بمراد

 غهیص ھود بهیا توسط یانب شتنکاز أ  خداوند«د: یگو یر میثک اما ابن را. ھماالسالمیعل
ز در صدد ین عصر رسالت انیھودی هک است نیا یتعال را مراد حقیرد زکن ریتعب یماض

 ص حضرت آن قتل یزھر و جادو در پ لهیوس به آنان ھستند، چنانچه امبر اسالمیپ شتنک
 هک است وفاتشان یماریدر ب ص خدا رسول فیشر ثیمدعا حد نیبر آمدند. شاھد ا
و ھنوز ھم،  وستهی: پ یابھر انقطاع فھذا اوان یبر تعادنیخ لهکا گفتند: ما زالت

؛  زمان نیا دھد، پس یزھر) مرا آزار م به بر (از گوسفند آلودهیخ خوردن آن
 ». است من د گردنیور شدن قطع زمان

ُ ٱ لََّعَنُهمُ  بَل ُفۚۢ�َوقَالُواْ قُلُوُ�َنا ُغلۡ ﴿ ا َ�َقلِيٗ�  رِهِمۡ بُِ�فۡ  �َّ  .]۸۸[البقرة:  ﴾٨٨يُۡؤِمُنونَ  مَّ
 یزیازچ اغلف، عبارت جمع غلف:»  است ما غلفھای  دل گفتند:« انیھودی» و«
 سخن نیا رسد. ینمھایمان  دل تو به المک: یعنیقرار دارد.  یپوشش آن یرو هک است
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را  ص امبریپ فھمند و لذا یرا نم ص امبریپ دعوت هکنند کوانمود  نیگفتند تا چنرا 
ست، ین نیچن« بردارد از دعوتشان گر دستینند تا دک وسیخود مأ آوردن مانیاز ا

 امیپ فھم پندار عدم از : آنچهیعنی»  است ردهک لعنتشان فرشانک یسزا خداوند به هکبل
 به دنشانیگرو عدم سبب به أ خداوند هکست، بلین درست کنند، می امبر عنوانیپ

 نیھم فرشانک قت، سببیو درحق دور نموده شیخو رحمترا از  مان، آنانیا یسو
 المک به المک یکاز  انتقال یعنی اضراب ی. بل: برا است . لعن: طرد و دورساختن است

 هکھود ی مانی! ا یآر» آورند یم مانیا کیرو،اند نیاز ا. « است آن ینف ھدف به یگرید
 گفتن از اجابت شانیدورو  یلجباز و شدت یوسرسخت یسکاز عناد و نا خداوند متعال

از  یبخش به را آنانیز است کرده، جدا اندک انیبھا  داستان ما به ‡ امبرانیپ به
اند،  نموده فیرا تحر ا آنی ردهک کگر را ترید یبخش به و عمل آورده مانیا تورات تابک

 نی) افقليال ما يؤمنون: (یا معنای.  است آنان شأن ستهیشا وصف نیا هک حقا پس
 »ھذا قط مثل تیقلما را«ند: یگو یم اعراب هک آورند، چنان ینم مانیاصال ا آناناست: 

 . دمیند نی: ھرگز مانند ایعنی

﴿ ٓ ا َجا ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  كَِ�ٰٞب  َءُهمۡ َولَمَّ قٞ  �َّ ْ  َمَعُهمۡ  لَِّما ُمَصّدِ  َ�ۡبُل  مِن َوَ�نُوا
ِينَ ٱ َ�َ  �َۡستَۡفتُِحونَ  َّ�  ٓ ا َجا ْ فَلَمَّ ا َءُهمَ�َفُروا ْ  مَّ ْ  َعَرفُوا ۦۚ  َ�َفُروا ِ ٱ نَةُ فَلَعۡ  بِهِ َّ�  َ�َ

 .]۸۹[البقرة:  ﴾٨٩َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ
از « قرآن چون»  یتابک« انیھودی ی: برایعنی»  آنان یبرا هک یو ھنگام«

 د توراتیمؤ : قرآنیعنی»  است نزدشان هک است یزیچ د آنیمؤ هکخداوند آمد  جانب
 نندهکد ییدھد و تأ یخبر م استھایشان  کتاب در از آنچه را قرآنیز است لیوانج

با  »جستند یم یروزیپ افرانکدر برابر  از آن شیپ هک با آن«آنھا،  با مخالف نه آنھاست
 مبعوث ینب حق خود به بر دشمنانأ  و از خداوند امبر آخرالزمانیپ بعثت

افتند، ی یم تورات را در اوصافش هک یینب ردند ھمانک یم نصرت ، طلب درآخرالزمان
آمد،  نزدشان به« ص امبر خاتمی: پیعنی »شناختند یرا م آنچه هک نیھم یول«
 ».ردندک ارشکان

 است ردهک تیروا هیآ نیا نزول سبب انصار در باره از بزرگان از چند تن اسحاق ابن
ما  فهیطا چون ص خدا رسول در مورد بعثت از اعراب یا فهیطا چیھ«فرمودند:  هک

گاھ  تابک اھل آنان ردند وک یم یزندگ نهیدر جوار ما در مد انیھودیرا ینداشتند ز یآ
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 گفتند: قطعا ید، میرس یم یو آزار یبد آنان ما به یاز سو پرست، و چون بودند و ما بت
 است، در آن یکنزد بعثتش شود وزمان یم ختهیبرانگ یامبریپ یکروزگار نزد نیدر ا

 سره یکشتار عاد و ارم، ک را چون با او، شما ھمراهو  ردهک یرویما از او پ ھنگام
شدند، ما  مبعوث رسالت به ص خدا رسول ! اما چون میدار یبرم انیو از م میشک یم

». دندیفر ورزک ص حضرت آن ھود) بهی( آنان یم، ولیردک یرویپ شانی(انصار) از ا
 ».باد« انیھودی: بر یعنی»  افرانکخدا بر  لعنت پس«

ْ شۡ ٱ َسَمابِئۡ ﴿ ۡوا نُفَسُهمۡ  ۦٓ بِهِ  َ�َ
َ
ن أ

َ
ْ  أ ٓ  يَۡ�ُفُروا نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ن ًياَ�غۡ  �َّ

َ
َِل  أ ُ ٱ ُ�َ�ّ ِمن  �َّ

ٓ  لِهِۦفَۡض  ٰ َمن �ََشا ٓ  ِعَبادِهۦِۖ  ِمنۡ  ءُ َ�َ ٰ  بَِغَضٍب  ُءوَ�َبا  َعَذابٞ  َولِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َغَضٖب�  َ�َ
ِه�ٞ   .]۹۰[البقرة:  ﴾٩٠مُّ
 »افر شوندکبود  ردهک خدا نازل آنچه به هکخود را فروختند  ییبد بھا چه به هک وه«

 أ خدا منزل تابک فر بهکجز  یعوض چیخود ھ فروش ، در قبال خودفروشان نی: ایعنی
 هک است یا بدمعامله چه نیا ! افگندند، وه جھنم در آتش یو مجان خود را مفت نگرفته

 و بخل : حسد و رقابتیبغ بود. یبغفر، ک نیدر ا شان زهی: انگیعنی » یاز سر بغ«ردند ک
 شیخو بخواھد، از فضل هک از بندگانشھرکس  چرا خداوند بر هک« و تجاوز است

 شان میان از ص نییالنب خاتم چرا هکحسد بردند  : بر اعرابیعنی »فرستد یفروم
أ  خداوند از جانب یفضل نبوت هکدانستند  ید میبا آنان هک یشده، در حال مبعوث

 هک ستین در انحصار آنان فضل نیبخشد و ا یبخواھد م هکھرکس  را بر آن هک است
 »گر گرفتار آمدندید بر خشم یخشم به پس«باشد  داشته اختصاص آنان به شهیھم

 ص محمد حضرت به فرشانک دوم و خشم ÷  یسیع حضرت به فرشانک اول خشم
 تجاوزشانو  یشکسر دوم و خشم ص محمد حضرت به فرشانک،  اول ا خشمی . است

 و خشم آنان یاز سو گوساله پرستش سبب ، به اول ا خشمی.  است ص حضرت آن هیعل
 ». آور است خفت یعذاب افرانک یو برا« است ص محمد حضرت به فرشانک سبب به دوم

ْ  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿ ٓ  َءاِمُنوا نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْ نُؤۡ  �َّ ٓ  ِمنُ قَالُوا نزَِل  بَِما

ُ
 بَِما َوَ�ۡ�ُفُرونَ  َعلَۡيَنا أ

قٗ  قُّ �َۡ ٱَوُهَو  َوَرآَءهُۥ �بَِيآءَ  َ�ۡقُتلُونَ  فَلِمَ  قُۡل  َمَعُهۡمۗ  لَِّما اُمَصّدِ
َ
ِ ٱ أ  ُكنُتم إِن ُل ِمن َ�بۡ  �َّ

ۡؤِمنِ�َ   .]۹۱[البقرة:  ﴾٩١مُّ
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 آنچه شود؛ به گفته« تابک از اھل آنان و امثال انیھودی : بهیعنی » آنان به و چون«

 یآسمان تبکاز أ  خداوند هک ا ھرآنچهی قرآن : بهیعنی »دیآور مانیا ردهک نازلخدا 
 امبر خودمانیبرپ آنچه ند: ما بهیگو یم«د ینک قید و آنھا را تصدیآور مانیرده، اک نازل
 و به« است یافکما یبرا نیو ھم مینک یم قیرا تصد و آن » میآور یم مانیشده، ا نازل
 » آن هک آن و حال« میافرک ر آنیغ گفتند: ما به یعنی »شوند یافر مک است جز آن آنچه

: یعنی » است نزد آنان هک است یزیچ د ھمانیو مؤ حق« ص بر محمد شده نازل تابک
از  یکھر هک یدرحال -خود  تیدر حقان یز متساویدو چ انیم قیدر تصد نھادن فرق

از  شیچرا پ د پسیبود بگو: اگر مؤمن« ندارد یھیتوج چیھ - است یگرید دو مصدق آن
 گشته بر شما نازل آنچه به هکادعا  نی: اگردر ایعنی ؟»دیشتک یخدا را م امبرانین، پیا

ار ک نیشما را از ا خودتان تابک هک ید، درحالیشتکرا یالھ امبرانید، چرا پیبود مؤمن
 ند؟ک یم ینھ

از  است، اما مراد ص نییالنب خاتم معاصر زمان انیھودی ھرچند متوجه خطاب نیا
بودند ودر  یراض انشانینیشیرد پکعمل آنھا به هکباشند و از آنجا  یم انشانینیشیپ آن

 آنان ھمانند ردند، پسک یرویپ انشانینیشیپ قدم ا: از نقشیبا انب یو دشمن بیذکت
 شد. داده آنھا نسبت به»  قتل« ، فعلیرو نیدند، از ایگرد

وَ�ٰ  َجآَءُ�م َولََقدۡ ﴿ َذۡ ٱُ�مَّ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ بِٱ مُّ نُتمۡ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  عِۡجَل لۡ ٱ ُ�مُ �َّ
َ
 ﴾٩٢َ�ٰلُِمونَ  َوأ

 .]۹۲[البقرة: 
 ا معجزاتینات: تورات، یمراد از ب »را آورد ناتیشما ب یبرا یو قطعا موس«

آنھا  انیب به» اسراء« ) از سوره۱۰۱( هیدر آ أ خداوند هک است یا گانه نه یھا ونشانه
ابر، من،  ساختن بانیا، سایدر افتنکضا، شید بیبودند از: عصا،  عبارت هکاست،  پرداخته

طوفان، ملخ، شپش،  د وفرود آوردنیجوش گانه دوازده یھا چشمه از آن هک ی، سنگیسلو
 به »را او شما گوساله ابیدر غ سپس« گان شهیپ بیذکبر ت عذاب عنوان به و خون قورباغه

 .شتنیبر خو »دیار بودکستم« تان یپرست گوساله نیبا ا »د و شمایگرفت« پرستش

َخۡذنَا �ذۡ ﴿
َ
ورَ ٱ فَۡوقَُ�مُ  َوَرَ�ۡعَنا ِميَ�َٰقُ�مۡ  أ ٓ  لطُّ ْ َما �ٖ  َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م ُخُذوا ْۖ سۡ َوٱ بُِقوَّ  َمُعوا
ْ َسِمعۡ  ْ  وََعَصۡيَنا َناقَالُوا ۡ�ُِ�وا

ُ
ُمرُُ�م بِۡئَسَما قُۡل  رِهِمۚۡ بُِ�فۡ  عِۡجَل لۡ ٱ قُلُو�ِهِمُ  ِ�  َوأ

ۡ
 بِهِۦٓ  يَأ

ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن إِيَ�ُٰنُ�مۡ   .]۹۳[البقرة:  ﴾٩٣مُّ
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و « دینک است، عمل در تورات آنچه به هک » میرا گرفت مانتانیاز شما پ هک گاه و آن« 

 هیدرآ سرشان یطور بر باال وهک برافراشتن داستان » میطور را بر فراز شما برافراشت
 : آنیعنی »دید و بشنویریبگ قوت م، بهیا شما داده را به م: آنچهیو گفت« ) گذشت۶۳(

 » میدیشن«گفتند:  آنھا در جواب ید. ولیرید و بپذینک د، اطاعتیشنو یم هکرا  یاوامر
: یعنیامر تو را.  » میردک ینافرمان« یم، ولیدیشن مان ییشنوا تو را با حس : سخنیعنی

 در : مھر گوسالهیعنی »شد سرشته شانیھا در دل گوسالهو مھر « میریپذ یتو را نم فرمان
در  د و با آنیآشام یرا م آنھایشان  دل ییگو هک گرفت یجا چنانھایشان  دل

 به هکزد تا بدانجا یآم یم وجود درھم یدن، در اعضایبا نوش آب هک خت، چنانیآم یم
:  صمیو یعمیء  یالش کحب«است:  آمده فیشر ثیرسد. در حد یوجود م یھا بافت درون

 سبب به« گوساله به دنیمھرورز نیا». سازد یم رتکور و ک، یزیچ تو به مھر و محبت

 بگو: اگر از اھل« بر آنان یو خوار خفت وفرود آوردن مجازات مثابه به بود، » فر آنانک
: یعنی »دھد یم فرمان یزیبدچ شما را به مانتانیا« هکد یبدان پس» دیھست مانیا

و  مؤمن خودتان تابک د؛ فقط بهیگفت هکمورد  نیدر ا تان ییادعا مانیا بودن نیدروغ
 م!) ثابتیردک یو نافرمان میدیه: (شنک سخنتان نید، با ایافر ھستکھا  کتاب گرید به

 شما در واقع باشد، پس یم مانتانیا یشما در ادعا ذبک لیدل ، خود سخن نیا شد، چه
 . قرآن به و نه تورات به د، نهیندار مانیز ایچ چیھ به

ارُ ٱ لَُ�مُ  َ�نَۡت  إِن قُۡل ﴿ ِ ٱِعنَد  ِخَرةُ �ٱ �َّ ۡ ٱَ�َتَمنَُّواْ  �َّاِس ٱ ُدونِ  ّمِن َخالَِصةٗ  �َّ  َموَۡت ل
 .]۹۴[البقرة:  ﴾٩٤َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ 

 گفتند؛ انیھودی کند: می نقل نیچن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب یر طبریجر ابن
 یا »بگو« فرمود: نازل خداوند متعال شود. پس ینم ھرگز وارد بھشت گر جز ماید یسک

 » گر مردمید نه شماست مختص آخرت یسرا یالھ مکح اگر به« انیھودی به !ص محمد
 تکامر مشار نیا با شما در گرانید و دیشو یوارد م بھشت به هکد یو فقط شما ھست

خود  بودن یبھشت بهکه  کسی رایز »دینک مرگ ید آرزوییگو یم اگر راست پس«ندارند؛ 
تر است، چرا  ا محبوبیدن و گداز پر رنج یاز زندگ شیبرا باشد، قطعا مرگ داشته نیقی
 باشد. یم مؤمن ا زندانیدن هک

مراد «فرمود:  هک است شده تیروا ب عباس از ابن هیمراد آ یمعنا انیدر ب
 یدعا خود دروغگوست، یدر ادعا هکا شما یاز ما  یاز دو گروھھریک  بر هک است نیا

 نیقیخود دروغگو بودن به هکردند، چرا کن ییدعا نیچن انیھودید. اما ینک مرگ
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دعابر  یعنی - مهیرک هیاز آ ب عباس ر ابنیتفس نیا«د: یگو یر میثک ابن». داشتند
 چیھ مرگ ردنکو آرزو وجود صالح انیرا میز حیصح است یریتفس - مباھله وجه

 هکنند بلک ینم را آرزو مرگ هک یار افراد صالحیبس ندارد و چهوجود  یا یارتباط منطق
در  شان ند و مرتبهیفزایب رشانیخ باشند تا بر اعمال داشته یطوالن یعمر هکدارند  دوست
 عمره، و حسن طال من مکریخ«است:  آمده فیشر ثیدر حد هک برتر گردد، چنان بھشت

 ثیدر حد نیھمچن». و باشدیکن عملشدراز و  عمرش هک است یسکشما  نی: بھتر عمله
 ص خدا رسول هک است آمده ب عباس ابن از یر ویو غ یبخار تیروا به فیشر

خود را در  یگاھھایمردند و جا یم عاردند، قطک یرا آرزوم مرگ انیھودیاگر «فرمودند: 
 ».دندید یم دوزخ

بََدۢ� هُ َولَن َ�َتَمنَّوۡ ﴿
َ
َمۡت  بَِما � يِۡديِهمۚۡ  قَدَّ

َ
ُ َوٱ � َّ�  ۢ ٰلِِم�َ بِٱ َعلِيُم  .]۹۵[البقرة:  ﴾٩٥ل�َّ

 یدستھا هک آنچه سبب نند، بهک یآرزو نم گاه چیھ«را  : مرگیعنی »را ھرگز آن یول«
 بکمرت هک یاند، گناھان داده انجام هک یگناھان سبب : بهیعنی » است فرستاده شیپ آنان

ندارد،  یدیام چیھ بھشت به دنیاصال در رس هکست، بلین منیا فقط از عذاب آنھا نه
 ستمگران حال و خدا به«بپندارد  شیخو و مخصوص را خاص آناینکه  رسد به چه

 . است ستمگران وانیود در پرونده نامشان ثبت ، اعالم جمله نیا » داناست

ۡحَرَص  َوَ�َِجَد�َُّهمۡ ﴿
َ
ٰ َحَيٰو�ٖ  �َّاِس ٱ أ ِينَ ٱ َوِمنَ  َ�َ َّ�  َ�ۡ

َ
ْۚ أ َحُدُهمۡ  يََودُّ  ُ�وا

َ
رُ  لَوۡ  أ لَۡف  ُ�َعمَّ

َ
� 

ۗ  َعَذابِ لۡ ٱِمَن  بُِمزَۡحزِِحهِۦ ُهوَ  َوَما َسَنةٖ  َر ن ُ�َعمَّ
َ
ُ َوٱ أ َّ�  ۢ  .]۹۶[البقرة:  ﴾٩٦َ�ۡعَملُونَ  بَِما بَِصُ�

در  یدرنگ نیمترک: یعنی » یزندگان نیرتریبر حق مردم نیتر صیرا حر آنان نهیو ھر آ«
تر از  صیو حر«وماندگار  یطوالن یار و درنگیبس یا یزندگان رسد به چه » یابی یم«ا یدن

،  نیندارند. بنابرا مانیا آخرت یو سرا ز بعد از مرگیرستاخ و به »ندکمشر هک آنان
ھود بر ی حرص لیھستند. دل ایدن یبر زندگان مردم نیتر صید از حریترد یب انیھودی

 در انتظارشان در آخرت هک یازعذابآنھا  هک ستین نیحد؛ جز ا نیا ا تا بهیدن یزندگان
گاھند  یخوب است، به ند ک یو زندگ »شود عمر داده اشکدارد؛  یم دوست از آنان یکی«آ

 ستین از عذاب یو شود، دور دارنده او داده به ھم یعمر نیاگر چن هک ھزار سال، با آن«
گاه » ناستیب«ر و شر یازخ بندگانش »نندک یم آنچه و خداوند به  قطعا پس ، است و آ

 دھد. یم مناسب یجزا اش شهیو اند را برابر عملھرکس 
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 قتیحق ار ساختنکآش یبرا یات، امتحانیآ نیا«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس صاحب
و  یقطع ستکجز ش یزیچ امتحان جهیو نت است مانیا یدار دانیھود در می یادعا

 ». ستیو ن نبوده بار آنان خفت

� َ�نَ  َمن قُۡل ﴿ َ�ُ  فَإِنَُّهۥ ّلِـِجۡ�ِ�َل  َعُدّوٗ ٰ قَلۡ  ۥنَزَّ ِ ٱ �ِإِۡذنِ  بَِك َ�َ قٗ  �َّ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ
ىٰ  َوُهٗدى  .]۹۷[البقرة:  ﴾٩٧لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َو�ُۡ�َ
 اتفاق یل، جملگیتأو به انیدانا«د: یگو یم یرطبریجر از ابن نقل ر بهیثک ابن

پنداشتند  هک یشد، ھنگام نازل انیھودی به پاسخدر  هیآ نیااینکه  نظردارند بر
 یسبب یعنیه، یآ نزول سبب انیدر ب».  است شان دوست لیائیکآنھا و م دشمن لیجبرئ

 انید؛ میگرد نازل در ردشان پاسخ نیرا گفتند و باز ا سخن نیا انیھودی هک
 هکد یآ یبر م نیچن باب نیدر ا دهیرس اتیروا است، اما از مجموع علمااختالف

 نبوت درباره ص خدا آنھا و رسول انیم هکبود  یا اظھارنظرشان، مناظره نیا سبب
گفتند:  ص حضرت آن به مناظره نیدر ا انیھودی.  وستیپ وقوع به ص حضرت آن

 دتییو تأ ردهک یرویبود، حتما ما از تو پ لیراز جبرئیغ یگرید تو فرشته اگردوست
 لیجبرئ قیز شما را از تصدیچ دند: چهیپرس از آنان ص خدا . رسول میردک یم

ھمانا  باشد، پس لیجبرئ دشمنھرکس  بگو:«!  ماست دشمن لیدارد؟ گفتند: جبرئ یبازم

 و حرمت شرف لیخود، دل نیو ا » است ردهک نازل را بر قلبت خدا قرآن فرمان به لیجبرئ
 یموجھ لیدل چیھ ن،یبنابرا است نزد خداوند متعال یو منزلت یو برتر ÷  لیجبرئ

 است و محبت یدوست موجب هک را از او جز آنچهیھود با او وجود ندارد زی یبر دشمن
امبر یپ را بر قلب خداوند بزرگ برحق تابک ، قرآن÷  لیجبرئاینکه  ، و افتهیصدور ن

در  هک است ییھا تابکد یمؤ«گر، قرآن: ید ست، از جھتین فرودآورده، جرم آخرالزمان

 خود با تورات هک یتابک پس » است مؤمنان به دھنده و مژده و راھنما است آنان دست
 هک است نیا زد؟ مگر نهیبرانگ در آنان ونفرت بغض اندازه نیاست، چرا ا ھمخوان

 ؟ آنھاست تابک تورات

ِ  �َمن َ�َن َعُدوّٗ ﴿ َّ َ ٱ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ وَِجۡ�ِ  ۦَورُُسلِهِ  َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ ّ�ِ  َعُدوّٞ  �َّ
 .]۹۸[البقرة:  ﴾٩٨ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

 است، پس لیائیکو م لیاو و جبرئ امبرانیو پ خدا و فرشتگان دشمن هکھر«

 انشیو سپاھأ  خدا یایبا اولھرکس  رایز » است افرانک خداوند دشمن نه،یھرآ
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و  است دهیفر ورزکاو  و به ردهک یدشمن سبحان یبا خدا گمان یند، بک یدشمن
دھد،  یقرار م و مجازات یو او را مورد بازپرس اوست دشمن ھم خداوندمتعال

 ساختن . مخصوص است فر دشمنانک موجبأ  خدا با دوستان یدشمن پس
 قصد بزرگداشت ؛ به طور عام به ر فرشتگانکبعد از ذ یادآوری به لیائیکوم لیجبرئ
ازفرشتگانند، دو ھرچند  آن هک قتیحق نیا به است یا دو و اشاره آن داشت یوگرام

تر  فیشر هک اند دهیگرد یگرید جنس منزله دارند، به هک یاز خاصیاعتبار امت به یول

 من«است:  آمده یقدس فیشر ثی. در حد است فرشتگان عامه تر از جنس یو گرام

ً  يل یاعد ند؛ ک یدشمن من از دوستان یبا دوستھرکس  : باحلرب فقد بارز� ويلا
 ». است داده جنگ اعالم قطعا با من

ٓ  َولََقدۡ ﴿ نَزۡ�َا
َ
ٓ  يَۡ�ُفرُ  َوَما َ�ّيَِ�ٰٖت�  َءاَ�ٰتِۢ  إَِ�َۡك  أ  .]۹۹[البقرة:  ﴾٩٩َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ إِ�َّ  بَِها

تو  نبوت لیدل هک » میفرو فرستاد« واضح ییھا و نشانه » روشن یاتیو ھمانا بر تو آ«
و  منافع را با یعمل امکآنھا و احھای  برھان را با یاعتقاد اصول هک یاتیاند، آ

در  روشن ینور اند و خود بسان ساخته امال روشنکآنھا  ھا و مصالحیھدفمند
 و جز فاسقان«ندارند  یگریروشنگر د لیدل به یازین چیو ھ بوده درخشش

 هک یسانکفقط  هکاند  روشن یقدر ھا به نشانه نی: ایعنی »ندک یار نمکآنھا را ان یسک
باشند،  ردهک یرویپ شیخو نفس یو از ھوا زدهسرباز أ  خدا فرمان رشیازپذ

 ھستند. پس آن یایاز حق، جو یرویپ با ھدف هک آنان ورزند، نه یفر مکآنھا  به
 دارد. اشاره انیھودی یو نافرمان فسق به هیآ نیا

 رسول به یھودی یایصور ابن«د: یگو یم نزول سبب انیدر ب ب عباس ابن
و خداوند  ! میرا بشناس ما آن هک یا اوردهین ھمراه به یزیمحمد! چ یگفت: ا ص خدا

 خداوند بزرگ هکبود  ! ھمان مینک یرویتا ما از تو پ ردهکن نازل روشن یا بر تو نشانه

ٓ  َولََقدۡ ﴿فرمود:  نازل نَزۡ�َا
َ
 .﴾...َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ٰتِۢ  إَِ�َۡك  أ

َو ُ�ََّما َ�َٰهُدواْ َ�هۡ ﴿
َ
ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ّمِۡنُهم�  فَرِ�قٞ  �َّبََذهُۥ ٗداأ

َ
 .]۱۰۰[البقرة:  ﴾١٠٠يُۡؤِمُنونَ  َ�  أ

 ص خدا رسول کند: می نقل نیچن مهیرک هیآ نزول سبب انیر در بیثک ابن
 شده گرفته انیھودیاز  امبر آخرالزمانیپ قیدر ارتباط با تصد در تورات هکرا یمانیپ

در ارتباط  هکخدا سوگند  گفت: به یھودی فیص بن کآوردند، اما مال اد آنانی بود به
 سخن نیدر رد اأ  خداوند ! پس است نشده گرفته یمانیپ چیاز ما ھ ص بامحمد



  تفسیر انوار القرآن  ۸۰

: یعنی »ستندکرا ش از آنان، آن یبستند، گروھ یمانیپ چرا ھرگاه«فرمود:  نازل آنان
 »آورند ینم مانیا شتر آنانی، بیآر«رپا نھادند؟ یو ز را دور افگنده مانیپ آن

 انیھودی هک میندار را سراغ یمانیعھد و پ چیقطعا ھ«د: یگو یم / یبصر حسن
باشند، امروز  نداختهیسر ن و پشت ستهکرا نش باشند و بعدا آن متعھد شده آن به

 .١»نندکش یرا م بندند و فردا آن یم یعھد

﴿ ٓ ا َجا ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُهمۡ َولَمَّ قٞ  �َّ ِينَ ٱ ّمِنَ  فَرِ�قٞ  َ�بَذَ  َمَعُهمۡ  لَِّما ُمَصّدِ وتُواْ  �َّ
ُ
أ

ِ ٱكَِ�َٰب  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َّ�  ٓ �َُّهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ءَ َوَرا
َ
 .]۱۰۱[البقرة:  ﴾١٠١َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َك�

آمد  نزد آنان خداوند به یاز سو« ص محمد : حضرتیعنی » یامبریپ و چون«

 أ خداوند هک انیھودی: یعنی » تابک از اھل یبود، گروھ شان تابک تیحقان نندهک قیتصد هک
سر  را پشت« : توراتیعنی » یالھ تابک«؛  داشت شانیگرام داد و با آن تابک آنان به

بعد  -دند یفر ورزکشان  برای شده نازل و قرآن ص خدا رسول به یرا وقتیز »افگندند
و  قیرا تصد ص حضرت آن هک گرفت مانیپ در تورات از آنان أ خداوند هک از آن

فر و ک نیگر اید - داشت انیبشان  برای زیرا نشان  اوصاف یو حتند ینما یرویپ
 ز ھستین ار آنکرد و ان و تورات سرافگندن پشت یمعنا به ارشان، در واقعکان
 هک است یسکرفتار  چون : رفتارشانیعنی »دانند ینم«را  قتیحق » ییگو هک چنان«

 کند. می و چه خبر است چه هکداند  ینم چیھ ییگو

ْ ٱوَ ﴿ َبُعوا ْ َما َ�تۡ  �َّ َ�ِٰط�ُ ٱ لُوا ٰ ُملۡ  لشَّ  َوَ�ِٰ�نَّ  ُسلَۡيَ�ٰنُ  َ�َفرَ  َوَما ُسلَۡيَ�َٰنۖ  كِ َ�َ
َ�ِٰط�َ ٱ حۡ ٱ �َّاَس ٱَ�َفُرواْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ ٓ  رَ لّسِ نزَِل  َوَما

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ  بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ  َملََكۡ�ِ ل

حَ  ِن ِمنۡ ُ�َعّلَِما َوَما
َ
ٰ َ�ُقوَ�ٓ حَ  دٍ أ ۖ  فََ�  فِۡتَنةٞ  َ�ۡنُ  إِ�ََّما �َّ  َما ِمۡنُهَما َ�َيَتَعلَُّمونَ  تَۡ�ُفۡر

ۡ ٱ َ�ۡ�َ  بِهِۦ ُ�َفّرِقُونَ  ٓ  ِجهۦِۚ َوَزوۡ  َمۡرءِ ل َحدٍ  ِمنۡ  بِهِۦ ّرِ�نَ َوَما ُهم بَِضا
َ
ِۚ ٱ �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  أ َوَ�َتَعلَُّموَن  �َّ

ْ  َولََقدۡ  مۚۡ يَنَفُعهُ  َوَ�  َما يَُ�ُُّهمۡ  ٮٰهُ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا  َما َوَ�ِۡئَس  َخَ�ٰٖق�  ِمنۡ  ِخَرةِ �ٱِ�  ۥَما َ�ُ  َ�َ
 ْ ۡوا نُفَسُهمۚۡ  بِهِۦٓ  َ�َ

َ
ْ  لَوۡ  أ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾١٠٢َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا

: یعنی »خواندند یم مانیسل در روزگار سلطنت« و جن انس » نیاطیش و از آنچه«
 ».ردندک یرویپ« از سحر و مانند آنبافتند  یم ھم به

                                                 
 ت کنونی یھود با فلسطینیان نیز از مصادیق بارز این مقوله است.معاھدا - ١
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و او سحر  ست سحر بوده ھمان مانیسل دانش هکپندار بودند  نیبر ا انیھودی
 سبب انیدر ب اسحاق محمدبن هک . چنان است بوده موافق و با آن داده وجادو را اجازه

 درشگفت ص ا از محمدیھود گفتند: آی از دانشمندان یبرخ کند: می نقل هیآ نزول
 نبوده شیب یاو جادوگر هکخدا سوگند  ؟ به امبر بودهیپ مانیپندارد سل یم هکد یستین

 سحر نپرداخت به » مانیو سل«رد و فرمود: کرا رد  پندارشان نیاأ  خداوند ! پس است
 نیاز ا از سحر و ھم ھم ÷  مانیسل و تبرئه یزاریب حیصر اعالم نی. ا»دیفر نورزک«و 

فر ک نیاطیش یول« است ردهک سجدهھا  بت یبرا -لله اذ باایالع -او  هک ھود استی اتھام
 ».آموختند یسحر م مردم به هکدند یورز

 نیاطیشبه وسیله  هکرا  یسحر یتابھاک ÷  مانیسل« کند: می ر نقلیثک ابن
 دفن ر تختشینھاد و در ز یو آنھا را در صندوق بود، گردآورده شده ندهکپرا مردم انیم

را  بیغ نیاطید: شیبگو هک بشنوم یفرمود: اگر از احد ینشوند و م گمراه نمود تا مردم
اینکه  شد مگر ینم یکنزد یو تخت به نیاطیاز ش یسک! و  زنم یرا م دانند، گردنش یم

گاه انیاز جر هک یو دانشمندان درگذشت ÷  مانیسل . چون سوخت یم دردم  امر آ
 یسخنران صورت و به درآورده یانسان لکش خود را به طانیز درگذشتند، شیبودند، ن

د، یساحر بود، اگر باور ندار هکامبر نبود، بلیپ ÷  مانی! سل مردم یظاھر شد و گفت: ا
 آن دفن محل گاه . آن نمک ییراھنما یسحر و نهیشما را بر گنج هکد ییایب با من کنیا

 شده گمراه گرانیجز مؤمنان، د هکبود  ھنگام نیداد... در ا نشان مردم را به صندوق
 آنان حال وستهیھا افتاد و پ بر سر زبان یو را ساحر پنداشتند، و سرزنش ÷  مانیسل
 و برائت ختیبرانگ رسالت را به ص محمد حضرت عزوجل یخدااینکه  بود تا نیچن
 نمود. نازل شانیا را برزبان تھمت نیاز ا ÷  مانیسل

را  آنچه نیاطی: شیعنی »بود شده نازل در بابل و ماروت ھاروت بر دو فرشته ز آنچهین«
 یبئصا یقوم بابل دادند. مردم یم میتعل مردم بود، به شده ز نازلین دو فرشته نیبر ا

 نیدند و بر اینام یم » انیخدا«و آنھا را  ردهک را پرستش گانه ھفت ستارگان هکبودند 
خداوند  هکبودند  آنان و ھم آنھاست از افعال یجملگ جھان حوادث هکباور بودند 

 د فراخواند.یتوح یسو آنھا را به هکفرستاد شانیسو را به ÷  لیخل می، ابراھ متعال
 از در اصل - شده نقل از سلف یاز برخ هک بنا بر آنچه - و ماروت ھاروت
 شان خواسته نیشوند و ا فرود آورده نیزم خواستند تا به هکبودند  فرشتگان
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سر  گناه از آنان داد، پس یو شھوان یآدم عتیآنھا طب بهأ  شد و خداوند برآورده
شدند. اما  ختهیفروآو عراق در بابل یگناه، در چاھ نیفر اکی زد و به

 و متأخران، در ارتباط با داستان از متقدمان مفسران انبوه آنچه«د: یگو یرمیثک ابن
 گردد و یبر م یلیاسرائ یاخبار بن آنھا به ھمه اند، حاصل ردهک نقل و ماروت ھاروت

 داشته وستهیپ یاسناد هک یحیصح ثیو ماروت، حد ھاروت داستان درباره ما
نموده،  آنھا بسنده داستان یاجمال انیب به ھم قرآن اقیو ظاھر س میباشد، ندار

أ  و خداوند مینک یتفا مکحد ا نیھم و به میدار مانیآمده، ا در قرآن آنچه لذابه
 ». داناتر استشان  حال قتیحق خود به

گفتند:  یماینکه  آموختند، مگر ینم یزیچ سک چیھ به دو فرشته آن هک با آن«

 » یافر نشوکزنھار  م، پسیشما ھست یبرا« أ خداوند از جانب » یشیآزما لهیماوس
 به یبا فراخوان بود، نه از سحر ھمراه یدھ میآنھا با ھشدار و ب آموزش وهین، شیبنابرا

 ییزھایدو، چ : آنیعنی »آموختند یم ییزھایچ دو فرشته از آن« مردم »اما«سحر  یسو
 انیم آنبه وسیله  هک«آموختند  یرا م ز آنین دادند و آنان یم میتعل مردم از سحر را به

ھا،  در دل و بغض حب را سحر، در افگندنیز »افگنند ییجدا مرد و ھمسرش
.  است یریتأث ی، دارا دنیو دورگردان ساختن یکو نزد ساختن ندهکو پرا ردنکجا یک
 یلیسحر؛ ھمانا تخ لهیوس و شوھر به زن انیم انداختن تفرقه سبب«د: یگو یر میثک ابن

 زشت د، ھمچونیآ یوجودم به یگرید به نسبت ا زنیبر اثر سحر در مرد  هک است
 از اسباب نیا مانند ایرفتاراو،  دادن نشان ا زشتیاو،  ما و قد و اندامیس دادن جلوه
 ». ییجداو  فرقت زانندهیبرانگ

 انیرکلش سپس نھاده را بر آب شیخو تخت طانیش«است:  آمده فیشر ثیدر حد
 ،ینزد و و منزلت از نظر مقام آنان نیتر یکفرستد و نزد یم مردم انیم خود را به

 با فالن وستهید:پیگو ید و میآ یاز آنھا م یکی.  است یزیانگ در فتنه آنانترین  بزرگ
 سی...! ابل گفت یم و چنان نیچن هک ردمک کتر یحالتا او را در  ختمیدرآو سک
د: یگو ید و میآ یاز آنھا م گرید یکی گاه ! آن یا ردهکن یار مھمکخدا، تو  به د: نهیگو یم

او را  سیابل ! پس افگندم ییجدا او و ھمسرش انیم هک تا آن ردمکن کرا تر شخص فالن
واقعا  هک یتو ھست نی! ا یآر د:یگو یرد ومیگ یم و در آغوشش ساخته یکخود نزد به
 ». یا ردهک یارک
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: یعنی »برسانند انیز یاحد خدا به فرمان بدون آنبه وسیله  توانستند یھرچند نم«
 بخش انیز ریتأث یسکفقط بر  یر است، ولیتأث یھرچند سحر در حد خود دارا

سحر ذاتا  هک نیباشد. علما برا داده فرمان یدر و ر آنیتأث به أ خداوند هکگذارد  یم
از  یر رازکنظر دارند و جزمعتزله، ابوب است، اتفاق یذات یقتیحق یو دارا مؤثر است

 مخالفت اجماع نیگر بااید یسکھا،  یاز شافع ینیاسفرا ھا و ابواسحاق یحنف
 » نداشتشان  برای یرساند وسود یم انیز آنان به هکآموختند  یم یزیو چ«.  است ردهکن
در بر  یخود سود صاحب یبرا سحر هکدارد  صراحت قتیحق نیبر ا هیاز آ بخش نیا

 یخوب و به« است محض انیز یو یبرا در واقع هکرساند، بل ینم یو به یندارد و نفع

را با  نیاطیش یھا برساخته نیا سک: ھریعنی »باشد دار آنیخرھرکس  هکدانستند  یم
دند اگر یخر جان به آنچه بد بود ! چه ندارد، وه یا بھره در آخرت«ند ک عوض أ خدا تابک

 شدند. خوانده رو نادان نیردند، از اکن عمل شیخو علم به یدانستند، ول هک »دانستند یم
 است:  نوع سحر بر ھشت«د: یگو یم یراز از امام نقل ر بهیثک ابن
 نیدند و بر ایپرست یرا م گانه ار ھفتیس ستارگان هک یپردازان سحر دروغ  -۱

ر و شر ھستند. یخ و آورنده ار عالمک ستارگان، گرداننده نیا هکباوربودند 
 را به ÷  میفاسدشان، ابراھ دهیعق ابطال یبرا أ خداوند هکبودند  نانیھم

 فرستاد. شان میان
 اوھام ھا به را نفسیدارند ز یرومندین یو القا نیتلق قدرت هک یسانکسحر   -۲

 رند.یپذ یر میتأث نیو از تلق نھاده گردن
 . است انیجن یعنی، ینیزم از ارواح خواستن یاریاز سحر؛  یگرید نوع  -۳

ھستند.  شان نیاطیش هکفار آنھا کجن، و  اند: مؤمنان بر دو قسم انیجن
 ارتباط با ارواح ردنکاز بر قرارتر  آسان ،ینیزم ارواح نیارتباط با ا ردنکبرقرار
 وجود دارد. یکیو نزد آنھا مناسبت انیرا میز است یآسمان

 ی. برخ است یبند و چشم یباز و شعبده التیاز سحر؛ تخ یگرید نوع  -۴
 بود. نوع نیاز ا فرعون سحر ساحران هکبرآنند  ازمفسران

وابزار بر  آالت بکیاز تر هک است یزیانگ شگفت یارھاکاز سحر؛  یگرید نوع  -۵
است،  یبوق آن در دست هک یسوار شود، چون یدار میپد یھندس یھا نسبت
 دست آن به یسک هک آن یدمد، ب یم بوق روز بگذرد، بر آناز  یساعت هک ھرگاه

نند، ک یم ینگار صورت انیو ھند انیروم هک است یریجمله، تصاو بزند. از آن
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گراز ید یگذارد. برخ ینم یفرق انسان انیآنھا و م انیم نندهیب هک یطور به
 بود. نوع نیاز ا فرعون سحر ساحران هکبرآنند  مفسران

 !یآر.  ھاست رنگ در غذاھا و هیادو از خواص جستن یاریگر از سحر؛ ید نوع  -۶
 و سیمغناط یرویر نیتأث هک ، چنان ر استیار ناپذکا انیاشھای  خاصیت ریتأث

 باشد. یار مکان ر قابلیو غ ربا ملموس آھن
 ساحرادعا -مثال  - هک گونه نیاست، بد یروان یر گذاریگر از سحر؛ تأثید نوع  -۷

 اگر شنونده است، پس یو فرمان به داند و جن یرا م اعظم اسم هککند  می
شود، لذا در  یم لیمتما بدان و قلبش ردهکرا باور  سخن نیخرد باشد، ا مک

 یرویآمد، ن خوف گردد و چون یدار میپد و ترس از رعب ینوع یو روان
 تواند به یبخواھد مھرچه  ساحر هک است ھنگام نیشود، در ا یم فیضع حواس

 دھد. انجام یو
و  فیظرھای  راه از یزن ھم و دو به ینیچ ھشتم، سحر با سخن نوع  -۸

 ».باشد یم عیشا مردم انیسحر، م نوع نیا هکاست،  رنگبازانهین
سحر  در فن انواع نیاز ا یاریبساینکه  لیدل« کند: می ر اضافهیثک ابن

را سحر از یز است فیار ظریآنھا بس افتیو در که: درک است نیاند، ا شده برشمرده
 ثیدر حد جھت نیباشد، از ا پنھان آن سبب هک است یزیاز چ عبارت ینظرلغو

 ». ھا سحر است انیاز ب یلسحر: ھمانا بعض انیالب من ان«است:  آمده فیشر
 یسک فقھا درباره«د: یگو یسحر م به و عمل آموختن مکح ر در بارهیثک ابن نیھمچن

و احمد  کومال فهینظر دارند، ابوحن رد، اختالفیگ یار مک را به و آن سحر را آموخته هک
د: یگو یم فهیابوحن ارانیاز  یکیشود.  یافر مکار ک نیبا ا یشخص نیند: چنیگو یم

ا یز بودن، یجا دهیعق به هک یسکست، اما یفر نک موجب ز از آنیپرھ یسحر برا آموختن
 هکباور بود  نیبر ا یسکاگر  نیشود. ھمچن یافر مکآموزد  یرا م سحر آن منفعت

 علم آموزش شود. پس یافر مکدھند،  یم او انجام یرا بخواھد برا ھر آنچه نیاطیش
 ».باشد یم آن به عمل است ممنوع آنچه هکست، بلین سحر ممنوع

واحمد ) بر  کفه، مالیاند: جمھور علما (ابوحن یساحر بر دو رأ مجازات علما درباره
با  حدالساحر ضربه«است:  آمده فیشر ثیحدرا در یشود ز یم شتهکساحر  هکآنند 

سحر را  عمل ین، اگرمسلمانیبنابرا».  ر استیشمش به یو : حد ساحر، زدن فیالس
از  یسحر گناھ هک است نیا یشافع یرأ یشود. ول شتهکد یشود و با یداد، مرتد م انجام
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 شتهک آن سبب شد، به یسک شتنک اگر ساحر با سحر خود سبب است، پس گناھان
 اول یرد. اما رأیگ یقرار م بیمقدار، موردتأد ھمان شد، به انیز شود و اگر موجب یم

 . تر است حیصح
شود تا سحر را  ه: از ساحر خواستهکاند  ز دانستهیجا یو مزن بیمس دبنیسع

 ند.کدور  جادو شده ازشخص
ز ین فیشر ثیدر حد یمعن نیو ا است حق زخم چشماینکه  نظر دارند بر علما اتفاق

 . است آمده

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿
َ
�  ْ ْ �ََّقوۡ َوٱ َءاَمنُوا ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  لََمثُو�َةٞ  ا َّ�  ۚ ْ  لَّوۡ  َخۡ�ٞ  .]۱۰۳[البقرة:  ﴾١٠٣لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

ازسحر و  »ردندک یم یزگاریو پرھ« و قرآن ص امبریپ به »آوردند یم مانیا و اگر آنان«
از شان  برای »افتند، بھتربودی یملله از نزد ا هک یپاداش نهیھرآ«اند  فرو رفته در آن هک یفرک

 به »دانستند یاگر م«آورند، اما  یم دست سحر به لهیوس ا بهیز دنیناچ یھا از بھره هک آنچه
 . د استیبرپندار و تقل کیمت شانیباورھا هکبل ستین نیچن هکدرست،  یعلم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ِٰعَنا َوقُولُوا ْ َ� َ�ُقولُوا ْۗ سۡ ٱوَ  نَانُظرۡ ٱَءاَمُنوا  َعَذاٌب  َ�ٰفِرِ�نَ َولِلۡ  َمُعوا

ِ�مٞ 
َ
  .]۱۰۴[البقرة:  ﴾١٠٤أ

(راعنا ) معموالدر  لمهکد: یگو یم مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
 درزبان لمهک نیاما ااربرد داشت، ک!»  نکمارا ب حال تیرعا« یمعنا به اعراب انیم
با  شده خوشحال اعراب در سخن اربرد آنکاز  انیھودی بود، پس زشت یھود، دشنامی

 نیا میتوان یم نونکا م،یداد یم محمد را دشنام یپنھان نونکبھتر! ما تا خود گفتند: چه
آمدند و  یم ص خدا نزدرسول شمرده را مغتنم م، لذا فرصتیدھ انجام یار را علنک
 نیدند، و چنیخند یو م !»راعنا« گفتند: یم قرار داده مورد خطاب را با آنرا  شانیا

ر یامر غ قتیحق هک یرا مدنظر دارند، درحال آن یعرب یمعنا ییگو هکردند ک یوانمود م
 آنان برد و به یامر پ نیا ھودآشنا بود، بهی زبان به هک س معاذ بود. سعدبن نیاز ا
را  را از شما بشنوم، گردنتان لمهک نیا گر بارید ! اگر ملعونان یگفت: ا نانکدیتھد

 مانیا هک یسانک یا«شد:  نازل د؟ پسیبر یارنمک را به ا شما خود آنی! گفتند: آ زنم یم
ار ما ک: در یعنیاست،  تیرعا امر از ماده فعل یراعنا: درعرب »د راعنایید، نگویا آورده

 اھانت ییھود معنای در زبان لمهک نیا؛  میگفت هک ن، اما چنانکماراب حال تیبنگر و رعا
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باشد. لذا  یم و حماقت جھل یمعنا به هک است»  رعونت«با  شهیز دارد وھمریآم
 ببندد. انیھودی رنگین نیرا بر ا رد تا راهک ینھ آن اربردنکرا از ب مؤمنان أ خداوند

 ثیدرحد هک است، چنان و فعل فار در قولک به از تشبه یبر نھ لیخود دل نیا

او  رد، پسک هیشب یقوم خود را بهھرکس  : فهو منهم بقوم �شبه من«است:  آمده فیشر
 متعال یاست: خدا نینزد ما ا باره نیدر ا درست قول«د: یگو یر میثک ابن».  از آنھاست

 هک است یا لمهک نیرا ایردزک یند نھیبگو» راعنا« ص امبرشیپ بهاینکه  را از مؤمنان
 ».دارد راھتک امبرشیپ به آن از گفتن أ خداوند

 نیا البته هک.  نک انیما ب یرا برا ما بنگر و مسائل یسو : بهیعنی »د انظرناییو بگو«
د و ینک اطاعت أ را و از خداوند هیتوص نیا »دیو بشنو«بود  زشت ھامیا فاقد آن لمهک

د ید. اما بدانیفرادھ گوش شیخو حال مراعات طلب د، بدونیگو یم ص امبریپ آنچه به
ھمانا  هک » است کدردنا یعذاب افرانک یبرا«ه: کمانند، چرا ینم مجازات یز بیھود نی هک

 باشد. یم جھنم آتش

ا يََودُّ ﴿ ِينَ ٱمَّ ۡهلِ  َ�َفُرواْ مِنۡ  �َّ
َ
ۡ ٱَوَ�  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ َل َعلَيۡ  ُمۡ�ِ�ِ�َ ل ن ُ�َ�َّ

َ
 َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ُ�مأ

ّ�ُِ�مۚۡ  ّمِن ُ َوٱ رَّ ٓ  بِرَۡ�َتِهِۦ َتصُّ َ�ۡ  �َّ ُ َوٱ ُءۚ َمن �ََشا  .]۱۰۵[البقرة:  ﴾١٠٥َعِظيمِ لۡ ٱ َفۡضلِ لۡ ٱُذو  �َّ
 هکدارند  ینم ، دوست انکمشر نیاند و ھمچن دهیفر ورزک هک تابک از اھل یسانک«
،  رآنیاغی یاز وح باشد؛ اعم هک یریھر خ »گردد بر شما نازل یریخ پروردگارتان یازسو

 رحمت را بخواھد، مشمولھرکس  خداوند هک آن حال«با شما  یدشمن شدت سبب به
 مراد؛ جنس اند: گفته ی. بعض است نجا؛ نبوتیدرا مراد از رحمت »گرداند یم شیخو

ندارند  چرا دوست پس » است رانیکب بخشش یو خداوند دارا« طور عام به است رحمت
 دھد. اختصاص شیخو رحمت خواھد، به یم هکرا  شیخو از بندگانھرکس  هک

 به از مسلمانان یبرخ اند: ھرگاه گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران
گفتند:  یم در پاسخ د، آنانیآور مانیا ص محمد به هکگفتند  یم شانیھودی مانانیپ ھم

بھتر بود،  اشک یست، ایمان نید، بھتر از دیخوان یفرا م آن یسو ما را به هک ینید نیا
 را در هیآ نیاأل  یخدا ! پس میردک یم شمارا اجابت دعوت ما صورت در آن هک

 رد.ک نازل شان تکذیب

وۡ  َءايَةٍ  مِنۡ  نَنَسخۡ  َما﴿
َ
تِ  نُنِسَها أ

ۡ
ۡ�ٖ  نَأ

َ�ِ  ٓ وۡ  ّمِۡنَها
َ
ۗ  أ ٓ لَمۡ  ِمۡثلَِها

َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  �

َ
َ ٱ أ َّ�  ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
 .]۱۰۶[البقرة:  ﴾١٠٦قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ 
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 است بردن نیو از ب ابطال یمعنا در لغت: به نسخ » مینک نسخ هکرا  یا هیھر آ«
است،  ردهک را نسخ آن قتیشود، در حق یگریز دیچ نیجانش هک یزیوھرچ
». ردک را نسخ یجوان یریرد... پک را نسخ هید سایخورش«ند: یگو یم اعراب هک چنان
 مکاحیه، یآ یک قرائت به تعبد مؤمنان افتنی انیاز: پا است ؛ عبارت شرع در اصطالح نسخ

را  راحالل، مباح را حرام، حرام حالل أ خداوند هک گونه نیا ھردو. بدیمستفاد از آن، 
و  و منع و حرام حالل شود مگر در باب ینم نیگرداند و ا را مباح و ممنوع ممنوع

از  آن نقل یعنیتاب، ک ؛ از نسخ نسخ . اصل ستین یو منسوخ اباحت، اما در اخبار ناسخ
 ز درواقعیگر نید مکح به یمکح نسخ هکشده، چرا  گر برگرفتهید نسخه به یا نسخه

 باشد. یم ر آنیغ به آن ساختن متحول
نظر  اتفاق یالھ تابکدر  نسخ بر ثبوت و خلف از سلف اسالم یعلما هک د دانستیبا

ار کان البته . ستین نسخ ثبوت فاقد اعتبار است، مخالف نظرشکه  کسی دارند و جز
 دست ص محمد ار نبوتکان به لهیوس نیتا بد ز مشھور استیھود نی یاز سو نسخ

 در تورات هکرا  یامکازاح یمحمد برخ گفتند: چون انیھودی جھت نیھم ابند، بهی
 آنچه به شیخو حجت نیدر ا خودکه  حالی ست، دریامبر نینموده، لذا او پ نسخ است

 نسخ مغلوبند؛ چونو  ومکوجوددارد، مح از نسخ - تورات - خودشان تابکدر  هک
را بر  آن أ بود و خداوند حالل ÷  آدم عتیدر شر نیا هکبرادر با خواھرش،  احکن

را « هیآ » ا آنی« مینک منسوخ هکرا  یا هیھر آ ! ید. آریگردان حرام و قومش ÷  یموس

د یاوریاد نی د و بهیرا نخوان تا آن میگردان فراموشتان را : آنیعنی » میبسپار یفراموش به
 یبرا هک میآور یم انیرا در م یمک: حیعنی » میآور یم انیرا درم ا ھمانندشی بھتر از آن«

 مکخود ھمانند ح یو آسان ا در منفعتیسودمندتر،  مدت وتاهکای در دراز مدت مردم
تر  نافعشان  برای مدت وتاهکدر  باشد، پس یتر م کسب ناسخ مکح یراگاھیز است سابق
شان  حال به شتر، لذا در درازمدتیب آن و ثواب تر است نیسنگ یوگاھ است

اد یخواست، از  یرا م ھر چهأل  یخدا«د: یگو یم . قتاده سودمندتراست
 ھا) گر (او ننسئید قرائت».  ساخت یم منسوخ خواست یرا مھرچه  برد و یم امبرشیپ

خداوند بر  هک یدان یا نمیآ«.  میافگن یر میتأخ را به ا آنیاست:  نیا آن یمعنا هکاست، 

 ؟ اوست یھا ییتوانا از جمله ھم و نسخ » تواناست یارکھر
ا یآ گفتند؛ هکم انکاند: مشر ردهک نقل نیچن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران

د، یگو یرام آن دھد و باز خالف یدستور م یارک را به ارانشی ص محمد هکد ینیب یم
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 جز سخن یزیچ قرآن نیا پس !د؟ینما یم یرا نف و فردا آنکند  می انشا یامروز سخن
 شد. نازل در رد سخنشان هیآ نیا هکبود  . ھمان ستیمحمد ن

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  �

َ
َ ٱ أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  �ِض� ۡ�  َوَ�  ِمن َوِ�ّٖ  �َّ

 .]۱۰۷[البقرة:  ﴾١٠٧نَِص�ٍ 
 جاد واختراعیدر آنھا با ا : تصرفیعنی » نیو زمھا  آسمان ییفرمانروا هک یدان یا نمیآ«

داناتر است، لذا  شیخو بندگان مصالح را او بهیز » خداوند است از آن« نیفرام یو اجرا
ر ییزمانھا تغ بااختالف مصالح نیا یباشد و گاھ یم مصالح نیا تابع ھم امکاح نسخ

اور و یر: یو نص یکو نزد : دوستیول » ستین یریو نص یو شما را جز خداوند ول«ابد ی یم
 . ار استکمدد

مۡ ﴿
َ
ن تُرِ�ُدونَ  أ

َ
ْ  َٔ �َۡ�  أ ۗ  ِمن ُموَ�ٰ  ُس�َِل  َكَما رَُسولَُ�مۡ  لُوا لِ  َوَمن َ�ۡبُل  ُ�ۡفرَ لۡ ٱ يَتََبدَّ

 ِ بِيلِ ٱ َسَوآءَ  َضلَّ  َ�َقدۡ  يَ�ٰنِ ۡ�ِ ٱب  .]۱۰۸[البقرة:  ﴾١٠٨لسَّ

 ص شیخو ار از رسولیبس ردنک را از سؤال مؤمنان متعالخداوند  مهیرک هیآ نیدر ا
امبر یا از پیآ«ند: ک یم ینھ -شوند  امور واقع آن هک از آن قبل - امور مختلف درباره

از او  لیاسرائ یبن هکآنجا  »شد خواسته یقبال از موس هکد یخواھ یرا م خود ھمان
 ص خد از رسول انکمشر نیھمچندھد!  نشان آنان ارا بهکرا آشأ  خداوند هکخواستند 

فر را کھرکس  هک آن حال« ارو گرداند!یرو را با آنان خدا و فرشتگان هکخواستند 
 طاعت راه انهی: از میعنی » است شده گمراه راست ند، مسلما از راهک مانیا نیجانش
 آنچه«... است:  آمده فیشر ثی. درحد است رفته راھهیب به آن یو از راستاأل  یخدا

 انینیشیپ هک ستین نیرا جز اید زینکن سؤال ام، از من را فرو گذاشته آن انیب من هکرا 
شما را  هک یھنگام شدند، پس کھال شانیایباانب و اختالف شانیسؤالھا ثرتکشما با 

 یزیشما را از چ د و چونیدھ د انجامیتوان یم هکرا تا آنجا دادم، آن فرمان یامر به
 ».دیزیبپرھ ردم، از آنک ینھ

د یز بن و وھب حرمله بن د: رافعیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
 یرا برا بارانیو جو میرابخوان فرود آور تا آن از آسمان یتابکما  یمحمد! برا یگفتند: ا
 شد. نازل هیآ نیا ! پس مینک یرویساز تا ازتو پ ما روان
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ۡهلِ  ّمِنۡ  َودَّ َكثِ�ٞ ﴿
َ
اًرا إِيَ�ٰنُِ�مۡ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  يَُردُّونَُ�م لَوۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ  ِعندِ  ّمِنۡ  َحَسٗدا ُكفَّ

نُفِسِهم
َ
َ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  أ ۖ �َۡ ٱ لَُهمُ  تَبَ�َّ ْ �ۡ ٱفَ  قُّ ْ ۡص ٱوَ  ُفوا   َفُحوا

ۡ
ٰ يَأ ُ ٱ ِ�َ َح�َّ مۡ  �َّ

َ
َ ٱإِنَّ  رِهِۦٓۗ بِأ َّ�  ٰ َ�َ

 .]۱۰۹[البقرة:  ﴾١٠٩قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ 
 ینھ تابک فار اھلکبا  ییسو را از ھم مؤمنش بندگان ، خداوند متعال اتیآ نیدر ا

گاه دارند بر مؤمنان هک یار آنھا و حسدکو آش نھان یرا از دشمن شانیو ا ردهک  آ
 وبه عاد جھاد مسلحانهیم دنیتا رس و عفو و تحمل گذشت را به شانیسازد و ا یم

در  هک یحسد یاز رو تابک از اھل یاریبس«دھد:  یم فرمان اتکز نماز و پرداخت ییبرپا
 یافگن شبھه قیاز طر »افر گردانندک مانتانیشما را بعد از ا هکداشتند  دارند، دوست دل

 ارشانک نیرا ایز ر حقیدر مس تکحر نه ار حسد استک نیاز ا آنان زهی. انگ نتانیدر د
دانستند اینکه  از : پسیعنی »ار شدکآش بر آنان حق هک« گرفت انجام » نیاز ا پس«

افتند، ی لیو انج را درتورات ص حضرت آن و اوصاف خداست رسول ص محمد
 ار زدند.ک نیا به دست

در  هک است و حسد ناپسند. حسد ناپسند آن دهیاست: حسد پسند حسد بر دو نوع
از  نعمت آن هکآرزو را  نیبا آن، ا ھمراه ، چهیباش از برادر مسلمانت نعمت زوال یآرزو

»  منافسه«ا ی» غبطه« نام به هک دهیر. اما حسد پسندیا خی یباش گردد، داشته تو آن

 اثنت�: رجل ال يفإالحسد «است:  شده یمعرف فیشر ثیحد نیشود؛ در ا یم دهینام

آناء  ، فهو ينفقهاهللا ماالً  آتاه وآناء انلهار، ورجل آناء الليل به فهو يقوم اهللا القرآن آتاه
 داده او قرآن بهأل  یخدا هک یز: مردیمگر در دو چ است حسد مذموم« .»وآناء انلهار الليل

 بهأل  یخدا هک یدارد و مرد یرا بر پا م و روزآن شبھای  پاس را حفظ دارد) و در آن یعنی(

حسد  قتی. حق»ندک یم انفاق را بر مستحقان و روز آن شب یو او در پاسھا داده یاو ثروت
برادر  هکرا  یر و نعمتیخ ند تا ھمانکآرزو  مسلمان شخص هک است آن دهیپسند

 شیخو را از برادر مسلمان نعمت آن زوال هک آن یباشد، ب زداشتهیدارد، او ن مسلمانش
 ند.کتمنا 
و صفح:  دربرابرگناه و انتقام بازخواست کعفو: تر »دیبگردان ید و روینکعفو  پس«

 شامل هکار است، کازگنھ دنیا روگردانیاز نفس،  گرانید یو خطا اثر گناه دور ساختن
را  شیخو تا خدا فرمان«شود  یھر دوم یو و مالمت سرزنش کو تر مجازات کتر

 انیھودی در مورد مجازات سبحان یخدا یاز سو یفرمان هک گاه : تا آنیعنی »اوردیب
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 د: قتلیآ یم ابعد هک فرمان نیا د.مضمونینک شهیپ شما برسد، عفو و گذشت یبرا
 انیھودیاز  یسانک ماندن گر و در امانید یبر برخ هیجز نیی، تعید برخی، تبعیگروھ

ْ �ۡ ٱفَ ﴿د: یگو یم س عباس ابن » تواناست یارکخدا بر ھر  هک«آورند  اسالم هک است  ُفوا
ْ ۡص ٱوَ    َفُحوا

ۡ
ٰ يَأ ُ ٱ ِ�َ َح�َّ مۡ  �َّ

َ
ِ بِأ ْ �ۡ ٱفَ ﴿ه: یرا آ .﴾رِه ۡ ٱ ُتلُوا  ﴾وََجد�ُُّموُهمۡ  ُث َحيۡ  ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 د.یگردان منسوخ .]۵[التوبه:
 یھودی یشاعر اشرف بن عبکه: ک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

 شد. نازل یو درباره هیآ نیا رد، پسک یرا ھجو م ص خدا بود و رسول

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۚ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ َكٰوةَ نُفِسُ�م ّمِنۡ  لزَّ

َ
ُمواْ ِ� ِۗ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  َوَما ُ�َقّدِ إِنَّ  �َّ

َ ٱ  .]۱۱۰[البقرة:  ﴾١١٠بَِص�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ
 آخرت یبرا » شیشاپیپ هک یریخ د و ھرگونهیرا بپرداز اتکد و زیو نماز را برپا دار«

سان،  نیبد » افتید یرا نزد خداوند خواھ آن« و ثواب پاداش هکد یبدان »دیبفرست شیخو«
 و آخرت ایدر دنشان  برای زد تایانگ یبر م یکن را بر اعمال مؤمنان خداوند بزرگ

 یا نندهک عمل چیھ و از عمل » ناستید، بینک یم آنچه خداوند به«د یفرما تیعنا یروزیپ
 عیضا ینزد و -شر  ر باشد و چهیخ چه - یعمل چیفر ھکیا یپاداش،  نمانده غافل

 شود. ینم

ْ لَن يَدۡ ﴿ وۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخَل َوقَالُوا
َ
َما�ِيُُّهۡمۗ  تِۡلَك  نََ�َٰرٰىۗ  إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

َ
ْ  قُۡل  أ  َهاتُوا

 .]۱۱۱[البقرة:  ﴾١١١َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بُۡرَ�َٰنُ�مۡ 
 یونصارا نهیھود مدی درباره هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران

 هک شود مگرآن ینم وارد بھشت یسکگفتند: ھرگز  یھود میرا یشد ز نازل نجران
 یحیمس هک شود مگرآن ینم وارد بھشت یسکگفتند: ھرگز  یم یباشد و نصار یھودی

 .ردک یم متھم یگمراھ را به یگری، د یا فهیھر طا باشد پس
باشد.  یا نصاری یھودی هک د، مگر آنیایدرن بھشت به یسکو گفتند: ھرگز «

 آنھا دردل هک است یخام یفقط آرزوھا نی: ایعنی » است آنان« یواھ » یآرزوھا نیا
 أ خدا شده نازل یتابھاکدر  یلیخام، دل یآرزوھا نیا یبرا هک آن یپرورانند، ب یم

 یو ادعاھا خام یآرزوھا نی: اگر در ایعنی »دییگو یم بگو: اگر راست«باشد  وجود داشته
 د.یآ دست به نیقی با آن هک است یلیبرھان: دل »دیاوریرا ب برھانتان«د ییگو راست باطلتان
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﴿ � ۡسلَمَ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ وَُهَو ُ�ۡ  وَۡجَهُهۥ أ ۥٓ  ِسنٞ ِ�َّ جۡ  فَلَُه

َ
 َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  ٌف َوَ� َخوۡ  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ُرهُۥأ

 .]۱۱۲[البقرة:  ﴾١١٢َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ 
 شوند وآنان یوارد م بھشت ز بهین گرانید » هکبل«پندارند  یم هک » ستین چنان«

 یرو هک یر بشرھ: یعنی »ندک میخدا تسل وجود به خود را با تمام هک سکھر«عبارتند از: 
: یعنی »باشد ارکویکو ن«گرداند  او خالص یرا برا و عملش نھاده أ خدا یسو به دل

 یو عمل : پاداشیعنی » پروردگار اوست شیپ یمزد و پس«دھد  انجام ستهیشا اعمال
سته: یشا . اعمال در آخرت »نخواھند شد نیو غمگ ستین بر آنان یمیو ب« است بھشت

باشد  صادر شده ‡ یو امبرانیپ قیاز طر داشته مطابقت یالھ با شرع هک است یاعمال
 أ خداوند یبرا عمل، خالصانه آن هک نیا دو شرط دارد: اول یالھ مقبول را عملیز

اگر  باشد. پس موافق أ خداوند عتیو باشر و بودهیکعمل، ن آناینکه  باشد. دوم
 رفتهی، پذ نداشت انور موافقت با شرع یبود، ول خداوند متعال یبرا ، خالصانه عمل

 عمل من«اند:  فرموده فیشر ثیحد نیدر ا ص خدا جھت، رسول نیھم ؛ به ستین

ما نباشد،  عتیبا شر مطابق هکدھد  انجام یعمل سک: ھرمرنا فهو ردأ عليه عمال ليس
 ». مردود است عمل آن

ٰ َ�ۡ  �ََّ�َٰرىٰ ٱ َسِت لَيۡ  ُهودُ ۡ�َ ٱَوقَالَِت ﴿ ٰ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َسِت لَيۡ  �ََّ�َٰرىٰ ٱ َوقَالَِت  ءٖ َ�َ َ�َ
ِينَ ٱَكَ�ٰلَِك قَاَل  ِكَ�َٰبۗ لۡ ٱ َ�ۡتلُونَ  وَُهمۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ فَٱ قَۡولِِهمۚۡ  مِۡثَل  لَُمونَ َ� َ�عۡ  �َّ  بَۡينَُهمۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

 .]۱۱۳[البقرة:  ﴾١١٣تَلُِفونَ َ�نُواْ �ِيهِ َ�ۡ  يَما�ِ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ يَوۡ 
 أتیھ فرمود: چون هک است شده تیروا عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

 مالقات به یھودی آمدند، دانشمندان ص خدا نزد رسول نجران ینصارا یندگینما
 منازعه گر بهید یکبا  ص خدا در محضر رسول گروهھردو  شتافتند، سپس آنان

 بر حق گفت: شما ینصار به خطاب یھودی حرمله بن ، رافع انیم نیپرداختند، در ا
 یاھال از یمرد طرف د. از آنیفر ورزک لیو انج ÷  یسیع ، به نید. و بنابرایستین

ر کمن او ھم بیترت نیا د. بهیستین برحق هکد ییشما نیگفت: ا یو در پاسخ نجران
گفتند  انیھودی« شد: نازل هکبود  د. ھمانیفر ورزک تورات و به شده ÷  یموس نبوت

 یا فهیھر طا »ستندین برحق انیھودی هکگفتند  انیحیستند و مسین برحق انیحیمس هک
 هک یدادند، درحال خوداختصاص را به و آن ردهک ینف یگریرا از د یر و خوبیاز آنھا خ
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باشد  وجود داشته نزد خصمش هک یحق به را منصفیز ستین نیا انصاف اھل وهیش
ار کان دارد، او را به دشمنش هیعل هک یو ھرگز بغضکند  می را رد یو اعتراف، و باطل

 تابکاز آنھا در ھریک  :یعنی »خوانند یرام یآسمان تابک هک آن حال«دارد  یوانم حق
ز یچ چیھ هک ھم یسانک«خوانند  یاند، م دهیفرورزکاو  به هکرا  مقابل د طرفییخود، تأ

 هکز ین یھود و نصاریاز  قبل ی: امتھایعنی »گفتند آنان ھمانند سخن یدانند، سخن ینم
ز یخداوند، روز رستاخ پس«را گفتند  سخن نینداشتند، ھم یعلم یآسمان یتابھاک به

آنھا را  أ : خداوندیعنی »ردکخواھد  یداور شان میان ردند،ک یم اختالف باھم در آنچه
 شیخو عادالنه یبا داور شان میان گاه گرد خواھد آورد، آن با ھم امتیدر روز ق

 . رھسپار خواھد ساخت دوزخ را به و مبطل بھشت را به رده، محقک یدگیرس

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ َنعَ  ِممَّ ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  مَّ ن يُذۡ  �َّ

َ
ٓۚ  ُمُهۥسۡ ٱ �ِيَها َكرَ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  وََسَ�ٰ ِ� َخَرابَِها

ُ
 أ

ن لَُهمۡ  َ�نَ  َما
َ
ٓ  أ �ۡ ٱ ِ�  مۡ لَهُ  َخآ�ِفَِ�ۚ  إِ�َّ  يَۡدُخلُوَها َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  يٞ ِخزۡ  َيا�ُّ

 .]۱۱۴[البقرة:  ﴾١١٤َعِظيمٞ 
 هک سک ازآن« ستیتر ن ظالم یسک: یعنیاست،  یارکان استفھام ؟»تر ظالم ستکیو «

و  ر و تالوتکنماز،ذ یادا یبرا هکرا  یسانکو  »شود برده یو نگذارد در مساجد خدا نام
: در یعنی »وشدکآنھاب یرانیو در و«بازدارد  ند، از آنیآ یمساجد م به قرآن میتعل

علم،  میتعل چون -درآنھا  و عبادات طاعات ردنک لیا در تعطیآنھا،  یبنا یرانسازیو
وشد؟ کب -گر ید مشروع یھا تیاز فعال آن و امثال افکاعت یدر آنھا برا نشستن

 آن هک گاه ردند، آنکار را ک نیھم ص خدا با رسول هیبیدر روز حد انکمشر هک چنان
و  ترساناینکه  را نسزد جز آنان«بازداشتند  هکم را از ورود به شان و ھمراھان ص حضرت

 هک أ للها بتیو لرز از ھ با ترس هکبود  نیا : سزاوارشانیعنی »ندیدر آنھا درآ لرزان
 یتعال حق عبادت یھا را مساجد خانهیشدند ز یمساجد واردم ، به است پروردگارشان

 از آنھا با احساس یسک هکد ینک مرعوب فار رابا جھاد چنانکاست:  نیا یا معنی .است
 نیا ی: برایعنی » است یخوارشان  برای ایدن نیدر ا«وارد مساجد شمانشود  تیامن

 یریدر آنھا جلوگ أل یر خداکو از ذ ردهک رانیرا و أ خدا مساجد هک یگروھ
و  یخوار نیا هکاست،  سخت یو ذلت یخوار خداوند متعال از جانب ایدر دن کنند، می

 هک گونه نیسازد، بد یبرآنھا وارد م نشید جھادگر در راه مؤمنان دست رابه ذلت
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کنند  می وضع هیجز رند و بر آنانیگ یم اسارت شند، بهک یمؤمن، آنھا را م مجاھدان
 . جھنم در آتش » است بزرگ یعذاب آخرتدر  شانیوبرا«

دارند،  نگه فارکرا از تسلط  أ د مساجد خدایبا هککند  می را ارشاد مؤمنان هیآ نیا
 یبودند، درھا لیو ذل کمنایفار بک ھرگاه هکدھد  یم اجازه مؤمنان به نیھمچن

را از  مؤمنان هک یسانکاز  هیمراد آ نییدر تع نبندند. مفسران شانیمساجد را بر رو
 اول قول اند؛ وشند، بر دو قولک یآنھا م یرانسازیدارند و در و یباز م أ مساجد خدا

باز  المقدس تینماز درب یرا از ادا مردم هکھستند  ینصار ه: مراد از آنانک است نیا
را  ص خدا رسول هکشندیقر انکه: مراد از آنان، مشرک است نیا دوم داشتند. قول یم

داده، و  حیرا ترج دوم قول ریثک بازداشتند. ابن مسجدالحرام ورود بهاز  هیبیدر روز حد
 . است شده تیروا قولھردو  زین آن نزول سبب انیدر ب

﴿ ِ ۡ ٱَوِ�َّ ۡ ٱوَ  َمۡ�ُِق ل �ۡ  َمۡغرُِبۚ ل
َ
ْ  نََمافَ� ِۚ ٱ َوۡجهُ  َ�ثَمَّ  تَُولُّوا َ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾١١٥َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ

 .]۱۱۵[البقرة: 
!  ی. آر آن غروبگاه یعنی » و مغرب«د یخورش طلوعگاه یعنی » مشرق خداست و از آن«

ھر سو رو  به پس« است أ خداوند کمل آنھا ھمه نید و مابیخورش و غروبگاه طلوعگاه

ناظر بر  مکح نیاما ا » خداست آنجا رو به«د؛ یآور یرو هک یھر سمت : بهیعنی »دینک
را  نماز نافله انسان هک یا زمانیبماند،  دهیبر نمازگزار پوش قبله جھت هک است یوقت

 هک ییھر سو به بشانکمر سوار بر ص خدا رسول هک چنان کند، می ادا بکسوار بر مر
محصور  یو یو عطا فضل » داناست شگریخدا گشا گمان یب«گزاردند  یرفت، نماز م یم

 آوردن سامان در به یو رد و علمیگ یبرم رادر سک ز و ھمهیچ و ھمه ستیو محدود ن
 . ر استیفراگ امور خلقش

 یو از مسجد ومصال شده اخراج هکاز م هک ارانشانیو  ص خدا ه، رسولیآ نیدر ا
 اند. قرار گرفته ییبودند، مورد دلجو شده خود رانده

 یر طبریجر ابن هک را چنانیز است جمھور علما منسوخ یدر رأ هیآ نیا
 نیبود تا ا شده نازل قبله به آوردن یاز دستور رو قبل مکح نیا«د:یگو یم

جز در معابد  پنداشتند؛ عبادات یم هکند ک را ابطال نیشیپ انیاد سردمداران دهیعق
 ما منسوخ یبرا هک از قرآن یزیچ نیاول«د: یگو یم ب عباس ابن».  ستین درست

 ه، مربوط بهیآ نیا مک: حیقول اما به». بود قبله موضوع - وخدا داناتر است -شد 
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 شد. انیب ر آنیدر تفس هک ؛ چنان است بکسوار بر مر نمازنافله
 آن هکنشد  موفق یرد ولک قبله جھت افتنیخود را در  و تالش یسع یسکاگر 

نزد جمھور فقھا  نماز گزارد، نمازش قبله ر جھتیغ ابد، لذا اجبارا بهیراب
 آن در وقتنماز  ، اعادهکمال یدر رأ یز است، ولیو احمد) جا کفه،مالی(ابوحن

 یشرط را قبلهیز ستین درست ید: نماز ویگو یم یباشد. اما شافع یم مستحب شیبرا
 هک ییھرسو به - بکسوار بر مر نماز نافله یادا در صحت نیکباشد. ل یازشروط نماز م

 . ستین یفقھا اختالف انیدر م -آورد  یرو

﴿ ْ َذَ ٱَوقَالُوا ُ ٱ �َّ ۥۖ  �ۗ َوَ�ٗ  �َّ ُ  ُسۡبَ�ٰنَُه َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥبَل �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ُۥ ُ�ّٞ  �ِض� ۡ�  ﴾١١٦َ�ٰنُِتونَ  �َّ

 .]۱۱۶[البقرة: 
ر یگفتند: عز انیھودی » است دهیخود برگز یبرا یو گفتند: خداوند فرزند«

 دختران گفتند: فرشتگان فار عربکو  پسر خداست حیگفتند: مس یپسرخداست، نصار
 نیا ردپندار ھمه - است آمده نزول سبب انیدر ب هک چنان - مهیرک هیند. مراد آیخدا

 هکبل«دھند  یم فرزند نسبت دنیاز برگز یو به از آنچه » است او منزه« ھاست گروه
 و فرشتگان یسیر وعی؛ عز جمله از آن»  اوست است، از آن نیو زمھا  آسمان در ھرآنچه

 تابند، لذا چگونه یبرنمسر  یو از عبادت هکھستند  أ خداوند خاضع بندگان یھمگ
 آنھا به : ھمهیعنی» اوھستند راه سر به و ھمه«باشند؟  أ خدا توانند فرزندان یم

 باشند؟ ابن یم یفرزند و چگونه او خاضعند، پس یو برا نموده امیپروردگار ق یبندگ
فرمودند:  هککند  می تیروا یقدس فیشر ثیدر حد ص خدا از رسول س عباس

 است نیدر ا یو بیذکداد؛ ت دشنامم رد وک بمیذکت فرزند آدم فرمود: متعال یخدا«
. اما  ستمین آن هیاول لکش به یو اتیح بازگرداندن قادر به پندارد، من یم هک

 منکه  حالی فرزند دارم، در ه: منک است من در باره اش گفته نی، در ا یو دادن دشنام
 ». نمیبرگز یا فرزندیھمسر  هک از آن و منزھم کپا

َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِديُع ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ۡمٗر� �ذَا قََ�ٰٓ  �ِض� ۡ�

َ
َما أ ۥ َ�ُقوُل  فَإِ�َّ  ﴾١١٧ُ�ن َ�يَُكونُ  َ�ُ

 .]۱۱۷[البقرة: 
 نمونه آنھا را بدون نشیآفر یتعال : حقیعنی » است نیو زمھا  آسمان دآورندهینوپد«

 یزیچ هکندک اراده: یعنی »ندک اراده یارک به و چون« است ردهک آغاز و ابداع ینیشیپ
موجود  درنگ یب ا، پسیوجود ب د: بهیگو یفقط م«آورد  سامان را به ا آنیند، یافریرا ب
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 ند، از آنیآفر ی، م» باش . «»نك« لمهک ند، با گفتنک اراده هکرا  : ھرچهیعنی »شود یم
 ؟ است یفرزند یو یبرا چگونه است، پس املک یو قدرت هکرو 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ُ ٱ يَُ�ّلُِمَنا لَۡوَ�  لَُمونَ َ� َ�عۡ  �َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ  أ تِيَنا

ۡ
ۗ  تَأ ِينَ ٱ قَاَل  َكَ�ٰلَِك  َءايَةٞ ِمن  �َّ

 .]۱۱۸[البقرة:  ﴾١١٨يُوقُِنونَ  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ بَيَّنَّا قَدۡ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  �ََ�َٰبَهۡت  قَۡولِِهمۘۡ  ّمِۡثَل  لِِهمَ�بۡ 
با ما « واسطه یب »گفتند: چرا خداوند« عرب انک: مشریعنی » خردان یب«

 غمبر استیاو پ هک میخبر دھد و ما بدان ص محمد تا ما را از نبوت »دیگو ینم سخن
 یسانک آن« یو بر نبوت یا نشانه عنوان به »شود ینم ما نازل یبرا یا اچرا معجزهی«
 گفتند، دلرا  آنان ز مانند سخنین« یھود و نصاری: یعنی» بودند نانیاز ا شیپ هک

 شنھادیناروا و پ یھا خواسته فر و طرحکبر  در اتفاقشان » ھمانند است ودرونشان
 هک یمردم یخود را برا یھا ما نشانه« سبحان یخدا یاز سو معجزات فرستادن

 نھند یم اوامر ما گردن و به ردهک اعتراف حق به هک آنان ی: برایعنی »ھستند نیقی اھل
ھایشان  دل بر أ خداوند هک اما آنان » میا ساخته روشن«باشند  یما م نندهک قیو تصد

را  یا و معجزه است، اگر ھر نشانه یا پرده شان یینایو ب ییو بر شنوا مھر نھاده
 نیا هک نند. چنانک را مشاھده یالھ کدردنا عذاب هک آورند تا آن ینم مانینند، ایبب ھم
 .است آمده یگرید هیدر آ یمعن

گفت:  ص خدا رسول به مهیخز بن رافع هکبود  نیا مهیرک هیآ نزول سبب
 با ما سخن هکخدا بگو  ، بهیخداھست فرستاده حق ، به ینک یادعا م هک اگرچنان

 رد.ک را نازل هیآ نیا أ خداوند . پس میرا بشنو یو دتا سخنیبگو

﴿ ٓ رَۡسلَۡ�َٰك  إِ�َّا
َ
ۡصَ�ٰبِ  َ�نۡ  ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َونَِذيٗر�ۖ  ��َِش�ٗ  قِّ �َۡ بِٱ أ

َ
 .]۱۱۹[البقرة:  ﴾١١٩ِحيمِ �َۡ ٱ أ

در  یبا و گفتنشان در مورد سخن افرانک بعد از رد درخواست خداوند متعال گاه آن
 حق ماتو را به«است:  یو بر حق فرستاده ص محمد هککند  می دکینبوت، تأ مورد صحت

 دھنده تو را مژده یعنی«د: یگو یم س عباس ابن » یباش دھنده میو ب دھنده تا مژده میفرستاد
 »نخواھد شد یاز توپرسش انیدوزخ و درباره«».  میفرستاد از دوزخ دھنده میو ب بھشت

اند،  اوردهین مانیا انیدوزخ چرا هکمورد  نیو تو در ا و بس است تو ابالغ فهی: وظیعنی
 . است جھنم یسو به ناخواه خواه رشانیمس هک و بدان یریگ یقرار نم مورد بازخواست
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ٰ تَتَّبَِع ِملَّتَُهۡمۗ  �ََّ�َٰرىٰ ٱَوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ َولَن تَرۡ ﴿ ِ ٱ ُهَدى إِنَّ  قُۡل  َح�َّ ُهَو  �َّ
ۡ ٱ َبعۡ ٱَولَ�ِِن  ُهَدٰىۗ ل هۡ  َت �َّ

َ
ِيٱ َ�ۡعدَ  َوآَءُهمأ َّ�  ٓ ِ ٱَما لََك ِمَن  عِۡلمِ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا  َوَ�  ِمن َوِ�ّٖ  �َّ

 .]۱۲۰[البقرة:  ﴾١٢٠نَِص�ٍ 
 » ینک یرویپ آنان شکیاز  هک شوند، مگر آن ینم یھرگز از تو راض انیحیو مس انیھودیو «

را یشوند ز ینم ، از تو خشنودینک و برآورده یریبپذ را ھم شان شنھاداتیپ : اگر تمامیعنی
 یواقع خواسته هکنند، بلک یم شنھادیتو پ به هک ستین ییھا و نشانه آنھا، معجزات خواسته

شان  ھوسھای ھا و از خواسته ات یرویوپ خودشان نید یسو به نتیاز د آنھا برگرداندنت
 و ھوس یاز ھو یرویجز پ هک ینفس یروھوایگذار و پ ھر بدعت است نی. ھمچن است

 ! از تالشص محمد یا گرداند. پس ینم یراض حق گر او را از اھلیز دیچ چیش، ھیخو
 » است یالھ تیتنھا ھدا« یقیحق » تیبگو: ھدا« آنان دارو بهبر  دست نمودنشان یراض یبرا
 از آن و اگر پس« شده فیتحر یھا تابکو  شده منسوخھای  شریعت از دیشما برآن هک آنچه نه

 تبکدر  هک یفاتی: از تحریعنی » شانیاست، باز از ھوسھا بر توفرود آمده هک یعلم
 یھا شهیواند امکاند و از اح ردهکخود  نیدر د هک ییھا ینیآفر اند، از بدعت خودآورده

 است یھشدار سخت نیا » داشت ینخواھ یاوری، دربرابر خدا سرور و ینک یرویپ«؛  شانیناروا
 د بهیبا هکشانند یا امت ازآن ییناکمراد  یاند، ول ص رمکا رسول آن ھرچند مخاطب هک

 یفتند و رضایگر بید یھا نییآ به شیھواھا و گرا نیمکباشند تا مبادا در  ھوش
 . مقدار است یباشد، خوار وب نیچنھرکس  هکند؛ یرا بجو گزاران بدعت

 ص خدا ازرسول انیھودیه: کبود  نیا اتیاز روا یکی بنا به مهیرک هیآ نزول سبب
شنھاد، یپ نیبا ا موافقت در صورت هکدادند  یم وعده شانیا و به شده هکمتار خواھان

 نند.ک یرویپ شانیاز ا است نکمم

ِينَ ٱ﴿ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َحقَّ تَِ�َوتِهِ  لُونَُهۥَ�تۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َ�ُٰهمُ َءاَ�يۡ  �َّ
ُ
 ُفرۡ َوَمن يَ�ۡ  بِهِۦۗ  يُۡؤِمُنونَ  �َِك أ

ْوَ�ٰٓ  بِهِۦ
ُ
ونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۱۲۱[البقرة:  ﴾١٢١َ�ِٰ�ُ

گر: مراد ید یقول مسلمانانند. به : مراد از آنانیقول به » میا داده تابک آنان به هک یسانک«
 هیاست: آ آمده آن نزول سبب انیدر ب هک اند. چنان شده مسلمان هکتابند ک از اھل یسانک
 حبشه نیاز سرزم یشتکبا س طالب یاب جعفربن ھمراه هکشد  نازل یسانک درباره مهیرک

د: یگو یم کبودند. اما ضحا و شام حبشه یمرد از اھال آمدند و آنھا جمعا چھل نهیمد به
 حق هک را چنان آن« نانی! ا یآر». آوردند مانیا هکشد  نازل یانیھودی درباره مهیرک هیآ«
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 عمل مفاد آن و به ردهک یرویپأ  خدا تابکاز  نانی: ایعنی »خوانند یاست، م آن تالوت
 در آن یلیو تبد فیشناسند، تحر یم را حرام آن و حرام را حالل، آن حالل پس کنند، می
از جمله:  س مسعود ر ابنیتفس نینند. اک ینم یلش، معنیر تأویغرابر  آورند و آن ید نمیپد

 یسانک آنان«د: یگو یم ر آنیدر تفس س خطاب عمربن ی. ول است ﴾َحقَّ تَِ�َوتِهِ  لُونَُهۥَ�تۡ ﴿
 به و چونکنند  می درخواست را از خداوند متعال برسند، آن رحمت هیآ به چون هکھستند

 نیز چنین ص خدا رسول هک است نقل». برند یم پناهأ  خدا به برسند، از آن عذاب هیآ
 هک یسانک« یول »آورند یم مانیا« قرآن : بهیعنی » آن به هکھستند  یسانک آنان«ردند. ک یم

بر  و عذاب ا و آخرتیدر دن »ارانندکانیز هکفر ورزند، ھمانانند ک« یالھ تابک : بهیعنی » بدان
 . است شده الزم آنان

ٰٓءِيَل  َ�َٰبِ�ٓ ﴿ ْ ذۡ ٱ إِۡسَ� �ۡ  لَِّ�ٓ ٱ َمِ�َ نِعۡ  ُكُروا
َ
ّ�ِ  َعلَۡيُ�مۡ  َعۡمُت �

َ
ۡلُتُ�مۡ  َو�  َ�َ  فَضَّ

ْ ٱوَ  ١٢٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ ا َوَ� ُ�ۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدٞل َوَ�  ٔٗ يَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ�  �َُّقوا
ونَ   .]۱۲۳-۱۲۲[البقرة:  ﴾١٢٣تَنَفُعَها َشَ�َٰعةٞ َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ

 یبرتر انیشما را بر جھاناینکه  و داشتم یبر شما ارزان هکرا  ! نعمتم لیاسرائ یبن یا«
 رفتهیپذ یو بالگردان بدل یسکنرسد و از  یسکداد  به یسک هک ید و از روزینکاد یدادم، 

ه، در یدوآ نیر ایر نظیتفس »دیابند، بترسین یاریاو سود ندھد و  حال به نشود و شفاعت
در  هکرا  آنچه خداوندمتعال«د: یگو یم ی. بقاع گذشت سوره نی) از ھم ۴۸و  ۴۷( اتیآ

بود، در  ردهک انیب ازعذاب و ھشداردادنھا  نعمت یادآوریاز  لیاسرائ یبن آغاز داستان
 .»است داستان خالصه نیا هکشود  رد تا روشنکرارکنجا تیا

ۖ  بَِ�لَِ�ٰٖت  َر�ُُّهۥ مَ  َۧ�ِٰ� إِبۡ  َتَ�ٰٓ �ۡ ٱ �ذِ ﴿ ُهنَّ َ�مَّ
َ
ۖ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ  قَاَل  فَ�  َوِمن قَاَل  إَِماٗما

ٰلِِم�َ ٱ َ�ۡهِدي َ�َناُل  َ�  قَاَل  ُذّرِ�َِّ��   .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
 هک نیوا ÷  لشیخل میابراھ و شرف مقام به دادن توجه یبرا خداوند متعال گاه آن

را  میابراھ و چون«د: یفرما ید، میگردان مردم یبرا یتاپرستیک یشوایو پ او را امام
 است یامور به یو ردنک لفکبا م انسان شیو آزما ابتال: امتحان »ردکابتال  پروردگارش

 شیدارد. و آزما افتیدر پاداش تا در برابر آن دشوار است یآنھا بر و کا تری انجام هک
: یتعال یبار فرموده نیاز ا است عبارت لماتک نیا هکبود  » یلماتکبا «: ÷  میابراھ

 انجام و او آنھا را به«. » گردانم یم مردم یشوایتو را پ من« ﴾إَِماٗما لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ ﴿
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 امامت ز بهین : و از دودمانم یتیذر ومن«خود:  گفته نیبا ا ÷  می: ابراھیعنی »رساند
 ÷  میاست: ابراھ نی: (فاتمھا) ایا معنایشد.  لماتک آن اد مضمونیازد ؛ خواھان»بگمار

 هککند  می نقل ب عباس ر از ابنیثک رد. ابنک امیق امامت حق به وجه نیبھتر به
سر  از آنھا مربوط به سنت پنج هک است یمیابراھ سنت ، ده» لماتک«فرمود: مراد از 

ھای  خصلت اند و به خصلت مجموعا ده هک است یو یراعضایگر در ساید و پنج انسان
 باشند و عبارتند از: یم معروف فطرت
 ۵. لیسب ردنک وتاهک - ۴.  ردنک کمسوا - ۳.  ینیب شستن - ۲.  دھان شستن -۱

 دنیتراش- ۸ھا.  ناخن گرفتن - ۷.  ردنک ختنه - ۶سر از وسط.  یموھا ردنکباز -
 . آب استنجا به - ۱۰زھار.  یمو ستردن - ۹.  ر بغلیز یمو

رده، ک انیز بیرا ن یگرید و نظرات اتی، روا» لماتک«از  مورد ھدفر در یثک ابن
 نیا ھمه » لماتک«مراد از  هک ز استیجا«د: یگو یم یر طبریجر از ابن نقل به گاه آن
 حیصح ثیحد باره نیباشد. اما در ا حیآرا صح نیاز ا یبعض هک ز استیباشد و جا اتیروا

 » میببر نام نیآنھا را بنابر تعاز  یکیحتما  هک میندار یو مورد اتفاق
 یانیشوایز پین : پروردگارا! از دودمانمیعنی »زین گفت: و از دودمانم میابراھ«

 دودمانت انی: در میعنی »رسد ینم ارانکستم به فرمود: عھد من أ خداوند« ز.یرابرانگ
 و به را نداشته ییشوایپ یستگیشا آنان هک ز وجود دارند و بدانین ارانکو ستم انیعاص
 -شوا یو پ امام ! یرسد. آر ینم آنان به من موھبت نیورزند، لذا ا ینم امیق آن حق

 باشد و ھرگاه شرع به و عمل عدالت د از اھلیر بایناگز - است آمده اتیدر روا هک چنان
 شود. یشد؛ ستمگر م منحرف شرع به و عمل عدل از جاده
امور  یرا متول یه: ھرگز ستمگرک است مؤمنان به یدستور ، در واقع هیآ نیا پس

 دهیبرگز ییشوایپ به یرو از آن را امامینگردانند ز یاسالم و زمامدار جامعه شرع
باشد،  افاسقی اگر او ظالم اقتدا شود، پس نیدر امور د یو و عمل سخن به هکشود  یم

ن، یسازد. بنابرا یم منحرف میو از صراط مستق را گمراه شیخو روانیو پ انیمقتد
و  امامت ستهیشا هکشد اجابت از دودمانش یسانک فقط در حق ÷  میابراھ خواسته

 . آنان ستمگران در حق ھستند، نه ییشوایپ

ۡمٗنا ّلِلنَّاِس  َمَثابَةٗ  ۡيَت ۡ�َ ٱ َجَعۡلَنا �ذۡ ﴿
َ
ْ َوٱ َوأ ُِذوا َقاِم إِبۡ  �َّ �  مَ  َۧ�ِٰ� مِن مَّ

ٓ  ُمَصّ�ٗ  إَِ�ٰٓ  وََعِهۡدنَا
ن �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ� 

َ
آ�ِفِ�َ  بَيِۡ�َ  َطّهَِرا أ عِ ٱوَ  َ�ِٰكفِ�َ لۡ ٱوَ  لِلطَّ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ  .]۱۲۵[البقرة:  ﴾١٢٥لسُّ
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قرار  را بازگشتگاه عبهک خانه چون هک«را بر خود  نعمتم نی! ا اعراب یا »دینکاد یو «

گرد  بازگشتگاه آنجھان، در  در نقاط مختلف بودنشان ندهکبعد از پرا حجاج هک » میداد
د ینبا هک یامن : محلیعنی » مردم امن حرم«را  عبهک خانه میقرار داد »و«ند یآ یم ھم

شود،  ینم ببرد، حد اقامه پناه آن بهکه  کسی بر هک بترسد، چنان یسکاز  در آن یسک
 میابراھ از مقام«م: یگفت »و« . است منیوارد شود، از ھر نظر ا آن بهکه  کسی لذا

 ».دیبساز ینمازگاھ

 فرمود؛ هک است شده تیروا س خطاب از عمربن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 میابراھ مقام نیا«فرمودند:  ]دندیرس میابراھ برابر مقام به ص خدا رسول هک یھنگام[

 هیآ هکبود  مناسبت نیھم د؟ بهیساز ینم یرا نمازگاھ ا آنیآلله! ا ا رسولی. گفتم:  است
با «فرمود:  هک است ردهک تیرواب عمر از پدرش ابن نیھمچن». شد نازل فوق

».  میابراھ بدر و در مقام رانی؛ درحجاب، در اس نمودم ز موافقتیچ در سه پروردگارم
 یمعروف : سنگ÷  میابراھ شد. مقام نازل هیآ من ید رأییمورد بر تأھرسه  : دریعنی

 او و پسرش هک یستاد و ھنگامیا یم آن یبررو عبهک یبنا یبرا ÷  میابراھ هک است
 آن ÷  لیافتاد، اسماع ضرورت آن آوردند و به یرا باال م عبهکوارید ھماالسالمیعل لیاسماع

 آنکه  کسی نیاولبود و  دهیچسب عبهکوار ید به سنگ نیستد. ایبا بر آن را آورد تا پدرش
 مردم یبرا ÷  میابراھ بود. مقام س خطاب داد، عمربن انتقال آن یفعل  جا را به

 .نندکرا ادا  نماز طواف عتکدو ر در آن هکلفند کم و آنان است معروف
 نظر دارند. بود، اختالف یسک چه عبهک خانه یبان نینخست هک باره نیعلما در ا

 غالب«د:یگو یم کند، می را نقل رابطه نیدر ا مختلف ینظرھا هک ازآن ر پسیثک ابن
نھا یو ا است تابک اھل آنھا منابع مرجع کنند، می استناد اتیروا نیا به هک یسانک

شود اعتماد  یم -صرفا  -بر آنھا  و نه بیذکت شود و نه یم قیتصد نه هک است یاخبار
 ». میریپذ یم بر سر و چشم د، پسیرس صحت به باره نیدر ا یثیرد، اما اگر حدک

 فار،کاز بتھا، حضور »دیگردان زهکیرا پا ام خانه هک میداد فرمان لیو اسماع میابراھ و به«
 یبرا« یگرید یدیو از ھر پل ضیو حا جنب شخص ردنک از طواف ھا، پلیدی
بند یو پا میمق عبادت، دادن انجام یبرا هک است یسکف: کعا » فانکو معت نندگانک طواف

 »و«آنجا.  یو از اھال هکم میمق است، نه هک، مجاور م فکاند: عا گفته یشود. بعض یمسجد م
 . نمازگزاران ی: برایعنی » نندگانک و سجده وعکر« ید برایگردان زهکیرا پا ام خانه

 اند: گفته هیآ نیا امکاح انیفقھا در ب
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 . است واجب نماز طواف عتکدو ر گزاردن -۱
است، اما حدود  منیا گرفتن شود از انتقام یم عبهک میوارد حر هک یسک -۲

 . عبهک خانهدر خود  شود، نه یم اقامه حرم نیدرسرزم
 . ستیز نیجا یاسالم جامعه یو قضائ یاسیس یرھبر به ا فاسقی ظالم گماردن -۳

 شود تا اھل ینم خود عزل فسق، خود به ابکبا ارت مکحا هک د گفتیبا نیکل
 نند.کنار نکوعقد او را بر  حل

 دارد. یشتریب لتیفض نفل بر طواف در مسجدالحرام نماز گزاردن -۴

ا َءاِمنٗ  َعۡل جۡ ٱ رَّبِ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  قَاَل  �ذۡ ﴿ هۡ  ُزۡق رۡ َوٱ اَ�َٰذا بََ�ً
َ
 َءاَمنَ  َمنۡ  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  لَُهۥأ

ِ بِٱ ِمۡنُهم َمّتُِعهُ  ِخرِ� �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ُ
ۥٓ  ُ�مَّ  قَلِيٗ�  ۥقَاَل َوَمن َ�َفَر فَأ هُ ۡضَطرُّ

َ
 �َّارِ� ٱإَِ�ٰ َعَذاِب  أ

ۡ ٱ َس َو�ِئۡ   .]۱۲۶[البقرة:  ﴾١٢٦َمِص�ُ ل
در  ». بگردان امن یشھر«را  هک: میعنی »نجا رایگفت: پروردگارا! ا میابراھ و چون«
 ÷  میابراھ یھمانند دعا - نهیمد درباره ص رمکا ه: رسولک است آمده فیشر ثیاحاد

قراردادند، از  یامن را حرم منوره نهینمودند و مد یاریبس یدعاھا - هکدر مورد م

 ب� ما حرمأ �إ ا�«است:  س کمال بن انس تیروا به فیشر ثیحد نیآنھا ا جمله
ا! یبارخدا« .» مـهـوصاع مدهم يف مـهـل بارك ، ا�مكة براهيمإ به ماحرم جبليها مثل

قرار داد. بار  راحرام هکم میابراھ هک دھم، چنان یقرار م را حرام نهیمد وهکھردو  انیم من

 هکم : از اھلیعنی » و از اھلش« .» بده تکآنھا بر مانهیدر مد و پنه) یمد (مردم آنان ا! بهیخدا
را  یسک نه » ده یھا روز وهیدارد، از م مانیا نیخدا و روز بازپس به هکرا  از آنان سکھر «
فر ورزد، ک هکھرکس  و«فرمود:  ÷  میابراھ به . اما خداوند متعال است دهیفر ورزک هک

 از اھل مؤمنان : مطمئنا منیعنیا. یدن نیا یوروز از رزق » نمک یم برخوردارش کیاند
 میو روز را رزقیز رسانم یم یز روزیرا ن افرانک یبخشم، ول یم یرا روز خانه نیا

 و به داشته اختصاص و مؤمنان انیپارسا فقط به هک ستین ییشوایو پ ھمانند امامت
 دچار عذاب سپس«فار ک به رسد و ھم یم مؤمنان به ھم ام یروز هکنرسد، بل یگرید

 راه هک گردانم یم آتش گرفتار عذاب یا گونه به افررا در آخرتک: یعنی » سازم دوزخش
در  هک یشوم سرانجام آن » است یبد سرانجام و چه«باشد  نداشته از آن ینجات

 . است انتظارشان
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ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا َ�ٰعِيُل �سۡ  ۡيتِ ۡ�َ ٱمَِن  َقَواِعدَ لۡ ٱ مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  يَۡرَ�عُ  �ذۡ ﴿ نَت  إِنََّك  ِمنَّا
َ
ِميعُ ٱ أ  لسَّ

 .]۱۲۷[البقرة:  ﴾١٢٧َعلِيمُ لۡ ٱ
 ثابت ربنا و اساسیبر ز »را بر افراشتند عبهک خانه یھا هیپا لیو اسماع میابراھ و چون«

 یشنوا ییتو قتیدرحق هک«را  زهکیار پاک نیا »ریپروردگارا! از ما بپذ«، گفتند: یو استوار

 و پنج یز درسین ص خدا . رسول یدان یرا م تمانیو ن یشنو یما را م یدعا »دانا
 عبهک خانه درساختن -ردند ک ید بنا میرا تجد عبهک خانه شیقر هک گاه آن - یسالگ
بود  بر آن یالھ اراده هک دادند. چنان یم انتقال سنگ انیشیبا قر داشتند و ھمراه سھم

 به داستان نیا هکباشند،  آن در محل» حجراالسود« قرار دھنده ص حضرت آن هک
 . است آمده رتیس یتابھاکدر  لیتفص

ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡ�ِ ُمسۡ  َعۡلَناجۡ ٱَر�ََّنا وَ ﴿ ةٗ  ُذّرِ�َّتَِنا مَّ
ُ
ۡسلَِمةٗ  أ رِنَا لََّك  مُّ

َ
ٓۖ  َوتُۡب  َمَناِسَكَنا َوأ  َعلَۡيَنا

نَت  إِنََّك 
َ
اُب ٱ أ  .]۱۲۸[البقرة:  ﴾١٢٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

خود  میپروردگارا! ما را تسل«ردند: کدعا  ھماالسالمیعل لیو اسماع میابراھ ھمچنان

در  یافزون . یفزایما ب ا بر اسالمیدار گردان، یاستوار و پا : مارا بر اسالمیعنی » قرار ده
 هک» بردارخود بساز فرمان یما امت و از نسل« وستیکن و اعمال مانیا افزودن اسالم، به

و تبار  ھمانھا نسل رایاند: مراد اعرابند ز گفته ی. بعضص محمد از: امت است عبارت
 : ما را بهیعنی »مابنما ما را به کو مناس«ھستند  ھماالسالمیعل لیو اسماع میابراھ
 ریپذ توبه ییتو هکو از مادرگذر «فرما  ییراھنما مان یقربان ذبح و مواضع حج کمناس

ما بنما!  ما را به کرد:پروردگارا! مناسکدعا  ÷  میابراھ«د: یگو ی. مجاھد م» مھربان
 یھاآورد و گفت: ستون عبهک خانه ینونک محل آمد و او را به ینزد و ÷  لیجبرئ پس
رساند.  انجام را به آن یو بنا رابرافراشت آن یھاستون ÷  میرا برافراز. ابراھ آن

 جمره موضع به برد و چون یمن یسو را به و او را گرفته یو دست ÷  لیجبرئ سپس
 به ÷  لیاست، جبرئ ستادهیا درخت یدر پا سیابل هکدند ید دند، ناگھانیرس عقبه
 و او را به ر گفتیبکت ÷  می. ابراھ بزن زهیر بگو و او را باسنگریبکگفت: ت ÷  میابراھ

گر یبار د ÷  مید. ابراھیرس انهیم جمره موضع تا به رفت عقب سیزد. ابل زهیسنگر ھفت
 رد. سپسک ز چنانین سوم جمره و در موضع ر گفتیبکو ت زد زهیسنگر ھفت او را به

.  است مشعرالحرام نیبرد و گفت: ا مشعرالحرام و او را به راگرفت دستش ÷  لیجبرئ
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؟  یشناخت اندمیتو نما به هکرا  ا آنچهیبرد و گفت: آ عرفات افتادند تا او را به راه به گاه آن
 جھت نی، بد »! شناختم ی: آر عرفت«گفت:  ÷  میرد. ابراھکرار کرا ت جمله نیبار ا وسه
.  ندا در ده حج یبرا پسگفت:  ÷  میابراھ به گاه دند. آنینام»  عرفات«را  آن هک است
!  مردم یا ! گفت: بگو، ھان ÷  لی؟ جبرئ ندا در دھم د: چگونهیپرس ÷  میابراھ

 اجابت نیچن أ خدا ندا در داد و بندگان ÷  مید. ابراھینک را اجابت پروردگارتان

ھرکس  . پس» میحاضر فرمان پروردگارا! به میحاضر فرمان به« .» يکبل ، ا�يکبل«گفتند: 
 دھد. یم انجام است، او حتما حج گفته را اجابت ÷  میروز ابراھ در آن

ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َعۡث �ۡ ٱَر�ََّنا وَ ﴿  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َءاَ�ٰتَِك  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا
نَت  إِنََّك  َوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ 

َ
 .]۱۲۹[البقرة:  ﴾١٢٩ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

 » آنان انیپروردگارا! در م«ردند: کدعا  ھماالسالمیعل لیو اسماع میابراھ نیھمچن
 »زیبرانگ از خودشان یرسول«ھستند  ما دو تن از نسل هک یاعراب انی: در میعنی
 ختیبرانگ یا فرستاده شانیا و از نسل رفتیرا پذ شانیا یدعا نیا أ خداوند هک
: یعنی »بخواند تو را بر آنان اتیآ هک«: یا اند. فرستاده ص محمد حضرت هک

 یامبر، قرآنیپ بر آن خداوند متعال هکز بود ین خواسته نیا متضمن ÷  میابراھ یدعا
 ، فھم نید مت: شناختکح »اموزدیب متکو ح تابک آنان و به«شود  خوانده هکند ک نازل

توخود  هک« رگناھانیو سا کاز شر »ندک شان زهکیو پا« است عتیشر و فھم آن امکاح
و  متکح یاز رو ش، پسیخو و سخنان در افعال » یمکیح«ر و یناپذ ستکش »زیعز

 س ابوامامه تیروا به فیشر ثی. در حد یدھ یقرار م آن گاهیز را در جای، ھر چیگ فرزانه
بود؟ فرمودند:  شما چه اررسالتکسرآغاز لله! ا ا رسولیفرمود؛ گفتم:  هک است آمده

(در  داد و مادرم بشارت من بعثت ز بهین یسیبود، ع میابراھ پدرم یدعا سرآغاز آن«
 نیمراد ا».  گشت روشن از آن شام یقصرھا هکشد  خارج ینور یاز و هکد یخواب) د

رد و مشھور ساخت، کاد ی مردم انیرا در م ص خدا رسول هک یسک نیاول هک است
ظھور نور  به شام نیسرزم گرداندن مخصوص«د: یگو یرمیثک بود. ابن ÷  میابراھ

دارد، از  اشاره شام نیدر سرزم ص حضرت آن و نبوت نیاستقرار د در آن، به رسالت
 میمر بن یسیع خواھد بود و در آن آن و اھل دار اسالم در آخرالزمان شام جھت، نیا

 ».فرود خواھد آمد ھماالسالمیعل



 ۱۰۳ سوره بقره

ۥۚ َه َ�فۡ َسفِ  َمن إِ�َّ  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ّمِلَّةِ  َعن َغُب َوَمن يَرۡ ﴿ �ۡ ٱِ�  َطَفۡيَ�ٰهُ ۡص ٱَولََقِد  َسُه ُّ� ۖ  ۥ�نَّهُ  َيا
ٰلِِح�َ ٱلَِمَن  ِخَرةِ �ٱِ�   .]۱۳۰[البقرة:  ﴾١٣٠ل�َّ

 واھل انکاز مشر اعم -فار کآلود  کشر دهیعق تیومکدر مح أ خداوند گاه آن
 میابراھ نییاز آ یسک و چه«د: یفرما یاست، م ÷  میابراھ نییبا آ مخالف هک - تابک

 میابراھ فیحن نییاز آ یسک: فقط یعنی »سر باشدکسبکه  کسی تابد، مگر آن یبر م یرو
شد یندین شیخو و درمصلحت بوده جاھل شیخو شتنیخو به نسبت هکتابد  یبر م یرو

 » میدیا برگزیدر دن«را  ÷  می: ابراھیعنی »و ما او را«شاند کب ینابود و لذا خود را به
 ستگانیاز شا او، در آخرت و ھم« میردکمأمور اسالم غیو تبل رشیپذ او را به هک یھنگام
 را انتخاب یو گمراھ او را فروگذاشته وروش راهکه  کسی ؛ پس بختانیکو از ن»  است

 . است نابخرد و نادان ید، بسینما
 اش دوبرادرزاده سالم بنلله است: عبدا شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

و  رفتیرا پذ یو دعوت رد، سلمهک دعوت اسالم یسو و مھاجر را به سلمهھای  نام به
 د.یگرد نازل مهیرک هیآ نیا باز زد؛ پسشد، اما مھاجر سر  مسلمان

سۡ  ۥٓ َر�ُّهُ  َ�ُۥ قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
ۡسلَۡمُت  قَاَل  لِۡمۖ أ

َ
 .]۱۳۱[البقرة:  ﴾١٣١َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ لَِرّبِ  أ

 : بهیعنی »شو میفرمود: تسل« ÷  میابراھ : بهیعنی »او به پروردگارش هک یھنگام«
پروردگار  گفت: به« منقاد باشو  خداوند بزرگ، مخلص یو برا بزن چنگ اسالم نید

 . گفتم یکرا لب پروردگارم و فرمان » شدم میتسل انیجھان

﴿ ٓ ٰ بَِها َ ٱ إِنَّ  َ�ٰبَِ�َّ  َو�َۡعُقوُب  بَنِيهِ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  َوَو�َّ فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ  ّ�ِينَ ٱلَُ�ُم  َطَ�ٰ ۡص ٱ �َّ
سۡ  نُتم مُّ

َ
 .]۱۳۲[البقرة:  ﴾١٣٢لُِمونَ َوأ

 ÷  میابراھ هکد یھست آن یغلط مدع تاب، بهک اھل شما منحرفان »و«
 »ردندک سفارش ھمان به عقوبیو  میابراھ«را: یاند ز بوده یا نصرانی یھودی وفرزندانش

ۡسلَۡمُت ﴿لمه: ک گفتن ا بهیاسالم،  نییآ به کدر تمس أ خدا سفارش : بهیعنی
َ
 لَِرّبِ  أ

خود را  زفرزندانین ÷  عقوبی: یعنی »خود را فرزندان«ردند ک سفارش .﴾َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ
 یا«گفت:  یم هک ینمود، درحال سفارش و روش راه نیا به ÷  میابراھ ھمچون

 ینییآ را، ھمان اسالم نی: دیعنی » است دهیشما برگز یرا برا نید نی! خداوند ا من فرزندان
 »دیریبم یمسلمان در حالت د جزینبا البته پس« آوردهأ  خدا از بارگاه ص محمد هکرا 



  تفسیر انوار القرآن  ۱۰۴

 یدر رسد، درحال مرگتان چون هک د تا آنیجدا نشو د و از آنیزن چنگ اسالم : بهیعنی
 تنھا در ھنگام هکنبود  نیفقط ا ÷  عقوبید. لذا مرادیدار ھستیپا اسالم نیبر د هکد یریبم

 ھنگامتا  حاالت در ھمه بر اسالم شانیا یداریپا یو مراد هکرند، بلیبم اسالم بر حالت مرگ
 ؟. وقت چه هکداند  یخواھد مرد، اما نم هکداند یم را انسانیز است مرگ

تو  ایگفتند؛ آ ص خدا رسول به انیھودیاست:  آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 نیا پس رد؟ک سفارش تیھودی خود را به فرزندان در روز مرگش عقوبی هک یدان ینم

 شد. نازل اساسشان یب یادعا نیدر رد ا هیآ

مۡ ﴿
َ
ۡ ٱ َ�ۡعُقوَب  َحَ�َ  إِذۡ  ُشَهَدآءَ  ُكنُتمۡ  أ ْ  َ�ۡعِدي�  ِمنۢ  َ�ۡعُبُدونَ  َما ِ�َنِيهِ  قَاَل  إِذۡ  َموُۡت ل  قَالُوا
 ﴾١٣٣لُِمونَ ُمسۡ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  َ�ِٰحٗدا إَِ�ٰٗها �ۡسَ�ٰقَ  �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  َءابَآ�َِك  �َ�ٰهَ  إَِ�َٰهَك  َ�ۡعُبدُ 

 .]۱۳۳[البقرة: 

و  ÷  میابراھ به هک یھود و نصاریدر رد پندار  خداوند بزرگ گاه آن
 نییاز آ هک انکمشر دهیدھند و در رد عق یم تیا نصرانی تیھودی نسبت فرزندانش

د، یفرا رس عقوبی مرگ هک یا وقتیآ«د: یفرما یدند، میورز انحراف ÷  میابراھ یدیتوح

 ھا و مقدمات د؟ حضور مرگ: حضور نشانهیبند یافترا مبر او  هکا ی ؟»دیحاضربود
خود  پسران به هک یھنگام« میما حاضر و ناظر بود ید، ولی! شما حاضر نبود ی. آر است آن

تو و  یگفتند: خدا« پاسخشدر  یو فرزندان ؟»دیپرست یرا م یسک چه من از مرگ گفت: پس
ھرچند  » میپرست یم است، گانهی ییخدا هکرا  و اسحاق لیو اسماع میابراھ پدرانت یخدا

عمو  را اعرابیدند زینام ز پدریاو را ن بود، اما فرزندانش ÷  عقوبی یعمو ÷  لیاسماع
 در ھنگام ÷  عقوبی هکبود  گونه نیبد » میھست میو ما در برابر او تسل«نامند  یز پدر میرا ن

 یکرا شر یزیاو چرا بپرستند و با  گانهی یخدا هک گرفت مانیپ از فرزندانش مرگ
 هک است قتیحق نیا خود گواه اقرارشان نیا ردند، پسکاقرار  مانیپ نیرند، و آنھا بر اینگ

 بودنشان مسلمان به اعتراف نیا ز براساسین ÷  عقوبیاند و  بوده موحد و مسلمان آنان
 و ساره ÷  میابراھ اتیفرزند اسحاق، در ح عقوبیظاھرا «د: یگو یر میثک ابن داد. یگواھ

 ».ا آمدیدن به

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َكَسۡبُتۡمۖ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

 .]۱۳۴[البقرة:  ﴾١٣٤َ�ۡعَملُونَ 



 ۱۰۵ سوره بقره

 ÷  عقوبیو  و فرزندانش ÷  میابراھ : بهکتل » است درگذشته هک است یامت نیا«
و  خودشان یبرا آوردشان دست« و جماعت : گروهیعنیدارد. امت:  اشاره و فرزندانش

 »دیشو ینم اند، شما بازخواست ردهک یم آنان و از آنچه است خودتان یآورد شما برا دست
 انینیشیپ به منسوب هکپندار  نیبر ا هکیبا ت را آنانیھود زی به است یھشدار نیا

سرباز زدند.  ص رمکا رسول یرویاز پگاه،  هکیت نیا به ھستند و با مغرورشدن یصالح
 ارنامهکو  مربوط بوده خودش به یآورد ھر گروھ دست هکد بدانند یبا انیھودی!  یآر

 هیآ نینخواھد خورد. ا دردشان ندارد و ھرگز بهشان  فرزندان حال به یسود چیپدران، ھ
با  خود را و دل ردهکا کات شیخو گذشتگان عمل به هک یسانکبر  است یرد نیھمچن

 من«است:  ز آمدهین فیشر ثیدر حد هک چنانکنند. می خوش یباطل یآرزوھا نیچن
 یو نفع به د، نسبشیند آک یبر و عملش سک: ھر» �سبه به رسع� لم عمله ابطأ به
 یخود سود ینسب گذشتگان شما از حسنات هک است نیمراد ا». ندک ینم شتاب

قرار  یبازپرس موردشان  اعمال ازد و یشو ینم مؤاخذه ھم گناھانشان د، بهیبر ینم
 رند.یگ یقرار نم یشما مورد بازپرس ز از اعمالین آنان هک د، چنانیریگ ینم

وۡ ﴿
َ
ْ ُهوًدا أ ْ ُكونُوا ْۗ  نََ�َٰرىٰ  َوقَالُوا ۖ  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ِملَّةَ  بَۡل  قُۡل  َ�ۡهَتُدوا  ِمنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا

ۡ ٱ  .]۱۳۵[البقرة:  ﴾١٣٥ُمۡ�ِ�ِ�َ ل
 به انیھودی: یعنی »دیشو تید تا ھدایباش یحیا مسی یھودیو گفتند: «

 حق د تا بهیشو یحیگفتند: مس مسلمانان به ید و نصاریشو یھودیگفتند:  مسلمانان
 تیھدا » هکست، بلین نیبگو: چن«.  است ز آمدهین نزول سبب انیدر ب هک د، چنانیابی راه

 ازتمام افتهی شی: گرایعنیف: یحن » است فیحن میابراھ نییآ«از  یرویدر پ یو رستگار
 انکو او ازمشر« است اسالم نییو آ شکی؛  تیفی. حن حق نید یسو به باطل انیاد

مانند شما  ÷  می: ابراھیعنی.  است یھود و نصاری به ییگو هیناکو  ضیتعر نیا »نبود
 تینصران ای تیھودی نییاو بر آ هکد ینک یادعا م چگونه نبود، پس کمشرأل  یخدا به

 ؟ است بوده

ْ قُولُوٓ ﴿ ِ بِٱ َءاَمنَّا ا َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
ٓ  إَِ�َۡنا أ نزَِل  َوَما

ُ
 َوَ�ۡعُقوَب  �ۡسَ�ٰقَ  �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  إَِ�ٰٓ  أ

 َوٱ
َ
ٓ  ۡسَباِط ۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَ�ٰ  ُموَ�ٰ  أ وِ�َ  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  �َّبِيُّونَ ٱ أ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  ِمن رَّ

َ
 ّمِۡنُهمۡ  أ

 .]۱۳۶[البقرة:  ﴾١٣٦لُِمونَ ُمسۡ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ 



  تفسیر انوار القرآن  ۱۰۶

 به هک آنچه به یلیتفص مانیا یسو را به مؤمنش بندگان هیآ نیدر ا خداوند متعال
 بر هک آنچه به یاجمال مانیا و به نموده نازل شانیبر ا ص محمد حضرت لهیوس

و از  برده نام اسم : به امبرانیاز پ ید و از برخینما یمرده، ارشاد ک نازل نیشیپ امبرانیپ
از  ».خداوند به میا آورده مانیا«!  نیمسلم یا »دییبگو« کند: می ادی اجمال آنھا به هیبق
و  خوانده یعبران زبان را به تاب، توراتک فرمود: اھل هک است شده تیروا س رهیھر یاب

 ثیحد نیدر ا ص خدا ردند، لذارسولک یم ریتفس یعرب زبان به اسالم اھل یرا برا آن
 خداوند و به د: بهییبگو هکب، بلیذکت د و نهینک قیتصد را نه تابک اھل«فرمودند:  فیشر

بر ما  آنچه به« میا آورده مانیز این »و«».  هیآخر آ تا به - میا آورده مانیا ردهک نازل آنچه
 اسباط: فرزندان » شده اسباط نازلو  عقوبیو  واسحاق میبر ابراھ آنچه و به شده نازل

در » سبط«اند.  داشته یاز آنھا فرزندان یکھر هکھستند ÷  عقوبی گانه دوازده
 به آنچه به« میا آورده مانیا »و« است اعراب انیدرم»  لهیقب« منزله به لیاسرائ یبن

از  یک چیھ انیشده، م داده پروردگارشان یاز سو امبرانیپ ھمه به و آنچه یسیو ع یموس
م، یافر گردکگر ید یبرخ و به آورده مانیاز آنھا ا یبرخ به هک » میگذار ینم فرق آنان

 أ خداوند هک یامبرانیا و پیانب تمام به ما مسلمانان هکردند، بلک یھود و نصاری هک چنان
 میو ما در برابر او تسل« میدار مانینموده، ا نازل هک ییتابھاک ھمه و به فرستاده

 ! بر مسلمانان ی. آر میپسند ینم شکرا با او در مل یشکشمکز ویست چیو ھ » میھست
 . است یمانیا نیز چنین نیو راست درست مانیند و اینما اعالم را قیحقا نیا هک است

ْ  فَإِنۡ ﴿ ٓ  بِِمۡثلِ  َءاَمُنوا ْۖ هۡ ٱَ�َقِد  بِهِۦ َءاَمنتُم َما ْ �ن تََولَّوۡ  َتَدوا َما ا  ِشَقاقٖ�  ِ�  ُهمۡ  فَإِ�َّ
ۚ ٱ فََسَيۡكفِيَكُهمُ  ُ ِميعُ ٱوَُهَو  �َّ  .]۱۳۷[البقرة:  ﴾١٣٧َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

 تیآوردند، قطعا ھدا مانید، ایا آورده مانیا شما بدان آنچه به ھم اگر آنان پس«

 أ خداوند یتابھاک تمام شما به ز ھمچونین رآنانیو غ تابک : اگر اھلیعنی »اند شده
 راه به کش ینگذاشتند، ب یفرق از آنانیک  ھیچ انیو م آورده مانیا امبرانشیپ تمام و به
 زهیشقاق: ست »اند در شقاق هک ستین نیبرتافتند، جز ا یاگر رو یول«اند  شده تیھدا حق

از  یا وعده نیا »ردکخواھد  تیفاکرا از تو  خداوند شر آنان یزود و به« و عناد است
و  زندهیست معاندان شر تیفاکنا یقی هکباشد  یم امبرشیپ به یتعال حق یسو

 را مردانیشد ز محقق وعده نیا هکلله رد. بحمداکرا خواھد  قتیو حق از حق روبرتابنده
د یتبع شام ر بهینض یدند، بنیرس قتل به و مؤمنان ص امبریپ دست به ظهیقر یبن
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 ندیگو یم هک آنچه به » شنواست او هک«شد.  وضع هیجز ھم نجران یشدند و بر نصارا
 نیمسلم هیعل و نفرت وحسد و بغض نهکیاز  هک آنچه و به یارکھر  به » داناست«

 دارند. یم پنھان

ِ ٱ َغةَ ِصبۡ ﴿ ۡحَسنُ  َوَمنۡ  �َّ
َ
ِ ٱ ِمنَ  أ ۖ ِصبۡ  �َّ  .]۱۳۸[البقرة:  ﴾١٣٨َ�ٰبُِدونَ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  َغٗة

را  تانیھا خانواده لذا خود و » استلله ا رنگ« جانبه ھمه میو تسل ناب مانیا » نیا«
 ء رنگ یش یک لک رنگ هک گونه و ھمان است یالھ رنگ ! اسالم ید. آریزن رنگ آن به
امال کمتعھد را  مسلمانان حال هک اسالم است نیرد، ھمچنیگ یرا دربر م شده یزیآم

او  هک استأل  یخدا نیا دیمان، یا نجایدر ا» خدا رنگ«مراد از  پس کند. می دگرگون
 . است سرشته آنرا بر  مردم

ار ک به ینصار عمل نیبا ا اصال در معارضه» خدا رنگ« اصطالح هک است یگفتن
را  و آن داده زرد غوطه یرنگ خود را بعد از تولد آنھا در درون فرزندان هکشد  گرفته
 ار را انجامک نیا شناختند و چون یر نوزاد میتطھ دند و سببینام ید میتعم غسل

 نیا هیآ نیبا األ  یخدا د. پسیگرد نیراست یا یاو نصران نونکاگفتند:  یدادند، م یم
 ا در عرصهی: آیعنی ؟» رنگ اعتبار بھتر از خداوند به ستکیو «رد. کرا رد  شان عمل

 خداوند متعال هک مانیا ؟ رنگ ھست دانا ھم مکیح یخدا بھتر از رنگ یوجود، رنگ
 شان ک، پاکشر یھایدیپلاز  آن و با ساخته و آراسته نیمز آن را به بندگانش

 گانهی نید هک یبشر یقالب یھا و انگ ھا از رنگ ما مسلمانان هکد یبدان گرداند؟ پس یم
 با ھم متعارض یاحزاب را به واحده و امت ساخته پارچه و پارچه را آلوده خداوند متعال

تمام،  ادیو انق اخالص به » میاو ھست و ما پرستندگان« مینک ینم یرویپ کنند، می لیتبد
 و حرام حالل نموده و افزون مک حق نیدر د وستهیپ هکرا و راھبانشان  کشی لذا راه

را بر  کد شریپل رنگ نموده کپا تیر بشرید را از نھاد و ضمیتوح و رنگکنند  می وضع
 . میپرست یگر را نمید ی، پروردگارأ  و جز خداوند مینک ینم یرویند، پیآال یم آن

وَ�َنا قُۡل ﴿ ُ�َآجُّ
َ
ِ ٱ ِ�  � ٓ  َوُهَو َر�َُّنا َوَر�ُُّ�مۡ  �َّ ۡعَ�ٰلَُنا َوَ�َا

َ
ۡعَ�ٰلُُ�مۡ  َولَُ�مۡ  أ

َ
 َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  أ

 .]۱۳۹[البقرة:  ﴾١٣٩لُِصونَ ُ�ۡ 
: یعنی ؟»دینک یوگو م و گفت خدا با ما بحث ا دربارهیآ« تابک اھل امبر! بهیپ یا »بگو«

 نید هکد ینک یم و ادعا نموده و جدال زهیست أ خدا نید دربارهعناد با ما  یا از رویآ
پروردگار ما و پروردگار  او هک آن حال«ر؟ یو الغ است تیو نصران تیھودیحق، ھمانا 
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 باھم شگاھشی، در پ شیبرا تمانیاو و عبود یپروردگار و ما و شما در پناه » شماست
تر و  حق یذ خداوند متعال بهشما از ما  هکد ینک یادعا م چگونه م، پسیبرابر

و  مانیردارھاکو ما را «د؟ ینک یم ھم و مشاجره با ما بحث باره نیا د؟ و باز دریسزاوارتر
 نی! ا یرد. آریگ یقرار نم مورد پرسش یگرید از عمل سک چیو ھ » است تانیردارھاکشمارا 
از  أل یخدا بهاست، لذا شما ھرگز  یفرد تیمسئول هک است برحق انیاد ھمه یلک قاعده

 فاحش تفاوت نیما و شما ا انی! م یآر » میورز یم او اخالص ما به و«د یستیما سزاوارتر ن
 کد و مالیستین نیم، اما شما چنیاخالص اھل پروردگارمان ما در عبادت هکوجود دارد 

 گرانیاز د سبحان یخدا و فضل قرب را به صاحبش هک یوخصلت یبرتر
شما  به نسبت آن ما به هکرا  آنچه چگونه است، پس نیز ھمیسازد، ن یسزاوارترم

 به کشما در شر هک د؟ با آنینک یخود ادعا م یم، برایتر ھست حق یسزاوارترو ذ
 و عبادت د و ما در اخالصیھست مستغرق یر ویغ یبرا تیالوھ یو ادعا سبحان یخدا

 ؟یو تیالوھ شگاهیدر پ شائبه یب

مۡ ﴿
َ
 َوٱ ُقوَب َ�َٰق َو�َعۡ �سۡ  �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  إِنَّ  َ�ُقولُونَ  أ

َ
وۡ  ۡسَباَط ۡ�

َ
 نََ�َٰرٰىۗ  َ�نُواْ ُهوًدا أ

نُتمۡ  قُۡل 
َ
ۡعلَمُ  َءأ

َ
مِ  أ

َ
ۗ ٱ أ ُ ۡظلَمُ  َوَمنۡ  �َّ

َ
ن أ ِۗ ٱِمَن  ِعنَدهُۥ َشَ�َٰدةً  َكَتمَ  مِمَّ ُ ٱَوَما  �َّ ا  �َّ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

 .]۱۴۰ [البقرة: ﴾١٤٠َملُونَ عۡ �َ 
ا ی یھودیو اسباط،  عقوبیو  و اسحاق لیو اسماع میابراھ هکد ییگو یا می«
: یعنی ؟»ا خداوندید یبگو: شما داناتر«اند؟  شما قرارداشته نیو بر د »اند بوده ینصران

اند،  نبوده یو نصران یھودی امبرانشیپ نیا هک است ما خبر داده بهأ  خداوند
د یا شما داناتریآ اند، پس بوده یو نصران یھودی آنان هکد ینک یشما ادعا م یول
خداوند  از جانب هکرا  یشھادت هک سک ارتر از آنکستم ستکیو «سبحان؟  یاخدای

.  ستیارتر نکستم یانسان نیاز چن یسک اقطع ؟»دارد است، پنھان بر اومقرر شده
 نیا هک قتیحق نیاز ا یخوب به آنان هک امر است نیبر ا تابک اھل وھشکن ؛ ھدف
گاھند، اما با  بوده اسالم نییبر آ هکبل نبوده یو نصران یھودی‡  ایانب جمع اند، آ

با آن، بر خود  امال مخالفک ییبا ادعا یحت هک، بلیگواھ نیا ساختن پنھان
 اسالم هکھستند  تابک ار، اھلکستم گروه نیا«د: یگو یم اند. قتاده نموده ستم

 تیھودی و به - استأ  خدا نید اسالم دانند یم هک یدرحال -ردند ک تمانکرا
دانند  یم هک یردند، درحالک تمانکرا  ص محمد و رسالت زده چنگ تیونصران
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و در  » ستین د، غافلینک یم و خدا از آنچه«».  استأ  خداوند برحق اورسول
 نیا«د: یگو یم انی. ابوح برنخواھد داشت دست از عذابتان نیننگ ستم نیبرابرا
جمله،  نیا ، پسیتیمعص ابکارت دنبال د، مگر بهیآ ینم میرک در قرآن جمله
 ». د آنھاستید و تھدیوع رندهیدربرگ

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َكَسۡبُتۡمۖ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

 .]۱۴۱[البقرة:  ﴾١٤١َ�ۡعَملُونَ 
 یاند و برا آورده دست به آنچه است آنان یاست، برا درگذشته هک است یامت نیا«

و  »دیشو ینم اند، بازخواست ردهک یم آنان د و شما از آنچهیا آورده دست به آنچه شماست
مورد  خودش فقط از عمل هکبل قرار نگرفته یمورد بازپرس یگرید از عمل سک چیھ

 یلک قاعده ،یفردا ی یشخص تیمسؤول م، اصلیگفت هک رد. چنانیگ یقرار م پرسش
ز باوجود ین ‡ ایانب گروه نیا یحت هک است جھت نیھم است، به یالھ انیاد
 مردم شوند، پس یم داده پاداش ردشانکارکو  ش، در برابر عملیخو و فضل ییشوایپ

 رفتار شود.شان  اعمال برابر با آنان هکھستند  آن گر سزاوارتر بهید

ٓ ٱ َسَيُقوُل ﴿ َفَها ۚ َ�نُواْ َعلَيۡ  لَِّ� ٱ قِۡبلَتِِهمُ  َعن َما َولَّٮُٰهمۡ  �َّاِس ٱمَِن  ءُ لسُّ ِ  قُل َها َّ ۡ ٱ ّ�ِ  َمۡ�ُِق ل
ۡ ٱوَ  ۡستَقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  �ََشآءُ  َمن ِديَ�هۡ  َمۡغرُِبۚ ل  .]۱۴۲[البقرة:  ﴾١٤٢مُّ

 فرمود: هک است ردهک تیروا س از براء مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب یبخار
 شانزده خداوند متعال فرمان ردند، بهک ھجرت نهیمد به ص خدا رسول چون

 هکبودند آن مشتاق حال نیگزاردند، اما در ع ینماز م المقدس تیب یسو به ماه اھفدهی

 ِ�  وَۡجِهَك  َ�َقلَُّب  نََرىٰ  قَدۡ ﴿فرمود:  نازل أ خداوند نماز بگزارند، پس عبهک یسو به
ٓ ٱ َما   »...  مینیب یم یکرا ن آسمان یسو به تیرو دنیما گردان« .]۱۴۴[البقرة:  ﴾...ءِ لسَّ

دستورداد،  عبهک یسو به المقدس تیاز ب ر قبلهییتغ به ب، خداوند متعالیترت نیا به

ْ َعلَيۡ  لَِّ� ٱ قِۡبلَتِِهمُ  َعن َما َولَّٮُٰهمۡ ﴿گفتند:  انیھودی یعنیخردان،  یب پس  چه« ﴾َهاَ�نُوا

ِ  قُل﴿ فرمود: آنان در پاسخ ، خداوند متعال؟»دیبرگردان خودشان را از قبله ز آنانیچ َّ ِ�ّ 
ۡ ٱ ۡ ٱوَ  َمۡ�ُِق ل  ...» خداست از آن و مغرب بگو: مشرق« ﴾رُِب غۡ مَ ل

 . است ر قبلهییتغ هیگذار قض هیپا اتیآ نیا پس
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و  ص امبرشیپ به سبحان یخدا یاز سو یاخبار نیا » خواھند گفت ھانیسف یزود به«
عبه، ک یسو به المقدس تیازب ر قبلهییتغ ه: در ھنگامک است موضوع نیا در باره مؤمنان

 یزود د، بهیآ یم هکرا  سخن نیا - و منافقان انیھودیاز  -مغز  کخرد و سب مک مردم
ا یشه، یو اند یدر رأ اند و سفاھت: اضطراب عقل کسب خردان مک. سفھاء:  خواھند گفت

و  انکھود، مشریاز  ر قبله، اعمییتغ انرکنجا، منیا . مراد از سفھا در است اخالق
 ؟»بودند بر آن هک یا را از قبله ز آنانیچ چه«خواھند گفت:  خردان ی! ب یمنافقانند. آر

 شده را چه : مسلمانانیعنی؟  عبهک یسو به »ردک گردان یرو« المقدس تی: از بیعنی
در  سبحان یگر؟ خداید ییسو آورند و باز به یم یرو طرف نیا به یچند هک است
 ییفرمانروا در حوزه نیا پس » خداست از آن و مغرب بگو: مشرق« آنھا فرمود: پاسخ

 را بخواھد، به هکھر«بدھد  آوردن یرو بخواھد، فرمان هک یو جھت ھرسمت به هک اوست
 به ر قبلهییتغ هک است قتیحق نیا دهننک ر، اعالمیتعب نیا »ندک یم تیھدا راست راه
و  ص امبرشیپ یبرا أ خداوند یاز سو یا یرھنمونو  تیعبه، ھداک یسو

 ص خدا رسول هک است آمده ل شهیعا تیروا به فیشر ثی. در حد است شانیا امت
 (در سه دنشانیحسدورز اندازه ز بهیچ چیبا ما در ھ آنان«فرمودند:  تابک اھل درباره

 ورزند: یل) با ما حسد نمیز ذیچ
 آن ما را به خداوند متعال هک یبر روز جمعه، روز دنشانیحسد ورز  -۱

 گشتند. گمراه آنھا از آن یشد ول رھنمون
 شدند. گمراه از آن شد و آنان رھنمون آن ما را به خداوند متعال هک،  بر قبله  -۲
 امور نیزتریبرانگ ز حسدیچ سه نیا :یعنی».  سر امام ما پشت گفتن نیبر آم  -۳

 . ما است هیعل

ةٗ  َ�ُٰ�مۡ َوَ�َ�ٰلَِك َجَعلۡ ﴿ مَّ
ُ
ْ  وََسٗطا أ َُكونُوا  لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

ٓ ُكنَت َعلَيۡ  لَِّ� ٱ قِۡبلَةَ لۡ ٱ َجَعۡلَنا َوَما َشِهيٗد�ۗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِممَّن  لرَُّسوَل ٱ يَتَّبِعُ  َمن ِ�َۡعلَمَ  إِ�َّ  َها
ٰ َعقَِبيۡ  ِينَ ٱ َ�َ  إِ�َّ  لََكبَِ�ةً  َ�نَۡت  �ن هِ� يَنَقلُِب َ�َ ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ ُ ٱَوَما َ�َن  �َّ ِ�ُِضيَع  �َّ

َ ٱ إِنَّ  إِيَ�َٰنُ�مۚۡ  َّ�  ِ  .]۱۴۳[البقرة:  ﴾١٤٣رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  �َّاِس ٱب
ز یچ یک رهیز داکا مری انهیوسط در لغت: م » میدیوسط گردان یشما را امت نیو ھمچن«

 انهیدر م یا دهیپسند را ھر صفتیز شد گرفته تیعار دهیپسند صفات یبرا است، سپس
نجا یر در ایثک ابن رو. انهیا میو بھتر،  دهیبرگز یعنیوسط  ط قرار دارد. پسیافراط و تفر
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خداوند  هکاز آنجا « د:یگو یو م ردهکاد ی» وسط« یرا برا» و بھتر دهیبرگز« یمعنا
 نیعتھا و استوارتریشر نیتر املک را به د، آنیگردان دهیبرگز را، امت امت نیا متعال

ِ ٱَوَ�ِٰهُدواْ ِ� ﴿د: یفرما یم هک ؛ چنان ساخت مخصوصھا  روش نیتر ھا و روشن برنامه َّ� 
�ِيُ�مۡ  ّمِلَّةَ  َحَرٖج�  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َوَما َجَعَل َعلَيۡ  َتبَٮُٰ�مۡ جۡ ٱُهَو  ۦۚ َحقَّ ِجَهادِهِ 

َ
 أ

 ، نید نیبر شما قرار نداد، ا ییدشوار چیھ نید و در دیاو شما را برگز« .]۷۸[الحج:  ﴾...إِبَۡ�ٰهِيمَ 

 وھا  امت نیا، بھتریو دن نیامور د ! شما در ھمه ی. آر»... است میابراھ پدرتان نییآ
ھود یمانند  د؛ نهیدور ھست ط بهیافراط و تفر و از ھرگونه آنھا بوده نیروتر انهیم

 شماحق هکمحض، بل یان، روحانیحیاز مس یمانند برخ د و نهیگرا ھست یماد انکومشر
 گواه تا برمردم«د یباش یآوا م ھم یانسان و با فطرت ردهکرا ادا  -ھردو  - و روح جسم

 هیعل یالھ یایانب یبرا امتیتا در روز ق میدیوسط گردان : شما را امتیعنی »دیباش
 یبرا آن غیمأمور تبل هکرا أ  خدا امیقطعا پ شانیه: اکد یبدھ یگواھ شانیامتھا
 ص امبرخاتمی: پیعنی »باشد امبر بر شما گواهیو پ«اند  آنھا رسانده اند، به بوده شانیامتھا

 . است ردهک شما ابالغ را به یالھ امیپ هکدھد  یشما گواھ یبرا
 امتیدر روز ق نوح«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد
د: یگو یم ؟ یا ردهک را ابالغ یالھ امیا پیشود: آ یم گفته یو به شود، پس یم فراخوانده

 را به حق امیپ انوحیشود: آ یم گفته آنان شوند و به یم فرا خوانده قومش گاه ! آن یآر
 یسک چیاست، نزد ما ھ امدهین یا ھشداردھنده چیند: نزد ما ھیگو یشما رساند؟ م

د: یگو یدھد؟ م یم یتوگواھ یبرا یسک شود: چه یم گفته نوح به گاه ! آن است امدهین
 ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن».  و امتش ص محمد

ال ود إحد أ انلاس اخلالئق، ما من ىلع مرشف� كوم ىلع مةالقيا يوم ميتأنا وأ«فرمودند: 
و  من« . »عزوجل ر�ه لةرسا غقد بلَّ  نهأ�شهد  ال و�نإ قومه كذبه نيب منا، وما من نهأ

 مگر ستین از مردم یک چیم، ھیقرار دار قیبر خال بلند و مشرف یا بر تپه امتیروز ق امتم
او را  قومش هک ستین یامبریپ چیما بود، و ھ ازجمله او ھم اشک هکند ک یآرزو ماینکه 

 آنان را به شیپروردگار خو امیاو پ هک میدھ یم یما گواھ هک نیباشند، مگرا ردهک بیذکت

م، مگر یردکمقرر ن«را  المقدس تی: بیعنی » یبود بر آن هکرا  یا و قبله« .» است رسانده
گردد،  یخود برم دهیاز عق هک سک از آن کند، می یرویامبر پیاز پ هکرا  یسک هک آن یبرا

شما را اینکه  یمگر برا میدیشما نگردان را قبله المقدس تی: بیعنی » میبدار معلوم
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افر و کرو را از مرتد یپ م، مؤمنیگردان یبرم عبهک یسو را به آن چون تا مییازمایب
 تشانیخدا ھدا هک یسانکار، جز بر ک نیھرچند ا«.  میامر باز شناس تینی، درع منافق

 به مانیا هک است یدشوار قبله، موضوع لیتحو هی: قضیعنی »دیآ یم گران رده، سختک
 شده، سخت تو گشاده قیتصد به شانیھا نهیس هک حق راه به افتگانیبر راھ جز آن

 المقدس تیب یسو : نماز شما را بهیعنی »شما را مانیو خداوند ھرگز ا«د یآ یم گران
 ».گرداند ینم عیضا«

 تا ھنگام هکشد  نازل یمسلمانان درباره هیآ نیاست: ا آمده نزول سبب انیدر ب
 نانیاطم مسلمانان به یتعال خواندند، لذا حق ینماز م المقدس تیب بر قبله مرگشان

شمارا  مانیه: (اک جمله نی: مراد از ایقول . به است رفتهیپذ شانینمازھا هکدھد  یم
 و ر قبلهییتغ در ھنگام مانشانیبر ا مؤمنان دارساختنیگرداند)، پا ینم عیضا

گر، ید د مشربانیو ترد انکاکش چون هکاست،  باره نید در ایو ترد کدر ش فگندنشانین
 ومھربان رئوف مردم به خداوند نسبت هک یراست به«نند کن ر را دنبالید و تحیترد راه

است،  یوناخوش انیز بردن نیار دارد، رأفت: از بیبس یرأفت هک است یسکرئوف:  » است
 . یکیر و نیخ رساندن شود و ھم یضرر م دفع شامل را ھمیز تر است عام اما رحمت
 او انیم هکدند یرا د رانیاز اس یزن ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد

 کیودک و ھرگاه گشت یم رانیاس انیاو در م بود، پس افتاده ییجدا شکودکو 
 گشت یچسباند و بازم یم اش نهیس و به گرفته آغوش او را به افتی یرا م رانیازاس

 دھانش خود را به پستان گرفته آغوشش به مکافت، محیاو را  ابد و چونیرا ب شکودکتا
 فرزندش زن نیا هکد ینک یر مکا فیآ«فرمودند:  ص خدا رسول ھنگام نی. در ا گذاشت

 ا رسولیر یگفتند: خ ؟»فگندیتا او را ن قادر استکه  حالی خواھد افگند در را در آتش
 به نسبت زن نیخود از ا بندگان به خداوند متعال هکخدا سوگند  به«فرمودند: لله! ا

 ». مھربانتر است فرزندش

ٓ ٱ ِ�  وَۡجِهَك  َ�َقلَُّب  نََرىٰ  قَدۡ ﴿ َما َنََّك قِبۡ  ءِ� لسَّ ۚ  لَةٗ فَلَُنَوّ�ِ  َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  تَۡرَضٮَٰها
ۡ ٱ ْ  ُكنُتمۡ  َما ُث وََحيۡ  َراِم� �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل ۥۗ  وُُجوَهُ�مۡ  فََولُّوا ِينَ ٱ�نَّ  َشۡطَرهُ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

نَّهُ  لَُمونَ َ�َعۡ 
َ
ّ�ِِهۡمۗ  قُّ �َۡ ٱ � ُ ٱ َوَما ِمن رَّ ا َ�عۡ  �َّ  .]۱۴۴[البقرة:  ﴾١٤٤َملُونَ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

و  شوق به هک » مینیب یم یکرا ن آسمان« یسو به ستنینگر »در تیرو دنیما گردان«
 ):کوجھ . (تقلب ینگر یم آسمان یسو به گاه ر قبله، گاهییتغ فرمان انتظار فرود آمدن



 ۱۱۳ سوره بقره

 هک میگردان یم یا قبله یسو را بهتو  یرو کنیا«.  آسمان یسو تو را به ستنینگر گاه گاه

 پس« یھست مشتاق آن یسو و به یدار یم را دوست آن :یعنی » یخشنود ھست از آن
آور.  یرو مسجدالحرام یوسو سمت به : در نمازتیعنی »آور یرو مسجدالحرام یسو به
 عبهکدور از  هک یبر شخصاینکه  باشد به یا شد تا اشاره دهینام عبه، مسجدالحرامک

را یز عبهک نیع یسو به است، نه واجب عبهک و سمت جھت به است، روآوردن
و «باشد  یم لکدور است، متعذر و مش از آن هک یشخص یبرا عبهک نیع به آوردن یرو

 : بهیعنی » آن یسو خود را به یرو«د یبود هک نیاز زم یی: در ھرجایعنی »دیھرجا بود
 ر قبلهییتغ » نیا هکدانند  یم یکن تابک اھل قتید و درحقیبگردان« مسجدالحرام یسو
 أ خدا فرمان و به » پروردگارشان از جانب است یحق« عبهک یسو به المقدس تیاز ب

ھا  فتنه جیھا و ترو شبھه ختنیبا برانگ »نندک یم و خدا از آنچه« است گرفته انجام
گاھکخواھد  مجازات در برابر آن را آنان یزود و به » ستین غافل« از  تابک اھل یرد. آ
 تبکرا در  موضوع نیا ایبود،  آنان به شانیایانب ابالغ ا ازجھتی؛  مسلمانان ر قبلهییتغ

 اند. افتهیخود یآسمان
درآغاز  ص خدا رسول«فرمود:  هک است شده تیروا س از براء و مسلم یدر بخار

 المقدس تیب یسو به ماه ا ھفدهی شانزده یالھ فرمان نه، بهیمد به ھجرت
 سبب نیباشد و بد شان قبله عبهک هکبودند  آن ار مشتاقیگزاردند، اما بس ینمازم
 عبهک یسو به ص حضرت آن هک ینماز نی؛ اول میشو یادآور میشد.  نازل ر قبلهییتغ فرمان

بود،  خوانده نماز را درجماعت نیا ص امبریباپ هک از آنان یخواندند، نماز عصر بود، و مرد
 وعکر درحال هک گذشت ینمازگزاران گر بریاز مساجد د یکیآمد و در  رونیاز مسجد ب
نماز  عبهک یسو به ص یو با رسول هکأ  خدا به دھم یم گفت: شھادت بودند، پس

». دندیچرخ عبهک یسو نماز بودند، به درحال هک ھمچنان آنھا ھنگام نی. در ا ام گزارده
او  ھم». نماز؛ نماز بامداد بود آنمسجد قبا بودند و  نمازگزاران نانیا«د: یگو یر میثک ابن
 هکشد  نازل ص خدا بر رسول یدر حال ر قبلهییتغ مکح«د: یگو یم از مفسران نقل به

و خبر  از نمازگزاران یکی آمدن یبودند و ماجرا از نماز ظھر را خوانده عتکدو ر شانیا
 نیمسجد قبلت نام مسجد به نی، ا جھت نیداد، بد رخ سلمه یگران، در مسجد بنید به دادن

 ص خدا رسول هک است آمده س عباس ابن تیروا به فیشر ثیدر حد». شد دهینام
 قبله ، و حرم حرم اھل قبله است، مسجدالحرام مسجدالحرام اھل عبه، قبلهک«فرمودند: 
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 اقیاند: اشت گفته مفسران».  آنھای  مغرب وھا  مشرق در از امتم نیزم اھل
 داشت:  لیدل سه عبهک یسو به آوردن یدر رو صرمکا رسول
 بود. ÷  میابراھ پدرشان عبه، قبلهک -۱
 آن، یسو به قبله لیداشتند، با تحو عبهک به هک یا یروح لحاظ تعلق به اعراب -۲

 ردند.ک یدا میپ آوردن مانیا یبرا یشتریب زهیانگ
د، ینما یم یرویما پ اما از قبله کند، می گفتند: محمد با ما مخالفت یم انیھودی -۳

 برود. انیاز م ھود ھمی طعنه نیا نهیزم هکداشتند  دوست ص خدا لذا رسول
قبله،  به آوردن یرواینکه  نظر دارند بر اند: فقھا اتفاق گفته قبله امکاح انیعلما درب

 بکسوار بر مر ا در نماز نافلهیا اضطراب، ی خوف نماز است، مگر در حالت شرط صحت
در  تیامن هک است یجھت خوف، ھمان حالتدر  را قبلهی) زمایا ھواپی یشتکوان، ی(ح
 یرو آن به بکمر هک است یجھت ز ھمانین بکمر یبرباال باشد و قبله وجود داشته آن

 یو نمازگزار ھاست افق ھمه قبله عبهکه: ک نینظر دارند بر ا علما اتفاق نیآورد. ھمچن
 فرض یبر و آن نیع به آوردن یرو کند، می را مشاھده حضور دارد و آن عبهکدر  هک

 د بهیدورند، با عبهکاز  هک یه: نمازگزارانک نیدارند بر ا اجماع شانیا نی. ھمچن است
 آورند. یرو آن و سمت جھت

َ�ۡيَت  َولَ�ِنۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ � وتُواْ  �َّ

ُ
ا بُِ�ّلِ َءايَةٖ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ ْ  مَّ ٓ  قِۡبلََتَكۚ  تَبُِعوا نَت  َوَما

َ
 قِۡبلََتُهمۚۡ  بَِتابِعٖ  أ

َبعۡ ٱ َولَ�ِنِ  َ�ۡعٖض�  قِۡبلَةَ  بَِتابِعٖ  َ�ۡعُضُهم َوَما هۡ  َت �َّ
َ
إِنََّك  عِۡلمِ لۡ ٱ ِمنَ  َجآَءكَ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َوآَءُهمأ

َِّمَن  اذٗ إِ  ٰلِِم�َ ٱل  .]۱۴۵[البقرة:  ﴾١٤٥ل�َّ
: یعنی »نندک ینم یرویتو پ ، از قبلهیاوریب تابک اھل یبرا یا هیآ و اگر ھرگونه«

 گردند، ھرچند یبازنم حق گذارد و به یر نمیتأث در آنان یا و معجزه حجتو  برھان چیھ
 آن سبب را به از حق یرویپ را آنانیشود ز ارائه آنان به ھم و حجت برھان گونه ھمه

از  حق کتر هکاست، بل نموده یرو بر آنان یا ا شبھهیاند  داشته یلیدل هکاند  ردهکن کتر
دانند  یم یکن آنان ! یو ندارد.آر نداشته یگرید زهیانگ چیآنان، جز تمرد و عناد ھ یسو

از  گمان یباشد، ب قرارداشته یوحال وضع نیدر چنھرکس  ستند، پسین برحق هک
 امر، به نیبر ا حیتصر » یستین آنان رو قبلهیپ«ز ین »و تو«برد  ینم ینفع و برھان معجزه

 قبله به ص اخد رسولمجدد  ازبازگشت دشانیام و قطع تابک اھل طمع منظور دفع
ھود در نماز خود ی هک جھت بدان »ستندیگرنید یک رو قبلهیپ و خود آنان« است سابق
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از  و اگر پس«د یخورش طلوعگاه یسو به یآورند و نصار یم یرو المقدس تیب یسو به

آنان،  قبله » ینک یرویپ« آنان : از قبلهیعنی » آنانھای  ھوس است، از بر تو آمده هک یعلم
از  یرویعبه، پک یسو به آوردن یرا بعد از صدور امر رویشد ز یتلق وھوسشان یھو

عبه، کر از یغ یگرید بر قبله ماندنشان ید، لذا باقیگرد ز الزمین بر آنان مکح نیا
 آنانھای  ھوس و یو اگر تو از ھو ستین و ھوس یاز ھو یرویجز پ یگریزدیچ
 رسول ھرچند متوجه خطاب نیا ».بود یخواھ ارانکاز ستم صورت در آن« ینک یرویپ
از  ص خدا رارسولیباشند ز یم شانیا از امت یاست، اما مراد از آن، برخ ص رمکا

اند،  قرار گرفته خطاب نیمورد ا ص خدا رسولاینکه  لیمعصومند. دل و گناه ستم
شود،  یم نازل شانیبر ا قرآن هک است قتیحق نیز وجود ایو ن قبله شأن ساختن بزرگ

 باشند. آن مخاطب شانیا هک است یعیطب پس

ِينَ ٱ﴿ �ۡ رِفُ َكَما َ�عۡ  رِفُونَُهۥَ�عۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َ�ُٰهمُ َءاَ�يۡ  �َّ
َ
 َ�َۡكُتُمونَ  ّمِۡنُهمۡ  فَرِ�ٗقا �نَّ  َنآَءُهۡمۖ وَن �

 .]۱۴۶[البقرة:  ﴾١٤٦َ�ۡعلَُمونَ  َوُهمۡ  قَّ �َۡ ٱ

شناسند،  یم« را و نبوتش ص محمد: یعنی »م، او رایا داده تابک آنان به هک یسانک«

را پدر و  انسان به نسبت شناخت نیشتریو ب »شناسند یرا مشان  فرزندان هک گونه ھمان
و « است آنان تیر نظر ورعایز یتا بزرگسال کیوچک را فرزند از ھمانیدارند ز یمادر و

 گمراه دانشمندان آنان »دارند یم را پنھان حق و دانسته دهیاز آنان، د یمسلما گروھ
 مانیا هک یگروھ آن دارند، نه ییآشنا ص امبر آخرالزمانیپ اوصاف به هکتابند ک اھل

 . ارانشیو  سالم بنلله عبدا اند؛ چون آورده

ّ�َِك فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  قُّ �َۡ ٱ﴿ ۡ ٱِمن رَّ  .]۱۴۷[البقرة:  ﴾١٤٧ُمۡمَ�ِ�نَ ل
 پروردگارت یاز سو هک است یزیچ ھمان : حقیعنی » پروردگار توست از جانب حق«
 نندگانکدیھرگزاز ترد پس«اند  تو خبر داده به تابک اھل هک آنچه است، نه شده نازل

و  د در امر قبلهیوترد کرا از ش ص امبرشیپ سبحان یخدا هک یلذا ھنگام » نباش
 متوجه ا خطابیسزاوارترند.  یو دودل کش نیز از ایپرھ به گرانید کند، می ینھ رآنیغ

 شانند.یا اما مراد از آن، امت است ص رمکا رسول

﴿ ٖ ۖ  ُهوَ  وِۡجَهةٌ  َولُِ�ّ َها ْ سۡ فَٱ ُمَوّ�ِ �ۡ  ۡيَ�ِٰت� �َۡ ٱ تَبُِقوا
َ
ْ  َما نَ � تِ  تَُ�ونُوا

ۡ
ُ ٱ بُِ�مُ  يَأ َّ�  ۚ  َ�ِيًعا

َ ٱ إِنَّ  َّ�  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۱۴۸[البقرة:  ﴾١٤٨قَِديرٞ  ءٖ َ�َ
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: یعنی »گرداند یم آن یسو خود را به یرواو  هک است یجھت یسکھر یو برا«
 امت یاست: ا نیا مراد ای.  است یا قبله - باطل ا بهی حق به - ینیھر د اھل یبرا

اغرب، ی د؛ از شرقیآور یم یرو بدان هک است یا از شما قبله یکھر ی! براص محمد
در  پس«کند  می دایپ مختلف، اختالف نکاما به نسبت را قبلهیز ا شمالی ا جنوبی

شما امر  به أ خداوند هک آنچه یسو : بهیعنی »دیریگ یشیگر پید یکبر  یکن یارھاک
 یزیھرچ یسو به و رو آوردن مسجدالحرام یسو به د؛ از روآوردنیبشتاب است نموده

د یبشتاب آن وقت اول نماز در یادا یسو د و بهیشمار آ ر بهیخ قیتواند از مصاد یم هک
روز  و مجازات افاتکم یبرا »آورد یشما را گرد م یھمگد، خداوند یباش هکھرجا «
برخوردار  یاقیو س نظم را از چنان مختلف ینماز شما در جھتھا هک امت، چنانیق

ز یچ خدا بر ھمه قتیدرحق« است یواحد جھت یسو آنھا به ا ھمهیگو هکد یگردان
  .امتیدر روز ق ، بر گردآوردنتان از جمله » تواناست

ۡ ٱ َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  َخرَۡجَت  َحۡيُث  َوِمنۡ ﴿ ّ�َِكۗ  ِمن َحقُّ لَلۡ  ۥ�نَّهُ  َراِم� �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل  َوَما رَّ
ُ ٱ ا َ�عۡ  �َّ  .]۱۴۹[البقرة:  ﴾١٤٩َملُونَ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

مسجدالحرام:  » بگردان مسجدالحرام یسو خود را به ی، رویآمد رونیو از ھر جا ب«
) ھزار متر، ۲۷د از (یجد در توسعه آن دارد و مساحت احاطه عبهک به هک است یمسجد

 نام هکشود  یم . خاطرنشان است افتهی گسترش ) ھزار متر مربع۱۸۰( به
و از  است حق« فرمان » نیا و البته« است بار آمده پانزده میرک در قرآن»  مسجدالحرام«

 را در برابر شما پس » ستین د، غافلینک یم و خداوند از آنچه پروردگار توست جانب
 .دھد یجزا متان  اعمال

ۡ ٱ َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  َخرَۡجَت  َحۡيُث  َوِمنۡ ﴿ ْ  ُكنُتمۡ  َما ُث وََحيۡ  َراِم� �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل  فََولُّوا
ةٌ  ُ�مۡ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَيۡ  َشۡطَرهُۥ وُُجوَهُ�مۡ  ِينَ ٱ إِ�َّ  ُحجَّ ْ ِمنۡ  �َّ  فََ�  ُهمۡ َظلَُموا

تِمَّ نِعۡ  َشۡوِ� خۡ َوٱ َ�َۡشوُۡهمۡ 
ُ
 .]۱۵۰[البقرة:  ﴾١٥٠َ�ۡهَتُدونَ  َولََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َمِ� َوِ�

 یرو« ایا دری کی؛ در خش یبود هک: ھر جا یعنیدر سفرھا،  » یآمد رونیو از ھرجا ب«
 شأن به تیو عنا منظور اھتمام رار امر، بهکت » بگردان مسجدالحرام سمت خود را به

 نهیدر مد ، نیر نقاط زمی! در سا نیمسلمھای  جماعت یا» دیبود هکو ھرجا « است قبله
 : بهیعنی » آن یسو خود را به یھایرو«،  ر مساجد بجز مسجدالحرامیو در سا منوره
را بر شما  تامردم«مقدور نبود  عبهک نیع یسو به اگر رو آوردن »دیبگردان« عبهک سمت
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 انیھودیرا یباشند ز نداشته یا و بھانه شما حجت هیعل انیھودی: تا یعنی» نباشد یحجت
در  هک است یکو نزدکند  می یو ھمراھ ما با ما موافقت در قبله ص گفتند: محمد یم
و  مخاصمه یعنیمحاججه،  یمعنا د. حجت: بهینما یو ھمراھ ز با ما موافقتیما ن نید

از  هکرد؛ چرا ک مکح فساد آن به د و سپسینام را حجت آن أ . خداوند است مجادله
 هکعربند  انکمشر و آنان » ر ازستمگرانشانیغ«فرمود:  جھت نیبود، بد سرزده یظالم

خود  نیدر د ص د وخواھند گفت: ھمانا محمدیخواھند ورز بر شما احتجاج یزود به
و  میتر افتهی ما از او راه هک لیدل نیا د، مگر بهیبازنگردان یما رو قبله ، و به ر گشتهیمتح

 . ز برخواھدگشتیما ن نید به یزود به ما بر گشت، قبله به هک چنان
را  امبرشیپ أ خداوند چون هکتابند ک ، اھل مراد از ستمگران«د: یگو یم اما قتاده

 مشتاق قومش نیو د یپدر خانه یسو مرد به نیبرگرداند، گفتند: ا عبهک یسو به
». شود ینم دهی، شنیامنافقی یھودیا ی پرست بتجز از  هک یاز سخنان نیر ای. و غ گشت

ھا و  طعنه نیرا اید زینترس آنان یرادھایھا و ا : از طعنهیعنی »دینترس پس، از آنان«
 را منیز »دیبترس و از من«رساند  ینم یانیشما ز و به است حاصل یجدالھا، ناروا و ب

 » گردانم املکخود را بر شما  و تا نعمت« دیباش پروا داشته از من هک ھستم سزاوار آن
تا  شما شناساندم خاطر به نیا را به شیخو یسو به نمودن یرو و جھت : قبلهیعنی

را یز است نعمت قبله، اتمام یسو به تی! ھدا یآر . گردانم خود را بر شما تمام نعمت
 یسو به »دیشو تیو تا ھدا«گردد  املکو  شما مستقل عتیشود تا شر یم آن موجب

و  نیتر فیامت، شر نیا هک است لیدل نیھم اند. به رفته راھهیب به از آن گرانید هک یحق
 . ھاستامت نیبرتر

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َكَما
َ
ْ  ّمِنُ�مۡ  رَُسوٗ�  �ِيُ�مۡ  أ  َوُ�َعّلُِمُ�مُ  َوُ�َزّ�ِيُ�مۡ  َءاَ�ٰتَِنا َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡتلُوا

ا لَمۡ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ْ  َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ  .]۱۵۱[البقرة:  ﴾١٥١َ�ۡعلَُمونَ  تَُ�ونُوا
 انیم را به از خودتان یامبریپ هک ھمچنان«؛  میداشت یرا برشما ارزان قبله ! نعمت یآر

 یاند: معنا گفته ی. بعض است رسالت قبله، ھمانند نعمت : نعمتیعنی » میشما فرستاد
 هک )، چنان۱۵۲ هی(آ دینکاد یمرا  : پسیعنیباشد،  یر میو تأخ میبنا بر تقد المک
خواند و شما را  یم ما را بر شما اتیآ هک«؛  شما فرستادم انیم را به از خودتان یامبریپ

 ھا به یکینفسھا، وشمارا از تار یدیو پل تیجاھل ، اعمال پست از اخالق »گرداند یم کپا
 ص رمکا رسول مت: سنتکح »آموزد یم متکو ح تابکشما  و به«برد  ینور م یسو
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و  نادان تیدر عصر جاھل را مسلمانانیز »آموزد یشما م د، بهیدانست یرا نم و آنچه« است
 جھل حالت ، از آنص حضرت آن یامبریپ منی و به رسالت تکبر به بودند، پس جاھل
و  نیردند و داناترکدا یعلما را پ یایوسجا ا و اخالقیاول و حال آمده رونیب یو نادان

 گشتند. مردم نیتر دلکپا

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿
َ
ْ شۡ َوٱ ُكرُۡ�مۡ أ  .]۱۵۲[البقرة:  ﴾١٥٢ُفُرونِ ِ� َوَ� تَ�ۡ  ُكُروا

شمارا  نمکاد یتا  طاعت د مرا بهینکاد ی: یعنی » نمکاد ید تا شما را ینکاد یمرا  پس«
 ادی یدرحال مرا هک یسک«اند:  گفته آن یدر معنا از سلف ی. بعض و مغفرت پاداش به

 ثیدر حد».  نمکادیخود  مغفرت او را به هک سزاوار است بر من است، عیمط هککند  می
اد یمرا نزد خود  هکھر ! فرزند آدم یفرمود: األ  یخدا«است:  آمده یقدس فیشر
ند، او را در کاد ی یمرا در محضرجماعت هکو ھر نمک یاد میز او را نزد خود ین د، منینما

 احسان ر: شناختکش »دیرگزارکو مرا ش«».  نمک یاد می بھتر از آن یحضور جماعت
 دنیپوش یمعنا نجا بهیفر: در اک »دینکن فرانکو مرا « است از آن گفتن و سخن منعم

 را بر اثر نعمتش هکدارد  خداونددوست«است:  آمده فیشر ثی. در حد است نعمت
 ».ندیبخشد، بب یم یاو نعمت به هک از خلقش یسک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ سۡ ٱَءاَمنُواْ  �َّ ِ  تَعِينُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة َ ٱإِنَّ  لصَّ ِٰ�ِ�نَ ٱَمَع  �َّ  .]۱۵۳[البقرة:  ﴾١٥٣ل�َّ
را یز پردازد یم» صبر« انیب شد، به فارغ» رکش« موضوع انیاز ب یتعال حق چون

ا در بال و یرگزار باشد، کش د بر آنیبا هک است یا در نعمتی؛  ستین یخال از دو حال بنده
 ند.کصبر  د بر آنیبا هک است یبتیمص

محنتھا  و دفع اوامرم دادن بر انجام »دییبجو یاری! از صبر و نماز  مؤمنان یا«
 است:  نوع د. صبر بر سهیآ یم شیشما پ یبرا هک ییھایودشوار

 . و گناھان محرمات کصبر بر تر -۱
 رایدارد ز یاز اول یشتریب ثواب هکو عبادات،  طاعات دادن صبر بر انجام -۲

 . است ھمان یاصلمقصود 
 . ماتیو نامال بیصبر بر مصا -۳
 رساند. یم مطلوبشان را به و آنان » است را خدا با صابرانیز«

ْ لَِمن ُ�قۡ ﴿  ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َتُل َوَ� َ�ُقولُوا مۡ  �َّ
َ
ۡحَيآءٞ  بَۡل  َ�ٰتُۚۢ�أ

َ
 ﴾١٥٤�َۡشُعُرونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن أ

 .]۱۵۴[البقرة: 
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اند،  زنده« هکبل »اند مرده هکد ییشوند، نگو یم شتهکخدا  در راه هک آنان و به«

 یزیچ اتیح نیارواحشان، از ا اجساد شھدا بعد از قبض مشاھده در ھنگام »شما یول
د، یپندار یم را مرده شانیو ا را معتبر قرار داده رو ظاھر حال نیاز ا ھم »دیدان ینم«

 دارند. یبرزخ اتیح هکستند، بلین امر مرده در واقع شانیا هک یدرحال
 شد. بدر نازل غزوه یشھدا درباره مهیرک هیه: آک است آمده نزول سبب انیدر ب

ءٖ  لَُونَُّ�مَوَ�َبۡ ﴿  ٱ ّمِنَ  ٖص َوَ�قۡ  وعِ �ُۡ ٱوَ  ۡوِف ۡ�َ ٱ ّمِنَ  �َِ�ۡ
َ
 ٱوَ  ۡمَ�ٰلِ ۡ�

َ
 �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  نُفِس ۡ�

 ِ ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ  .]۱۵۵[البقرة:  ﴾١٥٥ل�َّ
»  یو گرسنگ« رآنیا غی دشمن بیآس چون » از ترس یزیچ بهو قطعا شما را «

 آنچه سبب ز بهی، و ن ر آنیو غ یعیطب یایبال سبب به » در اموال اھشکو « یوقحط
 »درجانھا اھشکو « است دهیگردان فرض و مانند آن اتکاز ز بر اموالتان أ خداوند هک

 سبب ا بهی ، آفات دنیرس سبب به » مبود محصوالتکو «در جھاد  شدن شتهکو  با مرگ
در بالھا صبر  هک »را صابران بده و مژده« مینک یم و امتحان » مییآزما یم« فرزندان مرگ
 کنند. می شهیپ ییباکیو ش

 د:یفرما یپرداخته، م صابران نیا یمعرف به خداوند بزرگ گاه آن

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ٓ َ�َٰبۡتُهم إِذَا
َ
ِصيَبةٞ  أ ْ  مُّ ِ  إِنَّا قَالُٓوا َّ�ِ  ٓ ا  .]۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٦َ�ِٰجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّ

از  انسان هک است یا یو سخت بتکبت: نیمص »رسد آنان به یبتیمص چون هک یسانک«
 ند: ما از آنیگو یم« باشد کوچکآمد  شیپ آن هکشود، ھرچند  یو رنجور م آزرده آن

 و پناه دگانیرس بتیلمات، ملجأ مصک نی. ا» میگرد یاو بازم یسو و به مییخدا
ز و حشر یرستاخ به واعتراف یالھ تیعبود اقرار به یمعنا را جامعیز است شدگان امتحان
 ص خدا رسول شی(شوھرم) از پ ابوسلمه یروز«د: یگو یم ل سلمه باشد. ام یو نشر م

 نیدر ا شانیشدم، ا شادمان بدان هک دمیشن یسخن ص خدا آمد و گفت: از رسول

 إِنَّا﴿«د: یبگو گاه او برسد، آن به یبتیمص هک ستین یا بنده چیھ«فرمودند:  فیشر ثیحد
 ِ َّ�ِ  ٓ ا! مرا یبار خدا«: »منها خ�اً  يل خلفأو مصيبيت يف جر�أ ا�« - ﴾َ�ِٰجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّا

 داده او پاداش به أخداونداینکه  بده، مگر را عوض بھتر از آن من یو برا داده پاداش بتمیدر مص

 خاطر را از او به ثیحد نیا د: پسیگو یم سلمه . ام»ندک یم نیگزیرا جا از آن بھتر شیو برا

 ا�«ردم: کدعا  نیو چن ) گفتهراجعون هيال وانا (انا هللاو درگذشت،  و چون سپردم



  تفسیر انوار القرآن  ۱۲۰

 یو برا داده پاداش بتمیا! مرا در مصیبار خدا« »منها خ�اً  يل خلفأو مصيبيت يف جر�أ
دا یجا پکاز  من یبرا با خود گفتم: بھتر از ابوسلمه ، سپس» بده عوض را بھتر از آن من

که  حالی در - از من ص خدا رسول گذشت، ام عده چون هکبود  خواھد شد؟! ھمان
 اذن شانیا و به را شستمھایم  دست ورودخواستند، اجازه - بودم یپوست شیرایپ مشغول

از  نمودند، و چون یخواستگار خودشان ینشستند ومرا برا ص حضرت ورود دادم، آن
 نداشته شما رغبت به هک ام ارهک چه منلله! ا ا رسولیشدند، گفتم:  فارغ شیخو سخن

 یزیچ از من هک دارم میب دارم، لذا از آن سخت یرتیغ هک ھستم یزن من نیکباشم، ل
 یو سال سن هک ھستم یزن ؛ من نیند، جزاک عذاب آن سبب مرا بهأ  خداوند هکد ینیبب

 هک آنچه اما«فرمودند:  ص خدا . رسول ز ھستمیالوار نیعاینکه  گریاست، د گذشته ازمن
را  آنأل  یخدا یزود به ، پسیبرد نام» باھووھا یو ھمچشم چشم»کو رش رتیاز غ

.  امر مانند تو ھستم نیدر ا ھم من باالست، ، سنتیگفتاینکه  . و از تو دور خواھد ساخت
 من الیتو ع » فلکت افراد تحت« الیع هک ، بدانیگفت شیخو یالواریاز ع و اما آنچه

 با من شانیو ا رفتمیرا پذ ص خدا رسول خواسته د: سپسیگو یم سلمه ام». ھستند
 رسول یعنی - بھتر از ابوسلمه ینیجانش میبراأل  یخدا هکبود  نیردند و چنک ازدواج

 ».ردک تیراعنا - ص شیخو یگرام

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن َصلََ�ٰتٞ  َعلَۡيِهمۡ  �َِك أ ۖ  رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَۡ�َةٞ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  َوأ  .]۱۵۷[البقرة:  ﴾١٥٧ُمۡهَتُدونَ ل

 » پروردگارشان یاز سو است یصلوات«صابر  دگانیرس بتیمص : بر آنیعنی » برآنان«
 شانی: بر ایعنی » یو رحمت« وستیکن شیو ستا آمرزش یمعنا نجا بهیصلوات: در ا

 هکنانند یو ا« یازرحمت پس است یو رحمت یاز رأفت پس است یرأفت یدرپ یپ صورت به
 . خداوندمتعال یو خشنود و صواب حق یسو به »اند افتهی راه

َفاٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  َمۡرَوةَ ل ِۖ ٱ �ِرِ مِن َشَعا وِ  ۡيَت ۡ�َ ٱ َحجَّ  َ�َمنۡ  �َّ
َ
ن هِ فََ� ُجَناَح َعلَيۡ  َتَمرَ �ۡ ٱأ

َ
 أ

وََّف  ۚ  َ�طَّ عَ  َوَمن بِِهَما � َ�َطوَّ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٗ  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيمٌ  �َّ

 أ خداوند کمناس یھا : از نشانهیعنی » است یر الھیاز شعا صفا و مروه قتیدرحق«
 ) متر فاصله۷۶۰آنھا( انیم هکاند  هکم معروف یوھھاکاز  وهکدو  نام . صفا و مروه است
 هک است یعبادت نکاما ر:یاند. مراد از شعا شده پوشانده بایز یبا سقف نونکا و ھم است

 ؛ شامل نکاما نیا هکاست،  قرارداده مردم یبرا ییھا نشانه عنوان آنھا را به أ خداوند
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 ذبح صفا و مروه) و منحر (محل نیب یسع (محل ی، مشعرالحرام، مسعیعرفات، من
 ضهیفر یادا ی: برایعنی »جاآورد بهخدا را  خانه حج یسک چون پس«شود.  ی) میقربان

 »ندک دو را طواف آن انیم هک ستین یگناھ بگزارد، بر او ا عمرهی«ند ک عبهک قصد خانه
و  آنھا در حج انیم شتابان تکا حریآنھا،  مودنیپ رارکت یمعنا به در صفا و مروه طواف
 یمخصوص ارتی؛ ز شرع و در اصطالح است ارتیز یمعن به . عمره: در لغت است عمره
در  هک فرق نیاند، با ا حج عبادات ھمچون هک یعبادات انجام یبرا الحرام تیاز ب است

 هکبل نداشته ینیمع ، وقت عمره نی، ھمچن ستین یو من و مزدلفه درعرفه یآنھا وقوف
 به صفا و مروه انیم یسع هکشود  یم باشد. خاطرنشان یم سال امیا تمام آن وقت

، کرود. جمھور فقھا (مال یشمار م به و عمره حج کمناس از یعلماعبادت اجماع
و ھر  است نکر صفا و مروه انیم یه: سعکبرآنند  آن مکح انی،احمد) در بیشافع

ھا  یدھد. اما حنف انجام یدیجد حج ندهیآ د در سالینشد، با آن انجام به موفق سک
 شود. یم جبران یگوسفند با ذبح ن، پسکر نه است واجب یسع هکبرآنند 

 نیچن هیآ نیگفت: از ا یو به س عروه هک است شده تیروا ل شهیاز عا
 شهی! عا ستین یگناھ یرد، بروکن یسع صفا و مروه انیم یسکاگر  هک نمک یاستنباط م

 موافق هی! اگر آ زمیعز خواھرزاده یا یا ردهکن یدرست برداشت هیگفت: از آ در پاسخش

 به» اـهمـب يطوف) ال( نأ عليه فال جناح«بود:  یم نیچن آن د عبارتیتو بود، با لیتأو نیا
 هک ی، درحال» ستین یند، گناھکن دو طواف آن انیم هک سک بر آن: «یعنی.  ینف غهیص

 یاز اسالم، برا انصار قبل هک است نیا هیآ نزول ا سببیاست، ثان اثبات غهیص به عبارت
بست، از  یم احرام آن یبراھرکس  بستند و یم دند، احرامیپرست یرا م آن هک منات بت

 نیاأل  یخدا هکخاطر بود  نیرد، بدک یم و گناه حرج احساس صفا و مروه به طواف
را  صفا و مروه انیم یسع مکح ص خدا ، رسول بعد از آن رد، سپسک را نازل هیآ

 انیم طواف یسک هک ستیردند؛ لذا مجاز نک را اعالم آن تیومشروع ساخته روشن
 یسع صفا و مروه انیم هکرا  یسک و عمره حج أ ند. ھمانا خداوندک کآنھا را تر

 و رسول است خوانده شیخو عبادت یھا را آنھا را از نشانهیگرداند ز ینم املکند، کن
 ».دیبجا آور یسع ده، پسیگردان را بر شما فرض آن ص خدا

از صفا  س کمال بن است: انس ردهک تیروا آن نزول سبب انیز در بین یبخار
از  صفا ومروه نیب یسع هک میباور بود نیما بر ا«قرار گرفت، فرمود:  مورد سؤال ومروه
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خداوند  م، سپسیرافروگذاشت آن انیدر م یآمد، سع اسالم لذا چون است تیجاھل یارھاک
 : افزونیعنی »دھد انجام یکیار نکضه، یبرفر افزونھرکس  و«». فرمود را نازل هیآ نیا متعال

و  خداوند قدردان«دھد  انجام ر عباداتیدر سا یریخ ا اعمالیبجا آورد،  یبار، سع بر ھفت
 دھد. یار میبس به -باشد  کھرچند اند -را  یکن عمل آن و پاداش » داناست

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َا َما
َ
ۡ ٱوَ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ ٱ ِمنَ  أ ٰهُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل  ِ�  لِلنَّاِس  َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ
ُ
ُ ٱ يَۡلَعُنُهمُ  �َِك أ ٰعُِنونَ ٱ َعُنُهمُ َوَ�لۡ  �َّ  .]۱۵۹[البقرة:  ﴾١٥٩ل�َّ

تمان: ک »نندک یم تمانکم، یا ردهک نازل هکرا  ییو رھنمودھا رون اتیآ هک یسانک«
 تمانک نی. ا است آن ار ساختنکآش یبرا زهیاز و انگین نیدر ع یزیچ ردنکار نکآش
 رسالت ینصار ھود و راھبانیاست، احبار  آمده نزول سبب انیدر ب هک چنان نندگانک

ند، ک را پنھان حق هک گر ھمیدھرکس  ردند و جز آنانک یم را پنھان ص محمد
 یرا برا آن هک بعد از آن«نند؛ ک یم تمانکرا  ! حق یشود. آر یم خطاب نیا مشمول

 یتابھاک تمام شامل هک است جنس تاب: اسمک » میا ساخته روشن تابکدر  مردم
آنھا از  ردنکطرد و : دورساختنیو لعنت »ندک یم را لعنت خدا آنان«شود  یم یآسمان

 »نندک یم لعنتشان« ومؤمنان : فرشتگانیعنی » نندگانک و لعنت« است شیخو رحمت
ز ین انیجن هک کند، می نیرا نفر بفرستد، آنان تواند لعنت یم هکھرکس  اند: گفته یبعض

 رند.یگ یقرار م آنان در زمره
شود،  یم برپاساخته امتیافر در روز قک« کند: می نقل و قتاده هیر از ابوالعالیثک ابن

 او را لعنت مردم ھمه ... و سرانجام فرشتگان سپس کند، می خداوند او را لعنت گاه آن
 یا اندازه آن یبرا توان ینم هک است قدر سخت ه، آنیآ نید و ھشدار ایتھد». نندک یم

 مةالقيا يوم جلمأ فكتمه علم عن سئل من«است:  آمده فیشر ثیرد. در حدکتصور 

ند، خداوند او را در ک تمانکرا  رد وآنیقرار گ مورد سؤال یاز علم سکھر « .»نار من بلجام

قصد  به ه: اگر عالمکبرآنند  اسالم یعلما .»زند یم لگام از آتش یا با دھنه امتیروز ق
 انینباشد، ب نیا یشود، اما اگر قصد و یمکار  گنه د،یرا نگو امکاح شیخو علم تمانک

گاھ مکح از آن گرانیباشد د مطمئن هک شرط آن ست، بهین الزم یبر و امکاح دارند،  یآ
از  ی. بعض است واجب یبر و آن غی؛ تبل قرار گرفت مورد سؤال یا ازمسئله یسکاگر  یول

ند، ک یم داللت گرانید به میدر برابر تعل گرفتن جواز مزد بر عدم مهیرک هیآ هکبرآنند  علما
 اند. داده یفتو ینید علوم میمزد در برابر تعل متأخر بر جواز گرفتن یعلما نیکل
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ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ۡص  �َّ
َ
ْ َوأ ْ تَابُوا ْ  لَُحوا ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَ�يَُّنوا

ُ
تُوُب  فَأ

َ
نَا َعلَۡيِهمۡ  �

َ
اُب ٱ َو�  ﴾١٦٠لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

 .]۱۶۰[البقرة: 
و « یالھ اتیآ تمانکاز  »ردندک توبه هک یسانکمگر «ھستند؛  لعنت ستهیشا ! آنان یآر

ار کو آش«بودند  فاسد ساخته هکرا  ردند آنچهک اصالح هک : آنانیعنی »بازآمدند صالح به

گفتند  مردم نموده، به انیب تبشکدر  أ خداوند هکرا  را، لذا آنچه قتیحق »ردندک
ر یپذ توبه و من«ستند ین لعنت سزاوار گروه نین، ایبنابرا »بخشود خواھم آنان بر پس«

 آورند. یم یرو یو فروتن یزار حالت به میسو به هک بر آنان » مھربانم

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ وَُهمۡ  �َّ ْ َوَماتُوا ارٌ  َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  ُكفَّ
ُ
ِ ٱ لَۡعَنةُ  َعلَۡيِهمۡ  أ ۡ ٱوَ  �َّ  �َّاِس ٱوَ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل

 َ�ۡ
َ
 .]۱۶۱[البقرة:  ﴾١٦١عِ�َ أ

 »باد بر آنان خدا و فرشتگان فر مردند، لعنتک افر شدند و درحالک هک یسانک«اما: 
 را حالشیز ستیز نیجا ینیافر معکبر  گفتن اند: لعن گفته هیآ نیا به علما با استدالل

 در یر. ولیاخی است فر مردهکبر  عاا قطیآ هکباشد  ینم معلوم درگذشتش در ھنگام
 چیعلما ھ انین، میمع یفرد نییتع بدون یلکو  طور عام فار بهک ز لعنیتجو

 یک . اما لعن ز استیز اجماعا جاین طور عام به ارانکگنھ لعن هک . چنان ستین یخالف
 جرم بهرا  یشرابخوار«د: یگو یم هک یتیروا لیدل ست، بهیز نیجا اتفاق ، به نیمعکار  گنه

از  یاثنا برخ نیآوردند، در ا ص خدا رر نزد رسولکچندبار م یگسار یم عمل ابکارت
 ص خدا نوشد! امارسول یم اد شرابیند، چقدر زک گفتند: خدا او را لعنت حاضران

و  یدر بخار فیشر ثیحد نیا». دینباش طانیاور شی برادر مسلمانتان هیفرمودند: عل
 یخیتوب، زجر و  فرشانکبر  ییجزافار، ک لعن هک د دانستی. با است شده تیروا مسلم
 از ادب . البته است فرشانک یوزشت قباحت ساختن ارکفر و آشک آن سبب بهشان  برای

 . است یفحاش نیرا ایشود ز گفته لعنت بر او یسک یرودررو هک دور است به اسالم
 ا؛ی. اما در دن است امتیدر روز ق لعنت نیباد. ا بر آنان » مردم تمام و لعنت«

 . اعلملله او - ستین ساخته مردم از ھمه بر آنان لعنت فرستادن

ُف َ�نۡ ﴿  .]۱۶۲[البقرة:  ﴾١٦٢يُنَظُرونَ  َوَ� ُهمۡ  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ
 جاودانه« ا در لعنتی: در دوزخ، یعنی » در آن«فر مردند؛ ک در حال هک یافرانک!  یآر

ر، یفراگ لعنت نیدر ا پس »ابندی یم مھلت شود و نه یم استهک عذابشان مانند، نه یم
 ماندگارند. جاودانه
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ٓ  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ ﴿  .]۱۶۳[البقرة:  ﴾١٦٣لرَِّحيمُ ٱ َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ
 در ذات » هک است گانهی ییخدا« شماست یاز سو سزاوار عبادت هک »شما یو خدا«

 نیا » است میو رح و رحمان ستیجز او ن ییخدا«ندارد  ییر و ھمتاینظ شیخو و صفات
 حرام آن تمانک و واجب آن انیب هک یزیچ نیاول هکدارد  اشاره قتیحق نیا به هیآ

 هک است آمده مسلم تیروا به فیشر ثیباشد. در حد ید میتوح ؛ ھمانا موضوع است

 هک سکھر« .»جلنةا ال اهللا، دخلإ � ال آخر الكمه اكن من«فرمودند:  ص خدا رسول

 .»شود یم باشد، وارد بھشتلله االا الاله سخنش نیآخر

َ�َٰ�ٰتِ ٱ قِ إِنَّ ِ� َخلۡ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ ٱ تَِ�ِٰف خۡ ٱوَ  �ِض ۡ�  ِ�  رِيَ�ۡ  لَِّ� ٱ ُفۡلكِ لۡ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ٓ  �َّاَس ٱبَِما يَنَفُع  ۡحرِ ۡ�َ ٱ نَزَل  َوَما
َ
ُ ٱ أ ٓ ٱِمَن  �َّ َما ٓ  ءِ لسَّ ا ۡحَيا ءٖ مِن مَّ

َ
 ٱ بِهِ  فَأ

َ
 َمۡوتَِها دَ َ�عۡ  �َض ۡ�

َحابِ ٱوَ  لّرَِ�ٰحِ ٱ َوتَۡ�ِ�ِف  َدآبَّةٖ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  ۡ ٱ لسَّ رِ ل ٓ ٱ َ�ۡ�َ  ُمَسخَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 �ِض ۡ�

 .]۱۶۴[البقرة:  ﴾١٦٤َ�ۡعقِلُونَ  لَِّقۡو�ٖ  َ�ٰٖت �
...  است گانهی ییشما خدا ی: (و خدا هید؛ آیگو یم اتیآ نیا نزول سبب انیعطاء در ب

 گفتند: چگونه هکدر م شیفار قرک شد، پس نازل ص خدا بر رسول نهیدر مد ]۱۶۳[) 
 نشیدر آفر نهیھرآ« شد: نازل هکبود  است؟ ھمان خدا بسنده یکرا  مردم ھمه

 آنھا، اختالف آمدن ھم دنبال : بهیعنی »و روز شب آمدن ھم یو درپ نیو زمھا  آسمان
و  و در اسباب یو فزون یمکافگندن، گرما وسرما،  یکیو تار افشاندن یآنھا در روشن

 است مخلوقات مصلحت تیو رعا بالغه یمتھاکاز ح ندهکو آ مشحون هکنھا یا جینتا
 ردنک با فراھم »رسانند یسود م مردم به ا روانند باآنچهیدر در هک ییھا یشتک«در  »و«
 انیدر م نشانیسنگ یو بارھا یتجارت یاالھاک و انتقال مردم ییایو سفر درر یس انکام

را  نیزم و با آن فرو فرستاده خداوند از آسمان هک یآب« در »و« نیزم مختلف یھا قاره
 هیلکاز  » ردهک ندهکرا پرا یا جنبنده ھرگونه ودر آن دهیگردان زنده از مردنش پس

 اطالق یواناتیح بر آن»  دابه« لمهکخزند.  یم نیدر زم هک ییھا ھا و خزنده جنبنده
 »بادھا دنیدر گردان ھمچنان«رند. یگ یقرار م مورداستفاده یو باربر یدر سوار هک شده

ار سرد و یبس یننده، بادھاکو بارور میعق یبادھا صورت آنھا به : فرستادنیعنی
و باد  میو مال باد نرمآورنده،  یروزیآلود، باد خوشگوار و پ وتف ننده، باد گرمک کھال

 یجھتھا به آن فرستادن یمعنا باد؛ به دنی: گردانیقول . به وبندهک ودرھم یتوفان
، »صبا«وزد، باد  یم مشرق جھت به هک ی. باد است و مغرب و مشرق وشمال جنوب
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 یدو باد از بادھا انیم هک جکو باد » دبور«وزد، باد  یم مغرب جھت به هک یباد
مسخر  نیو زم آسمان انیم هک یو در ابر«شود  یم دهینام» باءکن«باد  وزد، یم چھارگانه

رود.  یبخواھد م او هکو ھر جا  است شده رام خداوند متعال فرمان : بهیعنی » است شده
 بدون نیو زم آسمان انیم آن دنیو آرم ثبوت یمعنا ر آن، بهیاند: تسخ گفته یبعض

واقعا «م: یآور و عظ شگفت یھا دهیپد نی! در ا ی. آر است یارکآش گاه هکیو ت ستون

را یز »شندیاند یم هک یقوم یبرا« أ خداوند یگانگیبر وجود و  »وجود دارد ییھا نشانه
 یزیچ آوردن فار، قادر بهک ییادعا انیازخدا یک چیھ هکداند  یم یشمند و عاقلیھر اند

 گونه نظر و به امعان ھا به دهیپد نیاز ا یکی فقط به ھرکس ستند، پسیھا ن دهیپد نیاز ا
 کمکآنھا  ابعاد عظمت شناخت یبرا و تجربه علم یشد و ازابزارھایندیب قیو دق قیعم
 . است سبحان یآنھا خدا نندهیو آفر صانع هکرد کباور خواھد  قطع و طور حتم رد، بهیبگ

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا

َ
 أ

ا ِۗ  ُحّبٗ َّ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ َظلَُموٓ  �َّ نَّ  َب َعَذالۡ ٱ يََرۡونَ  إِذۡ  ا
َ
ِ َ�ِيعٗ  ُقوَّةَ لۡ ٱأ نَّ  اِ�َّ

َ
َ ٱ َوأ َشِديُد  �َّ

 .]۱۶۵[البقرة:  ﴾١٦٥َعَذاِب لۡ ٱ
خداوند  یانتھا یب یرگیو چ سلطه نشانگر هکد یو مف روشن لیدال نیاما با وجود ا

 لیخداوند قا یبرا یانیھمتا هکھستند  از مردم یبرخ«است، باز ھم:  مکیر و حیقد
 ییھمانندھا سبحان یخدا یبرا باطل گر معبودانیو دھا  بت : ازیعنی »شوند یم

: یعنی »دارند یم خدا دوست و آنھا را ھمچون«رند یگ یم پرستش و آنھا را به دهیبرگز
را  أ خداوند انکمشر هک ا چنانیدارند.  یم را دوست خداوند منان مؤمنان هک ھمچنان

 مانیا هک یسانک یول« دارند یم ز دوستیرا ن شیخو باطل دارند؛ معبودان دوست
 باطل فار معبودانک هک شتر از انچهی: بیعنی »دارند یتر م اند، خداوند را دوست آورده

بر  یروأل  یاز خدا یحال چیدر ھ مؤمنانرا یدارند ز یم را دوست شیخو
 یخدا ، بهیماد اسباب ھا و انقطاع یسخت ھنگام فار فقط بهککه  حالی گردانند، در ینم

 آنھا ھمچون داشتن ودوستھا  بت دنیبا برگز » هک یسانک«آورند  یم یرو سبحان
 مشاھدهرا  عذاب هک یھنگام دانستند یاند، اگر م نموده ستم«سبحان، بر خود  یخدا

و  یالھ زالیال یروی! اگر ن یآر » فراستکی و خداوند سخت خداست رو از آنین نند، تمامک
 عذاب نمودن را از دفع انشانیخدا یدرماندگ و عجز و امتیاو در روز ق یناگھان گرفتن

 نیا یا معنیدند. یگز یبرنم یدوست را به باطل معبودان نیدند؛ ھرگز اید یاز خود، م
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در  هک.  یا دهیرا د یار بزرگک عا، قط ینیبب را در عذاب اگر توستمگران !محمد ی: ا است
 . شرط مضمر است جواب ، ھردو صورت

  إِذۡ ﴿ 
َ
أ ِينَ ٱ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱِمَن  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا َّ�  ْ ُوا

َ
َعۡت  َعَذاَب لۡ ٱَوَرأ  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ

َ
 ﴾١٦٦ۡسَباُب ۡ�

 .]۱۶۶[البقرة: 
فر و رؤسا ک انیشوای: پیعنی »ندیجو یزاریب روانیاز پ انیشوایپ هک گاه آن«

 امتیاند، در روزق نموده یرویفر پکرا در  آنان هک شیخو روانیاز پ باطل وسردمداران
ان، یشوایپ و ھم روانیپ : ھمیعنی »نندک را مشاھده و عذاب«ند یجو یم یزاریو ب یتبر

 عذاب مشاھده ھنگام جستن، به یتبر نیاند: ا گفته یبعض کنند. می را مشاھده عذاب
 روز آخرت ومحاسبه عذاب دنید ھنگام جستن، به یتبر نیگر: اید یقول . به استیدن

 ا آنھا را بهیدر دن هک یقی: روابط و عالیعنی »گردد دهیوندھا بریپ شان میان و« است
 شود. یم گسسته و...، از ھم یشاوندیخو رابطه داد؛ چون یوند میگر پید یک

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ْ ٱ �َّ َبُعوا نَّ  لَوۡ  �َّ
َ
ةٗ  َ�َا أ   َكرَّ

َ
أ ْ  َكَما ِمۡنُهمۡ  َ�َنتََ�َّ ۗ  َ�َ�َُّءوا ُ ٱ يُرِ�ِهمُ  َكَ�ٰلَِك  ِمنَّا َّ� 

عۡ 
َ
 .]۱۶۷[البقرة:  ﴾١٦٧�َّارِ ٱ ِمنَ  بَِ�ٰرِِج�َ  ُهم َوَما َعلَۡيِهۡمۖ  َحَسَ�ٍٰت  َ�ٰلَُهمۡ أ

از  آنان هک گونه تا ھمان«ا یدن یسو به »بود یما بازگشت یبرا اشکند: یگو یم روانیو پ«
 میداد یم انجام ستهیشا و عمل » میجست یم یتبر ز از آنانیجستند، ما ن یزاریما ب

 »اندینما یم آنان به -ھاست  حسرت هیما بر آنان هک -را  شانیارھاکگونه، خداوند  نیا«
 هیخود ما نیدھد و ا یم نشان آنان را به فاسدشانھای  عمل : خداوند بزرگیعنی

 آن انجام به لفکم هکرا  یا ستهیو شا یکن اعمال شود. ھمچنان یمشان  حسرت
 و افسوسشان حسرت هیز ماین نیاند و اینما یم آنان اند، به ردهک کرا تر آن یاند ول بوده

آنھا  انیاثر را بر ز نیبدتر شان اعمال هکاند ینما یم آنان به أ خداوند ! یشود. آر یم
 ارمغان بهشان  برای یگرید زی، چیو بدبخت جز حسرت اعمال نیرا ایز است داشته

فار در ک ماندن جاودانه یایگو ر،یتعب نیا »ستندین یآمدن رونیب و از آتش« است اوردهین
 . است دوزخ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ا ِ�  �َّاُس ٱ � ْ ِممَّ  ٱُ�ُوا

َ
ْ  َوَ�  َطّيِٗبا َحَ�ٰٗ�  �ِض ۡ� يۡ ٱ ُخُطَ�ٰتِ  تَتَّبُِعوا  ۥإِنَّهُ  َ�ِٰن� لشَّ

بِ�ٌ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ   .]۱۶۸[البقرة:  ﴾١٦٨مُّ
 نیا انیب به نونکرد؛ اک انیرا ب شید خویتوح قتیخداوند بزرگ، حق هک بعد از آن

در  ! از آنچه مردم یا«باشد:  یم مخلوقاتش تمام دھنده یفقط او روز هکپردازد  یم قتیحق
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بر  أ و خداوند وگواراست حالل هکرا  : آنچهیعنی »دیرا بخور زهکیو پا حاللاست،  نیزم
،  ردهک را مباح آن أ خداوند هک است یزید. حالل: چیاست، بخور ردهکن شما حرام

در  هک است : آن بیط و حالل دهیگردان را ممنوع آن أ خداوند هک است یزیحرام: چ
 و از«باشد.  نداشته تعلق آن به گرانیازد یحق چیو ھ نبوده یو گناھ شبھه چیھ آن

 و او بر شما حرام ردهکن میرا تحر آن أ خدا شرع هک در آنچه » طانیشھای  گام
 » ار شماستکآش او دشمنچرا که  دینکن یرویپ« یو یھا ر خواستهیگرداند و از سا یم

صادر شود؛ از  از انسان خشم در حال هک یا نذریسوگند «د: یگو یم س عباس ابن
ن) یمیسوگند ( فارهکآن،  فارهکرد و ک را نقض د آنیبا است، پس طانیش خطوات

آوردند و  کیر و نمیش س مسعود بنلله نزدعبدا هک است شده تیروا نیھمچن».  است
.  گرفت نارهک جمع از آن یاثنا مرد نیرد، در اک آن خوردن به با جمع، شروع او ھمراه

 . ابن خواھم ینم مرد گفت: من د! اما آنیبدھ ھم قتانیرف فرمود: به س مسعود ابن
؟ گفت: بر خود  یخور یچرا نم د: پسی! پرس ؟ گفت: نه یدار اروزهید: آیپرس س مسعود

 یاست، بخور و برا طانیش از خطوات نی. فرمود: ا ر نخورمیھرگز ش هک ام ساخته حرام
 هیآ نیا«است:  آمده س عباس ابن تیروا به فیشر ثی. در حد بده فارهک سوگندت
ا یو گفت:  برخاست س وقاص یاب سعدبن ھنگام نیشد، درا تالوت ص خدا نزدرسول

فرمودند:  ص حضرت گرداند. آن الدعوه مرا مستجاب هکد یاز خدا بخواھلله! ا رسول
 جان هک یذات . سوگند به یشو یم الدعوه گردان، مستجاب کرا پا تکسعد! خورا یا

افگند،  یم مشکرا درش یحرام لقمه هک آن سبب به انسان ید اوست، دعایمحمد در 
 افتهیو ربا رشد  ازحرام بدنش گوشت هک یا بنده شود. و آن ینم رفتهیروز پذ چھل

 ». سزاوارتر است یو به دوزخ باشد، آتش
، » فیثق« لیقبا درباره هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران

 را بر خودحرام انیاز چھارپا یخاص انواع گوشت هکشد  نازل»  مدلج یبن«و »  خزاعه«
 بودند. ردهک

﴿ 
ۡ
َما يَأ وٓ بِٱ ُمرُُ�مإِ�َّ ْ َ�َ  َفۡحَشآءِ لۡ ٱوَ  ءِ لسُّ ن َ�ُقولُوا

َ
ِ ٱَوأ [البقرة:  ﴾١٦٩لَُمونَ َما َ� َ�عۡ  �َّ

۱۶۹[. 
فحشاء: ازحد  »دھد یم و فحشاء فرمان یبد شما را فقط به« طانی: شیعنی »او«

شما را « طانیش »و« اند: فحشاء، زنا است گفته ی. بعض است و قباحت یدر زشت گذشتن
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ره، یبح« واناتیح میتحر چون »دیدھ خداوند نسبت د بهیدان ینم آنچه هکدارد  یم بر آن
نھا از یر اید و نظایآ می » مائده« ) سوره۱۰۳( هیآنھا در آ انیب هک»  لهیو و ص سائبه

 - ییزھایچ ھمه اند. پس قرارداده عتیو شر نیخود د یرا برا آن باطل اھل هک یامور
است،  امدهین یشرع یآنھا نص میبرتحر هک - نیزم یموجود در رو و اموال انیاز اع
 شود. آنھا اقامه بر حرمت یشرع یلیدل هک گاه تاآن است بودن در آنھا حالل و اساس اصل

ْ ٱ�َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ بَۡل  �َّ ٓ  نَتَّبِعُ  قَالُوا ۡلَفۡيَنا َما

َ
ٓۚ  َعلَۡيهِ  � َولَوۡ  َءابَآَءنَا

َ
 َ�نَ  أ

 .]۱۷۰[البقرة:  ﴾١٧٠َوَ�َ�ۡهَتُدونَ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َءابَآؤُُهمۡ 
از  » است ردهک خدا نازل شود: از آنچه گفته«فار ک به یعنی » آنان به و چون«

 هکبل ند: نهیگو ید؛ مینک یرویپ«ھا  یزگکیپا ساختن و حالل یپرست گانهی به دادن فرمان
 یزیچ انشانکایا ھرچند نی. آ مینک یم یرویم، پیا افتهی خود را بر آن پدران هک یزیازچ
 ھستند؟ آخر یرویدرخور پ باز ھم »اند رفته ینم صواب راه و به ردهک ینم کرادر

 آنھاست توسط ییزھایچ میآن، تحر نمونه یکاند و  بوده یارکآش یدر گمراھ پدرانشان
و  حیصح یازعقل پدران و رسم ا اگر راهیآ است، پس ردهکن را حرام آن أ خداوند هک

د یبا باشد، باز ھم بھره یب یآسمان تیخرد و ھدا از سرچشمه یعنیح، یصر ینقل
 رد؟ک یرویپ از آنان ورانهکورک

د ید درعقایتقلاینکه  دارند بر اجماع اسالم ات، امتیاز آ آن و امثال هیآ نیبنابرا
.  است فرض آن به نیقید و یتوح دهیعق عاقل)، آموختن (بالغ لفکو بر ھر م ستیز نیجا
 سخن رفتنی، پذ» اتباع« . اما حجت بدون یسخن از: قبول است د: نزد علما عبارتیتقل
د گفت: بر ھر یبا امکدر اح دیتقل . اما در مورد است آن لیدل بعد از شناخت یگرید

 از اھل هک است ند، فرضکآنھااستنباط  را از اصول امکتواند اح ینم هک یا یعام شخص
 ند.ک یرویپ شانیبپرسد و از فتوا علم

ِينَ ٱَوَمَثُل ﴿ ْ َكَمثَِل  �َّ ِيٱَ�َفُروا ۚ  ُدَ�ٓءٗ  إِ�َّ  �َۡسَمعُ  َ�  بَِما عِقُ َ�نۡ  �َّ ۢ  َونَِداٗٓء  بُۡ�مٌ  ُصمُّ
 .]۱۷۱[البقرة:  ﴾١٧١َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ 
 ییجز صدا وندا هکرا  یوانیح هک است یسک مثل« آنان : صفتیعنی»  افرانک و مثل«

، ص محمد حضرت یعنیفار، ک دعوتگر و اندرزدھنده هیآ نیدر ا »زند یم شنود، بانگ ینم
 انیچھارپا زند، اما آن یم را بانگ خود ا گوسفندانی شتران هکاند  شده هیتشب یچوپان به

 یو ندا دهیرا نشن یگریز دیچ فھم، رقابلیو غ مبھم ییو خرد، جز صدا و ندا عقل یب
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گاو و  نان، ھمانند داستانیا داستان«د:یگو یم س عباس نند. ابنک ینم کدعوتگر را در
را  تیصدا فھمند، اما یرا نم ، سخنتییبگو یآنھا سخن اگر به هکو گوسفند است،  االغ

 یو ا بهی، ینک ینھ یا از شریامر  یریخ او را به است، اگر نیز چنیافر نکشنوند.  یم
ر و ک«». شنود یرا م تیصدا یند، ولک ینم کدر ییگو یم هکرا  ، آنچهیبدھ یاندرز
و از «را ندارند  حق به گفتن و سخن دنیو د دنیشن ییتوانا پس »نا ھستندیو ناب گنگ

 شند.یندیشود، ب یم گفته آنان به هک توانند در آنچه ی: نمیعنی »شندیاند یرونم نیا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزقۡ  �َّ ْ ُ�ُوا ْ شۡ َوٱ َ�ُٰ�مۡ َءاَمُنوا ِ إِن ُكنُتمۡ  ُكُروا  إِيَّاهُ  ِ�َّ
 .]۱۷۲[البقرة:  ﴾١٧٢َ�ۡعُبُدونَ 

 نیزم اتکو بر راتیاز خ یبردار بھره را به مردم تمام خداوند متعال هک بعد از آن
 به شانیرا ایگرداندز یم ر مخصوصیز خطاب را به نجا مؤمنانیدر ا کنیارشاد فرمود، ا

 هک یا زهکیپا یھاد! از نعمتیا آورده مانیا هک یسانک یا«سزاوارترند:  یالھ المک فھم
د و از ینگردان حرام،  میا ردهکن ما حرام هکرا  و آنچه »دیم، بخوریا ردهکشما  یروز

ز یگردانند، پرھ یم خود حرام شیاز پ ر آنانیو غ تیجاھل اھل هک ییغذاھا خوردن
د، از یپرست یاو را م : اگر تنھایعنی »دیپرست ید اگر تنھا او را مینکر کو خدا را ش«د ینکن

 دیباشھا  نعمت نیرگزار اکد وشینکپروا ن ییرخدایغ یمھاید و از تحریھا بخور یزگکیپا
 شما. روح ی؛ غذا رنعمتکو ش شماست جسم یھا؛ غذا یزگکیپا را خوردنیز

َم َعلَيۡ ﴿ َما َحرَّ ۡ ٱ ُ�مُ إِ�َّ مَ ٱوَ  َمۡيَتةَ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِۖ ٱ لَِغۡ�ِ  بِهِۦ أ  ُطرَّ ۡض ٱَ�َمِن  �َّ

َ ٱ إِنَّ  َعلَۡيهِ�  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  َ�دٖ  َوَ�  بَاغٖ  َ�ۡ�َ   .]۱۷۳[البقرة:  ﴾١٧٣رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
د و یگردان است، مباح زهکیو پا حالل هکرا  از آنچه یبردار خداوند متعال، بھره چون

 به راحرامھا نسبتیزکند  می انیآنھا ب یحرامھا را برا کنیار بود، ایبس ھم حالل یزھایچ
شود:  یم انیب کنیا هکدینما یمنحصر م ییزھایحرامھا را بر چ ھستند، پس کھا اند حالل

 هک است یوانی(مردار)، ح ته: خودمردهیم » است ردهک را بر شما حرام تهیخداوند تنھا م«
مردار  وانینجا، حیدر ا»  تهیم«باشد. مراد از  شده جدا یشرع ذبح بدون آن از بدن روح
آنھا  و مرده از زنده اعم -ان) ی(آبز یبحر واناتیح تمام راخوردنیا زیدر نه است کیخش

 را استثنا یآبز واناتیگر حی، دیھا بجز ماھ ی. اما حنف ز استیدر نزدجمھور فقھا جا -
 خون »را خون«بر شما  است ردهک حرام »و«. ١دانند یم آنھا را حرام و خوردن ردهک

                                                 
 تفصیل این احکام را در کتب فقه بجویید. -١
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 شده تی. روا آن بعد از ذبح وانیح در عروق مانده یباق خون است، نه ختهیر حرام: خون
 آن، به عروق موجود در داخل خون یپخت، زرد یم گوشت ل شهیعا چون هک است
 خوردند و در خوردن یرا م آن ص خدا رسول شد، اما یم انینما ا قابلمهی گید سطح

و  »را کخو گوشت«بر شما  است ردهک حرام »و«دادند.  ینم خود راه به یدیترد چیھ آن
 ر خدا بر آنیغ نام هکرا  آنچه«بر شما  است ردهک حرام »و« است حرام کخو بدن تمام
 صداست ردنکر آنھا. اھالل: بلندیو غ یو عز الت نام آن، چون ذبح ھنگام به » شده برده

 آنھا بلند ر نامکذ را به شیخو یردند، صداک یم ذبح بتان یبرا چون انکرا مشریز
رو ھر  نی! از ا یعز نام ! به الت نام گفتند: به یبلند م یردند، مثال با صداک یم

امااگر «ند کبلند ن ینام بردن را به شیخو یدند، ھرچند صداینام»  مھل«را  یا نندهک ذبح

 لیدل به »ناچارشود«خود  منظور حفظ جان به محرمات نیاز ا یزیچ خوردن به » یسک
 یاز سو راهکاجبار و ا سبب ا بهید، ینما هیتغذ بدان هک یحالل کیخورا و فقدان یگرسنگ

 و از خوردن از نخوردهیشتر ازحد نی: بیعنی »نباشد یو عاد یباغ هک یدر صورت« گرانید
اضطرار  در حالأ  را خداوندیز » ستین یبر او گناھ«باشد  نداشته ھم یا ز و چارهیگر آن

ند. مراد از ک ینم مؤاخذه دھد و او را بدان یرا م ازمحرمات خوردن او اجازه به یو ناچار
 یسک»  یعاد«خورد و مراد از  یم از از محرماتین شتر از مقداریب هک است یسک»  یباغ«

 قتیدر حق«دارد  یا ز و چارهیاز آنھا گر هکخورد  یم یرا در حال محرمات نیا هک است
 ومھربان«خورد  یم حرام یزھایاز چ یناچار درحال هکرا  یسک گناه است » خداآمرزنده

 . است دهیگردان ضرورت، حالل در ھنگام یرا بر و را حرامیاو ز به » است
 عبارتند از: اسالم عتیھا در شر یاز خوردن یقیحق ه، محرماتیآ نیبنابرا

 )(مردار خود مرده گوشت -۱
 . واناتیح ختهیر خون -۲
 . کخو گوشت -۳
 شود. برده بر آنأل  یر خدایغ نام آن ذبح ھنگام به هک یا شده ذبح وانیح -۴

 شده انیب عتیدر شر هکر آنھا را یغ ؛ حرمت فوق چھارگانه در انواع میحصر تحر البته
 ومحرمات»  مائده« ) از سوره۳( هیدر آ شده انیب ن، محرماتیند بنابراک ینم ینف
 نیزدر ایآنھا ن انیب هک -اند  ردهک انیآنھا را ب حرمت ص خدا رسول هک یگرید

 شوند. یم اضافه فوق چھارگانهھای  حرام به -خواھد آمد  فیر شریتفس
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ونَ َو�َشۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱِمَن  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�  اَ�َمنٗ  بِهِۦ َ�ُ

ُ
 َما أ

ُ�لُونَ 
ۡ
ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  �َّارَ ٱ إِ�َّ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َوَ� يَُزّ�ِيِهمۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ يَوۡ  �َّ

ِ�مٌ 
َ
 .]۱۷۴[البقرة:  ﴾١٧٤أ

 یبھا دارند و بدان یم رده، پنھانک نازل تابکرا خداوند از  آنچه هک یسانک«
ر ییو تغ ساختن دربرابر پنھان هکا یدن یفان و بھره را متاعیز »آورند یم دست به یزیناچ

ز و یناچ کش شود، بدون ار پنداشتهیشود، ھرچند بس یم گرفته أ خدا شرع دادن
 است شده یقربان هک است ا و آخرتیدن آن، سعادت یقیحق را عوضیز است کاند

 پنھان در قبال هک یزیناچ یبھا : آنیعنی »برند یفرو نم شیخو در درون جز آتش آنان«
 و سبب دهیگردان مسلم را بر آنان آخرت دارند، عذاب یم افتیدر یالھ اتیآ ردنک

فرود  لیدل به »دیگو ینم سخن با آنان امتیو خداوند روز ق«شود  یم دوزخ به ورودشان
 با آنان خداوند متعال« د:یگو یم ی. طبر از آنان یو ناخشنود بر آنان یو خشم آمدن

 ندارند، با آنان دوست هک د، ھرچند درآنچهیگو ینم دارند، سخن دوست هک در آنچه
از  هکند ک ینم را اصالح دشانیپل : اعمالیعنی »دارد ینم شانکو پا«». دیگو یم سخن

 . است دوزخ ھمانا آتش هک » کدردنا است یعذاب آنان یو برا« شوند کپا گناه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ هیو آ هیآ نید: ایگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن َّ� 
ونَ �َشۡ  ِ ٱ بَِعۡهدِ  َ�ُ  یرا رؤسا وعلمایشد ز ھود نازلی دربارهھردو  ، ].۷۷[آل عمران:﴾ ...�َّ

 از امبرآخرالزمانیپ هکدادند  یم آنھا وعده و به گرفته ییایھدا شیخو از سفلگان آنان
شدند،  ختهیبرانگ ر آنانیاز غ ص خدا رسول چون شود. پس یم ختهیبر انگ شان میان

امبر یپ یقیحق صفات و لذا شده کمنایب شیخو یھا یو أخاذ استیر آنھا از زوال
 شیخو عوام و به را برساخته یگرید ردند و اوصافک تمانکرا  در تورات ص آخرالزمان

 یشباھت چیمحمد ھ با اوصاف هک ، ھاست نیھم امبر آخرالزمانیپ اوصاف کنیگفتند: ا
 ساخته را پنھانأ  خدا شرع هکرد یگ یز دربرمیرا ن یگریدھرکس  مهیرک هیندارد! اما آ

 ا مصلحتیو  عاجل منفعت یدر ازا هکرا  یسکھر نیرد، ھمچنیبگ رشوه و دربرابر آن
 گردد. یراض حق تمانکو أ  خدا نیاز د یزیچ ردادنییتغ ، به یو زودگذر لیزا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ْ شۡ ٱ �َّ ُوا َ�ٰلَةَ ٱ َ�َ ِ  لضَّ  ٱب

ۡ ِ  َعَذاَب لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل  ٱب
ۡ ِ� ل ٓ  َمۡغفَِرة ۡصَ�َُهمۡ  َ�َما

َ
 َ�َ  أ

 .]۱۷۵[البقرة:  ﴾١٧٥�َّارِ ٱ
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 یازا را به و عذاب تیھدا یبھا را به یگمراھ هکھستند  یسانک ھمان آنان«
 ند بر آتشیباکیش چه پس« ) گذشت۱۶( هیدر آ جمله نیر ایر نظیتفس »دندیخر آمرزش

 آنان ازحال مؤمن بندگان انداختن شگفت به و مراد از آن است د تعجبیما: مف !» دوزخ
ار ک را به آتش عذاب استحقاق و علل ، اسبابییپروا یب مالکآنا با  هکاست، چرا 
 با گشتند.کیش جھنم آتش ار خود بر مجازاتک نیبا ا ییگرفتند، گو

نَّ ﴿
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ َل  �َّ ِ  ِكَ�َٰب لۡ ٱنَزَّ � �َۡ ٱب ِينَ ٱ�نَّ  ّقِ ْ خۡ ٱ �َّ  لَِ� ِشَقاقِۢ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱِ�  َتلَُفوا

 .]۱۷۶[البقرة:  ﴾١٧٦بَعِيدٖ 
 از آن« آنان یگر براید یامدھایو پ جھنم آتش ر شد از مجازاتکذ هک یزیچ » نیا«
و  یو راست صدق : بهیعنی » حق را به تابکخداوند  هک« است آن سبب : بهیعنی » است

 تمانکز از یوپرھ بر علما واجب آن انیب پس » است ردهک نازل« حق برپا ساختن یبرا
 شیپ آن انیب به یازین ایرند، یگ یقرار م مورد سؤال از آن است، لذا ھرگاه یضرور آن

 »اند دهیورز اختالف در آن هک یسانکو «نند ک را اعالم آن یا مالحظه چیھ ید بید، بایآ یم
 هکانند کا مراد مشری -انند یھودی هک – گر آنید یبرخ تمانکو  از آن یبرخ به مانیبا ا

است،  انینیشیپ یھا گفتند؛ افسانه یوبرخ سحر است تابک نیگفتند؛ ا از آنان یبرخ
و  از حق » یدور و دراز« شکشمکو  زهیو ست : مخالفتیعنی»  در شقاق« یھمگ نانیا

 ».قراردارند« قتیحق

ن تَُولُّواْ وُُجوَهُ�مۡ  ِ�َّ لۡ ٱ لَّۡيَس ﴿
َ
ۡ ٱ قَِبَل  أ ۡ ٱوَ  َمۡ�ِقِ ل ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  ِ�َّ لۡ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  َمۡغرِِب ل َّ� 

ۡ ٱوَ  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  ۡ ٱَوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱوَ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل ٰ ُحّبِهِ  َماَل ل  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱذَوِي  ۦَ�َ
ۡ ٱوَ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  َمَ�ِٰك�َ ل ٓ ٱوَ  لسَّ ا قَاَم  لّرِقَابِ ٱَوِ�  �ِلِ�َ لسَّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ  لزَّ

ۡ ٱوَ  ْۖ  إَِذا ِدهِمۡ بَِعهۡ  ُموفُونَ ل ِٰ�ِ�نَ َوٱ َ�َٰهُدوا َسآءِ ۡ�َ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
ٓ ٱوَ  أ ا َّ ِس� ۡ�َ ٱوَِحَ�  ءِ ل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ  أ

ُ
 �َِك أ

ِينَ ٱ ْۖ َصدَ  �َّ ْوَ�ٰٓ  قُوا
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  .]۱۷۷[البقرة:  ﴾١٧٧ُمتَُّقونَ ل

 درباره هکشد  نازل یھود و نصاریدر رد بر  مهیرک هیاست: آ آمده نزول سبب انیدر ب
أل  یخدا ردند، پسک یم را مطرح یاریراد بسیا و و طعن گفته سخن ر قبلهییتغ

 یکیار نکو  ستیذاتا مقصود ن و مغرب مشرق یسو به نمودن یه: روک ساخت روشن
 یو دارا بزرگ یبرجمالت مه، مشتملیرک هیآ نیا«د: یگو یر میثک شود. ابن ینم شمرده

 ». و استواراست خالص یا دهیو عق قیو عم ژرف یقواعد
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 ) مختلف : جھاتیعنی( و مغرب مشرق یسو خود را به یرو هک ستین آن یارکویکن«
 یسک یکین ،یکی: نیعنی »اوردیب مانیخدا ا به یسک هک است آن یکین هکد، بلیبگردان
مان، یاز ا اعم ر؛یھر خ جامع هک است یا لمهک: ّر اورد. بِ یب مانیا أ خدا به هک است

 اعمال و اصول مانیا اصول را به آن مهیرک هیآ نیو ا است یکن و اخالق ستهیشا اعمال
 . است ردهکر یتفس صالح
فرشتگان:  » و فرشتگان نیروز بازپس« اورد بهیب مانیا هک است آن یکیز نین »و«

 آنان باشند، سرشت یم یمتعدد فیتھا و وظایمأمور یدارا هکھستند  ینوران یموجودات
 ابند، انجامیدستور  هکرا  نند و ھر آنچهک ینم انیاست، اورا عص یتعال حق بر طاعت

 .دھند یم
تاب، ک تاب: جنسکمراد از  » تابک« اورد بهیب مانیا هک است آن یکین نیھمچن »و«

 . است یآسمان یتابھاک تمام یعنی
 خود را با وجود و مال امبرانیپ« اورد بهیب مانیا هک است آن یکین نیھمچن »و«

 مال دادن »بدھد«خود  شاوندانیو خو انیکنزد یعنی » یالقرب یذو به آن داشتن دوست
 .رحم صله و ھم است صدقه ھم -ر باشند یفق چنانچه - شاوندانیو خو انیکنزد به

 از را آنانیر بدھد زیفق » مانیتی« خود را به مال هک است آن یکین نیھمچن »و«
 د.ار را ندارنکو سبک توانچرا که  سزاوارترند، صدقه دادن به میتی ریغ یفقرا

 شتیمع نیتأم یرا برا یزیچ هکبدھد  » نکیمسا« خود را به مال نیھمچن »و«
 د.نگرن یم مردم یدستھا و بهاند نشسته ابند، پسی یخود نم

از  هکبدھد  یازمندین : مسافرانیعنی » ماندگان در راه« خود را به مال نیھمچن »و«
 .وجود ندارد آن ردنکحاضر  انکامشان  برای و جدا مانده شیخو مال

 ییگدا ناچار به هکبدھد  یانیدکمت : بهیعنی » سائالن« خود را به مال »و«
لذا  ،یضرورت یجز برا است حرام ییگدا هک د دانستیشوند. با یم ردنک ودرخواست

 ملتزم ردنک درخواست ادب ند و بهکتجاوز ن تا از حد ضرورت است الزم سائل یبرا
در  هک ند. وچنانک کمک درخواستو اصرار  یپافشار بدون هک است نیا باشد و آن

و  سبک قادر به و از استین یب هک یشخص یبرا صدقه است، گرفتن آمده فیشر ثیحد
 یارکد یبا یشخص نیو چن زن مرد باشد و چه چه ستین باشد، حالل یار مک

 .ندکوجو  خود جست یبرا شرافتمندانه
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بدھد.  » بردگان« ردنکآزاد راه »در«خود را  مال هک است آن یکین نیھمچن »و«
.  است رانیاس ردنکگر: مراد آزادید یقول . به آنھاست ردنکو آزاد بردگان دنیمراد خر

 بر مال و حرص یسالمت در حال هک است آن صدقه نیبھتر«است:  آمده فیشر ثیدر حد
 ». یبدھ صدقه ؛ یترس یو از فقر م یرا دار یتوانگر یآرزو هک شیخو

 . آن طیو شرا انکار تمام تیبا رعا »نماز را برپا دارد« هک است آن یکین نیھمچن »و«
 است برآن لیات، دلکز جداگانه انیب ».را بدھد اتکز« هک است آن یکین نیھمچن »و«

 ثیدر حد هک چنان . فرض اتکز نه است نافله در باال، صدقه اد شدهی مراد از انفاق هک

 .» اتکبجز ز است یحق در مال عاقط« .»ةالز� ىسو حقاً  مالـال يف نإ«است:  آمده فیشر
عھد  بهعھد بستند، « ا مردمی أ با خدا » چون هک«اند  » آنان« انیکن نیھمچن »و«

 چنانچه نباشد، پس ینیاوامر د با مردم، خالف عھدشاناینکه  شرط به »خود وفادارند
و  انتیخ هک است . روشن ستین واجب آن بود، وفا به یتیعھد در معص نیا
 آمده فیشر ثیدرحد هک است، چنان نفاق یھا از نشانه وعده و خلف ینکش مانیپ

ند، ک وعده د و چونیگو پردازد، دروغ سخن ؛ چون ز استیچ سه منافق نشانه«است: 
 ».ندک انتیشود، خ سپرده یو به امانت د و چونینما خالف

: در یعنی » انیو ز«فقر  : شدتیعنی » یدر سخت هک«اند  » آنان« انیکن نیھمچن »و«
را ی؛ ز است مانیا صبر: نصف »جنگ، صابرند ھنگام و به« زانیعز ا فقدانی مزمن یماریب

 ثیدر حد کند. می داللت یالھ قضا و قدر به مؤمن انسان ی، بر رضاییباکیصبر و ش
 باشد. یم رهیبک گناه از ھفت یکیجنگ،  دانیفرار از م هک است آمده فیشر

 »انندیمتق نانیا و ھم« شیخو مانیا یدر ادعا »اند گفته راست هکاند  یسانک نانیا«
 . است ز از گناھانیبا پرھ أ خداوند از خشم یدار : خود نگهیتقو

 متضمن لکرا در یز است امکاح از امھات یبزرگ هیمه، آیرک هیآ نیاند: ا علما گفته
 باشد. یم یو اخالق یدتیعق قاعده شانزده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ُكتَِب َعلَيۡ  �َّ ِ  رُّ �ُۡ ٱ َقتَۡ�� لۡ ٱِ�  قَِصاُص لۡ ٱ ُ�مُ َءاَمنُوا ِ  َعۡبدُ لۡ ٱوَ  ّرِ �ُۡ ٱب  َعۡبدِ لۡ ٱب

 ٱوَ 
ُ
ِ  نَ�ٰ ۡ�  ٱب

ُ
�ۡ � ِخيهِ  مِنۡ  َ�ُۥ ُعِ�َ  َ�َمنۡ  نَ�ٰ

َ
ءٞ  أ ۢ فَٱ َ�ۡ ِ  ّ�ِبَاُع  ٱب

ۡ ٓ  َمۡعُروِف ل َدا
َ
ِ  �ِإِۡحَ�ٰٖن�  إَِ�ۡهِ  ءٌ َوأ  َك َ�ٰل

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فِيٞف َ�ۡ  ۗ  رَّ ِ�مٞ  فَلَُهۥ َ�ٰلَِك  دَ َ�عۡ  تََدىٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  َورَۡ�َةٞ
َ
 .]۱۷۸[البقرة:  ﴾١٧٨َعَذاٌب أ

در  هیآ نی، ایتیروا است: بنا به آمده تیمه، دو روایرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب
 عمل یستمگر وهیش به هکشد  نازل تیجاھل در دوران رد مردمکعمل تیومکرد و مح
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و قدرتمند،  یقو قوم یکاز  یا بودند؛ مثال اگر برده طانیرو شیحد متجاوز و پ، از  ردهک
 قدرتمند، مغرورانه لهیقب شد، آن یم شتهک فرودست یقوم به منسوب یا برده لهیوس به
شد،  یم شتهک از آنان ی! و اگر زن میبرسان قتل به را در برابر آن ید آزادیگفتند: ما با یم
 فرودست را در مقابل فرادست آنان گونه نی! ھم میشکب را در برابر آن ید مردیگفتند: با یم

 شتند.ک یرا م از فرودستان ، چند تنیفرد اشراف یک شتند، اما در برابرقتلک ینم
 مسلمان از آنھا یکی هکشد  نازل از اعراب فهیدو طا در باره هیآ نیگر: اید یتیروا به

را از  یآزاد واشخاص و بردگان ، زنان فهیدو طا بود، آن مانیپ ھم با مسلمانان یگریو د
را صادر نمودند  یمکح انشانیدرم ص خدا رسول بودند، پس رسانده قتل گر بهید یک
 شد. نازل شانیا مکد حییدر تأ مهیرک هیو آ

: اگر یعنی » است مقرر شده شتگان، قصاصک! بر شما در مورد  مؤمنان یا«
در  -طور ھمانند  به آن شتنکشت، کتجاوز  یعمد و از رو را به یمسلمان یسک

اند. قصاص:  مقتول یایحق، اول و صاحب است فرض - حق صاحب مطالبه ھنگام
برابرند،  باھم اسالم زانیدر م را مسلمانانیز قاتل ھمانند با عمل یعمل یعنی

زشت،  یبا باشند و بعضیز یع، بعضیوض یباشند و بعض فیشر یھرچندبعض
آزاد دربرابر آزاد و « زن یمرد باشند و بعض یر، بعضیفق یو بعض ثروتمند باشند یبعض
 شخص در برابر قتل آزاد و برده شخص : آزاد در برابر قتلیعنی » دربرابر برده برده
-شود  ینم قصاص برده آزاد با قتل هکد یآ یبرم نید چنیق نیشود. از ا یم قصاص برده

 آزاد دربرابر برده هک است برآن / فهیابوحن اما امام -نظرند  نیجمھور فقھا بر ا هک
خواھدآمد. از  ر آنیتفس هک»  مائده« سوره) ۴۵( هیآ بودن عام لیدل شود، به یم قصاص
ز ین یبخار . امام است شده نقل یرأ نیز ھمین س مسعود و ابن س یعل حضرت

ھر «ف: یشر ثیحد نیا لیدل شود، به یم شتهک شیخو برده شتنکبا  ید: مولیگو یم
 و میبر یرا م اش ینید، بیرا بر اش ینیبھرکس  و میشک یشت، او را مکرا  اش برده سک

 ». مینک یم میرد، او را عقک) ی(جنس میاو را عقھرکس 
 ثیحد نیآنھا ا لیشود. دل ینم افر قصاصک شتنکبا  مسلمان هکجمھور فقھا برآنند 

». شود ینم شتهک یافرکدربرابر  یمسلمان«فرمودند:  هک است ص خدا رسول فیشر
ز ی، ن شتکرا  یمرد ی. اگر زن شتکشود، اگر او را  یم قصاص » در برابر زن و زن«

 لیدل شود، به یم ز قصاصیشت، نکرا  یزن یشود و اگر مرد یم قصاص یاول قیطر به
». شود یم شتهک ھمانا مرد دربرابرزن«فرمودند:  هک ص خدا رسول فیشر ثیحد نیا
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 یک هک است نیا - حنبل از احمدبن تیروا یکجز در  - اربعه ائمه مذھب نیھمچن
 از خون یزیاو چ شد به گذشت هک یسک پس«شوند.  یم قصاص تن یک شتنکبا  گروه

 انجام یبر و تیجنا هک یسک( هیعل یمجن یاز سو یا جانی،  : اگر قاتلیعنی » برادرش
 قصاص بود، از انجام ردهک هک یجرح ای مقتول، دربرابر قتل یول یا از سویگرفته)، 

، یو یا ولیگرفته)،  بر او انجام تیجنا هک یسک( هیعل یمجن مورد عفو قرار گرفت، به
 ز استیبرانگ : برادرش) عاطفه هید (اخیرد. قیگ یم (ارش) تعلق جراحت هیا دی قتل هید

عفو  نی! اگر چن یگسالند. آر یرا نم یمانیا قتل، اخوت ه: عملکرساند  یرا م امیپ نیو ا
 صاحب : مطالبهیعنی » است ییویکن به ردنک یرویپ آن مکح پس«اربود کدر  یو گذشت

 اگر قاتل هکنحو  نیا باشد، به توأم دهیپسند ید با رفتاری، با یا جانی از قاتل حق
 به بھاست خون دنیرسان« بر قاتل »و«دھد  او مھلت به حق د صاحبیبود، با تنگدست

 اربردنک ا بهیار، کا انیردن، کو امروز و فردا تعلل بدون » ییخو خوش به یو
 » پروردگار شماست یاز سو یو رحمت فیتخف« هیعفو و د مکح » مکح نیا« زشت یسخنان

را  -ھردو  - عوض ا بدونی و عفو با عوض امت، قصاص نیبر ا أ : خداوندیعنی
را بر یز نگرفت تنگ آنانگرفت، بر  تنگ یھود و نصاریبر  هک د و چنانیگردان مشروع

ھرکس  پس«د یگردان را فرض هید ، عفو بدون ی، و بر نصار هید ا عفو بدونی ھود، قصاصی
 ، قاتل هید بعد از گرفتن هک صورت نیا به »درگذرد از اندازه«: بعد از عفو یعنی » بعد از آن

 کدردنا یعذاباو  یبرا«د؛ ینما قصاصش و بعد از آن را عفو نموده ا قاتلیشد، کرا ب

 . قتل ا با انجامیا دردنیدوزخ،  با آتش در آخرت » است

ٞ  قَِصاِص لۡ ٱ ِ�  َولَُ�مۡ ﴿ ْوِ�  َحَيٰوة
ُ
أ  ٱ َ�ٰٓ

َ
 .]۱۷۹[البقرة:  ﴾١٧٩َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۡلَ�ٰبِ ۡ�

 به قصاصاینکه  اعتبار به » است یا یزندگان شما در قصاص ی! برا خردمندان یو ا«
 میب و از »دیآور یتقوا رو به هکباشد «انجامد  یگر مید یک قتل از مردم یخوددار

 هک یقانون در اسالم، » قصاص« قانون است نی! ا ید. آریزیبپرھ یزیر قصاص، از خون
از  - یگرید مجازات چیو بجز آن، ھ ستیاز نین یب از آن یعصر چیدر ھ یبشر جامعه
 نیا باز دارد، پس تیجنا ابکارت را ازز یاز افراد خونر یاریتواند بس ینم - زندان جمله

 قتل تیجنا زانیو از م ردهک فراھم جامعه یدار را برایو پا آرام یاتیح هک است قصاص
 شتهکشد، کاگر ب هکبداند  یخوب به قاتل هک یرا ھنگامیاھد زک یم یبشر در جامعه
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 اتیدو ح هک نجاستیدارد و در ا یبرم دست قتل عمل ابکنا از ارتیقیشود؛  یم
 .١ خود قاتل اتیح یگریود مقتول اتیح یکیماند،  یمحفوظ م

َحَدُ�مُ  َحَ�َ  إَِذا ُ�مۡ ُكتَِب َعلَيۡ ﴿
َ
ۡ ٱ أ ۡ ٱ اإِن تََرَك َخۡ�ً  َموُۡت ل يۡنِ لِلۡ  وَِصيَّةُ ل  َوٱ َ�ِٰ�َ

َ
 ۡقَر�ِ�َ ۡ�

 ِ  ٱب
ۡ ا َ�َ  َمۡعُروِف� ل ۡ ٱَحقًّ  .]۱۸۰[البقرة:  ﴾١٨٠ُمتَّقِ�َ ل

 ؛ مرگ دنیفرارس »از شما فرا رسد یکی مرگ چون هک است شده بر شما فرض«
 هک نیا« ؛ است فرض بر انسان ھنگام نی! در ا ی. آر است آن و عالئم اسباب دنیفرارس
 هکچرا  »ندک تیوص«د یگذارد، با یم یباق ی: اگر مالیعنی »گذارد یبرجا یریاگر خ

 مال را به »ریخ«،  مفسراناز  ی. بعض است نمانده یباق یو یزندگ یبرا یگر مجالید
ز ین نیازتابع یو گروھ س عباس ابن هک چنان -اند، اما ظاھرا  ردهکر یار تفسیبس

» ریخ« اسم رایار زیبس باشد و چه مک است، چه مال ، مطلق»ریخ«مراد از  -اند  گفته
؟  یسک چه یند، امابراک تید وصیبا ! یشود. آر یم اطالقھردو  اریو بس کاند بر مال

 یبرا مالش هیبق ،یو تیوص یو بعد از اجرا »خود شاوندانیپدر و مادر و خو یبرا«
 ماند. یم یباق فرزندانش

 اتیبا آ انیکنزد یبرا تیوص شد و سپس مشروع اسالم در اول مکح نیا البته
ف: یشر ثیحد نیبا ا نید. ھمچنیگرد رآن) منسوخینساء و غ (در سوره راثیم
جمھور  یرأ وارث، یبرا تیوص نسخ».  ستین یتیوص یوارث چیھ ی: برا لوارث هیالوص«

 تیوص مکح . اما است یاجماع یمکر، حیثک ابن قول به هکبل شتر مفسرانیفقھا و ب
 رسول ثیزاحادیو ن هیآ نیو بنابر ارشاد ھم است یخود باق حال ، به ر وارثیغ یبرا

 باشد، از جمله یمونافذ  ر وارث، مستحبیغ یبرا مال از ثلث نمودن تی، وصص خدا

 ال ووصيتهإ يللت� يبيت فيه ء يويصيش هل ء مسلمامري ماحق«ف: یشر ثیحد نیا

د یند، نشاک تیوص در آن دیبا یم هک است یمال یدارا مسلمان اگر شخص« .»عنده �ةمكتو

. »باشد نھاده در نزدش شده نوشته یو تیوص یستیبااینکه  را بگذراند، مگر دو شب هک
افراط و  چیھ و بدون دهیو پسند عادالنه یعنی » طور معروف به«د یبا تیوص ھمچنان

 ا بهیدھد،  یبرتر یریرا بر فق یتوانگر دینبا نندهک تیوص ن،یباشد بنابرا یطیتفر
ز در یرا ن مال لک به تیھا وص یحنف یول ند.ک تیوص سوم) مال یک( شتر از ثلثیب

                                                 
 تفصیل احکام قصاص در کتب فقه بیان شده و در اینجا مجال تفصیل بیشتر نیست. -١



  تفسیر انوار القرآن  ۱۳۸

 نیا«اند ز دانستهیباشد، جا نگذاشتهجا  ازخود به یبر راثیم نندهک تیوص هک یصورت

 مکح از نسخ قبل هک د دانستیبا البته ». زگارانیبرپرھ« و الزم واجب » است یحق
 - میگفت هک چنان - بعد از نسخ یبود، ول واجب نمودن تیوص راث،یم اتیبا آ تیوص

 . است حرام و در مورد وارث مستحب ر وارثیغ در حق

َ�ُۥ َ�َمنۢ ﴿ ٓ  َسِمَعُهۥ َما دَ َ�عۡ  بَدَّ َما ِينَ ٱَ�َ  إِۡ�ُمُهۥ فَإِ�َّ لُونَهُ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ ُ�َبّدِ َسِميٌع  �َّ
 .]۱۸۱[البقرة:  ﴾١٨١َعلِيمٞ 
، یخودوص ردھندهییتغ آن چه »ر دھدییتغ دنشیبعد از شن«را  تیوص » سکھر  پس«

ر ییتغ را آن هک است یسانک ھمان تنھا بر گردن گناھش«باشد  تیبر وص ا گواهی

 فیلکت به تیوص را او، با انجامیز ستین یبازخواست چیھ نندهک تیو بر وص »دھند یم
 فعل به » داناست« را نندهک تیوص سخن » و خداوند شنواست« است ردهک خود عمل

 دھد. یجزا م را در برابر عملشان آنان گران، پسیو د یوص

وٖص  ِمن َخاَف  َ�َمنۡ ﴿ وۡ  َجنًَفا مُّ
َ
ۡصلَحَ  إِثٗۡما أ

َ
َ ٱ إِنَّ  َعلَۡيهِ�  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  بَۡيَنُهمۡ  فَأ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]۱۸۲[البقرة:  ﴾١٨٢رَِّحيمٞ 
 از حق شیجنف: گرا »دیترس یا نندهک تیوص ا گناهی از اجحافھرکس  پس«

 وانصاف عدل از جاده تیدر وص یعمد و اثم: انحراف خطا و اشتباه یسو به وعدل
 یا برایند، ک تیشتر وصی، ب مال از ثلث نندهک تیوص هک است نیا آن . مثال است

، از  تیوص در اجحاف«است:  آمده فیشر ثید. در حدینما تیوص یفرد توانگر
خود  تیوص در نندهک تیوص هکرد ک مشاھدهھرکس  ! یآر».  است رهیبک گناھان

و  ی: آشفتگیعنی »آورد اصالح شان میان پس«؛  است شده بکرا مرت یاگناھی ستم
آورد،  اصالح به بود؛ شده ناروا واقع تیوص آن سبب به ورثه انیم هکرا  یاختالف

با  و مخالف ورثه از یبرخ انیز به هکرا  تیوص از متن قسمت آن هک گونه نیبد
 انیکنزد یبرا تیوص چون -بود  حق هکرا  و آنچه بود، ابطالأ  خداوند شرع

با  هک ی: بر شخصیعنی »بر او« صورت نینمود، در ا ابقا و اثبات - برنده ر ارثیغ
 را خدا آمرزندهیز ستین یگناھ«کند  می جادیر اییتغ تیر و اصالح، در وصیخ ھدف

 ١.آورد یوجود م ر بهییتغ تیر و اصالح، دروصیخ با ھدفکه  کسی بر » است مھربان

                                                 
 برای آشنایی با احکام تفصیلی وصیت به کتب فقه رجوع نمایید. -١



 ۱۳۹ سوره بقره

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ُكتَِب َعلَيۡ  �َّ َيامُ ٱ ُ�مُ َءاَمُنوا ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ  لُِ�مۡ مِن َ�بۡ  �َّ
 .]۱۸۳[البقرة:  ﴾١٨٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 

،  دنینوش ، از خوردن یروزه: خوددار »شد دهیگردان فرض ! بر شما روزه مؤمنان یا«
 است تیبا ن ھمراه آفتاب بامداد تا غروب ھا از طلوع نندهکگر شیو د یجنس مقاربت

روزه،  هک گونه : ھمانیعنی »بود شده از شما بودند، فرض شیپ هک آنانبر  هک گونه ھمان«
 - است ص امبرخاتمیپ عھد هک نونکا تا ھم ÷  آدم از زمان - یبشر یھابر امت

 ملل تمام انیدر م روزه هک است تیواقع نیا دھنده خ، نشانی! تار یبود. آر شده فرض
 . در تورات انیھا و ھند یونانیھا،  یروم م،یقد انیمصر انیدر م یاست، حت بوده مشروع

 نیاند. ا قرار گرفته شیمورد ستا داران و روزه روزه - آن فیباوجود تحر -ز ین ینونک
عصر حاضر،  انیھودیگرفت، اما  روز، روزه چھل ÷  یموس هک است حیز صحین نقل
 عبادترا  و آن را ستوده ، روزه ینونک یھا لین، انجیھمچن رند.یگ یم روزه ھفته یک

 است، سپس»  فصح«د یاز ع قبل بزرگ ، روزهینصار روزه نیمشھورتر شمارند و یم

ِينَ ٱ﴿: مراد از یقول اد نھادند. بهیز بنیرا ن از روزه یگرید سا انواعیلک یرؤسا مِن  �َّ
با  »دییگرا یتقو به هکباشد «تابند. ک از شما بودند)، اھل شیپ هک یسانک( ﴾لُِ�مۡ َ�بۡ 
کند  می فیتضع را در نھاد انسان گناھان ابکارت یھا زهیانگ را روزهیز روزه به یبندیپا

گرداند و  یم ارزش یا را بیدن یلذتھا ستهکش درھم است تیمبدأ معص هکرا  و شھوت

 : روزهالصربنصف الصوم«است:  آمده فیشر ثی. در حد است نیآفر یتقو ھمه نیا
است،  یتقو دآورندهیپد یگوناگون یھا جنبهاز ابعاد و  روزه نیھمچن».  صبر است نصف

 ابعاد عبارتند از: نیا نیتر مھم هک
 تیترب از خداوند متعال میو ب تیبر خش ار و نھانکرا در آش انسان روزه، نفس -۱

دار  روزه شخص ناظر و مراقب یگرید سک چیرا جز پروردگار بزرگ، ھیزکند  می
 باشد. یم روزه ید روحیفواترین  بزرگ از نیو ا ستین

است:  آمده فیشر ثیدر حد هک اھد، چنانک یم شھوت انیو غل روزه، از حدت -۲

 ابکوارت شھوات به یاز آلودگ یا دارنده سپر نگه : روزهیعنی » جنه الصوم«
 . است گناھان

 سازد. یدار میب را در انسان ھمنوع به و رحمت شفقت روزه، احساس -۳



  تفسیر انوار القرآن  ۱۴۰

و  است و عوام و فقرا و اشراف توانگران انیم یبرابر یمعنا بخش روزه، تحقق -۴
 باشد. یم روزه ید اجتماعیاز فوا نیا

 دھد. یم عادت اراده و مھار نمودن یزیر و برنامه نظم را به روزه، انسان -۵
را  و بدن تیرا تقو حافظه یرویو ن ید نموده، سالمتیرا تجد یجسم هیروزه، بن -۶

 از آن شیو ب یمعن نیا هک رھاند، چنان یم انبخشیز راتیھا و تخماز رسوب

د تا یریبگ : روزه»صوموا تصحوا«است:  آمده فیشر ثیحد نیدر ا زین
 ».دیشو تندرست

يَّامٗ ﴿
َ
ۡعُدوَ�ٰٖت�  ا� رِ�ًضا مِنُ�م َ�نَ  َ�َمن مَّ وۡ  مَّ

َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
�  ۚ َخَر

ُ
 َوَ�َ  أ

ِينَ ٱ عَ  َ�َمن مِۡسِكٖ��  َطَعامُ  يَةٞ فِدۡ  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ � َ�َطوَّ ۥۚ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  َخۡ�ٗ ُ ن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ  �َّ
َ
 َوأ

 .]۱۸۴[البقرة:  ﴾١٨٤َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ 
 ی: روزھایعنی » شده چند شمرده یروزھا گرفتن روزه« است شده ! برشما فرض یآر
جمھور  قول به نیمع امیا نیبر شما. ا یریگ آسان یبرا - کیاند نیو مع معلوم

بعد  ص خدا رسول کند: می ر نقلیثک . ابن است رمضان کمبار از ماه مفسران، عبارت
 ز روزهیگرفتند و روزعاشورا را ن یم روز را روزه سه نه، از ھر ماهیمد به از ھجرت

از شما ھرکس  پس« نمود. را فرض رمضان روزه خداوند متعال هک گرفتند تا آن یم
 آن و اگر توان است متیعز یو یبرا را نداشت، خوردن گرفتن روزه بود و توان »ماریب

 است رخصت یو یبرا روزه خوردن ضرر و مشقت، پس با قبول ھمراه یرا داشت، ول
) ۸۹( یعنینماز،  ردنک وتاهک مسافت اندازه به یسفر »در سفر باشد«از شما ھرکس  »ای«

 یبر و » است الزم پس«ھا  یلومتر در نزد حنفکی) ۹۶فقھا و ( لومتر در نزد جمھورکی
 خورده هک ییروزھا د آنھا را در عوضیبا هک »گرید یاز روزھا آن شمار« گرفتن روزه
 روزه هک یسانکو بر «ند کرا قضا  شده فوت یھا و روزه گرفته ، روزه است

 تحملو  و تابکنند  می تحمل یدشوار را به روزه هک یسانک: بر یعنی »فرساست طاقت
 نانیبر ا مزمن، پس مارانیباردار و ب زنان،  سال کھن رمردانیپ راندارند، چون آن

 ھر روز از خوردن یجا به » نواستیب یک به دادن کاز خورا عبارت هک است یا هیفد«
 را با آن شیخو ، خانواده شخص هکباشد  یزیچ آن انهید از میبا کخورا نیروزه، و ا امیا

ر یاز غ یاصاعی(دومد) از گندم،  صاع ھا، نصف یدر نزد حنف مقدار آن کند. می اطعام
 هک است آماده ییاغذایخورد و  یم هک است یھر روز یبرا -ا جو یخرما  چون - آن



 ۱۴۱ سوره بقره

 غالب کمد از خورا یکدر نزدجمھور،  د. و مقدار آنیرا بنما نکیمس روزه یک تیفاک
 »دھد انجام«شتر یب»  یریخود خ دلخواه بهھرکس  و«. ١ است منطقه آن مورداستفاده

 یگرید نکین، مسکیمس یک عالوه ا بهید، یفزایب هیمقرر در فد کخورا : بر اندازهیعنی
شما بھتر  یبرا گرفتن د روزهیو اگر بدان بھتر است او یبرا آن پس«ز غذا بدھد یرا ن

 با پرداخت ھمراه خوردن روزهبھتر از  گرفتن معذور، روزه گروه نیا ی: برایعنی » است
 . است فارهک

بر  چنانچه –مسافر  گرفتن روزه هک) بر آنند یو شافع فهی، ابوحنک(مال شتر ائمهیب
 یبرا هک است احمد بر آن امام یاست، ول خوردن بھتر از روزه شیبرا -او دشوار نبود 
 گرفتن یدرپ یباشد. و در نزد جمھور، پ یم گرفتن بھتر از روزه روزه مسافر خوردن

 فوت یاز شخص روزه یادا هکشد  . و اگر چنان واجب نه است مستحب ییقضا روزه
 الزم فارهک یبود، درنزد جمھور بر و ردهکرا قضا ن آمد و او آن یگرید شد و رمضان

 دھد. اما امام کرا خورا نکینفرمس یکھر روز،  یبرا هک است نیاو ا فارهکو  است
 . ستین یبر و یا فارهک هک است بر آن فهیابوحن

:  هیازآ بخش نیگفت: ا هک است شده تیاز مجاھد روا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

ِينَ ٱ َوَ�َ ﴿ را  گرفتن روزه توان هکشد  نازل بیسا بن سیق میموال درباره ﴾يُِطيُقونَهُ  �َّ
 رد.ک یم را اطعام نکینفر مس یکھر روز،  یرا خورد و برا او روزه آن و با نزول نداشت

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
ۡ ٱ ّمِنَ  َوَ�ّيَِ�ٰٖت  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  ُقۡرَءانُ لۡ ٱأ  ُفۡرقَاِن� لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل

هۡ ٱَ�َمن َشهَِد ِمنُ�ُم  وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن َيُصۡمُهۖ فَلۡ  رَ لشَّ
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
�  ۗ َخَر

ُ
 أ

ُ ٱ يُرِ�دُ  ْ َوِ�ُكۡ  ُعۡ�َ لۡ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  يُۡ�َ لۡ ٱبُِ�ُم  �َّ ةَ لۡ ٱ ِملُوا ْ  عِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما  �َّ َ�َ
 .]۱۸۵[البقرة:  ﴾١٨٥�َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ  َهَدٮُٰ�مۡ 

 بارهیک و یتمام قدر به در شب » قرآن در آن هک« است یماھ ھمان » رمضان ماه«
 وسپس » است شده فرو فرستاده«ا یدن المعمور در آسمان تیب محفوظ به از لوح

امبر یپ بر قلب سال و سه ستیب در مدت هیآ به هیو آ سوره به را سوره آن ÷  لیجبرئ
 در شب اتیآ نیا شد و نزول نازل رمضان در ماه آن اتیآ نیا: اولیرد. ک نازل ص رمکا

 لیدال نیا هک » است تیار ھداکآش لیدال« متضمن »را راھبر و مردم هک یتابک«قدر بود 

                                                 
 ) گرم است.۲۷۵۱) گرم و در نزد جمھور (۳۹۰۰و صاع در نزد حنفی ھا () گرم است ۶۷۵مد ( - ١



  تفسیر انوار القرآن  ۱۴۲

 از باطل حق نندهکجدا« هک یتابک »و«باشد  یم آن مکمح اتیآ به ار، مخصوصکآش

 نیاز شما اھرکس  پس« است از باطل حق نندهکار جدایو مع زانی: قرآن، میعنی » است
مار یبکه  کسی بدارد و را روزه د آنیبا« مسافر باشد، نه میمق : در آنیعنی »ابدیرا در ماه

رد و اگر در یبگ را روزه »گرید یاز روزھا یتعداد«آن،  شماره د بهیبا » ا در سفر استی
 شیبرا یو اقامت امیدر ا گرفتن گرمسافر بود، روزهید یو در بخش میاز ماه، مق یبخش
 یخواھد و برا یم یشما آسان یخدا برا«دارد  خوردن رخصت است، اما در سفر، یحتم
 و مسافر، رخصت ضیمر یبرا هک است جھت نیھم به »خواھد ینم یدشوار شما

 . است داده خوردن
، از مقاصد یریگ سخت و عدم یریگ آسان یعنیسر؛ ی هک د دانستیبا

 به دنیبخش تحقق یبرا ص خدا و رسول است نیامور د در تمام پروردگارسبحان
 نیدرا هک چنان ردند،ک یم ینھ یریگ ارشاد و از سخت یریگ آسان به شهیمقصد، ھم نیا

 و سخت دیریبگ آسان وبشروا و التنفروا: سروا وال تعسروا،ی«فرمودند:  فیشر ثیحد
 ».دینگردان ندهکد و متنفر و پرایدھ د و بشارتیرینگ

 یملوا العده) براکدر (لت الم». دینک لیمکمقرر را ت شماره هکخواھد  یو م«
و سفر  یماریب یھا در حالت علت نیا بهشود:  یم نیچن یاست، لذا معن لیتعل

 هک میخواھ یو م میخواھ یرا م یشما آسان به هک میشما داد را به خوردن روزه رخصت
 آن ا سفر، نتوانستی، یماریعذر ب سبب بهھرکس  پس د،ینک لیمکمقرر را ت امیا شماره

 روزه قضا نمودنرو،  نیازا د،ینما لیمکرا ت د بعدا با قضا آنیبا ند،ک لیمکرا با ادا ت
 آنان اجر و پاداش لیمکوت ماه امیا شماره ساختن املکمنظور  به و مسافر، ضیمر یبرا

 ساختن املک در ھنگام یو رکو ذ گرفتن با روزه »دییبستا یبزرگ و تا خدا را به« است
سراسر  امکاح یسو به » است ردهک تان یرھنمون هک آن سپاس به« یدار روزه امیشمار ا
اد ی را به بندگانش نمودن در اصالح اش بالغه متکو ح یو لذا عظمت بار، منفعت

 تیرا ترب ش، بندگانشینظر خو مورد امکاح ساختن او با مشروع هکد ید و بدانیآور
 تیو ترب ساختن یبرا یو حس ی؛ ازنظر معنو ھمه یو امکاح سازد پس یو مکند  می

 نیا در برابر ھمه أ خداوند یبرا »دینک یرگزارکش هکو باشد « آنھاست تیشخص
را در  آن و رخصت، حق متیعز از دو حالت یکھر او بهاینکه  و در برابرھا  نعمت

 . است داده مقررش گاهیجا
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 ر گفتنیبکت تیبر مشروع لیه، دلیآ نیا هکبر آنند  لیتأو اھل یجمھور علما
 هک یازھنگام -د فطر یع از سلف، در شب یبرخ هک است شده تی. روا دفطر استیدرع

گفتند.  یر میبکت -د ینماز ع یبرا امام رفتن رونیب دند تا ھنگامید یرا م شوال ھالل
» برکالله ا«بار  سه هک است نیاز علما ا یگرید و گروه کمال ر در نزد امامیبکلفظ ت

.  است شده نقلھرسه  ح،یوتسب لیر و تھلیبکت چون: یگریاز علما الفاظ د ید. ولیبگو
اند: در  گفته هک است شده نقل کو مال فهیر، از ابوحنیبکت و مدت وقت اما درباره

 رگفتنیبکت یمصل به یو دنیتارس اش از خانه شخص آمدن رونیب دفطر از وقتیع
 یشافع یرسد. ول یم انیپا به د ھمیع د،یرس انیپا نماز به و چون است مستحب

 یادا د تا وقتیع د شبیخورش غروب ر گفتن، از وقتیبکند: تیگو یم حنبل واحمدبن
 .١ است مستحب یگرید نمازھا و در ھر وقت دنبال د بهینماز ع

لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ ﴿
َ
ِجيُب  �َذا َس�

ُ
اعِ ٱ َدۡعَوةَ  أ ْ  إَِذا َدَ�ِن�  �َّ  ِ�  فَۡليَۡستَِجيُبوا

 ْ  .]۱۸۶[البقرة:  ﴾١٨٦يَۡرُشُدونَ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  َوۡ�ُۡؤِمُنوا

آمد و گفت:  ص رمکامبراینزد پ یا یاست: مرد اعراب آمده نزول سبب انیدر ب
 هکا یم؟ ینک مناجات یبا و صورت نیدر ا هک؛  است یکا پروردگار ما نزدیآلله! ا ارسولی

 نازل هیآ نیا هکبود  ھمان ردند،ک وتکس ص خدا م؟ رسولیزن تا او را بانگ دور است
با  آنان به » میکنزد من« بگو: شانیا به »از تو بپرسند من درباره بندگانم و ھرگاه«شد: 
و « ستین یانکم مراد قرب پس . دعاء است اجابت یمقتضا هک آنچه و به شیخو علم

 آمده فیشر ثیدر حد ». نمک یم اجابت –مرا بخواند  هک یھنگام به -را  نندهکدعا یدعا

ا ـمـف�ده ا خ�اً ـمـفيه �سأهل يديه يلهإيبسط العبد  نأ ليستحي ىلاهللا تعا نإ«است: 
دعا  او به یسو را به دستانش بندهاینکه  ند ازک یا میح ھمانا خداوند متعال« . »خائبت�

 نی. ھمچن»برگرداند یو او آنھا را خال -خواھد  یم یریاز او در آنھا خ هک یدر حال -بردارد 

أل  اهللا يدعو مسلم ما من«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد
 نأما إ: خصال ثالث إحدىاهللا بها  عطاهأال إ رحم قطيعة وال فيها اثم ليس ةبدعو
 .»السوء مثلها من عنه يرصف نأما �، وىخراأل يف هل يدخره نأما �دعوته، و هل يعجل

 یرحم و قطع دعا گناه در آن هکند کب ییدعا أ خداوند در بارگاه هک ستین یمسلمان چیھ«

                                                 
 احکام تفصیلی روزه را در کتب فقه و فتوی بجویید - ١
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ا یدھد:  یر را میز خصلت از سه یکی یو دعا، به آن لهیوس به أ خداوند هک نیست، مگر این
 درآخرت شیرا برا ا اجر آنیگرداند.  یم مستجاب شیبرا طور عاجل را به شیدعا هک نیا

 هکجمھور علما بر آنند  .»دارد یباز م یدعا از و را برابر آن ییبداینکه  ایند و ک یم رهیذخ
 است از ما خواسته خودش بزرگ را خداوندیز است تیعبود یھا مقام نیدعا از مھمتر

در  هک چنان کند. می دعا داللت تیواھم خود بر فضل نیا هکم، یدعا بخوان او را به هک

دعا « .»ةالعباد ادلاعء مخ«فرمودند:  ص رمکا رسول هک است ز آمدهین فیشر ثیحد

 .» است مغز عبادت
 ه: ک است نیا نندهکط دعایاز شرا
ط یو وسا اسباب ھمه هکباشد  داشته نیقیو  دانا بوده یالھ مطلقه قدرت به -۱

 باشد. یم یر ویتسخ درقبضه
 غافل هک یدعا را از قلب أ را خداوندیند زکدعا  نیراست تیو ن با حضور قلب -۲

 رد.یپذ یباشد نم
 زد.یبپرھ حرام از خوردن -۳
 نشود. و دلتنگ ملول ردنکاز دعا -۴

 ه: ک است نیط خود دعا ایو از شرا
 باشد. و شرعا مطلوب ز بودهید از امور جایدعا با -۱
 نباشد. مسلمانان حقوق هیدعا عل -۲
 نیو اقامه، ماب اذان نیماب افطار، وقت سحر، از: وقت است دعا عبارت اوقات -۳

 ،یماریسفر و ب ، حالتیشانیو پر یچارگیب ظھر و عصر روز چھارشنبه، وقت
 ھمه درباره هکلله ا لیسب یدر جھاد ف ییارویرو و ھنگام باران نزول ھنگام

 مورد اجابت شد، شروط دعا فراھم . و چون است آمده اتیو روا ثیاحاد نھایا
 رد.یگ یقرارم

مرابخوانند  :یعنی »نندک یبردار فرمان من ید برایبا« من : بندگانیعنی » آنان پس«
 اجابتشان مرابخوانند، چوناینکه  باشند به داشته مانی: ایعنی »آورند مانیا من و به«
 راه هکباشد «بخشند  امکو استح تداوم شیخو مانیبر ا است: نیا یا معنی.  میگو یم
 یعنی شود، یز مین آن اسباب به نندهکدعا شخص افتنیراھ دعا شامل و اجابت »ابندی

 یو یگر دعاھاید و تحقق یابیامکو شفا و رزقھای  راه ننده،کدعا یبرا خداوند متعال
 هک - روزه امکاح انهیدر م هیآ نیا انیب« د:یگو یر میثک سازد. ابن یم ھموار و آمادهرا 
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 به د در ھنگامیبا هکامر  نیبر ا است یارشاد - بر دعاء است مؤمنان زانندهیبر انگ
 ثیدر حد هک چنان د،یوشکدر دعا  ، سختیافطار ھر و در ھنگام رمضان رساندن انیپا

افطارش،  دار در ھنگام روزه یبرا : مستجابه دعوه عندافطاره للصائم« است: آمده فیشر
 ». و مستجاب شده رفتهیپذ است ییدعا

ِحلَّ لَُ�مۡ ﴿
ُ
َيامِ ٱ َ�ۡلَةَ  أ فَُث ٱ لّصِ ٓ  لرَّ نتُمۡ  لَُّ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنَّ  �ُِ�مۚۡ إَِ�ٰ �َِسا

َ
ۗ  ِ�َاٞس  َوأ َُّهنَّ  ل

ُ ٱ َعلِمَ  نَُّ�مۡ  �َّ
َ
نُفَسُ�مۡ  َ�َۡتانُونَ  ُكنُتمۡ  �

َ
 �نَ لۡ فَٱ َعنُ�ۡمۖ  وََ�َفا َعلَۡيُ�مۡ  َ�َتاَب  أ

وُهنَّ وَ  ْ �ۡ ٱَ�ِٰ�ُ ُ ٱ َتَب َما كَ  َتُغوا ْ  لَُ�مۚۡ  �َّ ْ ۡ�َ َوٱ َوُ�ُوا َ لَُ�ُم  ُ�وا ٰ يَتََب�َّ  ٱ ۡيُط �َۡ ٱَح�َّ
َ
 ۡ�يَُض ۡ�

 ٱ ۡيِط �َۡ ٱِمَن 
َ
ْ  َفۡجرِ� لۡ ٱِمَن  ۡسَودِ ۡ� وا تِمُّ

َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ۡ ٱإَِ�  لّصِ نُتمۡ  ِل� �َّ

َ
وُهنَّ َوأ  َ�ِٰكُفونَ  َوَ� تَُ�ِٰ�ُ

ۡ ٱ ِ�  ِ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ  َمَ�ِٰجِد� ل ۗ فََ� َ�قۡ  �َّ ُ  َكَ�ٰلَِك  َر�ُوَها ُ ٱ يُبَّ�ِ  لِلنَّاِس لََعلَُّهمۡ  ۦَءاَ�ٰتِهِ  �َّ
 .]۱۸۷[البقرة:  ﴾١٨٧َ�تَُّقونَ 

 لمهکرفث:  »شد ردهک شما حالل یبرا روزهھای  شب در شما با زنانتان زشیآم«
طلبد؛  یم یخود در امور شھوان مرد از زن هک ییزھایچ آن تمام شامل هک است یجامع
 آنان یبرا ھستند و شما ھم یشما لباس یبرا آنان«شود  ی، م ر آنیو غ از مقاربت اعم
 لباس انیم هک یزشیآم ، ھمچونیگرید شما به دامکھر هک جھت بدان »دیھست یلباس

را  قشیومرد، رف از زنھریک  یعنید. یدار زشیگر آمیاست، با ھمد آن پوشندهو 
 هیناک، یر قرآنیتعب نیا دارد. ھمچنان یباز م یارکو او را از بد پوشانده یلباس ھمچون

 بر آنھا آسان خداوندمتعال هک روست نیو از ا است یگرید آنھا به دامکاز ھر یاز ن
 »دیردک یم انتیخ خودتان شما در حق هک دانستخداوند «داد  زشیآم و رخصت گرفت

 نیام یزیبر چ شخص هک است آن انتیخ . اصل رمضانھای  شب در زشیبا آم
 در نندگانک زشیآم خداوندمتعالاینکه  لیندارد. دل را نگه امانت یشود، ول دهیگردان
 خودشان ار بهک نیا انیز هک است نیا د،ینام شانیبر نفسھا نیرا خا رمضانھای  شب
 گردد. یبرم

روزه،  تیدر آغاز فرض«د: یگو یم مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
بود  حرام گر، برمسلمانانید بعد از نماز عشا تا افطار شب و مقاربت دنیو نوش خوردن

 بعد از عشا با زنانشان - س خطاب عمربن آنان و از جمله - از صحابه یبرخ هک تا آن
 ص خدا نزد رسول عمل نیا ابکرا از ارت تشانیاکش گاه آن و غذا خوردند، ردندک زشیآم
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بامداد بر که  کسی روزه هکجمھور علما بر آنند ». شد نازل مهیرک هیآ هکبود  نیبردند. ا
 . است حیرده، صحک طلوع جنابت در حال یو

 نیا مراد » و از شما درگذشت رفتیپذ«ھایتان  نفس به انتیاز خ »شما را توبه پس«
ھای  شب در » نونکا پس«د یگردان را برشما فراخ دانیو م گرفت برشما آسان هک است

 شما مقررداشته، طلب یرا خدا برا د و آنچهینک زشیآم با آنان«د یتوان یم رمضان ماه
 یقول . به فرزند است شما مقرر داشته) طلب یرا خدا برا : مراد از (آنچهیقول به »دینک
گر، ید یو مباحھا زشیآم به تیمشغول :یعنی.  قدر است شب از آن، طلبگر: مراد ید

د تا یاشامید و بیو بخور«گرداند  القدر غافل لهیل لتیفض افتنیدر د شما را از طلبینبا
بامداد  در ھنگام هک است ییدیسپ د:یسپ رشته »نمودار شود اهیس د از رشتهیسپ رشته

در  یطول صورت به گرگ مانند دم هک اذبک صبح نه شود، یمنتشر م افق پھنه در ھمه
را  یزیچ اذبک صبح شود، پس یمنتشر نم افق در ھمه یاز نظر عرض یول باال رفته افق

گر یو د ونوش خورد هک است صادق صبح نیگرداند و فقط ا ینم و حالل حرام
 رشته شدن . نمودار است شب یاھیس اه:یس رشته گرداند. یم را حرام روزه محذورات

بامداد  وقت شدن جز با داخل نیا هکباشد،  یم شب یاھیاز س آن د؛ جداشدنیسپ
است،  سحر در روزه یغذا تناول بر استحباب لیخود، دل نیشود. و ا ینم محقق
 تسحروا فان«فرمودند:  ص اخد رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد هک چنان

،  از آن پس«».  است تکبر آن را در تناولید زینک تناول : در سحر غذا هکالسحور بر یف

 غروب ؛ وقت روزه رساندن اتمام ن، آغاز بهیبنابرا »دینک تمام شب دنیرا تا فرارس روزه
 . د استیخورش
و  است سنت یسحر ر در تناولیدر افطار و تأخ لیتعج هک د دانستیبا

 جرعهد و اگر خرما نبود با چند یدار با چند عدد خرما افطار نما روزه هک است مستحب
ز ین شوال روز از ماه شش گرفتن . روزه است آمده فیشر ثیدر حد هک چنان . آب

 را روزه رمضان سکھر«است:  آمده فیشر ثیدر حد هک است، چنان مستحب
 روزه او ھمچون یبرا نیرد، اک ز دنبالین روز از شوال را با شش آن گرفت،سپس

 ای یک دادن وندیپ یعنی، » وصال روزه«ما از  عتیدر شر».  عمر (روزگار ) است ھمه
 یھا یژگیازو روزه نوع نیا ، چه آمده عمل به یگر نھید یکبا  از روزه روز و شب نیچند

 »دیزیامیدرن با زنان د،یھست فکدر مساجد معت هک یحال و در«باشد.  یم ص خدا رسول
مخصوص،  است یطاعت گرفتن از بر عھده عبارت اف:کد. اعتینکن مقاربت با آنان :یعنی
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 میمق هک است یسک ف:کمعت . خاص ییو در جا خاص یمخصوص، با شرط یدر وقت
 گرداند. یم دیمق عبادت نیا یرا برا ، خودش مسجد گشته

 و لمس بوسه ؛ چون جماع یھا بخش زهیھرچند انگ هکجمھور علما بر آنند 
 افکد، اعتینجامیمرد ن انزال ارھا بهک نیاگر ا نیکاست، ل حرام فکز بر معتیانگ شھوت

 افکز، اعتیز نیانگ شھوت و مساس بوسه هکھا بر آنند  کیسازد. اما مال یرا فاسد نم یو
 از نوافل یا نافله هکست، بلین واجب افکاعت هکعلما اجماعا بر آنند  کند. می را فاسد

 ز الزمیاند و با نذر ن ردهک عمل بدان و ھمسرانشان و اصحاب ص خدا رسول هک است
مگر در مسجد.  ستین درست افکاعت هکعلما اجماعا بر آنند  ھمچنان شود. یم

حد  ثر آنکو ا است لحظه یک افکاعت مدت اقل ه:کو احمد برآنند  یو شافع فهیابوحن
 .١ندارد ینیمع

وحد در  حد است حدود: جمع »دینشو یکھا نزدبدان است، پس ینھا حدود الھیا«
آنھا را أل  یخدا هکد یگرد اطالق یامور آنبر  سپس ز،یدو چ انیم مانع :یعنی لغت

فال ر حدود، (کاز ذ اگر بعد هک د دانستی. با است دهیگردان مشروع شیخو بندگان یبرا
فال و اگر بعد از آن، ( است یالھ و محرمات ممنوعات د؛ مراد از آنیای) بتقربوھا

 از آن ستیز نیجا هکباشد  یم بربندگانش یالھ مقرره امکمراد از آن، اح د،یای) بتعتدوھا
 است نی(فال تقربوھا) ا یمعنا پس باشد، امکاح نند. و اگر مراد از حدود؛ عامهکتجاوز 

 گونه نیا«د. ینشو یکنزد یو گمراھ حق انیمرز م ا بهید، ینشو امکر احییتغ متعرض ه:ک

 امکو اح روزه أ خداوند هک : چنانیعنی »ندک یم انیب مردم یخود را برا اتیخداوند آ
 امبرشیپ ز بر زبانیرا ن شیخو امکگر احیرد؛ دک انیب مردم یرا برا آن لیتفاص و

 امکرا احیز »نندک شهیپ یتقو هکباشد «کند  می انیب آنان یبرا ص محمد حضرت
 .است یتقو دآورندهیپد یالھ

﴿ 
ۡ
ْ َوَ� تَأ ۡمَ�ٰلَُ�م ُ�لُٓوا

َ
ْ َوتُدۡ  َ�ِٰطلِ لۡ بِٱ بَيۡنَُ�م أ ٓ  لُوا مِ �ُۡ ٱ إَِ�  بَِها َّ�  

ۡ
ْ ِ�َأ  ّمِنۡ  فَرِ�ٗقا ُ�لُوا

ۡمَ�ٰلِ 
َ
ِ  �َّاِس ٱ أ نُتمۡ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱب

َ
 .]۱۸۸[البقرة:  ﴾١٨٨َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

 آن خوردن نجا،یدر ا مراد از باطل »دینخور باطل به خودتان انیرا در م تانو اموال«
شود،  اگرخوردهو  دهینگردان مباح شکرا از مال آن اسالم، گرفتن عتیشر هک است یمال
ا ی، یمقابل عوض بدون هکشود  یم یزیھر چ شامل نیو ا است شده خورده ناحق به

                                                 
 تفصیل احکام روزه و اعتکاف را در کتب فقه بجویید. ١
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 و مسلط شدن گرفتن ؛ اموال شود. مراد از خوردن گرفته آن کمال یرضا بدون
مال،  آوردن دست به ھدفترین  بزرگ رایر نمود زیتعب خوردن به و از آن برآنھاست

 دارد: دو صورت باطل به مال خوردن البتهباشد.  یم آن خوردن
 نھا.یو مانند ا یریو زورگ یو دزد ستم بر وجه آن گرفتن -۱
 بدھد؛ خاطر ھم بیط را به آن کاگر مال ی، حتیر شرعیغ از راه آن گرفتن -۲

ن، یفالب یبرا پاداش دادن قمار، پول دادن ار،کزنا زن به پول پرداخت چون
اما  شوند، یم خاطر داده بیط به اموال نیھرچند ا هک...  شراب یبھا دادن

نھا و یا یلکطور  به مهیرک هیآ . پس است و باطل آنھا حرام ودادن خوردن
 .شود یم را شامل حرام وجوه ریاز سا مانند آن

 نفعتان به ناحق تا به رشوه عنوان به »دیندھ قضات به«را  اموالتان :یعنی »را و آن«
 لیوسا و تجاوز و با ستم به :یعنی » گناه را به مردم از اموال یتا بخش«نند و ک مکح
د، یبخور« ا مانند آنھا؛یدروغ،  به و سوگند خوردن دادن یگواھ ؛ چون رمشروعیغ

 عمل نیا بکو ناروا مرت ناحق به هک» دیدان یم« خوب ھم » خودتان هک یدرحال
 . است گناه ابکبر ارت انگر جرأتیخود، نما نیا هک د،یگرد یم

 یو بر ذمه هک است یناظر بر شخص مهیرک هیآ نیا«د: یگو یم ب عباس ابن
 و بارفتن ار نمودهکرا ان مال پس وجود ندارد، یو هیعل کیو مدر است، اما گواه یمال

است:  آمده آن نزول در سبب هک چنان ،» است حق نمودن مالی، در صدد پا امکنزد ح
 ص خدا نزد رسول ینیزم بر سر موضوع یحضرم و عبدان یندک عابس بن سیامرؤالق«
شد،  نازل مهیرک هیآ و چون یمدع بود و عبدان هیعل یمدع سیامرؤالق رفتند، مرافعه به

 . واگذاشت عبدان را به نید و زمیشکنار ک هیخودرا از قض سیامرؤالق
 است بر آن / فهیابوحن دارند: امام ییآرا اسالم یفقھا مهیرک هیآ امکاح انیدر ب

؛  ھرچندگواھان شود، یھا، ظاھرا و باطنا نافذ م فسخدر عقدھا و  یقاض مکح هک
 احکن را به یزن هککند  می ادعا یمرد هک است نیا آن باشند. مثال نیدروغ یگواھان
 نیدروغ دوگواه شیخو یمرد بر ادعا شود، یادعا م نیر اکمن است، اما زن گرفته

 صورت نیدر ا ند،ک یم مکدو ح آن انیم ازدواج به آن یبر مبنا ھم یآورد و قاض یم
 د بهینحو مق نیبر ا یقاض مکح یاست، اما اجرا مباح زن با آن زشیمرد آم آن یبرا

 باشد: یدوشرط م
 ھستند. نیدروغ گواھان هکنداند  یقاض هکنیا -۱
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 را دارد. مکح یانشا تیدر آنھا صالح یقاض هکباشد  یاز امور هیقض هک نیا -۲
 مکدر باطن، لذاح نه اجراست قابل در ظاھر یقاض مکح هکاما جمھور فقھا برآنند 

 نیا لیدل به د،ینما یجاد نمیرا ا یگرداند و حق ینم را حالل و حرام را حرام حالل یو
 مینک یم مکظاھرح ما فقط به السرائر: یتولیلله باالظاھر وا مکنح نحن« ف:یشر ثیحد

در  هک ستیز نیجا یمؤمن چیھ ی؛ برا ھر حال به».  ھاست یدار پنھان و خداوند عھده
ش، یدعوا یالکا وی خود، بر مھارت هکیش، فقط با تیخو یادعا ناروابودن به نیقی نیع

ست، ھرچند ین حالل ناحق به شیبرا مؤمن مال هکد بداند ید و باینما مراجعه دادگاه به
 نیمکالحا مکخداوند اح هکرا  یقیحق ید قاضیبا مؤمن هکبل د،ینما مکح بدان یقاض

 هک است آمده ل سلمه ام تیروا به فیشر ثیباشد. در حد مدنظر داشته است

ن أ بعض�م م، فلعلـاخلص نما يأتي��نا �رش وأنما إال أ«فرمودند:  ص خدا رسول
 من قطعة نما �إف مسلم حبق هل قضيت هل، فمن فاقيض بعض من حبجته احلن ي�ون

 به شما نزد منو  ھستم یبشر ھم من هکد ی! بدان ھان :»يلذرها وأملها ـنار، فليح
گر ید یاز برخ شیخو حجت در ارائه از شما یبعض هکبسا  چه پس د،ییآ یم یدادخواھ

 نفع به شنوم یم هک ییزھایبرابر چ ھم باشد و من واتر داشتهیش یانیرساتر و ب یلحن
 مکح یزیچ برادر مسلمانش از حق شیبرا منکه  کسی نم، لذاک یصادر م مکح یو
 آن هک او مختار است صورت نیست، در این ازآتش یا جز پاره یزیچ آن هکردم، بداند ک

 ».گذارد یم هکا یدارد  یرا بر م

 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿
َ
ۗ �َۡ َوٱ لِلنَّاِس  َمَ�ٰ�ِيُت  ِ�َ  قُۡل  هِلَّةِ� ۡ�   ِ�ُّ لۡ ٱ َس َولَيۡ  ّجِ

ۡ
ن تَ�

َ
ْ بِأ  ُيوَت ۡ�ُ ٱ تُوا

� ٱَمِن  ِ�َّ لۡ ٱِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ  ٰ�ََّ�  
ۡ
ْ َو� ۚ  ِمنۡ  ُيوَت ۡ�ُ ٱ تُوا بَۡ�ٰبَِها

َ
ْ َوٱ � ُقوا َ ٱ �َّ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۹[البقرة:  ﴾١٨٩ُ�ۡفلُِحونَ 
 ھالل تیرؤ بهھردو  و افطار را روزهیز است روزه امکاح نندهک لیمک، ت مهیرک هیآ نیا

 دارند. یبستگ
 د:یگو یم نزول سبب انیدر ب س عباس ابن ».پرسند یاز تو م ماهھای  ھالل درباره«

شد  نازل -از انصار  دو تن - س غنم بن و ثعلبه س جبل معاذبن درباره مهیرک هیآ نیا
 بزرگ شود وسپس یم انینما یکیبار نخ ھمانند رشته چرا ماهلله! ا ا رسولیگفتند:  هک

 رو به آن قرص گر،یبار د یکشود و باز  یم تمام ماه به لیتبد هکگردد تا  یو بزرگتر م
 به ماه چرا قرص گردد، یبازم خود هیاول لکش ھمان گذارد تا به یم یکیو بار یاستک
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، از  شیخو مانهکیح اسلوب به متعال خداوند هکبود  نیست؟ این یواحد حالت یک
آن،  به دادن را پاسخیز سؤال آن قتیحق از آنھا خبر داد نه به ماهھای  ھالل متکح
اند و  شده ختهیبرانگ نجوم معلم نه ص خدا رسول هک جھت ست، بدانین یا دهید فایمف
ر ییتغ و ھدف متکح ، به سؤال پاسخ هک است نیبھتر ا ، پسیھانکی آموزگار علوم نه
 ھالل » است حج و موسم مردم ینما بگو: آن، وقت«.  آن تیماھ بپردازد تا به ھالل لکش

روزه،  و در موسم شانیھایارکد بدھیسر رس در زمان است شمار مردم نما وگاه ماه، وقت
.  داراست مدت هک ییو قراردادھا معامالت و در ھمه حج کزنان، مناس عده نماز، افطار،

است:  شده تیروا آن نزول سبب انیدر ب »دییھا درآ خانه از پشت هک ستین آن یکیو ن«
خود  یھا خانهحج، ازدر  ردنک از تمام قبل بستند، یم احرام ا عمرهی حج به یانصار وقت

 هکباور بودند  نیرا برایز نگردد لیحا و آسمان آنان انیم خانه شدند تا سقف یوارد نم
 ،» یاحمس«خود را  شیقر گردد، اما لیحا و آسمان فرد محرم انید میز نبایچ چیھ
 لیقا یا ژهیاز ویخود امت یدانستند وبرا یم یو حماس سرسخت شیخو نیدر د یعنی

 نیغلط و ا رسم نیا خداوند متعال پس شدند، یم از در وارد منازل احرام درحال گشته
 آن یکین هکبل« ستین یکین ھرگز نشانه ارک نیو فرمود؛ ا ناروا را برانداخت ضیتبع

 ردهک شهیپ یتقو هک است یسک آن یکین ؛ یکین :یعنی »ندک شهیپ یتقو یسک هک است
 در حال» دییآنھا درآ یھا از در ورود خانه و به« یو مخالفت کند؛ با ترکو از خدا پروا 

 »دیرستگار شو هکد، باشد یو از خدا بترس«گر ید از اوقات ر آنیغ ھمچون ز،ین احرام
 .دیابی نجات از مجازات :یعنی

ِ ٱَوَ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل ﴿ ِينَ ٱ �َّ ْۚ  َوَ�  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َ�ۡعَتُدٓوا ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ  ﴾١٩٠ُمۡعَتِدينَ ل
  .]۱۹۰[البقرة: 

با  هک یسانکبا « یو لمهک یو اعال أ خدا نید یبرتر در راه :یعنی »خدا و در راه«

را  ارانکتجاوز را خداوندید زینباش« و آغازگر جنگ »ارکستم ید ولیبجنگ جنگند، یشما م
.  اوست یبرا ر وثوابیخ ؛ اراده بنده به نسبت خداوند بزرگ یو دوست »دارد ینم دوست

 داشتند، شانیبا ا سرجنگ هک یسانکبا  ص خدا رسول شد، نازل مهیرک هیآ نیا چون
 داشتند تا یم نگه دست شدند، ینم شانیا متعرض با جنگ هک یسانکدند و از یجنگ یم

 سر آمد، به حرام یماھھا داد: (و چون شد وفرمان نازل»  توبه« ) از سوره۵( هیآاینکه 

 یمعنا به »ال تعتدواو«اند:  گفته ید... ). بعضیشکد، بیافتی هکرا ھرجا  انکمشر گاه آن
 . است ر محاربیغ رمردانیو پ انکودکو  زنان از قتل یونھ جنگ یاز تجاوز در اثنا ینھ
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با  - مسلحانه از ھجرت، جنگ اند: قبل گفته در اسالم جنگ تیمشروع علما درباره
د. یگردان منسوخ نهیرا در مد اتیآ آنأ  خداوند سپس بود، ممنوع - یاریبس اتیآ

) ۳۹( هیشد؛ آ نازل جنگ صدوراذن در باره هک یا هیآ نیاول کند: می تیروا س قیرصدکابوب

�َُّهمۡ ﴿بود: »  حج« از سوره
َ
ِيَن يَُ�ٰتَلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
ْۚ  أ َ ٱ �نَّ  ُظلُِموا ٰ نَۡ�ِ  �َّ  ﴾٣٩لََقِديرٌ  هِمۡ َ�َ

 نیاول هکر بر آنند یتفس یعلما شتریب نیکد. لیآ یخود م یدر جا ر آنیتفس هک .]۳۹[الحج: 
 . است»  بقره« ) از سوره۱۹۰(  هیآ نی، ھم جنگ صدور اجازه در خصوص هیآ

ۡخرُِجوُهم ثَقِۡفُتُموُهمۡ  ُث َحيۡ  ُتلُوُهمۡ �ۡ ٱوَ ﴿
َ
ۡخرَُجوُ�مۚۡ  َحۡيُث  ّمِنۡ  َوأ

َ
َشدُّ ِمَن  فِۡتَنةُ لۡ َوٱ أ

َ
 َقۡتِل� لۡ ٱأ

ۡ ٱ ِعندَ  َوَ� تَُ�ٰتِلُوُهمۡ  ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�مۡ  َرامِ �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل َكَ�ٰلَِك  ُتلُوُهۡمۗ �ۡ فَٱ َ�َٰتلُوُ�مۡ  فَإِن �ِيهِ�  َح�َّ
 ٓ  .]۱۹۱[البقرة:  ﴾١٩١َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ ءُ َجَزا

 :یعنی »راندند رونیشما را ب هکد و از آنجایشکرا ب آنان د،یافتی دست جا بر آنانکو ھر«
آنھاخواستند تا  هک یا فتنه :یعنی » بدتر است از قتل د و فتنهیبران رونیرا ب آنان« هکاز م

تر و  سخت - است کفر و شرک به دنتانیاز برگردان عبارت هک -دراندازند  آن شما را به
 را بزرگ آن هک است ی، بدتر ازقتل انکمشر کشر است: نیا مراد ای.  است شتنکبدتر از 

 به مسلمانان هیعل انکمشر هک بود یا نجهکآزار و ش مراد از فتنه، انواعا یپندارند.  یم
در  دنیه: جنگک است د آنیمف مهیرک هیآ نیاند: ا از علما گفته یبردند. گروھ یار مک

ْ ﴿ه: ی، با آ مکح نیا بجنگند، سپس فار با شماک هک ز استیشما جا یبرا یصورت  َوَ�ٰتِلُوا
ۡ ٱ  از ھمان»۲۹،۱۲۳، ۵« اتیز آی، و ن.]۳۶[التوبة:  ﴾َكآفَّةٗ  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  َكَما فَّةٗ َكآ ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 مهیرک هیآ هکز و مجاھد بر آنند یعبدالعز بن عباس، عمر شد. اما ابن منسوخ سوره
 جنگ با شما در حال هک یفارک: با  است نیا و مراد آن ستین و منسوخ است مکمح

ر یثک د. ابنیتجاوز نشو بکمرتشان  کشی و انکودکو زنان شتنکاما با  د،یھستند بجنگ
 جنگ ا سببیآاینکه  اند. و در ردهکوارد  الکاش نسخ به ز بر قولین یراز و امام

 اول فر؟ جمھور فقھا بر قولکا محو ی آزار و تجاوز است (جھاد)، دفع یاسالم مسلحانه
و در . «١دارند خود را لیدال ھمھریک  و اند، دوم گربر قولید یو جمع یو شافع

و  هکشھر م حرم: شامل» دینجنگ با آنان« حرم نی: در سرزمیعنی» مسجدالحرام
 محدوده هک ر آنیو غ میو تنع در عرفات شده یگذار نشانه نکاما تا آن رامونیپ

                                                 
 .۲/۱۸۷نگاه کنید به تفسیر المنیر  - ١



  تفسیر انوار القرآن  ۱۵۲

در آنجا با شما بجنگند،  آنان هک مگر آن«باشد  یم کنند، می رامشخص حرم نیسرزم
: اگر آنھا یعنی»  است نیچن افرانکفر کی هکد یشکرا ب آناندند، یجنگ اگر با شما پس

 د.یبجنگ د و با آنانینکپروا ن در حرم دنیز از جنگیبودند، شما ن در حرم آغازگر جنگ
 هیبیحد در صلح اتیآ نید: ایگو یم اتیآ نزول سبب انیدر ب ب عباس ابن

 ردهکخود وفا ن مانیپ بعد به در سال انکمشر هکمتصور بود  را خطر آنیشد ز نازل
 نند.کرا آغاز  بازدارند و جنگ حرم را از ورود به ومسلمانان

ْ نَتَهوۡ ٱفَإِِن ﴿ َ ٱفَإِنَّ  ا  .]۱۹۲[البقرة:  ﴾١٩٢رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
 خداوند«وارد شدند  اسالم و به با شما، دنیاز جنگ »برداشتند اگر دست پس«

 گناھان رااسالمید زیدرگذر ، از آنان صورت آن ز درین، شما نیبنابرا » است آمرزگار مھربان
 برد. یم نیخود را از ب ماقبل

ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ِۖ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ ْ نَتَهوۡ ٱ فَإِنِ  ِ�َّ  َ�َ  إِ�َّ  َ�ٰنَ فََ� ُعدۡ  ا
ٰلِِم�َ ٱ  .]۱۹۳[البقرة:  ﴾١٩٣ل�َّ

شود،  دهیچیپ درھم کبساط شر :یعنی »نابود شود فتنهد تا ینکنبرد  چندان و با آنان«
 یلک به أ خدا از راه مردم فار در بازداشتنک ییتوانا هک متصور است یدر ھنگام نیو ا

و  »باشد یالھ نید فقط نیو د«باشد  منیا شیخو نیبر د یو ھر مسلمان رفته انیاز م
بردارند،  دست کشر ازھا  انسان چون د. پسیر آیز به باطل انیاد و سلطه قدرت
را در بر  -ھرسه  - صالح و عمل ده، عبادتیعق ن:ی. د ستیروا ن با آنان دنیجنگ

و  » ارانکتجاوز جز بر ستم« صورت ، در آنکاز شر »برداشتند اگر دست پس«رد یگ یم
 ارانکستم«د: یگو یم رمهکع ». ستیروان«جنگند  یبا شما م هک جز با آنان دنیجنگ

 ».ورزند یابا م» اهللا اال ال اله« بهیط لمهک از گفتن هکھستند  یسانک

هۡ ٱ﴿ ِ  َرامُ �َۡ ٱ رُ لشَّ هۡ ٱب ْ �ۡ فَٱ ُ�مۡ َعلَيۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  قَِصاٞصۚ  ُرَ�ُٰت �ُۡ ٱوَ  َرامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ  َتُدوا
ْ َوٱ ُ�مۚۡ َعلَيۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ َما بِِمۡثلِ  هِ َعلَيۡ  َ ٱ �َُّقوا ْ عۡ ٱوَ  �َّ نَّ  لَُموٓا

َ
َ ٱأ ۡ ٱَمَع  �َّ  .]۱۹۴[البقرة:  ﴾١٩٤ُمتَّقِ�َ ل

 در ماه ص خدا د: رسولیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
قصد  است، به حرام یماھھا از جمله هکه) یبیحد (سال یھجر ششم سال ذوالقعده

باز  عبهک را از ورود به شانیا انکمشر یول رفتند، هکم یسو به نهیاز مد عمره یادا
 سال القعده یذ ماه در ھمان عبهک به شانیا ساختن با داخل أ خداوند پس داشتند،
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 دربرابر ماه حرام ماه« شد: نازل مهیرک هیآ نیا گاه و آن گرفت قصاص انک، از مشر ندهیآ

 به ردند،ک مالیرا پا آن دند و حرمتیبا شما جنگ حرام : اگر در ماهیعنی » است حرام
 در ماه دنید؛ با جنگینک مثل به را مقابله ینکش ، حرمت رد آنانکبر عمل یمجازات عنوان
 هکو محرم،  ذوالقعده، ذوالحجه یمتوال ماه و سه عبارتند از: رجب حرام ی. ماھھا حرام

در  دنیجنگ هکند یگو یم حرام یماھھا آن به جھت باشد و از آن یم در سال چھار ماه
) ۹( هیما با آ عتیآنھا در شر اما حرمت بود، حرام ÷  میابراھ حضرت عتیآنھا در شر

 است یزیچ مراد از حرمت: »دارند قصاصھا  حرمت و«د. یگرد منسوخ»  توبه« از سوره
 شیخو ا جانی در مالھرکس  است، پس ردهک منع آن به یاحترام یب از فیشر شرع هک

ا ی ظلم بدون :یعنی ند،ک طور ھمانند عمل د با متجاوز بهیقرار گرفت، با مورد تجاوز
 و جمع یشافع امام یرأ نیا هک د،ینما مثل به را مقابله ی، تجاوز ویحرام ابکارت
 ،یمال حقوق یفایو است قصاص ند: گرفتنیگو یگر مید ی. اما فقھا از علماء است یگرید

در حرم،  دنیبا جنگ »ردک یشما تعد بهھرکس  پس«باشد.  یم امکح فیمنحصرا از وظا
 حق »دینک یتعد رد بر اوک یبر شما تعد هک گونه ھمان« حرام ماه ا دریاحرام،  ا در حالی

دارند.  شباھت گرید یکدو، صورتا با نیرا اید زینام یرا تعد یبا تعد مقابله یتعال
دستور  عدالت تیرعا به ھم انکمشر در برخورد با یحت أ خداوند«د: یگو یر میثک ابن
او با  هکد یو بدان« متقابل و عمل یریگ در انتقام »دینکو از خداوند پروا «». داد
 . شیخو و نصرت یاری به » است زگارانیپرھ

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ نفُِقوا
َ
ِ ٱَوأ ْ َوَ� تُلۡ  �َّ يِۡديُ�مۡ  ُقوا

َ
حۡ  لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  بِ�

َ
ْۚ َوأ َ ٱ إِنَّ  ِسُنٓوا ُ�ِبُّ  �َّ

ۡ ٱ  .]۱۹۵[البقرة:  ﴾١٩٥ُمۡحِسنِ�َ ل
با  هک گونه را جھاد ھمانیز »دینک انفاق« یو در راهدر جھاد  :یعنی »خدا در راه«
 یھا نهیھز نیو تأم ز سپاهیتجھ ید برایبا ز ھست، لذا مسلمانانین است، با مال جان

در  یمعنا را به آنان یاز سو مال انفاق ، عدم خداوند بزرگ نند. سپسک انفاق یجھاد
 تکھال خود به را بادستو خود «د: ینما یم یخود معرف دست آنھا به افگندن تکھال

 را فراھم نجات اسباب خود یبرا هکبل د،ینشو تکھال اسباب میتسل :یعنی »دیفگنین
در  ،للها لیسب یآنھا درجھاد ف ردنکن و مصرف اموال داشتن نگاه هکد ید و بدانینک

کند  می رومندیشما ن هیعل را دشمن امر، نیرا ایز است شیخو افگندن تکھال معرض
 ».دارد یم دوست را ارانکویکخدا ن هک« ر آنیو غ مال با انفاق »دینک یکیو ن«
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 هکشد  انصار نازل درباره هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران
 برداشتند. دست أ خدا در راه ، از انفاق یبا قحطسال از روبروشدن پس

﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ِۚ  ُعۡمَرةَ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱَوأ ُ�مۡ  فَإِنۡ  ِ�َّ ۡحِ�ۡ

ُ
ۡ ٱِمَن  َتۡيَ�َ سۡ ٱ َ�َما أ ْ َوَ� َ�ۡ  َهۡدِي� ل  لُِقوا

ٰ  رُُءوَسُ�مۡ  ۡ ٱ َ�ۡبلُغَ  َح�َّ وۡ  ۥۚ َ�ِلَّهُ  َهۡديُ ل
َ
رِ�ًضا أ ذٗ  بِهِۦٓ  َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

َ
ِسهِۦ ّمِن ىأ

ۡ
أ  رَّ

وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن يَةٞ فَفِدۡ 
َ
وۡ  أ

َ
ٓ  �ُُسٖك�  َصَدقٍَة أ ِمنُتمۡ  فَإِذَا

َ
ِ لۡ بِٱ َمتَّعَ �َ  َ�َمن أ َ�َما  جِّ �َۡ ٱإَِ�  ُعۡمَرة

ۡ ٱِمَن  َتيَۡ�َ سۡ ٱ يَّا�ٖ  ثََ�ٰثَةِ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  َ�َمن لَّمۡ  َهۡدِي� ل
َ
 تِلَۡك  ُتۡمۗ رََجعۡ  إَِذا َعةٍ وََسبۡ  جِّ �َۡ ٱ ِ�  �

 ٞ ة ۗ  َعَ�َ ۡهلُُهۥ يَُ�نۡ  لَّمۡ  لَِمن َ�ٰلَِك  َ�ِملَةٞ
َ
ۡ ٱَحاِ�ِي  أ ْ ٱوَ  َراِم� �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل َ ٱ �َُّقوا ْ عۡ ٱوَ  �َّ  لَُموٓا

نَّ 
َ
َ ٱأ  .]۱۹۶[البقرة:  ﴾١٩٦عَِقاِب لۡ ٱَشِديُد  �َّ

رد: ک آمد و سؤال ص خدا نزد رسول یمرد هک است نیا مهیرک هیآ نزول سبب
 یوبرا«شد:  نازل د؟ پسیدھ یز دستور میچ چه به ام عمره مرا در انجاملله! ا ارسولی

آنھا ادا  حقوق ھمه تیرا با رعا و عمره حج :یعنی »دیرسان اتمام به را و عمره خدا حج
.  است واجب یبر و آن رساندن انیپا بست، به احرام ا عمرهی حج بهھرکس  پس د،یینما

 آنھا مستقال و به ازھریک  هک است نیا و عمره حج رساندن اتمام اند: به گفته یبعض
د در یبا عمره یعنی».  قران« و حج»  تمتع« حجبا  ھمراه نه شوند، آورده یجا به ییتنھا

 . است س عمر قول نیادا شود و ا حج یر ماھھایغ
 اتمام به« است: گفته باره نیدر ا اقوال ھمه یبا گردآور» ریالمن«ر یتفس صاحب

از  یزیچ استنک طور تام، بدون آنھا به یاز: ادا است عبارت و عمره حج رساندن
ا ی یآنھا از حاج یدر اثنا احرام از محظورات یزیچاینکه  بدونآنھا و  شرطھا و افعال

و با  -در ظاھر  - آن یشرع مطلوب بر وجه کمناس یبا ادا نیمعتمر سرزند و ا
. و  سر استیم - درباطن - یویدن یقصد منفعت و نداشتن خداوند متعال یبرا اخالص

 ی، ادا مسلمانان هک ھست زین نیانگر اید (اتموا) بید؛ قیآ یبرم از آن هک یمعن نیبجز ا
 آن رساندن اتمام اما از به نموده شروع ششم را عمال در سال و عمره حج کمناس

 ، عمره جھت نید. از ایرسان اتمام آنھارا به کنیفرمود: األ  یخدا پس شدند، بازداشته
بعد که  کسی ؛ به است یگفتن». دیمحصر شد و اگر». «نامند یقضا م را عمره ھفتم سال

 از ورود به ر راهیدر مس از علل رآنیا غی وجود دشمن ای یماریب لیدل به احرام از بستن
 بازداشته هکم ! اگر از ورود به یند. آریگو یم» محصر«شود، اصطالحا  یم بازداشته هکم

ا گوسفند یا گاو یاز شتر  یوانیح :یھد »دینک یسر است، قربانیم یازھد آنچه«د؛ یشد



 ۱۵۵ سوره بقره

 میفقرا تقس انیو م شده ذبح هکدر ملله ا یال شود تا قربه یاھدا م عبهک خانه به هک است
».  است یگوسفند آن نیمترکگاو و  اوسط آن شتر، هیھد نیبرتر«د: یگو یم حسن شود.

در نزد  و آن است یقربان فرود آوردن یجا محل: » دهینرس قربانگاه محل به یو تا قربان«
حج)  یسو به قیطر یط از ادامه شدن (بازداشتهاحصار  محل ، ھمانکو مال یشافع
 دهینرس قربانگاه محل به ی! تاقربان ی. آر است خود حرم ھا، محل ی. اما در نزد حنف است

 هک یسانک ھمه به است یخطاب نیا د.ینساز : خود را حاللیعنی »دیسر خود را نتراش«
دارند  یا یاگر با خود قربان -نند ک ینم خود را ذبح یقربان یتا وقت هک اند، بسته احرام

ا در سر ی مار باشد،یاز شما بھرکس  و« سازند حالل سر، دنید خود را با تراشینبا -
سر  احرام درحال هکا سردرد و ناچار شود ی ،یزدگ شپش چون »باشد داشته یا یناراحت

د ی: بایعنی »ندکب یا یا قربانیبدھد،  یا ا صدقهیرد، یبگ یا د روزهیبا آن فارهک به«بتراشد 
نفر  شش ن، بهیسرزم آن غالب کاز خورا صاع با سه دھد: را انجام لیار ذک از سه یکی
 :کرد. نسیبگ روزه روز، ا سهیند و ک یرا قربان یاگوسفندی ،١بدھد کخورا نکیمس

را  باشد و آن یم مذبوحه وانیح نجا مراد از آنیاست، اما در ا عبادت یمعنا اصال به
 مؤمن هک است یعبادات نیتر فیو شر نیدر حرم، از بھتر وانیح ذبح رایدند زینام کنس
: یعنیر (انتخاب) است، ییتخ یبرا» أو«د. یجو یم تقرب خداوند متعال به آن لهیوس به

 تراشد، یسرم از ذبح ش، قبلیدر سر خو یا یا وجود ناراحتی یماریب لیدل به یسک اگر
 یعذر داشتن بدون هک یسانکدھد و  انجامند و ک ار را انتخابک سه نیاز ا یکید یبا

سر  هک باشند. وآنان یمعذور م م، ھمانند شخصکح نیز در ایتراشند، ن یسر م
 لباس دنیپوش ،ییاز خوشبو - آن ا بدونی یعذر داشتن سبب به -اما  تراشند، ینم
 اند. مکح نیا ز مشمولین رند،یگ یم بھره روغن و استعمال ر احرامیغ

رِ�ًضا﴿ نزول: سبب انیدر ب یبخار  س عجره بن عبکاز  ﴾َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ
 خود مرا بر دوش هک دمیگرد حال یقدر ب ، آن کمناس امیدر ا«فرمود:  هکند ک یم تیروا

 رسول دند.یدو یم ھا بر سر و صورتم شپشکه  حالی در بردند، ص خدا نزد رسول
 زحمت حد به نیتا بد هک ردمک یر نمکدند، فرمودند: فید حال نیمرا بر ا هک صخدا

 روز روزه سه ! فرمودند: پس نه ؟ گفتم: یابیب یتوان یرا م یا گوسفندی، آیباش افتاده

                                                 
باشد. مد:  می ) گرم۲۷۵۱جمھور () گرم و نزد ۲۹۰۰صاع: چھار مد است که نزد حنفی ھا ( -١

 ) گرم است.۶۷۵(
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 گاه و آن ازطعام صاع مین نکیھر نفر مس ن، بهک را اطعام نکینفر مس ا ششی ر،یبگ

رِ�ًضا﴿شد:  نازل من درباره هکبود  . ھمان را بتراش سرت لذا  ،﴾َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ
 در باره آن مک! ح نیمسلم یا یاست، ول شده نازل من درباره مهیرک هیاز آ بخش نیا

ا ی د،یشد منیا دشمن میاز ب : چونیعنی »دیافتی یمنیا چون پس«».  است ز عامیشما ن
، از ١احصار علت ا بهیاز دشمن،  میا بی، یماریب علت د، لذا بهیافتیشفا  یماریاز ب

 »ردیبگ بھره حج یسو به با عمره سکھر  پس«د؛ ینشد باز داشته کمناس رساندن اتمام به
مجددا در  سپس رد،یبگ بھره احرام از عمره، ازمحظورات فراغت سبب بهھرکس  :یعنی

 -نامند  یم تمتع را اصطالحا حج نیا هک -ببندد  دوباره یاحرام حج یبرا حج یماھھا
 هکدر م »ندک یقربان سر باشد،یم ھرآنچه هک« است متمتع یبرحاج :یعنی » بر اوست«

 از محظورات یو و تمتع یریگ بھره سبب به هک یتا نقص حج یبرا بستن بعد از احرام
د یرا در روز نحر (ع یقربان نیا هک است نیشود. و بھتر ا وجودآمده، جبران به احرام

 نبودن لیدل ا بهیمال،  نداشتن سبب به » افتین یا یقربانکه  کسی پس«د ینما قربان) ذبح
 هک ی، از ھنگام حج امیدر ا :یعنی »بدارد روزه روز، سه حج د در ھنگامیبا« یقربان وانیح

بدارد و بھتر  روز، روزه الحجه) سه یذ النحر (روز دھم ومیبندد تا  یم احرام حج یبرا
 گرفتن روزه هکند، چرا کرا آغاز  گرفتن ، روزه الحجه یذ از روز ششم قبل هک است نیا

از  تر منقول حیصح درقول -ز ین قیتشر امیدر ا گرفتن و روزه است روهکم روز عرفه

                                                 
گوید: محرمی که به سبب خوف  می »المناسک ةزبد«عالمه رشید احمد گنگوھی در کتاب  - ١

نامند، اگر  می »محصر«دشمن یا درنده یا به علت غلبه بیماری در راه بماند، در اصطالح او را 
یا قیمت آن را به کسی داده آن را به مکه این فرد محصر مفرد است یا معتمر پس باید یک دم 

بفرستد تا جانور را در حرم ذبح کنند، و تاریخ وقت ذبح باید از قبل معین باشد تا محرم بعد از 
ذبح بتواند حالل شود. برای این ذبح ایام نحر ضروری نیست و اگر برای کسی این دم یا قیمتش 

نشود و یا خودش رفته طواف و سعی و  ح کردهمیسر نباشد، پس تا زمانی که در حرم حیوانی ذب
تواند حالل شود و محصری که قارن باشد دو دم بفرستد و اگر یکی بفرستد از  نمی حلق نکند،

تواند خارج شود. و اگر محصر نتواند دم بفرستد بلکه محصور بماند تا وقتی که  نمی ھیچ احرامی
ست است. آنجا رفته زمان حج را دریابد چه مانع زائل شود و سپس خود او برود، این کار ھم در

 شود، فقط با ذبح حالل می محصرکه  کسی بھتر و اال افعال عمره را ادا کرده حالل شود. و
شود، چه حلق بکند یا نکند. اگر پیش از ذبح حالل شد، یا مطلع شد که ذبح در حرم واقع  می

جنایت واجب است، اگر جنایت نشده بلکه در سرزمین حل واقع شده است، پس بر وی کفاره 
 تکرار شود، باید کفاره ھم مکرر بدھد.
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د یخود با نیو سرزم وطن به » تان از بازگشت روز پس و ھفت« ستیز نیجا - یشافع امام
 توھم نیا دفع یبرا روز، عدد ده ید بر روکیتأ ». است املکروز  ده نیا«د یریبگ روزه
 روز در ھنگام ا ھفتیحج،  امیدر ا روزه روز سه گرفتن انینپندارد؛ م یحاج هک است

د یرا با املکروز  ده نیو ا ستیر نی! او مخ نه بود، ر خواھدیمخ خود، خانه به بازگشت
 یدر ماھھا شخص هک است نی، ا مراد از تمتع شود. پس ینم مک چیھ بدارد و از آن روزه
گردد تا  میمق هکدر م ساخته خود را حالل سپسببندد و  احرام عمره انجام یبرا حج

 هک است بیترت نیبندد. بد یم دوباره یاحرام حج یباز برا هک حج امیا دنیفرارس
 هکرد یگ یم تمتع یامور مباح ؛ از آن دو احرام انیموجود م در مقطع یحاج
 یسک یبرا« تمتع حج » نیا«.  ستین حالل احرام در حال یو یاز آنھا برا گرفتن بھره
 قاتیم تا محالت آن و اطراف هکم از اھل :یعنی »نباشد مسجدالحرام اھل هک است

 - یدر نزد شافع -نباشد  نکسا حرم یو تا دو منزل -ھا  یدرنزد حنف -نباشد 
 یحاج و نه»  تمتع« یحاج نه باشند،» مفرد« یتوانند حاج یفقط م هکم ن، اھلیبنابرا

 هک است یبانیغر یعنی یآفاق حجاج یبرا یفیو تخف لیتسھ را تمتع، در واقعیز » قران«
که  حالی در اند، ردهک سفر را تحمل یھامشقت هکچرا  دارند، رخصت نیا ازبهین

و  اوامرش قیدق تیبا رعا »دیو از خدا بترس«ندارند  یازین رخصت نیا به حرم اھل
خدا  هکد یو بدان« از شما سر زند یتجاوزاینکه  د ازیو بترس اش یخود از نواھ بازداشتن

 کنند. می تجاوز از حدودش هک آنان یبرا » فر استکی سخت

شۡ  جُّ �َۡ ٱ﴿
َ
ۡعلُوَ�ٰتۚٞ  ُهرٞ أ فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ�  جَّ �َۡ ٱ �ِيِهنَّ  فََرَض  َ�َمن مَّ

ۗ �َۡ ٱ ْ َوَما َ�فۡ  ّجِ ۗ ٱ َ�ۡعلَۡمهُ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا ُ ْ فَإِنَّ َخۡ�َ  �َّ ُدوا ادِ ٱ َوتََزوَّ ْوِ� َ�ٰٓ  �َُّقونِ ٱوَ  َوٰىۖ �َّقۡ ٱ لزَّ
ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]۱۹۷[البقرة:  ﴾١٩٧ۡلَ�ٰبِ ۡ�

 است ینیمع یھا حج، در ماه اعمال انجام وقت :یعنی » است ینیمع یھا در ماه حج«
 یرأدر  یول . ذوالحجه و تمام ، عبارتند از: شوال، ذوالقعدهکمال امام یدر رأ هک

 هک یسانک. و  ذوالحجه روز از ماه و ده عبارتند از: شوال، ذوالقعده جمھور علما،
 هیآ نیا ست، بهیزنیجا آن نیمع یاز ماھھا قبل حج یبرا بستن اند: احرام گفته

د خود را یبست، با ماھھااحرام نیا دنیاز فرارس قبلھرکس  ن،یاند. بنابرا ردهک استدالل
 از نظر امام . پس است یشافع امام مذھب نیو ا -گرداند  حالل عمره دادن با انجام

 یھا از ماه قبل یسک، لذا اگر  ستین حیصح نیمع وقت نیجز در ا حج تی، نیشافع
. اما نظر جمھور  حج یبرا گردد نه یم منعقد عمره یبرا یو بست، احرام احرام حج
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ار ک نیا یز است، ولیجا حج یاز ماھھا قبل حج یبرا بستن : احرام هک است نیفقھا ا
 بسته احرام حج یفقط در ماھھا حج یبرا هک است نیا را سنتیباشد ز یم روهکم

 شرط حج احرام هک است نیا حج یھار ماهیدرغ بستن احرام صحت لیشود. اما دل
ھرکس  پس«نماز.  یوضو بر ادا میتقد چون باشد، یزمیشرط بر ادا جا میتقد است، پس

 رد؛ با احرامک شروع حج اعمال به :یعنی »دیگردان الزم بر خودرا  حج ھا، ماه نیدر ا
 نیان، لذا با ایو ب در نطق هیتلب و با گفتن در باطن وقصد حج تیدر ظاھر، با ن بستن

 مقاربت . رفث: در حج » است یرفث نه پس«د یگردان رابر خود الزم ؛ حج امور و مقدمات
 است » یفسوق و نه« است با زنان زشیآم ه، دربارهیناک ولو به گفتن وسخن یجنس

مخصوصا  هک آنچه دادن با انجام است، چه از حدود شرع شدن خارج . فسوق: درحج
در  هک آنچه دادن با انجام و چه -سر  دنیمانند تراش - است احرام، حرام درحال
 یمعنا به ؛ اند: فسوق گفته ی. بعض زنا و ظلم چون - است حرام ر آنیو غ احرام

و  یسکبا  ردنک مجادله جدال: » در حج است یجدال و نه« است دادن دشنام
»  ینھ«جا، ھرسه  در»  ینف« غهی. مراد از ص اوست واداشتن زهیست و به آوردن خشم به

 دادن چون» دیدھ یم انجام هک یریار خکو ھر « است حرام امور در حج نیا :یعنیاست، 
 قیتشو نیدھد. ا یم پاداش شما در برابر آن ن، بهیو بنابرا »داند یرا م خدا آن« یا صدقه
ر کبعد از ذ شر و بر طاعت رکر بعد از ذیخ اعمال دادن بر انجام است یبیو ترغ

 لسانه من ونـمـمسلـال وسلم هك�س قىض من« است: آمده فیشر ثی. در حد تیمعص
از آزار  نیداد و مسلم انجام را حجش کمناس سکھر « .» ذنبه من ما تقدم ده، غفر هل�و

 یبرا »دیریبرگ و توشه«. »شود یم دهیآمرز اش گذشته گناھان بودند، در امان و دستش زبان
 . سفر حجتان

 خانه حج ما به گفتند: چگونه یمن) می ی(اھال از اعراب یبرخ نزول: سبب
؛  ستین نکمم نیدھد؟! ا ینم ما نان م، اما او بهینک یو قصد او را م رفته پروردگارمان
رفتند  یم حج به یزادوبرگ بدون امر، نیاز ا نانیبا اطم دھد. پس یم مان یقطعا او روز

 یمعنا هکفرمود  اعالم أ . لذا خداوند مینک یم لکتو سبحان یگفتند: ما بر خدا یو م
 نیبھتر قتیدرحق هک« دیرد و فرمود: بدانک یار نھک نیرا از ا شانیو ا ستین نیا لکتو

 یارک ا،یدن توشه نیوبھتر آخرت یسرا یبرا توشه نیبھتر یعنی » است یتقو توشه
باز  از مردم کمک درخواست و او را از داده یاری یتعال حق یرا بر تقوا انسان هک است



 ۱۵۹ سوره بقره

 ز؛ خالصیھر چ و لب است لب الباب: جمع »دینکپروا  ! از من خردمندان یو ا«دارد 
 اند. گفته ؛ لب عقل به جھت نیاست، از ا آن شده

ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  َس لَيۡ ﴿
َ
ْ  أ ّ�ُِ�مۚۡ  ّمِن فَۡضٗ�  تَۡبَتُغوا ٓ  رَّ فَۡضُتم فَإَِذا

َ
 َعَرَ�ٰتٖ  ّمِنۡ  أ

ْ ذۡ فَٱ َ ٱ ُكُروا ۡ ٱِعنَد  �َّ لَِمَن  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن ُكنُتم �ن َكَما َهَدٮُٰ�مۡ  ُكُروهُ ذۡ ٱوَ  َراِم� �َۡ ٱ َمۡشَعرِ ل
آٱ  .]۱۹۸[البقرة:  ﴾١٩٨ّلِ�َ لضَّ

 اظ،کع فرمود: هک است شده تیروا س عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 رونق کمناس امیدر ا هکبود  تیجاھل در دوران یبازار تجارت و ذوالمجاز، سه مجنه
نند، ک تجارت حج امیدرااینکه  از گرفت، اما بعد از اسالم، مسلمانان یخود م به یخاص

بر «شد:  نازل پس نمودند، سؤال ص خدا مورد، از رسول نیردند و در اک گناه احساس

را با  یروز و طلب و تجارت »دییبرآ پروردگارتان یروز در طلب هک ستین یشما گناھ
د یشود، و نبا لیتبد شما در حج یاصل مقصد به د تجارتینبا یول د،یجا گردان یک حج

 یسو به » از عرفات و چون«نجامد یب شما حج در اعمال ینقصان به تجارت به تیمشغول
بر  - در آن توقف یعنی - را وقوفیز در عرفات بعد از وقوف »دینمود وچک« مزدلفه

 فیشر ثیدر حد هک باشد، چنان یم حج انکار نیازمھمتر عمل نیو ا است فرض یحاج
 روز نھم یعنی - روز عرفه هکشود  یم خاطرنشان».  است عرفه ھمان حج«است:  آمده

 هک شود. چنان یم دهیبخش در آن بزرگ و گناھان داشته یبزرگ لتیفض - الحجه یذ
 تعداد را در آن نیشتریب أ خداوند هک یروز چیھ« است: آمده فیشر ثیدرحد
دند، از ینام نام نیا را به عرفات...».  ستین روز عرفه چون د،یآزاد نما دوزخ ازآتش

 از عرفات ! چون یآر کنند. می دایپ شناختو  گر معرفتید یکبا  در آن مردم هکرو  آن
 ینمازھا یگفتن) وادا یک(لب هیبا تلب »دینکاد ی خدا را در مشعرالحرام«د ینمود وچک

 بعد از نماز بامداد. ردنک مغرب، عشاء و بامداد و دعا
 قرار گرفته بر آن امام هک است مزدلفه نیدر سرزم قزح وهک محل مشعرالحرام:

 را برآن الحجه یذ و نماز بامداد روز دھم الحجه یذ عشاء روز نھمو  مغرب یونمازھا
 یتاواد عرفه از تنگه مزدلفه وهکدو  انی؛ م اند: مشعرالحرام گفته یبعض کند. می اقامه

»  حرام«را  و آن است عبادت یبرا ینشانگاھ چون دند،ینام» مشعر«را  محسر قراردارد. آن
 فیشر ثیشود. در حد انجام د درآنینبا هیمنھ اعمالو  است حرمت یدارا چون دند،ینام
 ستادند،یر و دعا اکذ به درمشعرالحرام ص خدا رسول« است: آمده مسلم تیروا به
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 » است نموده شما را راه هک آن رانهکش د بهینک ادشیو «». شد امال روشنک صبح هک چندان
 تیو شما را ھدایکن یتیھدا به هک چنان و،یکن یرکذ را به د خداوند متعالینکر کذ :یعنی

 نهیآ و ھر«رد ک تانیراھنمون شیخو حج کو مناس نید امکھا واح نشانه یسو نمود و به
 عبادت را بهی؛ ز در عمل و ھم دهیدر عق ھم »دیبود« حق از راه » گمراھان ن، ازیاز ا شیپ

 د.یگرفت یم و شفاعت پرستش و آنھا را به بوده مشغول بتان

﴿ ْ �ِيُضوا
َ
فَاَض  َحيُۡث  مِنۡ  �ُمَّ أ

َ
ْ سۡ ٱوَ  �َّاُس ٱ أ ۚ ٱ تَۡغفُِروا َ َ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾١٩٩رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]۱۹۹[البقرة: 
 لی(قبا آن شکی ھم لیو قبا شیقر است: شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

 نیا هی. آنھا درتوج در عرفات ر مردمیردند و ساک یم وقوف حمس)، قبال در مزدلفه
.  میاو ھست نانینش و حرم» للها اھل«! ما  میستین ر مردمیگفتند: ما مانند سا یم ارشانک

 انیم یبرابر و مساوات اصل برداشته انیرا از م ضیتبع نیشد و ا نازل مهیرک هیآ پس
 روانه مردم« انبوه » هکجا  از ھمان سپس«د: یرا بر پا و استوار گردان مسلمانان ھمه

 جمرات یرم یبرا دیروز ع : در صبحگاهیعنی!  شیقر یا »دیشو روانهز یشوند، شما ن یم
 د.یشو روانه یمن یسو به از مزدلفه

وقصور  یوتاھکآنھا از  ھمه در انجام و انسان ار استیبس حج اعمال هکو از آنجا 
و از « فراخواند: آمرزش طلب را به مؤمنان ن،خداوند متعالیبنابرا ستین یخال

 قبول و مواضع رحمت نزول نک، در اما گناھانتان یبرا »دیبخواھ خداوند آمرزش
» داالستغفاریس« یدعا خواندن هک د دانستیبا » است مھربان خدا آمرزنده هک«دعا 
د یس«است:  آمده فیشر ثیدارد. در حد یخاص لتیاوقات، فض نجا و در ھمهیدر ا

 نا عبدكأو خلقت� نتأال إ � ال ر� نتأ ا�«د: یبگو بنده هک است نیاالستغفار ا
 بنعمتك لك بوءأرش ما صنعت،  من عوذ بكأاستطعت،  ما ووعدك عهدك ىلعنا أو

 در شب دعا را نیا سکھر« .» نتأال إ يغفر اذلنوب ال نهإف بوء بذنيب، فاغفر�أو يلعَّ 
بخواند و در  را در روز آنھرکس  شود و یم رد؛ وارد بھشتیبم شب بخواند و در آن

 رسول چون هک است آمده مسلم حیدر صح». شود یوارد م بھشت رد؛ بهیبم روز آن
ردند. ک یم مغفرت طلبأل  یبار از خدا شدند؛ سه یم از نماز فارغ ص خدا
 شیخو امت یبرا روز عرفه در شامگاه ص حضرت آن هککند  می ر نقلیجر ابن

 خواستند. آمرزش
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َ�ِٰسَكُ�مۡ  ُتمفَإَِذا قََضيۡ ﴿ ْ ذۡ فَٱ مَّ َ ٱ ُكُروا وۡ  َءابَآَءُ�مۡ  رُِ�مۡ َكِذ�ۡ  �َّ
َ
َشدَّ  أ

َ
 فَِمنَ  ذِۡكٗر�ۗ  أ

ٓ  �َّاِس ٱ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َمن َ�ُقوُل َر�ََّنا  .]۲۰۰[البقرة:  ﴾٢٠٠َخَ�ٰقٖ  مِنۡ  ِخَرةِ �ٱِ�  ۥَوَما َ�ُ  َيا�ُّ
دقربان) از یع ینحر (روزھا امیدر ا : چونیعنی »دیرا ادا نمود تانکمناس چون پس«

جمرات، ذبح،  یاز: رم است روزھا عبارت نیا اعمال هک د،یشد فارغ حجتان اعمال
شتر یا بھتر و بی د،ینک یادمیرا  پدرانتان هک گونه ھمان پس« افاضه سر و طواف دنیتراش

 ».دینکاد یاز آن، خداوند را 
 از حج چون هکبود  نیا اعراب رسم است: آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

و  انکایستادند و از مفاخر نیا یم جمرات در محل شدند، یم فارغ شیخو
 ار بهک نیابه جای  را آنان متعال یخدا پس گفتند، یم سخن شیخو گذشتگان مناقب

 ، در الوداع در حجه ص خدا رسول هک میشو یادآور میفرا خواند.  شیاد خویو  رکذ
 گونه نیا کتر را به اعرابو  راد نمودهیا یا ، خطبه قیتشر امیروز از ا نیدوم

 ر��م نإ!  يها انلاسأ«است:  شانیا فیشر ثیحد نیا ھا فراخواندند و آن یفخرفروش
عر�، وال  ىلع يـمـي، وال لعجـمـعج ىلع لعر� ال ال فضلأواحد،  با�مأ ن�واحد، و

 یا« »اهللا رسول ؟ قالوا: بلغغُت بلَّ أ، یال باتلقوإر محأ ىلعسود سود، وال ألأ ىلعر محأل
گاه یکی پدرتان گمان یو ب است یکی پروردگارتان گمان ی! ب مردم را بر  یعرب هکد یباش است، آ
 ستین یا یو برتر فضل چیھ را بر سرخ اهیس و اهیرا بر س ، سرخیرا بر عرب یو عجم یعجم

 .»نمود ابالغ ص خدا ! رسول یصدا گفتند: آریک ؟ ھمه ام ردهک ا ابالغی. آ یتقو مگر به
 و نکما عطا  ا بهیدن نیند: پروردگارا در ھمیگو یم هکھستند  یسانک پس، از مردمان«
 آخرت در یا بھره یسانک نیچن یبرا :یعنی » ستین یبینص در آخرت شیبرا هک آن حال

 . استیدن نیھم محدود و محصور بهشان  غم و ھم را تمامیرا بطلبند ز آن هک ستین
 اند.شده یا نھیدن دعاھا بر طلب ساختن از محدود ، مسلمانان مهیرک هیآ نیدر ا

ترین  بزرگ و آمالھای  منت ا رایدن هک است یسانکگر  وھشکه، نیآ نیا پس
 دھند. یقرار مشان  ھدف

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ ٓ  َ�ُقوُل  مَّ �ۡ ٱ ِ�  َءاتِنَا َر�ََّنا  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
 .]۲۰۱[البقرة:  ﴾٢٠١�َّارِ ٱ

و در  یکن ا بھرهیما در دن ند: پروردگارا! بهیگو یم هکھستند  یسانک و از آنان«
مؤمنانند.  نانیا هک »بدار درامان دوزخ عطا فرما و ما را از عذاب یکن بھره ھم آخرت
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 بایز یھمسر چون کنند، می ا طلبیدر دن ارانکویکن هک است ییزھایا: چیدن یکن بھره
آخرت:  یکن . و بھره تیو عاف یو سالمت زهکیپا ییصالح، روز یفرزندان سته،یو شا

 در آن أ خداوند هک است ییھا یزگکیگر پایو د نی، حور ع پروردگار رحمان یخشنود
 و مسلم یبخار تیروا به فیشر ثی. در حد است داده ار وعدهکویکن زگارانیپرھ یبرا

ربنا « یدعا نیھم خواندند، یرام آن ص خدا رسول هک ییدعا نیشتریب«است:  آمده
 بود.» اتنا...

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ا نَِصيٞب  لَُهمۡ  �َِك أ ْۚ  ّمِمَّ ُ َوٱ َكَسُبوا  .]۲۰۲[البقرة:  ﴾٢٠٢َساِب ۡ�ِ ٱَ�ِ�ُع  �َّ
 را آنان«ور کمذ یو دعا با حج »اند آورده عمل به هک آنچه« جنس »از هکنانند یا«
 مشغول خود به یگریار دکاز  یارکرا او را یز » است الحساب عیسرلله و ا است یا بھره

روز  نصف را درمدت خلق ؛ او تمام است آمده فیشر ثیدر حد هک و چنان گرداند، ینم
 کند. می ا محاسبهیدن امیاز ا

ْ ذۡ َوٱ﴿ َ ٱ ُكُروا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ۡعُدوَ�ٰٖت�  � َل  َ�َمن مَّ رَ  َوَمن َعلَۡيهِ  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َ�َعجَّ خَّ

َ
 فََ�ٓ  تَأ

� ٱِن لِمَ  َعلَۡيهِ�  إِۡ�مَ  ْ ٱوَ  �ََّ�ٰ َ ٱ �َُّقوا ْ عۡ ٱوَ  �َّ نَُّ�مۡ  لَُمٓوا
َ
ونَ  إَِ�ۡهِ  �  .]۲۰۳[البقرة:  ﴾٢٠٣ُ�َۡ�ُ

و  دوازدھم ازدھم،ی یاند از: روزھا عبارت هک »دینکاد ی نیمع ییو خدا را در روزھا«
 امی، ا یاختالف چیھ یو ب بوده یدر من جمرات زدن یروزھا هک الحجه یذ زدھمیس

 در ھنگام حجاج ر گفتنیبکاند؛ ت مأمور شده بدان هک یرکذ باشند. البته یم قیتشر
و  در مناطق نیر مسلمیسا گفتن ریبک، و تیھا) در من زهی(سنگر جمرات زدن

تا بعد از نماز  روزعرفه ر آن، از صبحیبعد از نمازھا و غ جھان در تمام شانینھایسرزم
اینکه  جز برابرند، ر آنیوغ یر، حاجکذ نی. و در ا است قیتشر امیروز از ا نیآخرعصر 

ھرکس  پس«گوید  می هیتلب درآن یاما حاج د،یگو یر میبکت ، در روز عرفه یر حاجیغ
داد  انجام »را در دو روز« مربوطه اعمال ن،یو بنابرا یاز من شدن خارج به »ردک شتاب

 یرا زد و از من ق، جمراتیتشر امیاز ا روز دوم درھرکس  :یعنی » ستیبر او ن یگناھ«
ز زد، ین را در روز سوم و جمرات »ردکر یتأخ سکوھر « ستیبر او ن یرفت، گناھ رونیب

و  است مباح صورتھردو  چون » ستیبر او ن یگناھ«زین نمود، وچک یاز من گاه آن
روز  و سه شب سه مدت به یدر من باشد. اما ماندن یم ریامر مخھردو  انیم یحاج

، از  شیخو و در حج » است ردهک شهیپ یتقوکه  کسی یبرا« جمرات، بھتراست زدن یبرا
 یتقو شیخو در حج هکرد یگ ینم تعلق یسک به گناه :یعنی.  است خدا پروا داشته
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بعد از  هکرد یگ ینم تعلق یسک به ند: گناهیگو یم آن یدر معن یبعض باشد. داشته
د و ینکو از خدا پروا «زد یبپرھ گناھان ند و از تمامک تیرا رعا یتقو از حج بازگشتن

تان  اعمال شما را در برابر در آخرت، پس »د شدیاو محشور خواھ شگاهیدرپ هکد یبدان
 دھد. یجزام

 عمده انیب به - ۲۰۳تا  ۱۹۶ هیاز آ یعنی - هیآ در ھشت ، خداوند متعال سان نیبد
ات، نظر فقھا را یآ ما در ضمن هک.  در آنھا پرداخت شیخو و ارشادات و عمره حج امکاح

 .١میردک نقل اجمال بود، به مجال هکز تا آنجا ین
 لیواسماع میابراھ ، از زمان تیجاھل اعراب انیدر م حج کمناس هک ر استکذ قابل

از  راتکو من کشر انواع آمد؛ بعد از زدودن هکز ین و اسالم بوده شناخته السالم ھمایعل
ادآور یرا افزود.  کاز مناس یبرخ در آن یول رد،کخود ابقا  حال را به آن، آن دامن

 نیبا ا بر مسلمانان یھجر ششم را در سال حج ضهی، فر خداوند متعال هک میشو یم

ِ ﴿اش:  فرموده ، .]۹۷[آل عمران:  ﴾َسبِيٗ�  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱَمِن  ۡيِت ۡ�َ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
 امارت به یھجر نھم در سال دادند، انجام مسلمانان هک یحج نید و اولیگردان فرض

 حج عازم یھجر دھم خود در سال ص خدا رسول سپس بود، س قیر صدکابوب
چھار  عمرشان در تمام ص حضرت آن نیآوردند. ھمچن یجا رابه کدند و مناسیگرد

 بود: القعده یذ آنھا در ماه ھمه هکاند  آورده یجا ر را بهیز عمره
 . ششم سال القعده یه، در ذیبیحد عمره -۱
 . ھفتم سال القعده یقضاء، در ذ عمره -۲
 . ھشتم سال القعده یجعرانه، در ذ عمره -۳
 . دھم سال القعده یبا حج، در ذ ھمراه عمره -۴

 است یحج یبا ادا در رمضان، معادل یا عمره یادا«است:  آمده فیشر ثیدر حد
 ».باشد شده انجام با من ھمراه هک

نظر  اختالف عمره تیدر فرض یول نظر، اتفاق حج تیعلما در فرض ه:ک د دانستیبا
ھا و  کی. اما مال است فرض حج ز چونین ند: عمرهیگو یھا م یھا و حنبل یدارند. شافع

 از حج یک دامک هک باره نیعلما در ا نی. ھمچن است سنت عمره هکھا بر آنند  یحنف
بر  نظر دارند. احناف اختالف دارد؛ یشتریب لتیو فض است بھتر» و مفرد قران، تمتع«

                                                 
 تفصیل این احکام را باید در کتب جست. -١
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ھا  کیمال». مفرد« حج و بعد از آن»  تمتع« حج است، سپس افضل»  قران« حج هکآنند 
 سپس ،» تمتع« بھتر از ھمه هکھا برآنند  یند و حنبلیگو یرام آن سکھا ع یو شافع

 است:  نیا اجمال به و قران تمتع افراد، فی. تعر است»  قران« حج و بعد از آن» افراد«
بعد از  عمره یبرا بستن احرام حج، سپس یفقط برا بستن افراد: احرام حج -۱

 . است حج رساندن اتمام به
 بستن از: احرام است و عبارت است یآفاق یحاج تمتع: مخصوص حج -۲

 هکاز م حج یبرا بستن احرام قات، سپسیاز م حج یھادر ماه عمره یبرا
 . رمهکم

 ابهی ببندد، جا احرام یک با ھم و عمره حج یبرا شخص هک است قران: آن حج -۳
 حج یھاو در ماه سالیکدر  - را در آن یگرید سپس ببندد، از آنھا احرام یکی

 گرداند. داخل -
 م: ینک یم اشاره اتیآ نیدر ا ر شدهکذ امکاح وار به طور فھرست نجا بهیدر ا

 . و عمره حج املکو  تام یادا -۱
 .گذشت آن فیتعر هکاحصار،  مکح -۲
 . بستن احرام -۳
 . یھد ذبح -۴
 . احرام سر در حال دنیه) تراشی(فد یجزا -۵
 . تمتع حج هیفد  -۶
 . حج وقت  -۷
 . مسجدالحرام مانیمق مکح  -۸
 . احرام ممنوعات  -۹

 . در حج تجارت  -۱۰
 . در حج یجاھل ازاتیامت یو نف و مساوات یبرابر اصل  -۱۱
 . ر در حجکدعا و ذ  -۱۲
 . استغفار در حج  -۱۳
 . جمرات یرم  -۱۴
 . عرفه به وقوف  -۱۵
 . حج امیدر ا آن و اوقات رگفتنیبکت  -۱۶



 ۱۶۵ سوره بقره

 . گفتن هیتلب  -۱۷

�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱِ�  قَۡوُ�ُۥ ِجُبَك َمن ُ�عۡ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ َ ٱ هِدُ َو�ُشۡ  َيا�ُّ ٰ َما ِ� قَلۡ  �َّ َوُهَو  بِهِۦَ�َ
 ُّ�َ

َ
 .]۲۰۴[البقرة:  ﴾٢٠٤َصامِ ۡ�ِ ٱ�

از  »آورد یم شگفت ا بهیدن یزندگان تو را درباره او، سخن هک ھست یسک و از مردمان«
. مراد از آنان: منافقانند  ر استیو خ مانیانگر ایتو و نما طبع باب سخنش هک یرو آن
 دارند. یم فر را پنھانکار و کرا آش مانی، ا نکیو نم چرب با سخنان هک

 نام به یمنافق دربارهاست،  آمده نزول سبب انیدر ب هک چنان مهیرک هیآ نیا
 شیخو نیریش با سخنان آمده ص خدا نزد رسول هکشد  نازل»  قیشر بن اخنس«

ھای  زمین خود، برگشت در راه شد، خارج از نزدشان هک نیرد و ھمک یاظھار مسلمان
 د.رکو نابود  یرا پشان  چھارپایان و را سوزانده مسلمانان یزراعت
 یجد ییسوگندھا :یعنی »ردیگ یم گواه دارد، دلدر  خدا را بر آنچه« منافق آن »و«

 محبوب من قدر در قلب شما چه هک است گواه د: خدایگو یم ص امبریپ خورد و به یم
 آن و حال« ! وفادار و متعھد ھستم اسالم به اندازه چه من هک است ا خداگواهید! یھست

 ». است دشمنان نیتر او سخت هک

ٰ َسَ�ٰ ِ� ﴿  ٱ�َذا تََو�َّ
َ
ۚ لنَّسۡ ٱوَ  ۡرَث �َۡ ٱ َوُ�ۡهلَِك  �ِيَها ِسدَ ِ�ُفۡ  �ِض ۡ� ُ ٱوَ  َل َ� ُ�ِبُّ  �َّ

 .]۲۰۵[البقرة:  ﴾٢٠٥َفَسادَ لۡ ٱ

خود  توان وشد با تمامک یو م »شتابد یم«! ص محمد یاز نزد تو ا »برگردد و چون«
ر و کو م ییذایوا ارانهکخراب اعمال ی، سازماندھ یرانگریبا و »دیفساد نما نیدر زم هک«

 فساد را دوست را نابود سازد و خداوند و نسل شتکو « نیمسلم هیعل ینیچ توطئه
 موجب هک آنچه انیم یفرق چیھ یب شود، یم فساد را شامل انواع ھمه ر،یتعب نیا »ندارد

 ستمگر به چون هک است نیاند: مرادا گفته ی. بعض استیا در دنی نیدر د یفساد و تباھ
را  باران ز او،یفسادانگ تیمکبر اثرحا أ خداوند ند،کفساد  نیدر زمبرسد و  ومتکح

 گردند. یم ھا تباه نابود و نسل شتزارھاک امر، نیا سبب دارد و به یبازم قیاز خال

َ ٱ تَّقِ ٱ�ذَا �ِيَل َ�ُ ﴿ َخَذتۡ  �َّ
َ
ةُ لۡ ٱ هُ أ ِ  عِزَّ ُمۖ  بُُهۥفََحسۡ  ثِۡم� ۡ�ِ ٱب ۡ ٱ َوَ�ِۡئَس  َجَهنَّ  ﴾٢٠٦ِمَهادُ ل

 .]۲۰۶[البقرة: 
 :یعنی »شاندک یم گناه بر او را بهکو ت ن، نخوتکشود؛ از خدا پروا  او گفته به و چون«
 یو درقلب هک یخاطر گناھ به دارد، یپند و اندرز باز م او را از قبول ینیب بزرگ خود



  تفسیر انوار القرآن  ۱۶۶

 گناه رابه یو بر او، نفس یھوا یرگیو چ ا: غلبهیباشد.  یم نفاقش و علت است
 یبرا جھنم پس« گردد یفر مک بک، مرت ینیب بار و خود بزرگکا: از سر استیدارد.  یوام

 شده مھاد: بستر آماده » است یبد آرامگاھ و چه« یو سزا و عقاب عنوان به » است او بس
 را محلیشد ز دهینام نام نیا شخند بهیو ر مکتھ یاز رو و جھنم است خواب یبرا

 د.باش یفار مکاستقرار 

ِۚ ٱ َضاتِ َمرۡ  تَِغآءَ بۡ ٱ َ�ۡفَسهُ  يَمن �َۡ�ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ُ ٱوَ  �َّ [البقرة:  ﴾٢٠٧عَِبادِ لۡ بِٱ رَُءوُفۢ  �َّ
۲۰۷[. 
واز  »فروشد یخدا م یخشنود طلب یخود را برا جان هک است یسک مردم انیو از م«
 س بیازصھگذرد.  یر مکاز من یو نھ معروف جھاد و امربه چون یدر اعمال شیخو جان
 به قصد ھجرت هکاز م فرمود: چون هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 نیسرزم به هک یھنگام ! بیصھ یگفتند: ا من به انیشیردم، قرکرا  ص امبریپ یسو

؟  یشو یم ما خارج انیاز م ثروت و با مال نونکو ا ینداشت یو ثروت مال چی، ھیما آمد
شما  را به گفتم: اگر مالم آنان به ! پس میدھ یتونم ار را بهک نیا ھرگز اجازه هکخدا  به

باز  را بر من و راه دادم آنان را به مالم گاه ! آن یگفتند: آر د؟یرو ینار مک از سر راھم بدھم،
 ص خدا رسول هک نیدم، ھمیرس ص خدا نزد رسول نهیمد به تا ردمک تکردند. حرک

 هیآ نیا گاه آن !»را برد معامله ییحیابا را برد، معامله ییحیابا« فرمودند: دند،یمرا د
ھر  درباره مهیرک هیآ نیا هکثر علما بر آنند کا«د: یگو یر میثک اما ابن شد. نازل مهیرک

 بندگانش به و خدا نسبت«».  است شده نازل کند، می اریکپ أ خدا در راه هک یمجاھد

شتر یب و به ردهک تیعنا میعظ یپاداش، کاند در برابر عمل آنان به پس»  است مھربان
 برآنان شیخو و احسان رحمت رانک یب گرداند و از خوان ینم لفشانکم ازحد توانشان

شد تا  یم ریو فراگ غالب نیدر زم مفسدان نبود، شر گروه نیسازد و اگر چن یر میسراز
 ماند. ینم یباق یصالح گر در آنید هکبدانجا 

 یوھشدار لی، دل مهیرک هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نیا مکح انیدر ب کیمال یعلما
شھود و  در احوال و تفحص قیتحق ا و ضرورتیو دن نیاط در امور دیاحت تیبر رعا است

 و جست ار آنانک باطن ند تا ازک عمل مردم ظاھر احوال د بهینبا مکحااینکه  و قضات
 ظاھر عمل به ه:ک است نیا - گفته یقرطب هک چنان - حیصح باشد. اما قول ردهکجو ن

 یدر بخار هک س عمر فرموده نیا لیدل به ار شود،کآش آن خالف هک گاه شود تا آن یم
 شما را بر آن نونکا و ما ھم است شده قطع ی! ھمانا وح مردم یا« است: شده تیروا
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ر را یما خ بهھرکس  پس شود، یار مکما آش شما بر از اعمال هک مینک یم مؤاخذه یزیچ
 اسرار نھان و ما را به میگردان یم یکخود نزد به و دهیگردان منیساخت، او را اار کآش
را  یما بد بهھرکس  وکند  می او را نھان خود حساب أ و خداوند ستین یارک یو

 ارمک هکد یم، ھرچند بگوینک یم قشیتصد و نه میگردان یم منیاو را ا ار ساخت، نهکآش
 ». وستیکن در نھان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ دۡ ٱَءاَمُنوا لۡ ٱِ�  ُخلُوا ْ ُخُطَ�ِٰت تَتَّبِ  َوَ�  فَّةٗ َكآ مِ لّسِ يۡ ٱُعوا  ۥإِنَّهُ  َ�ِٰن� لشَّ

بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ   .]۲۰۸[البقرة:  ﴾٢٠٨مُّ
 افرانکمؤمنان،  فهیطا سه به مردم شدن میاز تقس سبحان یخدا هک بعد از آن

 جا به یک ! ھمه مؤمنان یا«دھد:  یم فرمان نیرا چن مؤمنان کنیا رد،کاد ی ومنافقان
 د، بهییدرآ اسالم نییآ خود به یتمام و به اسالم یتمام به :یعنی »دییدرآ اسالم نییآ

 از مفسران ی. برخ اسالم ھا و فروع و شاخه انکار ھمه خود و بهھای  دل زبانھا و
شود:  یم نیچن یمعن صورت نیدر ا هک دانند، یم» ادخلوا«از  را حال»  افهک«
اما «د: یگو یر میثک د. ابنییدر آ اسالم به یتمام شما به ! ھمه مسلمانان یا

 و شخص ستیر نیپذ هیتجز ! اسالم یآر».  است اول یمعن ھمان حیصح یمعنا
د یا بای پس ا رد ندارد،ی رشیپذ ، قدرت اسالم یو قطع ثابت امکدر برابر اح مسلمان

ھای  گام و از« است خارج آن یتمام به از اسالماینکه  ای رد،یبپذ آن یتمام را به اسالم

از  و شمشکو  ا در اختالفین، یدر د یافگن و تفرقه هیدر تجز »دینکن یرویپ طانیش
دھد،  یشما دستور م شما به ساختن گمراه با ھدف طانیش هک یو گناھان شبھات
 ». ار شماستکآش او دشمن هک«د یاو نروھای  راه د و بهینکن اطاعت

ْ عۡ ٱفَ  ّيَِ�ُٰت ۡ�َ ٱ َجآَءتُۡ�مُ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ُتمفَإِن َزلَلۡ ﴿ نَّ  لَُموٓا
َ
َ ٱأ  ﴾٢٠٩َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ

 .]۲۰۹[البقرة: 
 انحراف د و از آنیلنگ حق راه به شما از رفتن یو پا »دیشد و اگر دچار لغزش«
 لیشما دال یبرا هک از آن پس«د یردکدا یپ شیگرا طانیشھای  راه و به دهیورز
 خداوند هکد یبدان« است بر حق انتخاب گانهیاسالم،  ورود بهاینکه  بر »ارآمدکآش

 حق و جز به » است مکیح«گرداند  یاز شما او را عاجز نم گرفتن و انتقام است » غالب
 رد.یگ ینم انتقام

لله عبدا درباره مهیرک هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران
 آنان هک یھنگام شد، بودند نازل شده مشرف اسالم به هکھود یاز  ارانشیو  سالم بن
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ردند و گفتند: ک راھتکر شتر اظھار یو ش داشتند و از گوشت را بزرگ روز شنبه
 آن بزرگداشت ما به م، پسیدار یم را بزرگ ما آن هک است یروز روز شنبهلله! ا ارسولی

 به د تا شبانگاهیدھ ما اجازه است، لذا به أ خداوند تابکز ین د، توراتیدھ را اجازه
 شد. نازل مهیرک هیآ هکبود  نی! ا میزیبپاخ آن قرائت

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن إِ�َّ
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
ُ ٱ يَأ ۡ ٱوَ  َغَمامِ لۡ ٱ ّمِنَ  ِ� ُظلَلٖ  �َّ  ٱَوقُِ�َ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل

َ
�ۡ ۚ �َ�  ۡمُر

ِ ٱ  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ
ُ
 .]۲۱۰[البقرة:  ﴾٢١٠ُمورُ ۡ�

خدا اینکه  ر ازیغ«اند  سر باز زده اسالم نییآ از ورود به هک آنان »شندک یانتظار نم«

اینکه  جز شندک یانتظار نم :یعنی.  و عذاب و حساب یینھا یداور یبرا »دیایب نزدشان
 یبرا»  آمدن« صفت اند: ما به گفته سلف ید. علمایفرود آ برآنان ا عذابشی یامر و

و  فیتحر است، بدون شده انیب اتیاز آ ر آنیو نظا مهیرک هیآ نیدر ا هک أ خداوند
خداوند متعال،  صفات در باره قول ! ی. آر میدار مانی، ا لیو تمث فکییو ت لیتعط

 و نه در صفات در ذات، نه نه ست،یھمانند او ن یزیاوست، چ ذات در باره قول ھمچون
 نیشند جز اک یانتظار نم اند، سرباز زده اسالم نییآ ورود بهاز  هک آنان »و«.  در افعالش

در « منحرفان نیدر مورد ا أ خدا نیفرام یاجرا یند برایایب » فرشتگان« هکامر را 

خواھد  سره یک« ناخواه خواه یداور »ارکو « قیو رق کو ناز »دیاز ابر سپ ییبانھایسا

در آخرت،  »گردد یخدا بازم ارھا بهکو سرانجام، « رفتیپذ خواھد تحقق و عذابشان »شد
 دھد. یم مناسب ییجزاشان  اعمال در برابر مردم ھمه به یتعال حق گاه آن

 حال واصالح توبه یسو د بهیبا یماینکه  به مؤمن یبرا است یا اشاره مهیرک هیآ نیا
 او را امتیق اتشیح را اگر در دورانیند زکر نیاو را غافلگ یالھ بشتابد تا عذاب شیخو

 . خواھد ساخت رشیغافلگ دارد، یم بازش صالح از عمل هک ییماریا بی مرگ ر نسازد،یغافلگ

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َسۡل ﴿ ِۢ  ّمِنۡ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهم َ�مۡ  إِۡسَ� ۡل  َوَمن بَّيِنَةٖ�  َءايَة ِ ٱ نِۡعَمةَ  ُ�َبّدِ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  �َّ
َ ٱ فَإِنَّ  َجآَءتۡهُ   .]۲۱۱[البقرة:  ﴾٢١١عَِقابِ لۡ ٱَشِديُد  �َّ

از  !ص محمد یا » میداد آنان به یروشن یھا ار نشانهیبس ؛ چه بپرس لیاسرائ یاز بن«
 معجزات چه شیخو یایانب لهیوس ما به هک،  گرانه سرزنش یبا پرسش بپرس لیاسرائ یبن
ا، یدر افتنکضا، شید بی عصا، ؛ چون میفرستاد شانیسو به یاریبس روشنھای  برھان و

 اتیآ تو چه رسالت تیحقان درباره هک بپرس ا از آنانی.  رهیو غ یو سلو من آوردن فرود
 نیا آنان هک یھنگام یول - است حیر صحیتفسھردو  هک -؟  میا داده آنان به یروشن
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 است نیھمچن پس شدند، مجازات وجه نیدتریشد به ردند،ک یما را ناسپاسھای  نعمت
 شوند، یم فراخوانده اسالم یتمام رفتنیپذ به هک گاه آن،  در عصر رسالت و روز آنان حال

 ید سرنوشتیبا پس زنند، یسر باز م خواسته نیا و ازاجابت دهیفر ورزک یالھ اتیآ اما به
 اتیو آ نیو د تی: ھدایعنی »خدا را نعمتھرکس  و«شند کرا انتظارب انشانکایھمانند ن

 »سازد او آمد دگرگون یبرا هک آناز  پس« است داده شیخو یایانب به هکرا  یو روشن
 ». فر استکی خداوند سخت هک«د بداند یبا در برابر آنھا، یرگزارکشبه جای 

 آن ھرگز اندازه هک است انیھودی یبرا یفید و تخویتھد چنان حامل مهیرک هیآ نیا
 رد.کتصور  توان یرا نم

﴿ ْ ِيَن َ�َفُروا �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱُزّ�َِن لِ�َّ ِينَ ٱ مِنَ  َخُرونَ َو�َسۡ  َيا�ُّ َّ�  ْۘ ِينَ َوٱ َءاَمُنوا َقوۡ ٱ �َّ َّ� ْ  َ�ُهمۡ فَوۡ  ا
ُ ٱوَ  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومَ   .]۲۱۲[البقرة:  ﴾٢١٢ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  �ََشآءُ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ

 به شدن فتهیو با فر » است شده گردانده آراسته افرانک ا در چشمیدن یزندگان«
 نیا اما مؤمنان، مفتون گردانند،یرو آخرت یاز زندگانفار ک هکھاست  آرایش نیھم
را  مؤمنان« فار بدبختک نیا »و« است آخرت یسو به شانیرد ایکو رو شھا نگشتهیآرا
 یرؤسا ا، ھمانند بھرهیاز دن نانیا ند: بھرهیگو یو م خاطر فقرشان به »نندک یشخند میر
 ا را سر منزلیدن متاع به دنیرس هک آنان ست، ھمین یگمراھ عرصه شتازانیفر و پک

 در زمان هکشود  یم خاطرنشان -دانند  یم یبدبخت هیرا ما از آن تیو محروم سعادت
ور ک دالن یکتار نیاما ا -بودند  دستیتھ ر ویفق مؤمنان غالب مهیرک هیآ نیا نزول
در  شانیرا ایز »برترند از آنان امتیدر روز ق ارانکزیپرھ« ه:کخبر از آنند  ی، ب ذھن

 رسول هک است آمده س یعل تیروا به فیشر ثی. درحد در دوزخ افرانکبھشتند و 
خاطر  ا او را بهیند، ک طلب یخوار یمؤمن ا زنیمرد  یبرا سکھر«فرمودند:  ص خدا

 شیو رسوا ر نمودهیتشھ امتیاو را در روز قأل  یخدا د،یر نمایتحق اش یفقر و تنگدست
در  هکدھد  نسبت یزیاو چ ا بهی بندد، بھتان یمؤمن ا زنیبر مرد ھرکس  گرداند و یم

از  هک آن افگند تا یم از آتش یا بر پشته امتیرا در روز ق یو سبحان یست، خدایاو ن
نزد  مؤمن یک و منزلت گاهیجا گمان یب د،یآ رونیاست، ب داده مؤمن آن به هک ینسبت
نزد  یزیچ چیوھ است مقرب فرشته یک گاهیتر از جا یمتعال، برتر و گرام یخدا

در  و مؤمن ستیارنک توبه مؤمن ا زنی ار،ک توبه تر از مرد مؤمن محبوب أ خداوند
و  خانواده انیم مرد در یک هک گونه است، ھمان شده و شناخته معروف آسمان
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 یروز«ا یدر دن » حساب یرا بخواھد، بھرکس  و خداوند«».  است شده شناخته فرزندانش

از  نیو ا یو یارکو بد یاتقویفر کو  مانیا حساب بدون ، اندازه بدون »بخشد یم
اگر «است:  آمده فیشر ثیدر حد . است قیخال او بر ھمه عام و رحمت عدل جاباتیا

از  یآب جرعه یافرک داشت، ھرگز به یم ارزش یا پشه بال اندازه به أ ا نزد خداوندیدن
 ار در آنکزیپرھ مؤمن رزقرا یز ستین گونه نیا وضع اما در آخرت». دیچشان ینم آن
 ندارد. جھنم جز عذاب ییافر در آنجا روزککه  حالی در است،یدر دن یو تر از رزق عیوس

 ز ھمچونیا نیدر دن -افراد  بر خالف -ھا  امت ملتھا و حال هک د دانستیبا نیکل
 ار وتالشکبا  هک است نیاھا  امت پروردگار درباره را سنتیز است امال متفاوتک آخرت

 گرداند. یم لیرا ذل ، آنانیو تنبل یارک یدھد و با ب یم عزت آنان به یسازندگ و

ةٗ  �َّاُس ٱَ�َن ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱ َ�َبَعَث  َ�ِٰحَدةٗ  أ نَزَل َمَعُهُم  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ُمبَّ�ِ

ِ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ْ خۡ ٱ�ِيَما  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  َتلََف خۡ ٱ َوَما �ِيهِ�  َتلَُفوا وتُوهُ  �َّ
ُ
أ

ُ ٱ َ�َهَدى بَۡيَنُهۡمۖ  َيۢ�َ�غۡ  ّيَِ�ُٰت ۡ�َ ٱ ُهمُ �ۡ َجآءَ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ِينَ ٱ �َّ ْ لَِما  �َّ ْ خۡ ٱَءاَمُنوا �ِيهِ مَِن  َتلَُفوا
ُ ٱوَ  نِهِۦۗ �ِإِذۡ  قِّ �َۡ ٱ ۡسَتقِي�ٍ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  �ََشآءُ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ  .]۲۱۳[البقرة:  ﴾٢١٣مُّ

 - ÷  تا عصرنوح ÷  آدم از دوران - مردم : ھمهیعنی »بودند گانهی یمردم، امت«
 د،یشکدرازا  به زمان چون است، سپس اسالم نیھمانا د هکبودند  یا گانهی نیبر د

اند:  گفته یبعض شدند. میفر تقسکو  مانیا دو شاخه به شد و مردم جیراھا  بت پرستش
 ید بودند. اما رأیتوح نییبر آ ھمه هکھستند  یشتکدر  یو و ھمراھان ÷  مراد، نوح

 به میرک در قرآن»  امت« لفظ هک میشو یادآور می.  است جمھور مفسران یاول، رأ
 است:  ار رفتهک به لیذ یمعان

م، یگفت هک . و چنان امام - ۴.  زمان - ۳.  نییو آ شکی یعنی؛  ملت - ۲.  جماعت -۱
را  امبرانیخداوند پ پس« است نییو آ نید - ثر مفسرانکا یدر رأ -نجا یدر ا مراد از آن

در  ھمه د: مردمیگو یم هک است یگرید ینجا رأیبشر. اما در ا تیھدا یبرا » ختیبرانگ
.  ختیبشر برانگ تیھدا یبرا را‡  امبرانیپأ  خداوند پس بودند، امت یک یگمراھ

بودند و بعد  تیھدا امت ھمه مردم ه:ک نیا یعنیداده،  حیرا ترججمھور  یر رأیثک ابن یول
آور و  مژده«خت: یرا برانگ‡  امبرانیپأ  ردند، خداوندک اختالف نیار دکدر  هک از آن

و با «فر و فساد ک اھل یبرا دھنده میو ب صالح و عمل مانیا اھل یآور برا مژده » دھنده میب
 با ھم در آنچه مردم انیفرو فرستاد تا م حق را به« یآسمان تبک : جنسیعنی » تابک،  آنان
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 یتابھاکتا :یعنی» ندک یداور« اعمال و قبح و حسن یبید و امور غیاز عقا »داشتند اختالف
 السالم ھمایعل و آدم نوح انیم«د: یگو یم ب عباس داور باشد. ابن مردم انی، میآسمان

بود  داربودند و بعد از آنیپا حق عتیشر بر قرن، ھمه ده نیدر ا بود و مردم فاصله قرن ده
و «اند.  تن رده، ھجدهکاد ی نام به از آنان قرآن هک یامبرانیپ». دار شدیپد اختالف نیدر د هک
ھا  کتاب نیا » هک یسانکمگر  رد،کن اختالف« سابق یآسمان تبک: در یعنی » در آن سک چیھ
 ھم با هک یو رقابت کاز رش آمد،شان  برای روشن لیدال هک از آن شد، پس داده آنان به«

 تبککه  حالی در ا،یبر دن حسد و حرص سبب به ردند، مگرکن اختالف :یعنی »داشتند
؛  بود. مراد از آنان تیھدا راه به شان یرھنمون هیو ما و وحدت اتفاق ی، داعیآسمان

 اختالف در آن هک آنچه قتیحق را به خداوند، مؤمنان پس«انند یحیو مس انیھودی

 اختالفات علل انیرا با ب ص محمد امتأ  : خداوندیعنی »ردک تیھدا داشتند،
 و علم فرمان به :یعنی » شیخو اذن به«رد ک تیھدا حق یسو در قرآن، به انینیشیپ

و  »ندک یم تیھدا راست راه یسو به« شیخو از خلق »راخواھد هکو خداوند ھر « شیخو
 . اوست ، از آن بالغه و حجت متکح

 باطالً  رنا ابلاطلأوارزقنا اتباعه، و حقاً  رنا احلقأ ا�«است:  مأثور آمده یدر دعا
ما  ا! بهیبارخدا« .»ماماإ ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتق� وارزقنا اجتنابه، وال جتعله

ز از یو پرھ انیبنما را باطل ما باطل وبه نک مان یرا روز از آن یرویو پ انیبنما حق را، حق
 یشوایرا پ و ما میشو یم گمراه هک نگردان ومبھم دهیما پوش را بر و آن نک مانیرا روز آن

 ص خدا رسول هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر ثی. درحد» بگردان زگارانیپرھ
 یسانک نیو اول میھست امتیآنھا در روز ق نیا ) و اولی(در دن امت نیماآخر«فرمودند: 

اند و  شده داده تابکاز ما  گر قبلید یھا امت نیکم، لیشو یوارد م بھشت به هک میھست
ردند، ک اختالف در آن آنان هک از حق آنچه ما را به أ از آنان، اما خداوند ما بعد

 اختالف آنھا در آن هک است یروز - روز جمعه یعنی -روز  نیا پس نمود، تیھدا
را فردا یرو ماھستند زیپ در آن مردم ن،یبنابراشد  رھنمون آن ما را به أ ردند و خداک
د ما ی: عیعنی».  است ینصار یبرا - شنبه یک -فردا  ھود و پسی یبرا - شنبه -

 . شنبه یکو  شنبه ید آنھا روزھایو ع است جمعه
 ریدر تفس هککند  می نقل و او از پدرش س اسلم بن دیز بن ر از عبدالرحمنیثک ابن

ُ ٱ َ�َهَدى﴿خداوند متعال:  فرموده ِينَ ٱ �َّ ْ لَِما  �َّ ْ خۡ ٱَءاَمُنوا  ﴾نِهِ �ِإِذۡ  قِّ �َۡ ٱ�ِيهِ ِمَن  َتلَُفوا
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خود  یرا برا ھود روز شنبهیرا یردند؛ زک اختالف در روز جمعهھا  امت ریسا« فرمود:
روز  را به ص محمد امت أ خداوند پس را، شنبه یکروز  یدگرفتند و نصاریع

 مشرق یسو به یرا نصاریردند؛ زک اختالف در قبله آنان نمود. ھمچنان تیھدا جمعه
 به را ص محمد امت المقدس، لذا خداوند متعال تیب یسو ھود بهیآوردند و  یرو

از  یبرخ هک یا گونه ردند؛ بهک طور در نماز اختالف نیشد. ھم رھنمون عبهک یسو
نماز  در حال یوع، برخکر نهکنند  می سجده یو برخ سجده نهکنند  می وعکر آنان

را  ص محمد امت أ خداوند پس روند، یم نماز راه در حال یند و برخیگو یم سخن
از  یبرخ هک یطور ردند؛ بهک اختالف در روزه گونه نینمود. ھم تیھدا یقینماز حق به

 روزه یمخصوص یاز آنھا از غذاھا یرند و برخیگ یم از روز را روزه یآنھا قسمت
 نمود. ھمچنان راه حق ز بهیامر ن نیرا در ا ص محمد امت أ خداوند پس رند،یگ یم

بود و  یھودی ÷  میابراھ هکگفتند  انیھودیرا یردند؛ زک اختالف ÷  میابراھ در باره
 نید کپا یاو را مسلمان عزوجل یخدا هک یبود، درحال یاو نصران هک گفتند ینصار
نمود.  راه حق ز بهیامر ن نیرا در ا ص محمد امت أ خداوند پس بود، دهیگردان

 و به بسته دروغ یبر و انیھودیرا یردند؛ زک اختالف ÷  یسیع طور درباره نیھم
خدا پنداشتند  از سه یکیاو را  -بر خدا  پناه - یدادند و نصار نسبت میعظ یبھتان مادرش

 نیرا در ا ص محمد رد و امتک یمعرف شیخو و بنده لمهکو  او را روحأ  اما خداوند -
 ».نمود راه حق ز بهیمورد ن

 .» ھاست ھا و فتنه یو گمراھ از شبھات یخروج ، راه هیآ نیا«گفت:  یم هیابوالعال

مۡ ﴿
َ
ن َحِسۡبُتمۡ  أ

َ
ْ  أ   نَّةَ �َۡ ٱ تَۡدُخلُوا

ۡ
ا يَأ َثُل  تُِ�مَولَمَّ ِينَ ٱ مَّ ْ َخلَوۡ  �َّ ۡتُهمُ  َ�ۡبلُِ�م�  ِمن ا سَّ  مَّ

َسآءُ ۡ�َ ٱ
ۡ
ٓ ٱوَ  أ ا َّ ۡ  ءُ ل�َّ ْ َوُزل ٰ  زِلُوا ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ُقوَل  َح�َّ ْ َمَعهُ  �َّ ِۗ ٱ َمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَءاَمُنوا َّ�  ٓ�َ

َ
 إِنَّ  �

ِ ٱ ۡ�َ نَ   .]۲۱۴[البقرة:  ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  �َّ

 هکبل :یعنی »دیشو یم بھشت داخل هک« ص محمد امت یا »دیا پنداشتیآ«
 بر ھنوز مانند آنچه هک آن و حال« د استیجد یسخن د افتتاحیمف » بل«را ید. زیپنداشت

 بھشت داخل هکد یپنداشت :یعنی ؟»است امدهیبر سر شما ن شما آمد، انینیشیسر پ
تا  دیا ما قرار نگرفته مورد امتحان نیشیپ یھا شما ھمانند امت هک ید؟ در حالیشو یم

 انیز و یدچار سخت آنان«د یورز یداریصبر و پا ردند،ک شهیپ ییباکیش آنان هک چنان

 أ خدا در راهھا  زخم وھا  بیماری و ردهک را تحمل ار سختیبس ی: فقریعنی »شدند
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 ر بدنیدر غ انسان به هک است ییھا رنج د و ھمهیشد یبرداشتند. بأساء: فقر و تنگدست
 شیو آسا تیامن دیو تھد و وطن از خانه یو ردنکمال، طرد گرفتن رسد؛ چون یم یو
 زخم چون رسد، یم در بدنش انسان به هک است یزیچ و ھر آن یماری. اما ضراء: ب یو

 هک ییتا جا«؛  افتیاستمرار  حالت نیھا و ا و ھراس میبا ب »خوردندھا  تکان و«...  و قتل
فرا  کی یالھ نصرت پس گفتند: بودند، آورده مانیا یبا و هک یسانکامبر خدا و یپ
 زمان شدن یرد و طوالنک رید و احساس یالھ نصرت را در طلب سخن نیا ؟»رسد یم

د یبدان«داد:  بشارت شیخو گفته نیرا با ا شانیاأل  یخدا گاه آوردند. آن بر زبان آن
 ». است یکنزد یالھ نصرت هک

 مهیرک هیآ نیگفتند: ا هک است شده تیروا نزول سبب انیدر ب یو سد از قتاده
 ییفرسا طاقت یو فشارھا التکمش ھا، با رنج مسلمانان هک گاه آن - احزاب در غزوه

را  قتیحق نیش، ایو گشا فتح به شان دادن مژده د تا ضمنیگرد نازل -روبرو شدند 
 به سرانجام هکدارد  یو واجبات مان، حقوقیا هکسازد  خاطر نشان شانیا ز بهین

 یمجان گونه نیھم را یدو جھان سعادت نیاما ا شود، یم یمنتھ ھردو جھان سعادت
ند و کفا یا یرا در زندگ شیخو و رسالت تیمأمورد یبا مؤمن هکبل دھند، ینم و آسان

بشتابد  شیخو بانفس و مجاھده با دشمن جھاد و مبارزهھای  میدان به نثارانه جان
بر افرازد تا  و اخالص یاز تقو ییربنایو بر ز صالح از عمل یشیرا با آرا مانیا اخکو 

 گردد. پاداش نیا مستحق

ٓ  قُۡل  يُنفُِقوَنۖ  َماَذا لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ نَفۡقُتم َما
َ
يۡنِ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  أ  َوٱ فَلِۡلَ�ِٰ�َ

َ
 َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  ۡقَر�ِ�َ ۡ�

ۡ ٱوَ  بِيِل� ٱ نِ بۡ ٱوَ  َمَ�ِٰك�ِ ل ْ َوَما َ�فۡ  لسَّ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا  .]۲۱۵[البقرة:  ﴾٢١٥َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ

 ص خدا از رسول اند: مؤمنان ردهک تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران
 چه پرسند، یم از تو«شد:  نازل نند؟ پسک خود را انفاق از اموال یزیچ چه هکدند یپرس

 نی. چن وحالل کپا از مال :یعنی »دینک ر انفاقیاز خ هک نند؟ بگو: آنچهک انفاق یزیچ
 انیکپدر و مادر و نزد به پس«شود  یم ر انفاقیخھای  راه را دریشد ز دهینام» ریخ« یمال
خدا  البته د،یدھ انجام هک یا یکیدارد و ھر ن تعلق مانده در راه و به نانکیو مس مانیتیو 
.  ) گذشت۱۷۷( هیدر آ عبارت نیر ایر نظیدھد. تفس یم پاداش و در برابر آن » داناست آن به

 از نحوه أ دند، اما خداوندینند پرسک دانفاقیبا هک یزیاز چ مؤمنان هک مینک یم مالحظه
 دانستن امر به نیا هکباشد  قتیحق نیبر ا یھیتنب داد تا پاسخ آنان به صدقات مصرف

 . تر است مقدم
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 انیب یبرا هیآ نیرا ایز منسوخ نه است مکمح مهیرک هیآ نیا هک است آن حیصح
 هک یاست، درحال ردهکن نییرا تع مقدار انفاق هکاست، چرا  نافله صدقه مصرف وجوه

 پدر، برمادر،« است: آمده فیشر ثی. در حد است نیمع اجماع به فرض اتکمقدار ز
 ». نک انفاق ترت یک. و نزد.تر.یکبر نزد خواھر و برادرت، سپس

ٞ َوُهَو ُكرۡ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ ُكتَِب َعلَيۡ ﴿ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  ه
َ
ْ  أ  لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ا ٗٔ َشۡ�  تَۡ�رَُهوا

ن وََعَ�ٰٓ 
َ
ْ  أ ُ َوٱ لَُّ�مۚۡ  َ�ّٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا نتُ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
 .]۲۱۶[البقرة:  ﴾٢١٦َ�ۡعلَُمونَ  َ�  مۡ َوأ

جھاد  . مراد از شماست از موارد آزمون یکین، یو ا » است شده بر شما جھاد فرض«
 یمشقت ره:ک » ند استیشما ناخوشا یبرا و آن« فار استکبا  مسلحانه جنگ نجا،یدر ا

و  مال صرف مستلزم رایز ز استیآم جھاد مشقت ! ی. آر ستین ند نفسھایخوشا هک است
 داشته را ناخوش یزیچ بسا و چه«باشد  یم و خانواده از خانه ییو جدا جان صرف

 روز و فاتحیپ بسا در آن چه هک ھمانند جھاد، »سود شما باشد به آنکه  حالی در د،یباش
 شتهک هک ھم یسانکو  یالھ اجر و پاداش به د و ھمیرس یم متیغن به شده، ھم

 »دیباش داشته خوش را یزیبسا چ و چه«گردند  یم لینا شھادت ضیف به شوند، یم
صورت،  را در آنیز »باشد شما انیز به آنکه  حالی در«جھاد  کو تر استراحت چون

، قصد  نتانیسرزم و عمق خانه و دردرونکند  می و مغلوبتان شده رهیبر شما چ دشمن
ار یبس هکسازد  یروبرو م یبیھا و مصا یو شما را باسخت ردهکرا  ناموستانو  و مال جان

 بر منافع افزون نید و ایدار یم را ناخوش شما آن هک است یتر از جھاد سخت
و خداوند «د یدھ یم جھاد از دست کآنھا را با تر هک است یگرید و بلندمدت مدت وتاهک

 ».دیدان یشما نم و« ستیشما در چ یو رستگار صالح هک »داند یم

 جھاد بر مسلمانان چون«د: یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
 مهیرک هیآ پس داشتند، را ناخوش و دشوار آمد و آن سخت ار بر آنانک نیشد، ا فرض
ھای  دل در جھاد ، محبت مهیرک هیآ نیا بعد از نزول«د: یگو یم رمهکع». دیگرد نازل

 ھمه برگردن یا ضهیفر جھاد،«د: یگو یم یزھر شھاب ابن». شددار  شهیر مسلمانان
را یخود ھستند ز درمنازل هک آنان جھادند و چه دانیدر م هک آنان است، چه آحاد امت

ند و اگر از ک کمکد یبا شد، فراخوانده کمک است، اگر به خود نشسته در خانه هک یسک
د یبا شد، جھاد داده به رفتن فرمان او اد برسد و اگر بهیفر د بهیبا شد، یادرسیفر یو

 قتیحق :یعنی». ندینش یم شیخو درخانه نبود، یازیاو ن به جھاد شود و اگر ھم عازم
 مات من« است: آمده فیشر ثیدر حد جھت نید باشد. از ایبا نیو چن است نیامر چن
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جھاد  هک یدر حال رد،یبمھرکس  : هیجاھل تهیم الغزو مات با نفسه حدثی لم غز وی ولم
 تیجاھل مرگ جھاد را نداشته، به تیو ن شهیاند ھم شیو نھاد خو شهیو در اند ردهکن

 بر تمام - حال حسب ا بهیاز ین حسب به -جھاد  هکجمھور علما بر آنند».  است مرده
 هیفاک جھاد فرض بود، با اسالم اگر غلبه هک بیترت نیبد است، نیع فرض مسلمانان

 . است نیع فرض یروزیپ جھاد تا تحقق بود، دشمنبا  و اگر غلبه است

هۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ۚ  �ِيهِ  قَِتالٞ  قُۡل  �ِيهِ�  قَِتالٖ  َرامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَصدٌّ  َكبِ�ٞ َّ� 
ۢ َوُ�فۡ  ۡ ٱوَ  بِهِۦ ُر ۡهلِهِۦ َراجُ �خۡ  َرامِ �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل

َ
ۡ�َ�ُ  هُ ِمنۡ  أ

َ
ِۚ ٱ ِعندَ  أ �ۡ  فِۡتَنةُ لۡ ٱوَ  �َّ

َ
 مِنَ  َ�ُ أ

ٰ  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  الُونَ َوَ� يَزَ  َقۡتِل� لۡ ٱ ْۚ سۡ ٱ إِنِ  دِينُِ�مۡ  َعن مۡ يَُردُّو�ُ  َح�َّ  تَِددۡ َوَمن يَرۡ  َتَ�ُٰعوا
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�فِرٞ  وَُهوَ  َ�يَُمۡت  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ 

ُ
ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  فَأ

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ

ْوَ�ٰٓ وَ 
ُ
ۡصَ�ُٰب  �َِك أ

َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ  .]۲۱۷[البقرة:  ﴾٢١٧َ�ِٰ�ُ

؟  ستیچ آن مکح هک »پرسند یم حرام در ماه جنگ درباره«! ص امبریپ یا »از تو«
خدا و  از راه اما بازداشتن« نارواست یارکو  » است بزرگ یگناھ در آن دنیبگو: جنگ«
آن، در نزدخداوند نارواتر  اھل و راندن از مسجدالحرام خداوند و بازداشتن به دنیفرورزک

 » شتار بزرگتر استک از و فتنه«شدند  یم بکرا مرت اعمال نیا ه، ھمهکفار مک هک » است
با آزار و  نشانید کتر به مؤمن مستضعفان ختنیو برانگ نجا: واداشتنیدر ا مراد از فتنه

 نانیو ا«شتند ک یرا م آنان یاگرحت - آنھاست شتنکبزرگتر از  نیا هکاست،  نجهکش

را  نهیزم »تا اگر بتوانند«ورزند  یم یودشمن »نندک یارزار مکبا شما «مستمرا  » ھمچنان
 هکاز شما ھرکس  و«فر ک یسو به »برگردانند نتانید شما را از« هکنند ک آماده آن یبرا

 » است شده« و تباه » باطل ا و آخرتیدر دن اعمالش رد،یفربمک برگردد و درحال نشیاز د
فر کبر  چنانچه -شود و او  ینم یجار مسلمان مکا برمرتد حیدر دن هک د دانستیبا

آورد  ینم دست ، به است آن نندهک جادیا اسالم هکز یرا ن آخرت از ثواب یزیچ -رد یبم
 ».در آنند اند و جاودانه یدوزخ نانیو ا«

 از قبل دو ماه ص خدا رسولاند:  گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران
 یاروانک ن)یمکترصد ( یبرا س جحش بنلله عبدا یفرماندھ را به یا هیسر بدر، غزوه
 هکمقصد م به فیاز طا هک»  یحضرم بن عمرو« اروانکآنھا با  ردند،ک اعزام شیاز قر
 حرام ماه از حلول اما مسلمانان بود، الحرام رجب ماه اول شب روبرو شدند، بود، روان
گاه را  اروانک شتند و اموالکرا یحضرم عمروبن برده حمله اروانک آن به پس نبودند، آ
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آنھا فرمود:  به ص حضرت آن آمدند، ص خدا نزد رسول گرفتند و چون متیغن به
 آن».  بودم دستور نداده حرام در ماه دنیجنگ شما را به من هکخدا  سوگند به«

 نیا ھم انکگر، مشرید ینگرفتند. ازسو لیتحو شانیز از ایرا ن میغنا ،ص حضرت
 هکدادند  یقرار م رامورد سرزنش ص امبریقرار داده، پ شیز خویآو را دست موضوع

شد.  نازل مهیرک هیآ هکبود  ھمان ند!کش یرا مھا  حرمت گذارد و یر پا میرا ز مقدسات
 گرفتند. لیرا تحو میغنا ص خدا رسول گاه آن

جمھور علمابر  نیکل کند، می داللت حرام یماھھادر  جنگ بر حرمت مهیرک هیآ
با  دنیجنگ ، لذا شده منسوخ»  توبه« ) از سوره۵( هیآ به مهیرک هیآ نیا مکح هکآنند 
در  ھوازن لهیقب خود با ص خدا رسول . چنانچه است مباح حرام یدر ماھھا انکمشر

 بود. حرام در ماه نیدند و ایجنگ فیدر طا فیثق لهیو با قب نیحن
 ام: کاز اح یبرخ انیب

است،  یکن اعمال برنده نیو از ب ارتداد ھدر دھنده هکبر آنند  فهیو ابوحن کمال -۱
 عمل د: ھدر رفتنیگو یم یشافع یبرگردد. ول اسالم اگر مرتد مجددا به یحت

 رد.یفر بمکاو بر  هک است آن مرتد، مشروط به
 شود و اسالم خواندهفرا  توبه تا مرتد به است مستحب هکھا بر آنند  یحنف -۲

 هکست، اما جمھور فقھا بر آنند ین ار واجبک نیا نیکگردد، ل عرضه یبرو
 . است واجب -بار  تا سه - شتنشکاز  قبل توبه به یو فراخواندن

 به شیارتداد خو مرتد در حال هک آنچه / فهیمرتد: از نظر ابوحن راثیم -۳
 آنچه یول شود، یمربوط م المال تیب و به است» ء یف« است، مال آورده دست

 تعلق مسلمانش ورثه مرتد شده، به و سپس آورده دست به اسالم حال در هک
 به متعلق در ھر حال یو راثیم هکو احمد بر آنند  ی، شافع کمال رد. امایگ یم
 باشد. یم المال تیب

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِ ٱَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ِۚ ٱ رَۡ�ََت  يَرُۡجونَ  �َِك أ َّ� 

ُ ٱوَ   .]۲۱۸[البقرة:  ﴾٢١٨رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
از  »خدا در راه هک یسانکو «اند  ردهک یداریپا مانشانیو بر ا »آوردند مانیا هک آنان«
 رحمت به اند، ردهکجھاد « هک آنان »و« اند ردهک » ھجرت« دار اسالم یسو فر بهکدار 

 ». است دوارند و خداوند آمرزگار مھربانیام یالھ
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ھر  هکشود  یم دانسته نیچن ھجرت تیفرض اند: از علت گفته امکاح انیعلما در ب
 فرض بر مسلمان ھجرت رار شد،کت یانکو م در ھر زمان علت نیا هک جا و ھر گاه

و  نید خاطر به در آن هک ینیدر سرزم هک ستیز نیجا یمؤمن چیھ یبرا است، پس
 ند.یگز رد، اقامتیگ یفشار قرار م مورد آزار و تحت و عملش دهیعق

شد  نازل س جحش بنلله (گروه) عبدا هیسر درباره مهیرک هیآ نی: ا نزول سبب انیب
 یحضرم اروانک به حمله هک میدوار باشیام میتوان یا میآلله! ا ا رسولیگفتند:  شانیرا ایز

؟  میباش مجاھدان اجر افتیدر ، مستحق در آن هکد یآ یم حساب به یا ما غزوه یبرا
و جھاد  ھجرت مان،یا لیدل به شانیا هک قتیحق نیز اا أ خداوند هکبود  ھمان

 .خبر داد باشند، یالھ دوار پاداشید امی، با شیخو

ۡ ٱوَ  ۡمرِ ۡ�َ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ٓ  قُۡل  َميِۡ�ِ� ل ٓ  لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َكبِ�ٞ  إِثۡمٞ  �ِيِهَما ۡ�َ�ُ  �ۡ�ُمُهَما
َ
 أ

ۗ  ِمن ۡفعِِهَما ۗ لۡ ٱ قُلِ  يُنفُِقوَنۖ  َماَذا لُونََك  َٔ َو�َۡ�  �َّ ُ  َعۡفَو ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  لََعلَُّ�مۡ  َ�ِٰت �ٱلَُ�ُم  �َّ
ُرونَ َ�َتفَ   .]۲۱۹[البقرة:  ﴾٢١٩كَّ

 جبل خطاب، معاذبن اند: عمربن گفته مهیرک هیآ یابتدا نزول سبب انیدر ب مفسران
و  شراب دربارهلله! ا ا رسولیآمدند و گفتند:  ص خدا نزد رسول ش از انصار یو جمع

خداوند  پس اند. و غارتگر مال عقل برنده نیدو از ب نیرا اید زیبدھ یما فتو قمار به
 هکدیآ یبرم نیچن باره نیا در دهیرس اتیفرمود. از روا را نازل مهیرک هیآ نیا متعال

 البته هک،  است گذاشته سر را پشت و چھار مرحله بوده یجیتدر اسالمدر  شراب میتحر
و  یشرابخوار دار شهیر عادت درمان ی، لذا برا است یموفق یتیترب استیس نیا

 شد: نازل مهیرک هیبزرگ، چھار آ آفت نیاز ا مردم دنیرھان

 ٱوَ  �َِّخيلِ ٱَوِمن َ�َمَ�ِٰت ﴿ ه:یآ -۱
َ
 ﴾َحَسًنا َورِۡزقًا َسَكٗر� هُ َ�تَِّخُذوَن ِمنۡ  ۡعَ�ٰبِ ۡ�

 بود. حالل بر مسلمانان ھنوز شراب مهیرک هیآ نیا با نزول هک، .]۶۷[النحل: 

ٓ  قُۡل ﴿ه: یآ  -۲  از نزول پس هکه، یآ نیھم :یعنی ﴾لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َكبِ�ٞ  إِثۡمٞ  �ِيِهَما
دادند و  ادامه آن به ھم یدند و جمعیشک دست ینوش از شراب یگروھ آن

 . است»  مائده« در سوره شراب یقطع بر حرمت یا مقدمه آن نزول

ْ َ� َ�قۡ ﴿ ه:یآ  -۳ لَٰوةَ ٱ َرُ�وا نُتمۡ  لصَّ
َ
را  مسلمانان هک ،.]۴۳[النساء:  ﴾...ُسَ�َٰرىٰ  َوأ

 رد.ک ینماز نھ در اوقات ینوش ازشراب
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َما﴿ ه:یآ نیو چھارم -۴ ۡ ٱوَ  ۡمرُ ۡ�َ ٱ إِ�َّ و  شراب هک است .]۹۰[المائدة:  ﴾...َمۡيِ�ُ ل
 رد.ک میتحر طور قطع قمار... رابه

 یمعنا را خمر بهیدند؛ زینام» خمر«را  شراب »پرسند یسر از تو میخمر و م درباره«
ھا  یحنف یرأ اندازد. خمر در یار مکپوشاند و از  یرا م ز عقلین و شراب است پوشاندن

 یآتش هک آن یو ب آمده انیغل شود تا به گذاشته ھمچنان هک یانگور از: آب است عبارت
 عقل هک ز، ھرآنچهیانگور ن ر آبیغ آورد. و از رونیب فکشود و  رهیت شود، یکنزد آن به

مقدار  انگور، انگور است، اما بجز شراب شراب مکدر ح آور باشد، یرا بپوشاند و مست
 جمھور فقھا، یدر رأ ی. ول ستین حرام نباشد، رآورکس هکھا  شراب گریاز د کاند
ن، یشود بنابرا یم اطالق یگریر دکو ھر مس خرما، ذرت رآور انگور،کس بر آب» خمر«
 . است حرام ار آنیو بس مک

 را قماریز است یآسان یمعنا به هک شده برگرفته» سری«و از  سر: قمار استیم
 شتر، با آنھا بر سر گوشت هکر بود یبا ت . قمار اعراب زحمت یو ب مشقت یب است یسبک

 نیمع یسھم عدد از آنھا ھفت یبر رو ر برداشتهیت ده هک بیترت نیبد ردند،ک یقمار م
 را به یشتران گاه گذاشتند، آن یم یباق و نشان عالمت یتا از آنھا را ب نوشتند و سه یرا م
 قسمت ا دهی و ھشت ستیب به ردهک آنھا را ذبح قمار، از شروع دند و قبلیخر یم هینس

 از آنان یمعتمد و شخص نھاده یا سهکیرا در  گانه ده یرھایت گاه آن ردند،ک یم میتقس
ر یتکه  کسی پس آورد، یم رونیرا ب آنھا یکی یکیسه، کی آن املک دادن تکبعد از حر

 نامش به ینشان یر بیتکه  کسی و گرفت یم را اش بھره شد، یم بشینص یا بھره یدارا
 سپس داد، یم را تاوان شتران ھمه یبھا عالوه و به گرفت ینم یزیچ شد، یم خارج

ار افتخار ک نیا خوردند و به ینم یزیچ دادند وخود از آن یفقرا م ھا را به بھره نیا
قرار  وھشکمورد ن رد،ک ینم تکار مشارک نیدر ا با آنان هکرا  یسکردند و ک یم
 یعنی قمار، یمعن در آن هک یزیھر چ«اند:  گفته سلف یاز علما یدادند. جمع یم

ا ی نرد، لیازقب -باشد  یباز لهیوس به از فرد بازنده برندهتوسط فرد  مال گرفتن
 ». از قمار است - لهیھا با گردو و ت بچه یباز یگر و حتید ییھایاز باز ر آنیا غیشطرنج، 

 » است مردم یبرا یو منافع بزرگ یگناھ«و قمار  در شراب یعنی »دو بگو: در آن«
ا در یادر روان، یاست،  ا در بدنی گناه انیانبار باشد و زیز هک است یا عملی سخن گناه:
 به متعلق گناھان . و از جمله نھاستیا ھمه شامل شراب انیز هکا در مال، ی،  عقل

ر یسا کنمازھا و تر دنیانجام لیتعط ، بهییو ناسزاگو و فحش وجدال ؛ جنگ شراب
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؛  یشھوانا یاست،  یاقتصاد ای شراب . منفعت گسار است یفرد م یاز سو یشرع فیالکت
فرد شرابخوار  یطور گذرا برا به هک است یبا نشاط و طراوت شراب یشھوان منفعت

 مال قمار: فقر و باختن . گناه است آن درتجارت آن یاقتصاد اما منفعت دھد، یم دست
 یآن: سود و منفعت گر استید یکبا  قماربازان یورز نهکیو  یآزار و دل یو دشمن

 شخص یاز سو مال آوردن دست ؛ به آن ا منفعتی رسد، یفقرام به آن قیاز طر هک است
ر و یخ چیرا ھیز » آنھا از سود آنھا بزرگتر است گناه یول« است زحمت برنده، بدون

در قمار  یریخ چیباشد و ھ یاست، برابر نم ینوش شراب الزمه هک ، با فساد عقلیمنفعت
 و جلب فقر قرار دادن معرضو خود را در  ) در مالکسی(ر ردنکخطر تواند با ینم

 به ینوش و شراب یقمارباز هکبسا  د و چهیآ ید میپد از آن هکبرابر باشد  ییھا یدشمن
 یھا برگه« د:یگو یم» ریالمن«ر یتفس نجامد. صاحبیبھا  حرمت کخونھا و ھت ختنیر

 ».باشد یم شود و حرام یم ، قمار محسوبییآزما بخت
 یبرخ »خود را خانواده نند؟ بگو مازاد بر مخارجک انفاق یزیچ چه پرسند، یو از تو م«

 آن حیاما صح . شده منسوخ فرض اتکز هیمه، با آیرک هیاز آ بخش نیا هکاز علما بر آنند 
 هکبرآنند  مفسران و جمھور ستین و منسوخ است ثابت مهیرک هیآ نیا مکح هک است

 روشن تانیخود را برا اتیآ خداوند سان نیبد«باشد.  یم نافله در مورد صدقه آن مکح
 به دادن رونق یرا برا شیخو از اموال یو مقدار »دینکر کا تفیدر دن هکباشد  سازد، یم

 مصرف یرا در وجوھ آن هید، لذا بقینکرکز تفین » و در آخرت«د یدار نگه تان یامور زندگ
د یشیندیا بیدن ارکدر  د ھمیلذا با کند، می یاری آخرتتان دادن رونق شما را به هکد یینما

ا و یدن یو فنا در زوال :یعنی«د: یگو یم ب عباس . ابن ار آخرتکدر  و ھم
 ».دیشیندیب آخرت یبقا یسو به آوردن یرو

 فیشر ثیحد جمله است، از آن آمده یاریبس ثیمه، احادیرک هیآ یمعان حیدر توض
از  یکی ھرگاه« فرمودند: هک است ص خدا از رسول س للهعبدا جابربن تیروا به لیذ

 د ھمراهیبا شد، افزون یزیچ یاز ویند و اگر از نک شروع د از خودشیبا ر بود،یشما فق
 د بهیافت، بای یا یافزون اگر بعد از آن سپس بپردازد، فلشکت افراد تحت با خود، به

 ».ندک صدقه گرانید

 تیروا بنا به ﴾يُنفُِقونَ  َماَذا لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿:  یعنی،  هیآ دوم قسمت نزول سبب
 افتند،ی فرمان أ خدا در راه انفاق به ش صحابه چون ه:کبود  نیا س عباس ابن

 بدان هک یانفاق نیا هک میدان یو گفتند: ما نم آمده ص خدا نزد رسول از آنان یجمع
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 شد: نازل پس ؟ مینک د انفاقیرا با مقدار از اموالمان و چه ستیچ م،یا مأمورشده

  .﴾...َعۡفوَ لۡ ٱ قُلِ  يُنفُِقوَنۖ  َماذَا لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿
�ۡ ٱِ� ﴿ � ۡ�َ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ�  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ َُّهمۡ  إِۡصَ�حٞ  قُۡل  َ�َٰ�ٰ ۖ  ل  ُ�َالُِطوُهمۡ  �ن َخۡ�ٞ

ُ َوٱ فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۚۡ  ۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱِمَن  ُمۡفِسدَ ل ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  ُمۡصلِِح� ل َّ�  ۡ�
َ
َ ٱ إِنَّ  َنَتُ�مۚۡ َ� َعزِ�ٌز  �َّ

 .]۲۲۰[البقرة:  ﴾٢٢٠َحِكيمٞ 
 یالتکو مش شانیا یو سرپرست فلکاز ت :یعنی »پرسند یاز تو م مانیتی و در باره«

کار  گنه بگذارند، شیخو حال را به را اگر آنانیدارند ز عرصه نیدر ا سرپرستان هک
 یا جداگانه کآنھا خورا یسازند و براجدا شان  اموال خود را از شوند و اگر مال یم

 صالح به ردنکار کبگو: «نند؟ کد بیبا چه پس دشوار، است یارک نیرند، ایدرنظر بگ
 یستیھمز و اگر با آنان«د ینکخود رھا  حال را به آناناینکه  از » بھتر است آنان

 » برادرانآنھا « دیجا ساز یکرا با خود  آنان شتیمع و برنامه کو غذا و خورا »دینک
 داده رخصت باره نیا شما در و به ز استیار جاک نیا :یعنی »شما ھستند« ینید
.  است تامیا یایاول به یھشدار نیا »شناسد یبازم و خدا مفسد را از مصلح«شود  یم
را دارد و  میتی مال ساختن و تباه قصد خوردن یسک چه هکداند  یمأ  : خدایعنی

و بھبود  میتی اموال و رشد اصالح یو در پ ردهک گناه ار احساسک نیاز ا یسک چه
 » انداخت یم یدشوار شما را به« باره نیدرا » خواست یو اگر خدا م« است یو ندهیآ

را  تامیبا ا زشیآم و یستیھمز شما اجازه د و بهیگردان ار را بر شما گشادهک یول
بر  » است رهیوچ غالب ھمانا خداوند«د یزیبپرھشان  اموال ساختن ، از تباه پس داد،

 . شیخو نشیو در آفر امکدر اح است » مکیح« شیار خوک
 گاه آن فرمود: هک است شده تیروا س عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ه:یآ هک ِ  تِيمِ ۡ�َ ٱ َماَل  َرُ�وا  ب
حۡ  لَِّ� ٱإِ�َّ

َ
 مال و به« .]۱۵۲انعام: -۳۴[اإلسراء:  ﴾َسنُ ِ�َ أ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ه:یو آ ، ».وتر استیکن هک یا وهیش مگر به د،ینشو یکنزد میتی َّ�  
ۡ
ۡمَ�َٰل  ُ�لُونَ يَأ

َ
 أ

 ھر شد؛ نازل ».... خورند یرا م مانیتی اموال هک یسانکھمانا « .]۱۰[النساء:  ﴾َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱ
را از  خود یدنیو نوش شکخود را از خورا کخورا بود، اش در خانه یمیتیکه  کسی

را  ماند، آن یم یباق یزیچ میتی یاگر از غذا هکبود  و چنان جدا ساخت اش یدنینوش
غذا  مانده یخورد و باق ینم او هکبسا  را بخورد و چه بعدا آن هکداشتند  یم نگه شیبرا
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 ص خدا را با رسول هیقض نیر ایناگز دشوار شد و ار برآنانک وهیش نیا شد. پس یفاسد م
 رد.ک را نازل مهیرک هیآ نیا خداوند متعال گاه آنگذاشتند.  انیدر م
دختر،  میتی یا وصی اگر سرپرست هک است بر آن / فهیابوحن ام: امامکاح انیب

خود  تواند یم دھد و ھم احکن تواند او را به یبداند؛ م حالش صالح را به یو دادن احکن

َُّهمۡ  إِۡصَ�حٞ  قُۡل ﴿ه: یآ از مضمون ند. جصاصک ازدواج یبا و اجتھاد  ز بودنیجا ﴾َخۡ�ٞ  ل
در مورد  مهیرک هیمورد نظر آ را اصالحیز است ردهکرا استنباط  حوادث امکدر اح

 شود. یم غالب، دانسته اجتھاد و حدس مان، از راهیتی

﴿ ْ ۡ ٱَوَ� تَنِكُحوا ٰ يُؤۡ  ُمۡ�َِ�ٰتِ ل ۚ َح�َّ َمةٞ  مِنَّ
َ
ۡؤِمنَةٌ  َوَ� ۡ�َِ�ةٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  مُّ  َولَوۡ  مُّ

ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ 
َ
ْ  َوَ�  أ ۡ ٱ تُنِكُحوا ٰ يُؤۡ  ُمۡ�ِ�ِ�َ ل ْۚ َح�َّ ۡؤِمنٌ  َولََعۡبدٞ  ِمُنوا ۡ�ِكٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  مُّ  َولَوۡ  مُّ

ۡعَجَبُ�ۡمۗ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
ُ ٱوَ  �َّارِ� ٱإَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ ْ يَدۡ  �َّ ۡ ٱوَ  نَّةِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعٓوا ُ  نِهِۦۖ �ِإِذۡ  َمۡغفَِرةِ ل  َو�ُبَّ�ِ

ُرونَ  لِلنَّاِس لََعلَُّهمۡ  ۦَءاَ�ٰتِهِ   .]۲۲۱[البقرة:  ﴾٢٢١َ�َتَذكَّ
اند پرست بت : زنان اتکمشر »اورندیب مانیا هک مگر آن د،ینکن ازدواج کمشر و با زنان«

است، مگر  حرام ز ھمانند آنانین یتابکر یغ یافر حربک ر زنانیبا سا مسلمانان و ازدواج
) از ۵( هیدر آ آن مکح هک ز است، چنانیجا با آنان ازدواج هک،  یحیو مس یھودی زنان

 یکی: اگر یعنی » است کیآزاد مشر بھتر از زن مؤمن یزینک و البته«د. یآ یم»  مائده« سوره
 بھتر است یافرکآزاد  با زن از ازدواج شیبرا نیا ند،ک ازدواج مسلمان کیزینکاز شما با 

، ییبایافر شما را با زک زن آنھرچند  :یعنی »آورد شگفت او شما را به ییبایز هکھرچند «
 انکمشر یھمسر به«مطلقا  »را مسلمان و زنان«آورد  شگفت خود به تیا اشرافیا ثروت، ی

است، ھرچند  کیبھتر از مرد آزاد مشر مؤمن یا آورند. و برده مانیا هک مگرآن د،یاوریدر ن
 مرد هک است نیبر ا امت . اجماع یو جمالو  و جاه و ثروت مال »آورد شگفت شما را به

و  خفت سبب به بستر شود، ھم یمؤمن تواند با زن ینم از وجوه یوجھ چیھ به کمشر
 » آنان« ردیپذ یرا نم خفت نیا د، و قطعا اسالمینما یم رخ اسالم ار بهک نیاز ا هک یذلت

 آنان :یعنی »خوانند یفرام دوزخ آتش یسو به« است کمشر و زنان مردان یسو به اشاره
 آتش موجب هکخوانند  یفرام یاعمال یسو شما را به ردار خود،کبا معاشرت، گفتار و 

 نید را متوجه یمیآنان، خطر عظ ومصاحبت و معاشرت یشاوندیخو است، پس دوزخ
تا  ستیز نیجا فرد مسلمان یک یلذا ھرگز برا گرداند، یم یو و فرزندان مسلمان انسان

بر  »خواند یو خداوند فرام«قرار دھد  یخطر نیچن را در معرض شیخو خود و خانواده
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 شدن یقطع موجب هک یعمل یسو به :یعنی » و آمرزش بھشت یسو به« امبرانشیپ زبان
 ن، ازدواجی. بنابرا شیخو اراده به :یعنی » شیخو اذن به« است نندهک عمل یبرا بھشت

خود  ؛ ستهیپرتو معاشرت، گفتار و رفتار شادر  ار،کویکن مؤمن ار با زنکویکن مرد مؤمن
 هکگرداند، باشد  یم روشن مردم یخود را برا اتیو آ« است بھشت یسو به فراخواننده

 سر بر نتابند. یتعال حق مکو از ح ز دادهییر را از شر تمیو خ »ر شوندکمتذ

ها ـا وجلمالـا وحلسبهـهـالـمـر�ع: لأل أةمرـال تنكح« است: آمده فیشر ثیدر حد
شود:  یم گرفته احکن ز بهیچھار چ یبرا زن« .» يداك تر�ت ادلين ودلينها، فاظفر بذات

ندار ید زن یسو تو به نش، پسید یو برا اش ییبایز یو نسبش، برا حسب یمالش، برا یبرا

 ادلنيا متاع«است:  آمده فیشر ثیدر حد . ھمچنان!»آلود باد کخا تیبشتاب، دستھا
 ا زنیدن متاع نیو بھتر است اش) متاع ا (ھمهیدن« .»حلةالصا أةمرـادلنيا ال وخ� متاع

 تنكحو النساء حلسنهن ال« است: آمده فیشر ثیدر حد . ھمچنان»باشد یم ستهیشا

تطغيهن،  نأ هنـموالأ فعىسهن، ـموالأ ىلع تنكحوهن يرديهن، وال نأ حسنهن فعىس
خاطر  را به زنان« . »فضلأ دين سوداء جرداء ذات مةادلين، فأل ىلع وان�حوهن

 خاطر به گرداند و با آنان شانکھال شان ییبایبسا ز را چهید زیرینگ احکن به شان ییبایز
با  شان یندارید گرداند و بر اساسشان  شان سرکش اموال بسا را چهید زینکن ازدواجشان  اموال

 .» استبھتر  ینیچل، اما متدکو  اهیس کیزینک طور قطع را بهید زینک ازدواج آنان
ز، یجا تابک اھل را با زن مرد مسلمان ، ازدواج مطھر اسالم عتیشراینکه  در متکح

 یتابک زن ه:ک است نیز دانسته، ایرا ناجا یتابکبا مرد  مسلمان زن ازدواج یول
 به مسلمان را مردیبماند ز یباق نشییو آ نیمرد مسلمان، بر د یکبا  تواند با ازدواج یم

 تواند بدون ینم غالبا مسلمان ز باورمند است، اما زنیگر نید یآسمان انیاد اصول
 قدرت هک آن لیدل باشد، به داشته کیمشتر یزندگ یتاب، با وک از مرد اھل یریرپذیتأث

خورد. با  یم دو برھم آن یو معنو یروح و انسجام و قطعا وفاق با مرد است یسرپرست
باشد.  یم روهکم - ز بودنیجا نیدر ع -ز ین یتابک با زن مرد مسلمان حال، ازدواج نیا

 نظر دارند. اتفاق پرست)، (آتش یمجوس با زن مسلمان ازدواج اربعه، بر حرمت ائمه

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ٗذى ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ فَٱ أ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱِ�  ءَ لنَِّسا  َر�ُوُهنَّ َوَ� َ�قۡ  َمِحيِض ل

 ٰ ۡرنَ  فَإِذَا َ�ۡطُهۡرَنۖ  َح�َّ تُوُهنَّ  َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  َحۡيُث  ِمنۡ  فَ�

َ
ۚ ٱ أ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َو�ُِحبُّ  �َّ�َّ

ۡ ٱ  .]۲۲۲[البقرة:  ﴾٢٢٢ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
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 شرع: خون در اصطالح ضیح » است یاذ بگو: آن پرسند، یم ضیح و از تو درباره«
در  آن مدت نیمترکشود و  یم خارج زن از رحم دوره یک در ھر ماه هک است یفاسد

 ا برآنی مک مدت نیاز ا و آنچه روز است ده ثر آنکروز و ا سه ارانشیو  فهینزد ابوحن
و احمد  یدر نزد شافع ضیح مدت نیمترک.  ضیح نه است ١» استحاضه« شود، افزون

 ثر آنکو ا است لحظه یکدر یحت خون بار جھش یک کروز و در نزد مال شبانه یک
 یدیاز پل هیناک :یباشد. اذ یم شد، استحاضه افزون مدت نیبر ا و آنچه روز است پانزده
 ک، تریریگ نارهک نیمراد از ا »دیریبگ نارهک زنان از ضیح در مدت پس«.  است بیو آس

ھر  ھا، یحنبل یرا در رأیز آنان ردنک ا لمسی ینیھمنش کتر است، نه یجنس مقاربت
جمھور  ی. اما در رأ ز استیجا - بجز مقاربت - از آنان ییجو و لذت یریگ بھره نوع

در  هک . و چنان است واجب آن یتا زانو ناف انیاز م ضیحا از زن یریگ نارهک فقھا،
ھود و ی ؛ سنت است، اسالم آمده س کمال بن انس تیروا به مهیرک هیآ نزول سبب انیب

 خانه غذا و ھم ھم با آنانگرفتند و  یم سخت ضیحا بر زنان هکرا  تیجاھل عصر اعراب
و  »شوند کد تا پاینکن یکینزد و با آنان«د. یلغو گردان مهیرک هیآ نیا با نزول شدند، ینم
ردند، با ک غسل آب و به »شدند کپا چون پس« است ضیح خون شدن ؛ با قطع شان کیپا

 د.یینما یکینزد آنان
 حالل آن و غسل ضیح شدن بعد از قطع ضیحا با زن یکیجمھور فقھا: نزد یدر رأ

ھا،  یحنف یشود، اما دررأ یم آب نیز جانشین ممیوجود آب، ت عدم و در صورت است
ز است، یجا ند،ک غسل هک از آن و قبل ضیح شدن مجرد قطع به ضیحا با زن یکینزد
از «شدند؛  کپا ! چون یباشد.آر آن ثر مدتکدر حدا ضیح شدن قطع هک شرط آن به

ا ی.  است زن فرج و آن »دینک زشیآم است، با آنان داده فرمانشما  خدا به هکھمانجا 
و  ارانک خداوند توبه« زنا و حرام راه از نه د،یزیدرآم با زنان حالل : از راه است نیا یمعن

 و از جنابت شوندگانکو پا از گناھان ارانک توبه مراد: »دارد یم را دوست شوندگانکپا
 باشند. یمھا  پلیدی

﴿ ٓ ْ  لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  ؤُُ�مۡ �َِسا تُوا
ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
ْ  ِشۡئُتۡمۖ  � ُموا نُفِسُ�مۚۡ  َوقَّدِ

َ
ْ َوٱ ِ� َ ٱ �َُّقوا َّ� 

ْ عۡ ٱوَ  ۗ  لَُمٓوا َ�ُٰقوهُ نَُّ�م مُّ
َ
�  ِ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  .]۲۲۳[البقرة:  ﴾٢٢٣ُمۡؤِمنِ�َ ل

                                                 
آید. خون  می استحاضه، خونی است که به علت بیماری یا عارضه دیگری غیر از حیض، پدید - ١

 تر شدن.بس است، نه مانع نماز و نه مانع ھم استحاضه ـ در مذھب احناف ـ نه مانع روزه
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 هک چنان ھستند، انسان شتزار نسلک آنان :یعنی» شتزار شما ھستندکشما  زنان«
 به د،یخواست هک یبر ھر روش پس« است و حبوبات اھانیشتزار گک یزراعت نیزم
 د؛ ازجھتینک مقاربت د با آنانیخواست هک از ھر جھت :یعنی »دییدرآ شیشتزار خوک

 گر،ید یا وهیھرش و به بر پشت طور خوابانده به پھلو، ش، از جھتیپ پس، از جھت
 وهیش برخالف باشد، زن فرج یعنیشتزار؛ ک در محل زشیو آم مقاربت هک شرط آن به

شود و  ی(احول) م نیدوب تولد فرزند ، سبب پشت از پس گفتند: جماع یم هکھود ی
در رد  مهیرک هیآ اند، ردهک نقل س از جابر نزول سبب انیدر ب و مسلم یبخار هک چنان

 هک» خود یبرا«را  صالحه : اعمالیعنی »دیفرست شیو پ«شد.  ھود نازلیپندار  نیھم
 . افتیدیخواھ أ را نزد خداوند آن پاداش گمان یب

 جماع در ھنگام ميالرح الرمحناهللا  بسم مراد از آن، گفتن«د: یگو یم س عباس ابن

 باسم« د:یبگو زشیآم در ھنگام یسکاگر « است: آمده فیشر ثیدر حد».  است
را  طانیش ا!یبارخدا خدا، نام به« .»ا رزقتناـمـم الشيطان وجنب الشيطان جنبنا ا�اهللا،

مقدر  یدو فرزند آن نیب زشیآم اگر در آن نار دار. پسک، بریا ساخته مانیروز از ما و از آنچه

 بکمرتاینکه  در »دیو ازخدا بترس«. »برساند یبیاو آس تواند به یھرگز نم طانیش باشد،
 در ھنگامه »ردکد یخواھ مالقات او را هکد یو بدان«د یگرد یو از محرمات یزیچ

بر ھشدار و  است یدکیتأ نیدھد. ا یم جزاتان  اعمال شما را در برابر پس ز،یرستاخ
 . بزرگ یرستگار به » ده رابشارت« شهیپ یتقو » و مؤمنان«.  آنان یدھ میب

ْ َوَ� َ�ۡ ﴿ َ ٱ َعلُوا يَۡ�ٰنُِ�مۡ  َضةٗ ُعرۡ  �َّ
َ
ن ّ�ِ

َ
ْ  أ وا ُّ�َ�َ  ْ ْ  َوَ�تَُّقوا ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱ َ�ۡ�َ  َوتُۡصلُِحوا َّ� 

 .]۲۲۴[البقرة:  ﴾٢٢٤َسِميٌع َعلِيمٞ 
 یزگاریو پرھ یکار نکاز  هکد یخود قرار ندھ یز سوگندھایآو و خداوند را دست«
 ، شیخو انیکبا نزد رحم صله بر قطع ھرگاه :یعنی »دیزیبگر مردم نیب دادن یوآشت

 انجام را یکن یارھاکو  نداده راتیخ هکد یامر سوگند خورد نیا بر ای د،یسوگند خورد
 د،یقرارندھ تانیارکویکن انجام یبرا یرا مانع خداوند سبحان سوگند به پس د،یندھ

 یدوم یمعنا مهیرک هید. آیدھ را انجام یکار نک و آن داده فارهکاز سوگند خود  هکبل
ار یبس مردم انیم و اصالح یو تقو یکیر و نیخ خاطر اراده است: به نیا ز دارد و آنین

بر  و جرأت وجسارت یانگار کسب ینوع ار،یبس را سوگندخوردنید زیسوگند نخور
 میاست، تعظ ستهیشا هک چنان را یتعال د حقیبا مؤمنکه  حالی است، در خداوند متعال
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در سوگند  چه ند،یگز یدور یو نام ز قراردادنیآو از دست انکاالم ید و حتیر نمایو توق
را  سوگند راست ی، حتیزھد و تقو صاحبان هک چنان دروغگو باشد، خود راستگو و چه

 راست اگر به هکبود  ردهک بر خود الزام / فهیابوحن خوردند. مثال امام یمتر مک ھم
شما را  سخنان » و خداوند شنواست«دھد.  صدقه ینارید دیبا سوگند خورد، ھم

 یفرأ نیمی یعل حلف من« است: ز آمدهین فیشر ثیشما. درحد احوال به » داناست«
 سوگند خورد، یبر امرھرکس  ر:یھو خ یالذ فعلیول نهیمی فر عنیکرا منھا فلیرھا خیغ

 هکرا  یارک و آن داده فارهکاز سوگند خود  هکد ی، با افتی را بھتراز آن ر آنیغ سپس
 ».دھد انجام بھتر است

 است آن یایگو تیروا یک است: آمده تیدو روا مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب
بر  هکبود  را او سوگند خوردهیشد ز نازل س قیر صدکابوب درباره مهیرک هیآ نیا هک

) ل شهیعا هیعل (بھتان کاف او در داستان هک یند؛ ھنگامکن انفاق خادمش مسطح
د. در یگرد نازل باره نیز دراین» نور« ) سوره۲۲( هیآ هک چنان شد، ھمراه با منافقان

سوگند  هک گاه آن شد، نازل س رواحه بنلله عبدا درباره مهیرک هیآ نیگر: اید یتیروا
اورد و ین سازش و زنش او انید و مینگو سخن نعمان ربنیبش خورد با دامادش

 توانم یو نم ستین ساخته ازمن یارکگر یام، د امر سوگند خورده نیبر ا چون گفت: یم
 نمود. را نازل مهیرک هیآ نیا خداوند متعال ! پس نمکرا بش سوگندم

ُ ٱ�َّ يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�مۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
 قُلُو�ُُ�ۡمۗ  َكَسبَۡت  بَِما يَُؤاِخُذُ�م َوَ�ِٰ�ن �

ُ َوٱ  .]۲۲۵[البقرة:  ﴾٢٢٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ
 یسوگندلغو: در نزد شافع »ندک ینم مؤاخذه لغوتان یسوگندھا خداوند شما را به«

 نه -ار یاخت یب و عادت ی، از رو شیخو گفتن سخن یدر اثنا شخص هک است یسوگند
گفتن:  ھا... چون ھا ومزاح یدر شوخ ھمچنان آورد، یم بر زبان - قصد سوگندخوردن به
 مترتب برآن یگناھ : نهیعنی است، ھودهیلغو و ب یسوگند نیچن هکلله! وا نهلله! وا یآر

در  ی. ول ستیسوگند ن قتیدرحق نیارا یز یا فارهک و نه ینکسوگندش مکح است، نه
 یزیبر چ شخص هک است سوگند لغو آن و احمد ): کفه، مالیجمھور (ابوحن یرأ

 آن خالف امر، در واقع است، سپس داده زرخیچ آن هک گمان نیا به خورد، یسوگند م
 خوردن قصد سوگند بدون هک اما آنچه ندارد، فارهک یسوگند نیچن پس شود، یار مکآش

را  اول یرأ» ریالمن«ر یتفس دارد. صاحب فارهک در نزد آنان شود، یم یجار بر زبان



  تفسیر انوار القرآن  ۱۸۶

سوگند لغو و  یکی نموده: میتقس دو قسم سوگند را به را خداوند متعالیز داده حیترج
است:  فرموده دوم شود و فقط در صورت یقصد صادر م به هک آنچه یگرید
شما و خداوند ھای  دل است ردهکقصد  هک آنچه شما را بهکند  می مؤاخذه نیکول«

قصد  بدون هک شما را بر آنچه هکاز آنجا  آمرزد، یسوگند لغو را م :یعنیاست،  » آمرزنده
 یوعمد یقصد یشما در سوگندھا یبرا هکند و از آنجا ک ینم مؤاخذه د،یآور یم برزبان

 است ستن) قراردادهک(سوگندش شدن حانث یسو به یراھ - فارهک با پرداخت -ز ین
 ند.ک ینم شما شتاب مجازات و به » بردبار است«

ِيَن يُؤۡ ﴿ ۡرَ�َعةِ  تََر�ُُّص  �َِّسآ�ِِهمۡ  ِمن لُونَ ّلِ�َّ
َ
ۡشُهرٖ�  أ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  فَآُءو فَإِن أ  ﴾٢٢٦رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]۲۲۶[البقرة: 
 عدم مرد به خوردن الء: سوگندیا »نندک یالء میخود ا از زنان هک یسانک یبرا«

 نیمتر ازاک است، اما اگر به شتر از آنیا بی چھار ماه مدت به شیخو با زن یخوابگ ھم
د، ینما مقاربت با زنش سپس بگذرد، مدت آن هکشد کد انتظار بیبا سوگند خورد، مدت

 چھار ماه« شرع: مکشتر از آن، حیا بی چھار ماه به سوگند خوردن در صورت یول

 یگریز دیچ سوگند آن شد و درکانتظار ب د چھار ماهیمرد با :یعنی » است دنیشکانتظار
و آزار  زدن انیقصد ز تواند به ینم گریچھارماه، مرد د بعد از گذشت یست، ولین یبر و

خود را از  حق مطالبه اگر زن هکبل ند،کخود رھا حال به فیلکبالت زن، او را ھمچنان
 ا او را طالقیند و ک رجوع شیخو زن ا بهی هکگرداند  یر میمرد را مخ یقاض رد،کمرد 
ضرر از  رفع یبرا یقاض د،یابا ورز ھم طالق رد و ازدادنکن رجوع یو اگر به پس دھد،

: از سوگند یعنی »اگر بازگشتند پس«کند  می یرا جار طالق غهیص یو زن، با درخواست
 مھربان خداوند آمرزنده« بازآمدند، احکو ن تیزوج استمرار رابطه یسو و به ادشدهی

با  یخوابگ ھم -جمھور  یدر رأ - زن مرد به . رجوع شیخوکار  گنه بندگان بر » است
 یقول ھا؛ رجوع یاما در نزد حنف باشد، نداشته یعذرکه  کسی ی؛ برا است یو

 . است حیصح ھم

ْ  �نۡ ﴿ َ�ٰقَ ٱ َعَزُموا َ ٱفَإِنَّ  لطَّ  .]۲۲۷[البقرة:  ﴾٢٢٧َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ
 زنان به هکگرفتند  میو تصم نندهکالء یا مردان آن» ردندک طالق اگر آھنگ«اما  »و«

شنود  یم گفتار آنھا را » دانا است یخدا شنوا قتیدر حق«باز نگردند  شیخو ردهکالء یا
 :یعنیدھد.  یم آنان بهشان  حال مناسب ی، جزا در برابر آن پس داند، یرا م و عزمشان

ا یدارند؛  شیدرپ ماه، فقط دو انتخابچھار  بعد از گذشت نندهکالء یا مردان
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 یعنی.  ستین شیدرپ یسوم آنھا و راه دادن ا طالقیالء شده، یا زنان به ردنک رجوع
 ند.یفزایالء بیا توانند بر مدت ینم

 تیدر جاھل الء مردمیا«د: یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب ب عباس ابن
 آن یبرا را چھار ماه مدتأل  یخدا پس بود، نیشتر از ایب یو حت ا دو سالی یک

الء؛ یا« د:یگو یم س بیمس دبنیسع».  ستیالء نیا مدت نیمتر از اکرد و ک نییتع
 اما دوست نبود، زنش مرد خواھان هک سان نیبد بود، تیجاھل ) اھلیرسان انیضرار (ز

 یو ھرگز به هکخورد  یم لذا سوگند ند،ک ازدواج یگر با وید یسک هک نداشت ھم
 ستم نیاأل  یخدا هکگذاشت،  یخود وام حال به فیلکند. پس، او را بالتکن یکینزد
ه: ککند  می تیروا شیخو حیدر صح مسلم ». برداشت انیرا از م زنان ار در حقکآش

 الء آنیا سبب هک است یدادند. گفتن طالق ردند و ھمکالء یا ھم ص خدا رسول
 آن نیتأم به شانیا هکبود  یا نفقهدر مورد  شانیا از زنانشان درخواست ص حضرت

 قادر نبودند. -خواستند  یم زنانشان هک یا گونه به -

ۡ ٱوَ ﴿ �َّۡص  ُمَطلََّ�ُٰت ل نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ
َ
�  ثََ�َٰثةَ  بِأ ن لَُهنَّ  َ�ِلُّ  َوَ�  قُُروٓءٖ

َ
ُ ٱ َخلَقَ  َما يَۡ�ُتۡمنَ  أ َّ� 

رَۡحاِمِهنَّ  ِ�ٓ 
َ
ِ بِٱ يُۡؤمِنَّ  ُ�نَّ  إِن أ َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك إِنۡ  ِخرِ� �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ
 َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

رَ 
َ
ْ اُدوٓ أ ۚ إِۡص  ا ِيٱ ِمۡثُل  َولَُهنَّ  َ�ٰٗحا ۡ بِٱ ِهنَّ َعلَيۡ  �َّ ۗ  ِهنَّ َولِلرَِّجاِل َعلَيۡ  َمۡعُروِف� ل ُ َوٱ َدرََجةٞ َعزِ�ٌز  �َّ

 .]۲۲۸[البقرة:  ﴾٢٢٨َحِكيمٌ 
بر  ھم عرب قرء: در سخن »شندکقرء انتظار ب سه د مدتیبا دهش داده طالق و زنان«

 نیو ا » ضیح«بر  شود و ھم یم اطالق انهیماھ از عادت زن کیپا بر مدت یعنی» طھر«
شود؛  یم دهینام قرء هکطھر  است، پس اجتماع یمعن قرء به . اصل از الفاظ اضداد است

و  است شده جمع بدنش لکانه، در یماھ از عادت زن کیپا در مدت خون هک یرو از آن
گردد. لذا  یم جمع یو رحم در خون هک یرو شود؛ از آن یم دهیقرء نام هک ضیح

در  متک. ح است مطلقه زن عده -فقھا  بنا بر اختالف -طھر  ا سهی ضیح سه مدت
 یختگیآم ھم از به یریجلوگ یمرد برا از نطفه زن رحم کیپا ؛ شناخت عده تیمشروع

از  » دهیآفر شانیھا را خداوند در رحم آنچه هک ستیروا نشان  برای و«.  ھا است در نسب
ھشدار  نی. ا»دارند مانیا نیو روز بازپس خداوند اگر به دارند، پنھان« ا حملی ضیح

 ازدواج نهیدارند تا زم یم خود را پنھان رحم موجود در حمل هک یزنان به است یسخت
 دارند تا بر زمان یم را پنھان ضیا حی خودمساعد گردانند، یرا برا یدیجد ھنگام شیپ
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را  ضیا حی حملکه  کسی ند. پسیفزایب شان عده در مدت شوھر بر خود استمرار نفقه
در  شان زنان به ردنک با رجوع »اگرشان  شوھران و« ستین مانیا اسم بپوشاند؛ مستحق

 » مدت نیدر ا«را  آنان به دنیقصد ضرررسان نه »را دارند قصداصالح« یرجع طالق
 گذشت، زن عده اما اگر مدت »آنھا ھستند بازگرداندن سزاوارتر به« انتظار در عده

ھمانند « مردان بر عھده » است زنان یو برا« خود است درباره یریگ میتصم سزاوارتر به
 پس در شرع، » دهیطور پسند به« شوھران در قبال فیاز وظا » است زنانبر عھده  هک آنچه

 و زنان نرسانند انیآنھا ز و به رفتار نموده معاشرت حسن به شیخو د با زنانیبا مردان
 هکست، بلین یکو تمل یبردگ مانیپ در اسالم ن، ازدواجیطور؛ بنابرا نیز متقابال ھمین

و شوھر  زن انیرادر م ییو متساو کمشتر ، حقوق یلک مصالح بر اساس هک است یعقد
 هک»  ھست یبرتر یا درجه« : برزنانیعنی » برآنان مردان یبرا« نیکل »و«آورد  ید میپد

جھاد  خانواده، اھل نهیھز نیتأم و امور نفقه بودن فلکمت سبب را به درجه نیمرد ا
از اوامر مرد و  هک است : بر زنیعنی.  است آورده دست ر، بهیتدب و داشتن بودن

 در امور مخصوص یو حت وخانواده خانه شئون به متعلق هک در آنچه یو یھا خواسته
 -باشد  را دربر نداشته خداوند متعال تیمعص اوامرش هک یمادام - است یخود و به

امور  بر اداره یو تیو وال»  قوامت« درجه مرد، یبرتر درجه نیلذا ا ند،ک اطاعت
 یبرا هک در آنچه » است مکیح« شیخو کدر مل است » و خداوند غالب« است خانواده
 . است ساخته مشروع خلقش

 و خلق، مقام در خلق یو لتیمرد؛ فض یبرتر درجه«د: یگو یر میثک اما ابن
 یو یو برتر خانواده یزندگ مصالح به و پرداختن نفقه ، دادنیامر الھ ومنزلت، طاعت

از  » لقرآنا ظالل یف«ر یدر تفس / د قطبید سیشھ نیکل».  است ا و آخرتیدر دن

ۡ بِٱ﴿ جمله: د: یگو یدارد؛ او م یگرید برداشت ﴾َدرََجةٞ  ِهنَّ َولِلرَِّجاِل َعلَيۡ  َمۡعُروِف� ل
 مهیرک هیآ نیھم اقیس د بهیفقط مق بر زنان مردان یبرتر درجه نیا هک نمک یم گمان«

 زنان در برگرداندن مردان فقط ناظر بر حق یبرتر درجه ه:ک نیا یعنی باشد،
.  شتر از آنیب باشد و نه یم عده مدتدر  ییزناشو یزندگ حوزه به شان یرجع مطلقه

 ن،یبنابرا است دھنده مرد خود طالق هک است نیا مرد ھم به رجعت حق سپردن لیدل
 است یحق نیا پس باشد، زن از آن رجعت بدھد، اما حق مرد طالق هک ستین معقول

 مرد بر یبرتر درجه نیا ه:ک د گفتیدھد. لذا با یمرد م را به آن موقف نیا عتیطب هک
 ». شتر از آنیب شود و نه یم مربوط مورد خاص نیھم و فقط به ستین و مطلق زن، عام
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 یسپر با شیخو عده دنیرس انیپا از به اگر زن هک است بر آن لیدل مهیرک هیآ
 قیمورد تصد یخبر و دھد، یخبر م نکمم یزمان در محدوده گانه سه یھا ضیح شدن
گاھ آن از گرانید هک اوست به مخصوصامر از امور  نیرا ایرد زیگ یقرار م  ندارند. یآ

 نکس بنت دیزی بنت اسماء از مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب حاتم یاب نابوداوود و اب
و تا  شدم داده طالق ص خدا رسول گفت: در زمان هکاند  ردهک تیروا ل یانصار

را  طالق ه، عدهیآ نیا با نزول خداوند متعال پس نبود، یا عده مطلقه زن یبرا ھنگام آن
 د.یگردان مشروع

َ�ٰقُ ٱ﴿ تَاِن�  لطَّ وۡ  بَِمۡعُروٍف  فَإِۡمَساُكۢ  َمرَّ
َ
ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َوَ�  �ِإِۡحَ�ٰٖن�  �َۡ�ِ�حُۢ  أ

َ
ْ  أ ُخُذوا

ۡ
 تَأ

 ٓ ا ٓ  ا ًٔ َشۡ�  َءاتَۡيُتُموُهنَّ  ِممَّ ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ �َّ  َ�َافَا

َ
ِۖ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما � �َّ  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ  �َّ

َ
ِ ٱيُقِيَما ُحُدوَد  � َّ� 

ِ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ  ۦۗ بِهِ  تََدۡت �ۡ ٱ �ِيَما ِهَماُجَناَح َعلَيۡ  فََ�  ۚ فََ� َ�عۡ  �َّ  ُحُدودَ  َ�َتَعدَّ  َوَمن َتُدوَها
ِ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰلُِمونَ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۲۲۹[البقرة:  ﴾٢٢٩ل�َّ

 تیروال شهیاز عا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب ر آنانیو غ یو ترمذ مکحا
 دلش هک یھر تعداد مرد به هکبود  بر آن سنت تیدر جاھل«فرمود:  هکاند  ردهک
 رد، مجددا زنک یم او رجوع به داد و اگر در عده یم را طالق شیخو خواست، زن یم
 بعد از اسالم وضع نیبود. ا داده او را طالق شتر ھمیا بیاگر صد بار  یحت شد، یم یو
 هکخدا سوگند  به گفت: شیخو زن به از مسلمانان یمرد هک گاه تا آن داشت ز ادامهین

 ھرگز تو را آرام ھم، و نه یو برو یریگ شیخود درپ تا راه دھم یم تو را طالق نه
؟ مرد  است نکمم یزیچ نیچن چگونه گفت: ! زن دھم یو قرار م یو جا گذارم یم

 انیپا به ات بود تا عده یکنزد هکو ھر بار  دھم یم تو را طالق هک گونه نیداد: بد پاسخ
 شانیا و ماجرا را به رفت ص خدا ! زن، نزد رسول نمک یم تو رجوع باز به رسد،

 شد: نازلاینکه  ردند تاک وتکس ص خدا بازگفت، رسول
خودرا  زنان به رجعت ، حق شوھران در آن هک یطالق :یعنی » دوبار است طالق«

از  ا مرادی.  ستیار نکدر  یگر رجعتید سوم از طالقو بعد  است دارند، دو طالق
 سه ایدو،  ردنک را جمعیصادر شود ز بارهیک د بهینبا دو طالق ه:ک است نی(مرتان) ا

 ص خدا رسول« : است آمده فیشر ثیدر حد هک است، چنان بار حرام یکدر  طالق
در ھر  زن گاه آن آورد، یطھر رو هک است نی(در طالق) ا فرمودند؛ سنت س عمر ابن به

 یکرا در  طالقھرسه  سنت، برخالف دھنده اما اگر طالق». شود داده طالق یکطھر 
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 ائمه جمله از آن -نظردارند: جمھور علما  اختالف آن مکعلما در ح رد،ک لفظ جمع
در نزد  - راھتکبا  اما ھمراه شود، یم واقع طالق سه با آن هکبر آنند  - اربعه مذاھب

 عهی. اما در نزد ش است با سنت آن مخالفت سبب ، به راھتکو  -ھا  کیھا و مال یحنف
 م:یق و ابن هیمیت ، ابن هیدیز عهیشود. و در نزد ش ینم واقع یطالق چیھ ه: بر آنیامام

 نیاز اھریک  از پس :یعنی » از آن پس«شتر. یب شود نه یم واقع بر آن طالق یکفقط 
 »ردکرھا  یکین ا بهی« یو به با رجعت » داشت نگاه یکین به د او رایا بای« دو طالق

و  متعه و پرداخت یکو او را با رفتار ن ردهکن رجوع زن به عده انیتا پا هک گونه نیبد
 یشھرھا یو علما مجاھد، عطاء، جمھور سلف ١فرستاد. سانشک خانه حقوقش، به

وۡ ﴿ :ییویکن به زن ردنکمراد از رھا«اند:  گفته فقاھت به معروف
َ
 ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  �َۡ�ِ�ُحۢ  أ

شد؛  سؤال شانیاز ا هک ص خدا از رسول وارده فیشر ثیحد لیدل است، به سوم طالق
 ص حضرت ؟ آن جاستک سوم طالق دو بار است) پس د: (طالقیفرما یم خداوندمتعال

وۡ ﴿سوم:  فرمودند؛ طالق
َ
 ». است ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  �َۡ�ِ�حُۢ  أ

 یزیچ«از مھر  »دیا داده آنان به از آنچه هک ستیروا ن« شوھران »شما یو برا«

 حدود خدا پاداشتن در به نیطرف هک مگر آن« آنان به رساندن انیز بر وجه »دیبازستان
 کمشتر یزندگ - یلیھر دل به -توانند  ینم هکباشند  نیا نگران :یعنی »باشند کمنایب

تواند از  ینم هکباشد  آن نگران امخصوص دھند و زن ادامه معاشرت را با حسن شیخو
 یانجیم یا ای، یاسالم جامعه امکح یا »دیشد کمنایاگر ب پس«ند ک مرد اطاعت

خدا را  امکدو، اح آن هک«د ینک یم و شوھر تالش زن انیم اصالح یبرا هک یشوندگان
 یگناھ« صورت نیز، درایو مھرآم دهیپسند یستیو ھمز معاشرت با حسن »دارند یبرپا نم

 نمودن یراض ی: برایعنی »دھد هیخود فد ردنکآزاد یبرا زن هک آنچهدر  ستین بر آنان
اگر  - هک است خلع ھمان نیرد. وایبگ از او طالق عوض و در او داده به یشوھر، مال

از  یو به و در صدد آزار رساندن است از مھر داده زن به آنچه گرفتن شوھر در صدد پس
 باشد. یز میجا -نبود  قیطر نیا

 از شوھرش یلکوجود مش بدون هک یھر زن« است: آمده فیشر ثیدر حد
 » است ینھا حدود الھیا«».  است حرام یبر و بھشت یرا خواست، بو شیخو طالق

 یاجرا و اطاعت شما مأمور به هک است یحدود الھ ور،کمذ ییو جدا احکن امکاح :یعنی

                                                 
 آید. می )۲۳۶بیان متعه در آیه ( - ١



 ۱۹۱ سوره بقره

از حدود  هک یسانکو «از آنھا  یچیبا سرپ »دینکتجاوز ن«حدود  » از آن پس«د یھست آن

ر یدر غ زیچ یک نھادن را ظلم:یز »ارانندکستم ھمان آنان نند،کتجاوز  یالھ امکاح

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ﴿ خداوند متعال: ه، فرمودهیآ نی. ا است آن گاهیجا
َ
[البقرة:  ﴾َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

 را خاص »۲۲۸ بقره/«ترند)  حق یذ شان بازگرداندن بهشان  شوھران و( .]۲۲۸
 کند. می نیرا دارد، مع زن به رجعت حق مرد در آن هکرا  یرا شمار طالقیز گرداند یم

ٰ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  ۥفَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿ ۥۗ  َزوًۡجا تَنِكحَ  َح�َّ فَإِن َطلََّقَها فََ� ُجَناَح  َ�ۡ�َهُ
ٓ َعلَيۡ  ن ِهَما

َ
ٓ  أ ٓ  إِن َ�َ�َاَجَعا ن َظنَّا

َ
ِۗ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما أ ِ ٱ ُحُدودُ  َك َوتِلۡ  �َّ  �ٖ يُبَّيُِنَها لَِقوۡ  �َّ

 .]۲۳۰[البقرة:  ﴾٢٣٠َ�ۡعلَُمونَ 
 به با مرد بعد از آن زن رابطه هکرا  سوم طالق مکح خداوند متعال گاه آن

و «د: یفرما یم نموده انیب انجامد، یم بزرگ ییو جدا املک هکمتار یعنی » یبرک نونهیب«
او  یگر برایاز آن، د داد، پس او را طالق« بار سوم یسابق، برا بعد از دو طالق »اگر شوھر

 گر با او جماعیشوھر د آن و »ندک ر از او ازدواجیغ یبا شوھر زناینکه  تا ستین حالل
اگر شوھر  یند. ولک ا وفاتی دھد، طالق یعیطور طب ا او را بهی ، سپس (مقاربت) نموده

ار ک نیداشت، ا شوھر اولش یاو را برا ساختن حالل زن، قصد خود با آن از ازدواج دوم
وارد  آن فاعل و مذمت»  نندهک حالل« احکن وھشکدر ن هک یا ادله لیدل است، به حرام
 مانع برداشتن یاو را برا هک یگریدھرکس  و ھم»  نندهک حالل« ھم انور، و شرع شده
 ثی. در حد است ردهک است، لعنت ار فرا خواندهک نیا به شوھر اول یپا شیاز پ یشرع

 خرب�مأال أ«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س مسعود ابن تیروا به فیشر

 محللـاهللا ال محلل، لعنـال قال: هو !اهللايا رسول ب�،مستعار؟ قالوا: ـال باتليس
 ،للها رسولا یگفتند: چرا  ؟ اصحاب خبر ندھم شده تیاز بز نر عار ا شما رایآ« . »هل محللـوال

را و  نندهک فرد حالل است ردهک است، خداوند لعنت نندهک فرمودند: او فرد حالل د.یخبر دھ

 یبرا محلل، زن احکن، با نی. بنابرا» است شده ردهک حالل شیبرا زن هکرا  یسک ز آنین
 درعقد، ند: چنانچهیگو یم ھا یھا و شافع یحنف یشود. ول ینم حالل شیخو شوھر اول

 شوھر دوم »اگر پس«.  است حیصح تیراھکبا  احکن آن بود، ردهکرا شرط ن ردنک حالل
 »دو اگر آن« صورت نیدر ا ا مرد،ی جداشد، از زن احکن و با فسخ »داد را طالق یو«
را  یا ییزناشو متقابل : حقوقیعنی »حدود خدا را هکپنداشتند « و شوھر اول زن :یعنی
 و زن اول بر شوھر :یعنی »دو بر آن یدارند، گناھ یم برپا«گر دارند ید یک بر ذمه هک
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 هک نند،کگر منعقد ید یکبا  یدیجد و عقد ازدواج »گربازگردندید یک به هک ستین« سابقش
گرداند  ید میجد طالق سه کگر مالیبار د یکو مرد را  بوده حید صحیجد عقد ازدواج نیا
 »ندک یم انیب«را  قیحقا »دانند یم هک یقوم یرا برا آن هک است یالھ امکنھا حدود احیا و«
 . ستین بندیھا پا دارد و بدان ینم را نگه خداوند متعال یرا جاھل، امر و نھیز

 دختر شهیعا درباره مهیرک هیآ نیاند: ا ردهک تیروا نزول سبب انیدر ب مفسران
 گونه نیا بود. ماجرا شیپسر عمو وھب بن رفاعه زن هکشد  نازل یکعت بن عبدالرحمن

نمود و  ازدواج یرقرظیزب بن او با عبدالرحمن رد، بعد از آنک طالقه او را سه رفاعه هکبود 
بازگردد،  شوھر اولش احکن عقد تا به خواست گاه آن داد، ز او را طالقین یشوھر دوم نیا

 با من هک از آن (شوھر دومم) قبل عبدالرحمن آمد و گفت: ص خدا لذا نزد رسول
فرمودند:  ص خدا ؟ رسول باز گردم شوھر اولم نزد توانم یا میآ داد، طالقم ند،ک مقاربت

 تیدر روا». ندک با تو مقاربت یر از ویغ یگریشوھر د هک گاه تا آن یتوان یر! نمیخ«
 یسو به هک یخواھ یا میآ«فرمودند:  زن آن به ص خدا رسول هک است آمده یگرید

 یاو (عبدالرحمن) نچش لهیتو از عس هک یتا وقت ستین نکار ممک نی! ا ؟نه یبرگرد رفاعه
 . است زن فرج مرد به آلت حد دخول نیمترکله: یعس دنیمراد از چش». تو لهیو او ازعس

ٓ ٱ ُتمُ �َذا َطلَّقۡ ﴿ َجلَُهنَّ  نَ َ�َبلَغۡ  ءَ لّنَِسا
َ
ۡمِسُكوُهنَّ  أ

َ
وۡ  بَِمۡعُروٍف  فَأ

َ
 بَِمۡعُروٖف�  َ�ُِّحوُهنَّ  أ

اٗر� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ  َوَ�  َ�ِ  ْۚ َۡعَتُدوا ۥۚ َظلََم َ�فۡ  َ�َقدۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن ّ�ِ ْ َوَ� َ�تَِّخُذوٓ  َسُه  َءاَ�ٰتِ  ا
ِ ٱ ْ ذۡ َوٱ �ۚ ُهُزوٗ  �َّ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ نَزَل  َوَما

َ
 ۡكَمةِ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ّمِنَ  َعلَۡيُ�م أ

ْ ٱوَ  ۦۚ يَعُِظُ�م بِهِ  ُقوا َ ٱ �َّ ْ عۡ ٱوَ  �َّ نَّ  لَُمٓوا
َ
َ ٱأ  .]۲۳۱[البقرة:  ﴾٢٣١َعلِيمٞ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ

 عده انیپا به :یعنی »دندیرس شیخو عده انیپا د و بهیداد را طالق زنان و چون«
 به انیآزار و ز قصد رساندن بدون »دیدار نگاه یکین را به ا آنانیگاه،  آن«شدند  یکنزد شیخو

 یسپر شان د تا عدهیواگذار خودشان حال را به آنان :یعنی »دینک شانیرھا یکین ا بهی«آنھا 
 یرا برا آنان یول«رند یرا از سر بگ یدیجد یزندگ شما، احکن طهیاز ح یبا آزاد گاه شود و آن

 یازین آنان به نه هک یدرصورت :یعنی »دینک ستم آنان د تا بهیندار نگاه رساندن انیآزار و ز
 هک - انتظار آنان و مدت عده ساختن یقصد طوالن به دینبا ، پسیمحبت ھم د و نهیدار

 د.ینک رجوع آنان به - آنھاست به رساندن انیآزار وز از آن ھدف
 به مردان هکبود  بر آن رسم تیدر جاھل است: آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

 به عده انیو در پا داده را طالق زنان، آنان داشتن نگاه فیلکو بالت قصد آزار رساندن
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ار را ک نیھم باز مجددا د،یسرآ به شان عده هکبود  یکردند و تا نزدک یم رجوع آنان
ساختند تا  یم شانیرھا ردند و نهک یم معاشرت یکین به با آنان نه پس ردند،ک یرار مکت

 عمل گونه نیھم مسلمانان از یز برخین رند. بعد از اسالمیرا از سر بگ یدیجد یزندگ
قطعا بر  ند،ک نیچنھرکس  و«شد.  ار نازلک نیاز ا یدر نھ مهیرک هیآ هکبود  نیردند، اک

 -ھردو  - یالھ و عذاب وجدان عذاب را خود را در معرضیز » است نموده خود ستم
 و است یجد یالھ اتیآ را ھمهیز »دیرینگ تمسخر خدا را به اتیو آ« است قرار داده

 شود، لذا از اعمال یم الزم یقطعا بر وآنھا  مکح ند،ک برخورد یشوخ در آنھا بهھرکس 
 د.یزیبپرھ تیدر جاھل جیرا

 آن بر رسم تیدر جاھل است: آمده مهیرک هیر از آیاخ بخش نیا نزول سبب انیدر ب
آزاد  را اش ا بردهیگرفت،  یم احکن را به یا زنی داد، یم را طالق مرد زنش هکبود 

را  یشرع امکبا اح ی، شوخ اسالم ! پس ردمک یشوخ من گفت: یم ساخت، سپس یم
؛ مسلما  ردمک یشوخ داد و گفت: را طالق زنش ین، اگر مردیرد. بنابراک مردود اعالم

 یجد هک زاستیچ سه« است: آمده فیشر ثیدر حد هک چنان شود، یم واقع طالق
و «».  و رجعت طالق ، احکاست، ن یجد در آنھا ھم ردنک یو شوخ یآنھا جد گرفتن
است،  آن یھا و برنامه نیوقوان از: اسالم عبارت هک» دیاد آوری را بر خود بهخدا  نعمت

د یاد آوری به »و«د یتو قرار داشت در تو انبوه یھا یکیور و تارک یتیدر جاھل هک از آن پس
بر « ینبو سنت :یعنی » متکو ح« : قرآنیعنی » تابکاز « یتعال حق » هکرا  آنچه«

آنھا به وسیله  و داده میشما را با آنھا تعل :یعنی »دھد یم پندتان و بدان ردهک شما نازل
آنھا  به با عمل -را  و سنت تابک یعظما یھا نعمت پس گرداند، یم ارتانیدار و ھوشیب

و از  » داناست یزیھرچ خدا به هکد ید و بدانیباش و از خدا پرواداشته«د یر گزارکش -
شما را  انیقی ش، پسیاوامر و حدود مقرر خو شما در قبال ردکعمل یچگونگ به جمله

 دھد. یجزامتان  اعمال در برابر

ٓ ٱ ُتمُ �َذا َطلَّقۡ ﴿ َجلَُهنَّ  نَ َ�َبلَغۡ  ءَ لنَِّسا
َ
ن َ�ۡعُضلُوُهنَّ  فََ�  أ

َ
ۡزَ�َٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ  أ

َ
ْ  إِذَا أ  تََ�َٰضۡوا

ۡ بِٱ بَۡيَنُهم ِ بِٱ مِنُ يُؤۡ  َمن َ�َن ِمنُ�مۡ  ۦَ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِ  َمۡعُروِف� ل  َ�ٰلُِ�مۡ  ِخرِ� �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡزَ�ٰ 

َ
ۚ  لَُ�مۡ  أ ۡطَهُر

َ
ُ َوٱ َوأ نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
 .]۲۳۲[البقرة:  ﴾٢٣٢َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

، س ساری بن معقل اند: ردهک تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب ر آنیو غ یبخار
سر  به با خواھرش یمدت مرد آن بود، در آورده از مسلمانان یمردعقد  را به خواھرش
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 ھم نیکل د،یرس انیپا به اش رد تاعدهکن او رجوع داد و به طالق یکرا  یو گاه آن برد،
 ردهک را جزم ، مرد عزمش سرانجام مرد، ھوادار زن آن بود و ھم مرد دوستدار زن آن
 یا گفت: یو به معقل یول او آمد، یخواستگار به برادرش نزد معقل یجمع ھمراه به
گر ید هکخدا  ! به ؟! نه یداد داشتم، اما تو طالقش یگرام خواھرم ! تو را با ازدواج سکنا

 از آنین هک - خداوند متعال هکبود  گردد. ھمان یبر نم تیسو شود و به ینم ھرگز زنت
خود را  د و عدهیداد را طالق زنان و چون«فرمود:  نازل - دانست یگرمید یک دو را به

 توافق به یر و خوشیخ به با ھمسرانشان، چنانچه را از ازدواج رساندند، آنان انیپا به
 و دل جان به گفت: د،یرا شن پروردگارش فرمان معقل چون ».دیبازندار بودند، دهیرس

 کنی؛ ا مرا ببخش او گفت: را فراخواند و به شوھرخواھر سابقش گاه آن ! فرمانبرم
 رد.ک ار را ھمک نی! و ھم دارم یم تیو گرام نمک یم جیتزو تیرا مجددا برا خواھرم

 خواھران ای د دخترانینبا هک است زنان یایاول متوجه مهیرک هیدر آ ن، خطابیبنابرا
 مجدد با آنان ا از ازدواجیعده،  در ھنگام سابقشان شوھران به را از رجوع شان مطلقه

: یقول ند. بهینما منع - نیجانب املک و توافق تیشرط رضا به - عده یبعد از انقضا
 رتیو غ ننگ زهیانگ به شما شوھران :یعنی.  است سابق شوھران متوجه خطاب

 با فرد دلخواھشان از ازدواج اند، را گذرانده شان عده هکخود را  سابق ت، زنانیجاھل
ھمسر  سابقشان زنان هک نین، از ایو سالط از سران یاریبس هک چنان د،ینکن ممانعت

 از شما به سکھر « والبته کنند. می یریجلوگ و ننگ نام زهیانگ به گر شوند،ید یمردان

پند «و از آنھا  ردهک دستورھا عمل » نیا به باشد، داشته مانیا نیخدا و روز بازپس
 به شدن از آلوده » است تر زهکیتر و پا تکبر شما پر یامر برا نیا« تیرعا پس »ردیگ یم
 شما از سود و صالح یبرا هکرا  آنچه »داند یو خدا م«ر یو فساد ضم یمعنو یھایدیپل

 یو را، لذا از فرمان قتیحق نیا »دیدان یو شما نم« است نھفته امکاح نیا یدر اجرا
 د.ینک یرویپ

ۡوَ�َٰدُهنَّ  ِضۡعنَ يُرۡ  َ�ٰلَِ�ُٰت لۡ َوٱ﴿
َ
�  َحۡولَۡ�ِ  أ َرادَ  لَِمنۡ  َ�ِملَۡ�ِ

َ
ن أ

َ
ۚ ٱ يُتِمَّ  أ ۡ ٱَوَ�َ  لرََّضاَعَة  َمۡولُودِ ل

ۡ بِٱ َوُ�ُهنَّ ُ�ُهنَّ َو�ِسۡ رِزۡ  ۥَ�ُ  ۚ  إِ�َّ  ٌس َ� تَُ�لَُّف َ�فۡ  َمۡعُروِف� ل ۢ  تَُضآرَّ  َ�  وُۡسَعَها ةُ  َوَ�  بَِوَ�َِها َ�ِٰ�َ
ُۥ لُودٞ َموۡ  َّ�  ِ ۡ ٱَوَ�َ  ۦۚ بَِوَ�ِه َراَدا فَإِنۡ  َ�ٰلَِكۗ  ُل ِمثۡ  َوارِثِ ل

َ
 فََ�  َو�ََشاُورٖ  ّمِۡنُهَما تََراٖض  َعن فَِصاً�  أ

ۗ  ُجَناحَ  َرد�ُّمۡ  �نۡ  َعلَۡيِهَما
َ
ن أ

َ
ْ  أ ۡوَ�َٰدُ�مۡ  �َۡسَ�ِۡضُعوٓا

َ
ٓ مَّ  َسلَّۡمُتم إَِذا َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  فََ�  أ  ا

ۡ بِٱ ُتمَءاتَيۡ  ْ ٱوَ  َمۡعُروِف� ل َ ٱ �َُّقوا ْ عۡ ٱوَ  �َّ نَّ  لَُمٓوا
َ
َ ٱأ  .]۲۳۳[البقرة:  ﴾٢٣٣بَِص�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ
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 انیب زیرا ن یرخوارگیش مکح رد،کرکرا ذ و طالق احکن امکاح خداوند متعال چون
دارند:  یخردسال فرزند هکشوند  یجدا م از ھم یو شوھر در حال زن یرا گاھید زینما یم
مراد  ».ر دھندیش« یبیتقر نه یقیطور تحق به »را دو سال کاملشان  فرزندان و مادران،«

رضعن) ھرچند خبر یاند و ( گرفته طالق هکھستند  یمه، زنانیرک هیآ نیاز (والدات) در ا
ھستند. شان  فرزندان ردادنیش مأمور به مادران :یعنیباشد،  یامر م یمعن است، اما به

 مدت نیینجا؛ تعیدر ا » املک دوسال«د یق از آوردن ھدف ھا، یاز نظر حنف
 یا یرخوارگیش را مدتیز ستیشود، ن یم ثابت در آن یرضاع حرمت هک یا یرخوارگیش
 هک است یسک یبرا نیا«.  است ماه یشود، درنزد آنان، س یم یرضاع حرمت سبب هک

ست، ین یحتم املک دو سال ردادنیش پس »ندک لیمکرات یرخوارگیش بخواھد دوران
 نیا ساختن وتاهک، لذا  مادر است بودن لفکم ییحد نھا انیب آن، نییاز تع ھدف هکبل

 هک گاه تا آن مادر مطلقه هک د دانستی. با ز استیجا پدر ومادر طفل با توافق مدت
تر  حق یذ شیخو ) طفلیدار (نگه حضانت به -فقھا  اتفاق به -ند کن مجدد ازدواج

 نی: تأمیعنی » پدر استبر عھده  دهیپسند بر وجه آنان کو پوشا کوخورا« است
 یعنیپدر، بر عھده  است، مشغول طفل ردادنیش به هک یمادر کو پوشا کخورا مخارج

 به هک است مطلقه مادران حق نیو ا است متولد شده شیفرزند برا هک است یسک آن
د یبا رمطلقهیغ رد. اما در مورد مادرانیگ یم تعلق آنان به شان یردھیمزد ش عنوان

خود  فرزندان اگر ھم یحت باشد، یپدر مبر عھده  آنھا مسلما کو پوشا نفقه نیگفت: تأم
 ییباکیش به لفکم زن، نه »شود ینم لفکم توانش اندازه جز به سک چیھ«ر ندھند یرا ش

 مسرفانه نفقه پرداخت به لفکپدر طفل، م و نه ز استیناچ و مخارج کبر مزد اند
 در حد عرف معتبر است، حداوسط نفقه آنچه هکبل باشد، یم توانش طهیاز ح خارج
 سبب د بهینبا ھم یپدر چیند و ھیبب انیز فرزندش سبب د بهینبا یمادر چیھ«.  است

 گونه نیبد برساند، انیز فرزندش سبب د پدر را بهیمادر نبا :یعنی »ندیبب انیز فرزندش
 کو پوشا کخورا بابت - است خارج یو ییاز حد توانا هک ینیسنگ مخارج یاز و هک

در  هک سان نیبد برساند، انیز مادر طفل به دینبا ھم ند و شوھر سابقک طلب - شیخو
 یسبب چیھ یا فرزند را بینموده،  یوتاھکاوست،  برعھده هک یفیو وظا از تعھدات یزیچ

 د.یجدا نما مادرش از آغوش
دو  آن عطوفت جلب یبرا جا،ھردو  از پدر و مادر درھریک  فرزند به دادن نسبت

ضرر است،  نمودن و مادر در وارداز پدر ھریک  تکمشار یمقتض (مضاره)، غهی. ص است
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 انیز ، در واقعیگرید به از آنھا یکی رساندن انیز هک است آن یایخود گو هک یریتعب
ز در ین گر؛ طفلید یک پدر ومادر به یرسان انیز تبع به . ھمچنان ھردو است به رساندن

اگر پدر  :یعنی » ز ھستین وارثبر عھده  امکاح نیو مانند ھم«شود.  یمتضرر م نیب نیا
 میا قی، یا وصیطفل،  ا وارثی پدر، وارثبر عھده  طفل، یردھیش مخارج مرد؛ پرداخت
از خود  یبود. و اگر پدر ارث یخود و عھده پدر بر اتیدر ح مخارج نیا هک اوست، چنان

را  مخارج نید ای) بایو یک درجه یصلب یاقربا یعنی( یو بود، عصبه نگذاشته یجا به
مادر  کو پوشا نفقه پرداخت هکپدر ھستند  ا وارثانی؛ » وارث«مراد از  پس بپردازند،

 اند، طفل ا وارثانی باشد، یم شانیابر عھده  ده،یپسند و بر وجه یطور عرف به ردهیش
 لفظ (وارث)، محتمل هک برند، یم راثیم یاز و طفل مرگ در صورت هک یسانک یعنی

 طفل وارث چه وارث، نیا یمادر از سو به رساندن انی؛ ز ھر حال . به است یمعنھردو 
 بود. ار بر پدر حرامک نیا هک است، چنان پدر؛ حرام وارث باشد و چه

 ھنگام شیپ طور به »را کودک گر،ید یک و مشاوره تیو اگر پدر و مادر بخواھند با رضا«
مادر ازپدر و  یکیاما اگر  » ستیدو ن بر آن یگناھ رند،یر بازگیاز ش« از دو سال قبل

او را  نموده، موافقت گر مشورتید د با طرفیر بایناگز د،یر جدا نمایرا از ش بخواھد طفل
خود  فرزندان ید برایو اگرخواست«د. یآ دست دو به آن انیم املک د تا توافقینما جلب

 شرط آن ست، بهین یبرشما گناھ« راز مادرانشانیگر غید یردھیش :یعنی »دیریبگ هیدا

 حساب مادران، به به »دیبپرداز یدرست د، بهیا گرفته عھده را به آن پرداخت هکرا  یزیچ هک
گر و ید ردهیو ش هیدا زنان ا بهی اند، ردادهیشما ش فرزندان به یردھیش در مدت هک آنچه

 به آنان یمنف نشکبسا وا را چهید زینکن یانگار اسھلی یوتاھکمزد آنھا  در پرداخت
 گردد. طفل در حق شانیانگار و سھل یوتاھک یبرا یا زهیانگ خود، نیبرگردد و ا طفل
 دیدر ق هک گاه تا آن طفلش به ردادنیمادر در برابر ش گرفتن مزد هک د دانستیبا

ار مطلقا ک نیا هک / یشافع ست، مگر در نزد امامیز نیجا باشد، عده ای احکن
 عدم بهر از مادر ھم، مشروط یغ یگرید ردهیش زن ردنکری. جواز اج زاستیجا
 دارد، تیاولو حق فرزندش یدار مادر در امر نگه هک باشد، چرا یمادر م به رساندن انیز

 آنچه خداوند به هکد ید و بدانینکو از خدا پروا «.  گذشت مهیرک هیدر آغاز آ هک چنان
 اگر حقوق ن،یبنابرا دھد یجزا متان  اعمال شما را در برابر پس » ناستید، بیدھ یم انجام
و از  ردهکز یگر پرھید یک به رساندن انید و پدر و مادر از زیرا ادا نمود انکودکو  زنان

 پاداش ا و سببیدر دن یا ستهیاوالد شاشان  فرزندان پروا داشتند؛ خداوند متعال
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خود قرار دادند؛  مدار عمل را ینفسان یھواھا اما اگر آنان خواھند شد، شان یاخرو
 خواھند بود. عذاب سبب ھم و در آخرت بال و فتنهشان  برای ایدر دنشان  فرزندان نایقی

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡزَ�ٰٗجا َو�ََذُرونَ  ِمنُ�مۡ  نَ ُ�َتَوفَّوۡ  �َّ
َ
�َّ  أ نُفِسِهنَّ  نَ ۡص َ�َ�َ

َ
ۡرَ�َعةَ  بِأ

َ
ۡشُهرٖ  أ

َ
�ۖ  أ  وََعۡ�ٗ

َجلَُهنَّ  بَلَۡغنَ  فَإَِذا
َ
نُفِسِهنَّ  ِ�ٓ  َ�َعۡلنَ  �ِيَما َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  فََ�  أ

َ
ۡ بِٱ أ ُ ٱوَ  َمۡعُروِف� ل بَِما  �َّ

 .]۲۳۴[البقرة:  ﴾٢٣٤َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ 
 فرزندان در قبال پدرانھای  مسؤولیت و و رجعت طالق امکاح انیب دنبال به

 نیا تاکند  می انیرا ب وفات عده مکح ؛ خداوند متعال شان مطلقه و ھمسران رخوارهیش
 هکاز شما  یسانکو « است: طالق ھم، مانند عده وفات عده هکد یاین شیپ گمان

د یبا« زنانشان پس »گذارند یاز خود بجا م پس«را  ی: زنانیعنی » یرند و ھمسرانیم یم

توانند  یم ازآن و پس »شندکانتظار ب«روز  شبانه و ده چھار ماه :یعنی »روز و ده چھار ماه
  ز است:یدو چ وفات عده یبرا مدت نیا نییدر تع متکند. حیمجدد نما ازدواج
 زنده یغالبا در چھارماھگ نیباشد. و ھرچند جن حامله زناینکه  احتمال -۱

 اطا بر آنیگر را احتیروز د شبانه ده سبحان یاما خدا کند، می تکشود و حر یم
نباشد.  تکحر قادر به یدر چھارماھگ بوده فیضع نیجن هکبسا  را چهیز افزوده

 . اوست حمل حامله، وضع زن ؛ عده حمل محرزشدن ودر صورت
 . قابل ز مورد نظر استین اول احکن به نھادن مدت، حرمت نیا نییدر تع -۲

 ضهیحا ره، چهیبک باشد چه رهیصغ زن ؛ چه زن یبرا وفات عده هک راستکذ
از  چه حامله زن و عده روز است و ده چھار ماه مدت ائسه، ھمانی باشد و چه

 . اوست حمل وضع -علما جمھور  قول به - ازطالق و چه وفات
 خود درباره دهینحو پسند به آنان در آنچه رساندند، انیپا خود را به عده ھرگاه پس«
در  مجدد، تا ازدواجیو نھا خواستگاران به آوردن یردن، روک شیاز آرا »دھند یم انجام
 و خداوند به ستین بر شما یگناھ«نباشد  شرع و مخالف دهیپسند بر وجه هک یصورت

 ناروا از ازدواج به را زنان یسک چه هکداند  یم پس » است آگاه د،یدھ یم انجام آنچه
 ن،یبنابراکند  می تیرعا یخوب مقرر را به حدود و حقوق یسک دارد و چه یمجدد باز م

 دھد. یجزا م را در برابر عملشھرکس 
 شده استدالل وفات در عده معتده زن یبرا» احداد« بر وجوب مهیرک هیآ نیبا ا

 دنی، پوشییخوشبو اربردنک از به ش، اعمیو آرا نتیز کاز تر است . احداد: عبارت است
 - یا عذری ضرورت جھت جز به - از منزل رفتن رونیو ب ورآالتید و زیجد یلباسھا
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در  هک یزن نفقه جمھور علما، پرداخت یدر رأ هک د دانستیشود. با یم آن ز مشمولین
 آن انیت) می(زوج یھمسر را رابطهیز ستین واجب برد، یسر م به شوھرش وفات عده

 طالق هک یا حامله زن نفقه پرداخت بر وجوب علم اھل نیکاست، ل دهیرس انیپا دو به
اینکه  دارند بر علما اجماع دارند. ھمچنان اجماع است شده داده یرجع ا طالقی ثالثه
رد؛ ک ، وفات یو عده دنیرس انیپا از به قبل سپس داد، یرجع را طالق زنش یسکاگر 

آزاد،  ؛ بر زن وفات برد. عده یم شوھر ارث او از آن و ھم است الزم وفات زن، عده بر آن
 ھمه -باشد  نگرفته چه باشد، گرفته انجام زشیبا او آم چه - رهیبکو  رهیز، صغینک

 روز است، اما فقط سه انیکنزد بر مرگ یسوگوار هک است یگردد. گفتن یم الزم آنھا
 ثیباشد. درحد یروز م و ده چھار ماه - میگفت هک چنان -شوھر  بر مرگ یسوگوار

 چیبر ھ هک ستیروان دارد؛ مانیا خدا و روز آخرت به هک یزن یبرا«است:  آمده فیشر
او چھار  یبرا یسوگوار هکمگر بر شوھرش،  ند،ک یروز سوگوار شتر از سهیب یا مرده

ِينَ ٱوَ ﴿ه: یآ مکح ناسخ مهیرک هیآ نیا هکثر علما بر آنند کا...« روز است و ده ماه َّ� 
ۡزَ�ٰٗجا َو�ََذُرونَ  ِمنُ�مۡ  نَ ُ�َتَوفَّوۡ 

َ
ۡزَ�ِٰجِهم َوِصيَّةٗ  أ

َ
َ�ًٰعا ّ�ِ [البقرة:  ﴾إِۡخَراٖج  َ�ۡ�َ  ۡولِ �َۡ ٱ إَِ�  مَّ

 خواھد آمد. آن انیب هک باشد، یم .]۲۴۰

ٓ ٱ ِخۡطَبةِ  ِمنۡ  بِهِۦ َعرَّۡضُتم �ِيَما ُ�مۡ َوَ� ُجَناَح َعلَيۡ ﴿ وۡ  ءِ لنَِّسا
َ
ۡ�َننُتمۡ  أ

َ
نُفِسُ�مۚۡ  ِ�ٓ  أ

َ
 أ

ُ ٱ َعلِمَ  نَُّ�مۡ  �َّ
َ
ا تَُواِعُدوُهنَّ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن َستَۡذُكُروَ�ُهنَّ  � ًّ�ِ  ٓ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ۚ  قَۡوٗ�  َ�ُقولُوا ۡعُروٗفا  مَّ

ْ َ� َ�عۡ وَ  ٰ َ�بۡ  �َِّ�حِ ٱ َدةَ قۡ �ُ  زُِموا َجلَهُ  ِكَ�ُٰب لۡ ٱ لُغَ َح�َّ
َ
ْ عۡ ٱوَ  ۥۚ أ نَّ  لَُمٓوا

َ
َ ٱأ  ِ�ٓ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ

نُفِسُ�مۡ 
َ
ۚ حۡ فَٱ أ ْ عۡ ٱوَ  َذُروهُ نَّ  لَُموٓا

َ
َ ٱأ  .]۲۳۵[البقرة:  ﴾٢٣٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

 ثالثه ا طالقیوفات،  در عده هکدار  عده » از زنان طور سربسته شما به آنچه و درباره«
را  عده یانقضا بعد از با آنان ازدواج و عزم تین »ایرده، ک یخواستگار«برند  یسر م به
 و به است حیتصر (سربسته): ضد ضیتعر » ستیبر شما ن یگناھ د،یدار نگه در دل«

لفظ  آن هکبفھماند  یبا لفظ مخاطب را به شیمقصود خو انسان هک است نیا یمعنا
دارد و  داللت بر آن حا و اشارتایتلو هکاست، بل نشده مقصود او نھاده یصراحتا برا

 . پس دور است شنونده از ذھن هکچرا  از دارد،ین یا نهیقر به آن ن، فھمیبنابرا
 هکند کر کرا ذ یزیچ خواستگار ه:ک است نیچن ییناکو  سربسته وهیش به یخواستگار

 بر تو سالمتا  ام د: آمدهیبگو زن بهاینکه  مانند ند،ک است، داللت ردهکر نکذ بر آنچه
 لیقب نیو از ا !...شد یدا میپ میبرا ستهیشا یزن اشک ی...! ا بنگرم ات چھره و به نمک
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ز یآم با برخورد لطف خواستگار ھمراه هک آنچه :یعنی گر. خطبه:یز دیآم هیناک سخنان
د یاد خواھیرا  آنان یزود شما به هک دانست یم خدا«طلبد.  یم در گفتار و عمل، از زن

 ییباکیش زنان آن به شیخو رغبت انیشما از ب هک دانست یم أ خدا :یعنی »ردک
 شما رخصت به ن،ید بنابرایگذار یم انیدر م با آنان خود را لیتما نید و قطعا ایورز ینم

 »دینگذار یو قرار پنھان قول با آنان یول«را داد  از آنان یحیتصر نه یحیتلو یخواستگار
 د بهیو با توام دلباخته هک ن، چونک ازدواج د: با منینگودار  عده زن مرد مثال به :یعنی

گر ید سخنان لیقب نی... و از ا ینکن ازدواج یگریبا د از من ریغ هک یبدھ قول من
 هک یا یحیتلو یبر خواستگار هک آنچه :یعنی »دییبگو دهیپسند یسخن هک آن مگر«

 به ...! من ییبایتو ز هک یراست د: بهیبگواینکه  مثل ند،ک ، داللت شده دهیگردان مباح
 یمرد د: منیند و مثال بگوک فیتوص در برابر زن از خودشاینکه  ای...!  از دارمین زنان

عقد  و به« سخنان لیقب نیو... از ا باز ھستم و دل و دارم، دستیکن یاخالق هک ھستم

 »دیسر آ بهمقرر  تا زمان«د یرا منعقد نگردان احک: عقد نیعنی »دیرینگ میتصم ییزناشو
 مذاھب ھمه مورد اتفاق در عده، احکعقد ن بودن رسد. حرام انیپا به زن تا عده :یعنی

را در  خداوند آنچه هکد یو بدان« شود. ینم بر مرد حالل عده، زن در حال احکو با ن است

شما را اینکه  از »دیاز او برحذر باش پس، داند یم« ر آنیا غیاح، کبر ن از عزم »دیدار دل
 بر » است خداوند آمرزنده هکد یو بدان«د ینما مجازات ،یاحکن نیبر چن عزم صورت در

 . ارانکخطا مجازات ر افگندنیتأخ با به » بردبار است«کند  می از او پرواکه  کسی
 شود: یم برداشت لیذ امکاح مهیرک هیطور خالصه، از آ به پس

 نیکست، لیز نیجاعده، اجماعا  در حال از زن پرده یوب حیصر یخواستگار -۱
 نیبا ا طالقی وفات عده در حال هک یاز زن یحیو تلو ییناک یخواستگار

 . ز استیبرد، جا یسرم به
 به برد یسر م به یرجع طالق در عده هک یاز زن ییناکا ی حیصر یخواستگار -۲

برد،  یسر م به یرجع طالق عده در حال هک یرا زنیز ستیز نیعلما جا اجماع
 . پابرجاست شوھرش یبرا او یھمسر مکھنوز ح

علما  و اجماع بوده عده، شرعا حرام در حال بر زنان احکعقد ن یانعقاد و اجرا -۳

ٰ َ�بۡ ﴿مضمون:  لیتأو هک است بر آن َجلَهُ  ِكَ�ُٰب لۡ ٱ لُغَ َح�َّ
َ
 مه، بهیرک هیدر آ ﴾أ

 باشد. یم زن عده یانقضا یمعن
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 احکد نیبا یقاض رد،ک یعقد نمود و عروس یا عده در حال با زن یاگر شخص -۴
 . است فقھا باطل اتفاق به احکن ند و آنک دو را فسخ آن

ٓ ٱ َطلَّۡقُتمُ  إِن ُ�مۡ �َّ ُجَناَح َعلَيۡ ﴿ وُهنَّ  َما لَمۡ  ءَ لنَِّسا وۡ  َ�َمسُّ
َ
ْ  أ ۚ  لَُهنَّ  َ�ۡفرُِضوا  فَرِ�َضٗة

ۡ ٱ َ�َ  َوَمّتُِعوُهنَّ  ۡ ٱَوَ�َ  ۥقََدُرهُ  ُموِسعِ ل ۢ  ۥقََدُرهُ  ُمۡقِ�ِ ل ۡ بِٱ �َمَ�َٰع ا َ�َ  َمۡعُروِف� ل َحقًّ
ۡ ٱ  .]۲۳۶[البقرة:  ﴾٢٣٦ُمۡحِسنِ�َ ل

 از گناه اعم - یتیمسئول :یعنی »دیداد را طالق اگر زنان ستیبر شما ن یگناھ چیھ«
ھنوز  هک وقت در آن«د؛ یداد را طالق اگر زنان ستیشما ن بر عھده - ا مھر و مانند آنی

 جماع : مراد از مساس »دیا ردهکن نیز معین یمھر آنان یو برا ردهکن مساس با آنان
 بود، زن نشده نییتع از قبل ھم یو مھر گرفت صورت اگر جماع (مقاربت) است، پس

 مھر و قبل نییتع از قبل هکرا  یزنان :یعنی »را و آنان«شود  یخود م مثل مھر مستحق
ا ی کاز پوشا - یزیآنھا چ به :یعنی.  متعه به »دیمند ساز بھره«د یدھ یم طالق از مقاربت

 یباشد برا ینیگزی، جا بخشش نید تا اینک میتقد بخشش عنوان به - ا مانند آنیطال 
 اندازه به خود و تنگدست توان اندازه توانگر به«اند  داده آنھا از مھر از دست هک آنچه
 هک یا شوھر مربوط است، لذا متعه یاقتصاد تیوضع به متعه تیفکی پس »خود توان

 بر وجه دادن بھره«دارد  یدھد، برتر یر میشوھر فق هک یا بر متعه دھد، یم یشوھر غن

باشد  دهیبا آن، پسند موافق و عرف در شرع هکد یبدھ متعه یبر وجھ :یعنی » معروف
 یسانک :یعنی » ارانکویکن« ذمه »بر« واجب یحق عنوان به دادن متعه نیا » شده الزم«
 رند.یگ یم شیپ و دریکن یمطلقه، روش در برخورد بازنان هک

ن َ�ۡبلِ  ِمن ُتُموُهنَّ �ن َطلَّقۡ ﴿
َ
وُهنَّ  أ  فََرۡضتُمۡ  َما فَنِۡصُف  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  فََرۡضُتمۡ  َوقَدۡ  َ�َمسُّ

 ٓ ن إِ�َّ
َ
وۡ  َ�ۡعُفونَ  أ

َ
ْ  أ ِيٱ َ�ۡعُفَوا َّ�  ِ ن َ�عۡ  �َِّ�ِح� ٱ َدةُ ُ�قۡ  ۦ�َِيِده

َ
ْ َوأ ۡقَرُب  ُفٓوا

َ
ْ  َوَ�  َوىٰۚ قۡ لِلتَّ  أ  تَنَسُوا

َ ٱ إِنَّ  َنُ�مۚۡ بَيۡ  َفۡضَل لۡ ٱ  .]۲۳۷[البقرة:  ﴾٢٣٧بَِص�ٌ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ
 نیمع یمھر شیبرا از قبل هکشد  انیب یاز دخول قبل مطلقه زن مکقبل، ح هیدر آ

 مطلقه زن و آنکند  می انیرا ب دوم نوع مکح ه، خداوند متعالیآ نیاما در ا بود، نشده
 با آنان هک از آن شیو اگر پ« است: شده نیمع یمھر شیبرا هک است یاز دخول قبل

 واجب » د، پسیا ردهک نیمع یمھرشان  برای هک یدرحال د،یدادشان  طالق د،ینک یکینزد
 به »دیا نموده نییتع«شان  برای مھر عنوان به »را آنچه نصف« ه:ک است نیشما ا ذمه
 نیادشده، ای مطلقه زناناینکه  مگر :یعنی »ببخشند خود، زناناینکه  مگر«د یبدھ آنان



 ۲۰۱ سوره بقره

 أ خداوند هکرا  یا شده مھر مشخص مهین
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 از دخول قبل هک یزن به متعه دادن هکبر آنند  و اصحابش فهیابوحن امام -۱
 است، اما دادن مطلقا واجب ؛ شده داده مھر طالق نییاز تع زش) و قبلی(آم

ا یشود،  یم داده طالق بعد از دخول هک یزن مطلقه، چون ر زنانیسا به متعه
.  است مستحب شود، یم داده مھر طالق نییاما بعد از تع از دخول قبل هک یزن
است، مگر  واجب یا مطلقه زن ھرگونه به متعه ، دادنیشافع در مذھب یول

 ھم یو مھر ردهک) ن (مقاربت زشیبا او آم شوھرش هک یا مطلقه زن آن یبرا
 باشد. یم شیخو شده نییمھر تع نصف را او مستحقیز است شده نیمع شیبرا

 تماما حهیصح مھر با خلوت هک است بر آن حنبل و احمدبن فهیابوحن مذھب  -۲
 مھر با خلوت هک است نیا کو مال یشافع مشھور از مذھب یشود. ول یم الزم
 باشد. (مقاربت) ھمراه ، با دخول خلوت آناینکه  شود؛ مگر ینم الزم حهیصح

 ثرکو ا ده، لذا فقھا در مقدار اقلینگرد نیمع یحد و سنت در قرآن متعه یبرا  -۳
و چادر و  راھنیپ / فهیدر نزد ابوحن آن ینظر دارند. حد ادنا اختالف آن

 متعهاز  ینیحد مع یاعطا د: شوھر بهیگو یم / یشافع ی. ول است یلحاف
 گردد. اطالق بر آن متعه اسم هک آنچه حد اقل مجبور نشود، مگر به

 ؛ اجماعا دادن است شده مشخص شیمھر برا هک از دخول قبل مطلقه زن به  -۴
 . است مھر واجب نصف

 قبل مطلقه زن ین) را برای(مع یگر مھر مسمید تواند نصف یشوھر م  -۵
 شوھر در گذرند. یبرا آنتوانند از  یاو م یا ولیا زن، ی ببخشد، ازدخول

لََ�ٰتِ ٱَ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿ لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ ۡ ٱ لصَّ ِ َ�ٰنِتِ�َ  وُۡسَطيٰ ل  .]۲۳۸[البقرة:  ﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ
 تیآنھا و بارعا در اوقات گانه پنج ینمازھا یبر ادا :یعنی »دینک بر نمازھا مواظبت«

 » انهینماز م ژهیبو« دیاستمرار ورزو  قلب، مداومت با خشوع و شروط آنھا ھمراه انکار
از آن، دو  را قبلیز نماز عصراست نیو جمھور تابع ش صحابه یثر علماکا قول به هک

قرار  گانه پنج ینمازھا انهیم نماز در نیز دو نماز وجود دارد و لذا این نماز و بعد از آن
فرمودند:  احزاب درروز جنگ ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدارد. در حد

 یما را از نماز وسط هکگرداند  ان) را پر ازآتشک(مشر شانیھا قبرھا و خانه أ خداوند«
 آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن». ردک د غروبیبازداشتند تا خورش -نماز عصر  -

 نیتر محبوب گمان یب« :»وقتها ولأل لصالةا اهللا تعجيل إىل عمالاأل حبأ نإ«است: 
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 »دیستیبا خدا فروتنانه یو برا«. » است آن وقت نماز در اول لیتعج ،أ  نزد خدا اعمال
،  در نماز فرض ستادنید. برپا ایستیبرپا با خشوع و نهیوقار و طمأن : در نماز بهیعنی

 ن، قطار،ی(ماش بکمر یبر باال آن ردنکا ادای نشستن است، اما در نماز نفل، فرض
و  طاعت یمعن ا بهیوت، کس یمعن نجا بهیدر ا»  قنوت«...) جوازدارد.  ما، االغیھواپ

 . است با خشوع ھمراه امیق در حال ر خداوند متعالکذ یمعن ا بهیخشوع، 
 هک اند ردهک تیروا س ثابت دبنیاز ز ر آنانیو غ ثیحد گانه شش ائمه نزول: سبب

: یعنی م،یگفت یم نماز سخن یگر در اثناید یکما با  ص خدا فرمود: در عھد رسول

ِ ﴿ شد: نازلاینکه  تا گفت یم سخن شیخو ییپھلو قیما با رفاز  یکی َّ�ِ ْ َوقُوُموا
در  گفتن و ازسخن مأمور شده وتکس به پس ،»دیستیبپا ا خدا فروتنانه یو برا« ﴾َ�ٰنِتِ�َ 
 . میشد ینماز نھ

وۡ  فَرَِجاً�  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ۖ  أ ٓ  ُرۡكَباٗ�ا ِمنُتمۡ  فَإَِذا

َ
ْ ذۡ فَٱ أ َ ٱ ُكُروا ا لَمۡ  �َّ ْ  َكَما َعلََّمُ�م مَّ  تَُ�ونُوا

 .]۲۳۹[البقرة:  ﴾٢٣٩َ�ۡعلَُمونَ 
 خوف در حال ؛ پس یا ا از درندهیل، یا از سی، یاز دشمن »دیبود کمنایاگر ب یول«

و  خوف شدت در حال هک ز استیشما جا یبرا :یعنی »دینماز گزار ا سوارهی ادهیپ«
با  آن، ھمراه بدون ای قبله یسو ، رو بهیرو ادهیپ ا در حالی خود، بکبر مر ھراس، سواره

 :یعنی »دیشد منیا و چون« دیجا آور نماز را به ز،یو گر و حمله و جوالن و انتقال تکحر
 شما آموخته به هک د چنانینکاد ی خدا را پس«شد؛  شما برطرف و ھراس خوف چون
: با از یعنی »دیدانست ینم« ازآن قبل » هک آنچه« اسالم یھا و برنامه نیاز قوان » است

 و رو به یو اصل املک أتیھ به آن انکار شروط و تمام تیخوف، نماز را با رعا رفتن نیب
در  نمازگزاران هکبا امام،  ھمراه نماز خوف مکناظر بر ح مهیرک هیآ نید. اینکادا  قبله

 د.یآ یم» نساء« در سوره مکح نیرا ایز ستیشوند، ن یم میتقس دو قسمت به آن
 است:  نیا گذشته هیدو آ امکاح خالصه
 گونه چیبا ھ آن کشود و تر یساقط نم لفکم از شخص یحال چیھ نماز به -۱

ا ی ارزار،ک در صف با دشمن ییارویرو ھنگام ست، ھرچند بهیز نیجا یعذر
 مشروع یتیفکی را به آن اسالم یرو نیاز ھم باشد، یماریب شدت درحال

 فیشر ثیباشد. در حد داشته یو ھماھنگ تناسباحوال،  با تمام هک دهیگردان
نماز  ستادهیا«فرمودند:  س نیحص بن عمران به ص خدا رسول هک است آمده
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 یحت». پھلو به ینتوانست و اگر بازھم طور نشسته به یاگرنتوانست پس بگزار،
 قلب به آن انکار یا با اجرای ھا، کپل اشاره به نماز گزاردن وجودعذر، در صورت

باشد. اما  یو احمد ) م ی، شافعکجمھور (مال مذھب نیو ا . ز استیز جاین
و  با جوالن ھمراه هک یجنگ در حالت نماز گزاردن هک است بر آن فهیابوحن

 انکام هک ز استیجا یباشد و فقط در صورت یم ز است، باطلیو گر جست
از را د نمیبا ، رزمندگان ر آنیدر غ باشد، داشته خود وجود یبر جا ردنک درنگ

 ر اندازند.یتأخ به
خود نماز  مصلحت جھت به هک یھا؛ نماز با سخن یھا و حنبل یدر نزد شافع -۲

نماز با  هکبر آنند  اما احناف شود، ینم باطل باشد، سھو صادر شده یازرو
 حداقل انیبا ب ا اجبار،ی و خطا، جھل یا از روی سھو، ا بهیقصد  به گفتن سخن

 شود. یم دوحرف، باطل
 یماریب سر امام و سالم، پشت حیصح یمقتد هکاند  ز دانستهیعلما جاجمھور  -۳

 را به شیخو از آنھا فرضھریک  راینماز بخواند ز باشد، یقادر نم ستادنیبر ا هک
 نیچن شدن ، باطل کمال مشھور از مذھب یول کند، می ادا شیخو توان اندازه

 . است - مأموم یبرا و ھم امام یبرا ھم - ینماز
 نیا خانواده، به امکاح طرح انیبرنماز در م صدور دستور مواظبت هک دانستد یبا

انا در یاح هک ییھا یو آشفتگ یخانوادگ یزندگ ط متحولیشرا ه:کدارد  اشاره قتیحق
با  وند انسانیپ یادآور عملی هکد ما را از نماز ینبا وجه چیھ به رسد، یظھور م به آن

 گرداند. خود مشغول است، بهأل  یخدا

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡزَ�ٰٗجا َو�ََذُرونَ  مِنُ�مۡ  نَ ُ�َتَوفَّوۡ  �َّ
َ
ۡزَ�ِٰجِهم َوِصيَّةٗ  أ

َ
َ�ًٰعا ّ�ِ  َ�ۡ�َ  ۡولِ �َۡ ٱ إَِ�  مَّ

  ِ�ٓ  َ�َعۡلنَ  َما ِ�  َعلَۡيُ�مۡ  ُجنَاحَ  فََ�  َخرَۡجنَ  فَإِنۡ  إِۡخَراٖج� 
َ
عۡ أ ُ َوٱ ُروٖف� نُفِسِهنَّ ِمن مَّ َّ� 

 .]۲۴۰[البقرة:  ﴾٢٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٞ 
 ید برایبا گذارند، یم یبرجا یرسد و ھمسران یفرا م مرگشان هکاز شما  یسانکو «

 کو پوشا از نفقه »مند سازند بھره سال یکرا تا  آنان هکنند ک تیوص ھمسرانشان
 مستحق آنان :یعنی »نندکن رونیب« شوھران را از خانه آنان »و« آنان یضرور یازھایون

باشند و  می خود یمتوفا شوھران یھا در خانه و اقامت و لباس کخورااز  یمند بھره
 شوند. رانده رونیب آنان د از خانهینبا
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بردند،  ینم ارثشان  شوھران از زنان - راثیم اتیآ از نزول شیپ - اسالم یدر ابتدا
سال،  یک درآن دید و بایشک یم عده سال یک مدت به شوھر، بعد از درگذشت اما زن

 یدر رأ - مهیرک هیآ نیا مکح شد. پس یم نیتأم شوھرش هکاز تر نشکمسو  نفقه
و  ساخت نیمع شوھرش را از ارث زن سھم هک» نساء« در سوره راثیم هیبا آ -جمھور 

 یکبه جای  شد و است، منسوخ وفات عده مربوط به هک سوره نی) از ھم۲۳۴( هیآ
 ار خودشانیاخت به »بروند رونیاگر ب پس«.  روز مقرر گشت و ده عده، چھار ماه سال
ر آنھا یا غیشرع،  مکا حای، یمتوف ی: بر ولیعنی »بر شما« سال یک شدن از تمام قبل

 رشیپذ یبرا شدن از آماده »دھند یم انجام خود درباره آنان هک در آنچه ستین یگناھ«
 شرعدر  هک یطور : بهیعنی » دهیطور پسند به« آنان یبرا نمودن شیو آرا خواستگاران

شوھر  از خانه رفتنشان رونیرا بعد از بیرود ز ینم شمار ر بهکو من است دهیپسند
 تیدر رعا زنان ه:ک است بر آن لیخود دل نیندارد. ا یتیوال بر آنان یسکگر ی، دیمتوف

 یحتم امر بر آنان نیاند و ا ر بودهیشوھر مخ در خانه نشستن سال یک تیرعا ا عدمی
و فقھا  جمھور مفسران یبنا بر رأ - مهیرک هیآ نیا مک؛ ح میگفت هک . وچنان است نبوده

 . در صنعش » است مکیح« شکدر مل است و غالب »زیو خداوند عز« است منسوخ -
 به شیخو با خانواده طائف یاز اھال یمرد است: شده تیروا نزول سبب انیدر ب

قرار  او سھم از ارث پدر و مادر و فرزندانش یبرا آمد و در آنجا درگذشت، پس نهیمد
را از  یو ردند تا نفقهکامر  یمتوف ورثه بهاینکه  جز ندادند، یزیچ زنش اما به دادند،

 شد. نازل مهیرک هیآ نیا گاه بپردازند. آن سالیک مدت به شوھرش هکتر

ۢ  ُمَطلََّ�ِٰت َولِلۡ ﴿ ۡ بِٱ َمَ�ُٰع ا َ�َ  َمۡعُروِف� ل ۡ ٱَحقًّ  .]۲۴۱[البقرة:  ﴾٢٤١ُمتَّقِ�َ ل
: یعنی » طور معروف به« متعه به » است الزم شده داده طالق زنان مند ساختن و بھره«

 در خصوص فقھا یآرا ». مقرر است زگارانیبر پرھ هک« دهیپسند یا وهیش و به ییویکن به
 . میردک انی) ب۲۳۷( هیرا قبال در آ»  متعه«

َوَمّتُِعوُهنَّ َ�َ ﴿ هیآ است: چون شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
ۡ ٱ ا َ�َ ﴿تا  ]۲۳۶[البقرة:﴾ُموِسعِ ل ۡ ٱَحقًّ  ن، اگریبنابرا« گفت: یشد؛ مرد نازل ﴾ُمۡحِسنِ�َ ل

 ھمان ».ر!یخ ر آنیو در غ دھم یم متعه ام مطلقه زن به را داشتم یکیو ن قصد احسان
 شد. نازل مهیرک هیآ نیا هکبود 

﴿ ُ ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  .]۲۴۲[البقرة:  ﴾٢٤٢َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ لَُ�مۡ  �َّ
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 آنچه در »دیشیندیب هکباشد  کند، می انیشما ب یخود را برا اتی، خداوند آ گونه نیبد«
 د.یشو رھنمون ا و آخرتیر دنیخ به ھست، پس و مصلحت متکاز ح یالھ امکدر اح هک

 عموما مطلقه زنان هک مینک یم فوق، مالحظه اتیاز آ یاجمال یبند جمع یکبا 
 باشند: یم لیذ چھار حالت یدارا

شان  برای ھم یاند و قبال مھر داشته زشیآمشان  شوھران با هک یا مطلقه زنان -۱
 خود ھستند و عده هیمھر لک ، مستحق از زنان گروه نیا هکاست،  مقرر شده

 . طھر است ا سهی ضیح سه ھم آنان
 یمھرشان  برای ھم اند و نه گرفته قرار زشیمورد آم نه هک یا مطلقه زنان -۲

 متعهشان  شوھران توان از زنان، بر حسب دسته نیا یبرا هک؛  است شده نییتع
 شوند. ینم یمھر و مستحق است واجب

اند،  قرار نگرفته زشیمورد آم یمھر مقرر شده، ولشان  برای هک یا مطلقه زنان -۳
 باشند. یم خود شده نییمھر تع نصف ، مستحق از زنان دسته نیا هک

شان  برای یاند، اما مھر قرار گرفته زشیمورد آم هک یا مطلقه زنان -۴
 مھر مثل مستحق یخالف گونه چیھ ، بدون از زنان دسته نیا هکده، یمقررنگرد

 و دختران از زنان مھر امثالشان هکشود  دهید دیبا :یعنیباشند.  یخودم
مقدار را  ز ھمانین آنان پسمقدار بوده،  چه شاوندانشانیخو و اقربا و خانواده

 کنند. می افتیدر

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � لُوٌف  وَُهمۡ  َخرَُجواْ مِن دَِ�ٰرِهِمۡ  �َّ

ُ
ۡ ٱ َحَذرَ  � ُ ٱَ�َقاَل لَُهُم  َموۡتِ ل ُموتُواْ ُ�مَّ  �َّ

حۡ 
َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُٰهمۚۡ أ و فَۡض  �َّ �ۡ  �َّاِس ٱ َ�َ  لٍ َ�ُ

َ
 .]۲۴۳[البقرة:  ﴾٢٤٣ُكُرونَ َ� �َشۡ  �َّاِس ٱ َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

 خودخارج اشانهکو  از خانه مرگ میھزار بودند و از ب ھزاران هک یسانک« حال »ا ازیآ«

 طاعون از هکبودند  چھارھزار تن آنان«د: یگو یم س عباس ابن ؟» یافتیخبر ن شدند،
 پس«» نباشد... یخبر از مرگ در آن هک میزیگر یم ینیسرزم و گفتند: به فرار نموده

 را زنده آنان سپس« مردند و ھمه »دیریبم گفت: آنان به«خود  ینیوکامر ت به »خداوند

 بود،»  لیحزق«او  نام ند؛یگو هک امبرشانیپ یدعا شتر؛ بهیا بیروز  بعد از ھشت »ردک
 هک است نمودار بود و آمده برآنان مرگ نشانکه  حالی در ردند،ک یزندگ یروزگار پس

 . گشت یبر م فنک لکش بهاینکه  دند مگریپوش یرا نم یا جامه چیھ
اند  ردهک نقل از سلف تن یکاز  شیب«د: یگو یم گروه نیا داستان انیر در بیثک ابن

 شدند، سخت یگرفتار طاعون هکبودند  لیاسرائ یبن در زمان یشھر یگروه، اھال نیا هک
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ار بودند یبس آمدند و چنان فرود یفراخ یزدند و در واد ابانیب به از مرگ زانیگر پس
 دو فرشته آنان یسو به أ ،خداوند ھنگام نیردند. در اکرا پر  یواد رانکتا رانک هک

مرگبار  یبانگ از فراز آن یگریو د یواد فرودست از دو فرشته از آن یکی گاه آن فرستاد،
 مردم مرگشانمردند و بعد از  تن یک مرگ چون بارهیک به ھمه بر اثر آن هکدر دادند 

 شد. چون دهیو پوس ندهکپرا اجسادشان مرور زمان دند و بهیشکواریرا د دورادورشان
بر »  لیحزق« نام به لیاسرائ یبن امبرانیاز پ یامبریگذشت، پ واقعه نیدراز برا یروزگار

 یو دست را به رد تا آنانک درخواستأل  یاثنا از خدا نیگذشت، در ا آنھا گورستان
د: یبگو او دستور داد تا رد و بهک را اجابت یو درخواست نیا متعال یخدا گرداند، زنده
 د. پسییآ فراھم هکدھد  یم شما فرمان به أ ! خداوند دهیپوس ھای استخوان یا ھان

ندا دردھد:  نیاو دستور داد تا چن به وستند. سپسیگر پیھمد اجساد به ھای استخوان
را بر خود  وپوست و عصب دھد تا گوشت یم شما فرمان به أ استخوانھا! خداوند یا

 یو به شد. سپس نیچن -بود  امبر شاھد صحنهیپ آنکه  حالی در - گاه د. آنیبپوشان
 یھر روح هکدھد  یم فرمان شما به أ ! خداوند ارواح یا ند: ھانکدستور داد تا ندا 

 ھنگام نیساخت، برگردد. در ا یم و شاداب او را زنده هک شیجسد مقرر خو ھمان به

 �ال  سبحانك«گفتند:  یردند و مک یم نظارهکه  حالی در ستادند،یبرپا ا زنده آنان ھمه
در روز  یمعاد جسمان بر وقوع قاطع یلیدل شان،یمجدد ا دنیگردان زنده هک. » نتأال إ
 . است امتیق

، یو و بخشش فضل و از جمله » است بخشش صاحب مردم به ، خداوند نسبتیآر«
ھستند  افرانکھمانا  هک » شتر مردمیب یول«بود  گروه نیا ردنک زنده

بر  خداوند متعال و فضل بخشش ! یرا. آر و بخشش فضل نیا »گزارند ینم سپاس«
 عبرت بود تا درس مجددشان ساختن زنده ختند،یگر مرگ از ترس هک یگروھ نیا

 أ خداوند ست، اما فضلین از آن نجات از مرگ، راه ترس هکرند و بدانند یبگ
 گروه نیا از داستان گرفتن و عبرت دنیشیاند یسو به ه، ارشادشانیآ نیا برمخاطبان

 اطیز و احتیپرھ هکو بدانند  قادر است یارکبر ھر  خداوند متعال هکتا بدانند  است
 را بر قدر ببندد. تواند راه ینم
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 نیا بر جھاد است، با دادن نیمسلم بیو ترغ عیداستان، تشج نیا انیاز ب ھدف
 ازمرگ دھنده خاطر آن، نجات جھاد به کو تر از مرگ ردنک حذر ه:ک شانیا به امیپ
 باشد. ردهک را اراده انسان مرگ أ خداوند ست، چنانچهین

ِ ٱَوَ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل ﴿ ْ عۡ ٱوَ  �َّ نَّ  لَُموٓا
َ
َ ٱأ  .]۲۴۴[البقرة:  ﴾٢٤٤َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

د ینترس و از مرگ » داناست یخداوند شنوا هکد ید و بدانینکارزار کخدا  و در راه«
 . علما است بخش اتیح یاسالم امت یجھاد برا هکست، بلین مرگ جھاد عامل هک

 بال دست به ، ھمه و امراض اتیسرنوشت، بل عمر، هک د دانستیاند: با گفته
 مقدرات هکاز آنجا  یول باشد، یم امر واجب نیا به مانیو ا است خداوند متعال فکی
 شیخو منظور نگھداشت تا به ز استیست، لذا جاین شده ما شناخته یبرا

 از ھجوم قبل کترسنا یای، از اش میشو متوسل اسباب به ھا، یازناخوش
م، اما اگر ینکاط یاحت یخطر نابود در معرض شیخو ، و از قراردادن میزیآنھابپرھ

د یبا شد، یبتیو مصدچار بال  اط، بندهیاحت و گرفتن لیوسا ار بستنک به رغم به
 ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیندھد. در حد را از دست ییباکیصبر وش

 از آن خارج قصد فرار و مردم به از آن آمدن رونیرا از ب زده طاعون نیسرزم مردم
 ردند.ک منع آن را از ورود به منطقه

ن َذا ﴿ ِيٱمَّ َ ٱ رُِض ُ�قۡ  �َّ ۡض  ۥٓ َ�ُ  َ�ُيَ�ٰعَِفُهۥ َحَسٗنا ًضاقَرۡ  �َّ
َ
ۚ  َعاٗ�اأ ُ َوٱ َكثَِ�ٗة  بُِض َ�قۡ  �َّ

ُط   .]۲۴۵[البقرة:  ﴾٢٤٥تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  َوَ�ۡبۜصُ
 شیخو در راه مال انفاق به کنیا رد،کجھاد امر  به سبحان یخدا هک بعد از آن

 خدا وام به هک آن ستکی«دارد:  یمال اناتکام از بهیرا جھاد نیدھد ز یز دستور مین
 به دادن . وام یفشار و آزار و منت خاطر و بدون بیط به :یعنی ؟»ویکن یدھد وام

 آن دھنده انجام هکمال،  انفاق چون یکین عمل میتقد یبرا است یمثلأ  خدا
چند  او یرا برا تا خدا آن«شود:  یم سبب آن شود و ازجمله، انفاق یم سزاوار ثواب

تا  ده از هکند تا بدانجا ک تیعنا تکو بر یرشد و فزون در آن :یعنی »دیفزایبرابر ب
 » قبض« بندگان یدر روز » هک و خداست«خود گردد  شتر از ھفتصد برابر اصلیب

 یتنگ قبض: . امتحانشان یبرا »آورد ید میو بسط پد« شانیابتال یآورد؛ برا ید میپد
 یھشدار خود، نی. ا است آن ساختن عیو وس شیو بسط: گشا رزق ساختن مکو 

 هک است یکنزد ورزد، بخل یروز شیبسط و گشا ھنگام بهھرکس  ه:ک نیبرا است
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 بندگان، پس یا »دیشو یم او بازگردانده یسو و به«شود  دگرگونه قبض به یار بر وک
 بخل دھد و اگر ھم یم د، پاداشیا ردهک میتقد یو در راه هک آنچه شما را در قبال

 یاز رو خداوند متعال«د: یگو یدمیز ابن کند. می را مجازات شما د،یباش دهیورز
جھاد را  به رفتن رونیتو ب هک یآورد، درحال ید میپد شیبر تو گشا امتحان

 در رد،یگ یم و سخت تنگ یگریو او بر د ینک یم ینیسنگ نیزم و به یپسند ینم
 افگن رونیب یدار در دست آنچه جھاد است، پس یبرا بالکو سب مشتاق هک یحال

 ».ر تو خواھد بودیدستگ نیفقط ا هک

َثُل ﴿ هیآ اند: چون ردهک تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران ِينَ ٱمَّ َّ� 
مۡ 
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َ�ٰلَُهمۡ يُنفُِقوَن أ  ص خدا رسول شد، نازل .]۲۶۱[البقرة:  ﴾َكَمَثِل َحبَّةٍ  �َّ

 مهیرک هیآ نیا گاه آن ،» یفزایب من امت یا برایخدا : یزد امت رب«ردند: کدعا  نیچن
 . است در تالوت، مقدم یمتأخر ول در نزول مهیرک هیآ نین، ایشد. بنابرا نازل

ز یجا واناتیھا و ح کیپول، حبوبات، خورا دادن وام اند: به گفته امکاح انیعلما درب
.  است گرفته وام هک است یزیچ ھمانند آن باز گرداندن رندهیگ وام و بر عھده است

 ھنگام به وام در مقدار شرط افزودن قراردادناینکه  دارند بر اجماع نیمسلم نیھمچن
 باشد. یم و حرام ربا است - حبه یکمقدار  ولو به - آن افتیباز

لَمۡ ﴿
َ
ۡ ٱ إَِ�  تَرَ  � ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َمَ�ِ ل ْ  إِذۡ  ُموَ�ٰٓ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِۡسَ� َُّهمُ  ِ�َِ�ّٖ  قَالُوا  َ�َا َملِٗ�  َعۡث �ۡ ٱ ل
ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  نَُّ�ٰتِۡل  ْۖ  قَِتاُل لۡ ٱ َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  إِن َعَسۡيُتمۡ  قَاَل َهۡل  �َّ �َّ تَُ�ٰتِلُوا

َ
�  ْ ٓ َ�َ  َوَما قَالُوا  ا

�َّ نَُ�ٰتَِل ِ� َسبِيِل 
َ
ِ ٱ� ۡخرِۡجَنا َوقَدۡ  �َّ

ُ
ۖ  دَِ�ٰرِنَا ِمن أ ۡ�َنآ�َِنا

َ
ا َو� ْ تََولَّوۡ  قَِتاُل لۡ ٱ َعلَۡيِهمُ  ُكتَِب  فَلَمَّ  ا

ُ َوٱ ّمِۡنُهمۚۡ  قَلِيٗ�  إِ�َّ  َّ�  ۢ ٰلِِم�َ بِٱ َعلِيُم  .]۲۴۶[البقرة:  ﴾٢٤٦ل�َّ
 قیتشو یرا برا داستان نیگذشته، ا داستان انیبعد از ب خداوند متعال گاه آن

 نیشیپ یجھاد در امتھا هک قتیحق نیا انیب یبر جھاد و برا مؤمنان بیوترغ
 مالء از« و داستان حال »ا ازیآ« کند: می است، مطرح بوده و مشروع مطلوب ھم

،  داستان نیو اشرافند. ا : سرانمأل » یافتیخبر ن یموس« درگذشت »از پس لیاسرائ یبن
 ستمگران چنگال به ÷  یموس بعد از حضرت لیاسرائ یبن هک است یناظر بر دوران

 اشانهکار و ید از سر برده به آنان ستم تحت یطوالن یعمالقه) گرفتار شدند و مدت (قوم
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بود  ١ لیشود، شمو یم گفته هک»  امبرشانیپ به هک گاه آن«شدند  رانده رونیب شیخو
 او عمل شهیو اند یرأ و به میشو بر گرد او جمع هک» ما بگمار یبرا یگفتند: پادشاھ«
بر شما مقرر  دنیاگر جنگ امبرگفت:یپ . آن مینکار یکپ«با او  ھمراه »خدا تا در راه« مینک

 » رانده ارمانیما از د هک با آن میخدا نجنگ گفتند: چرا در راه د،ینکار نیکبسا پ چه گردد،
 زنان در آمدن اسارت و به شدن شتهکبا » میا شده جدا ساخته و از فرزندانمان« و از زنان

 چیجالوت، ھ با قوم دنیجنگ یوجود اقتضا جالوت، لذا با قوم لهیوس به و فرزندانمان
شد،  فرض بر آنان جنگ چون پس«وجود ندارد  مینکار یکپ هکامر  نیا یفرارو یمانع
 از جنگ »ردندک پشت«ھا؛  نیت در و اضطراب میوتصم در اراده یسست لیدل به » یھمگ

 ردند. بهکعبور  از رودخانه با طالوت هکبودند  ییھمانھا آنان » از آنان کیجز شمار اند«
 حال و خداوند به«بود  - تن زدهیصد و سیس -بدر  تعداد اھل به شمار آنان :یقول

 کند. می ار است، مجازاتکآش یستم هکجھاد  کرا در برابر تر آنان پس » داناست ستمگران

َ ٱ إِنَّ  نَبِيُُّهمۡ  َوقَاَل لَُهمۡ ﴿ ْ  َملِٗ�ۚ  َطالُوَت  لَُ�مۡ  َ�َعَث  قَدۡ  �َّ ٰ  قَالُٓوا َّ�
َ
ۡ ٱ َ�ُ  يَُ�ونُ  �  ُمۡلُك ل

َحقُّ  َوَ�ۡنُ  َناَعلَيۡ 
َ
ۡ بِٱ أ ۡ ٱ ّمِنَ  َسَعةٗ  يُۡؤَت  َولَمۡ  هُ مِنۡ  ُمۡلكِ ل � ل َ ٱقَاَل إِنَّ  َماِل  ُ�مۡ َعلَيۡ  َطَفٮٰهُ ۡص ٱ �َّ

ُ ٱوَ  ۡسِم� �ِۡ ٱوَ  عِۡلمِ لۡ ٱ ِ�  َطةٗ �َسۡ  َوَزاَدهُۥ ٓ  ُمۡلَكُهۥ ِ� يُؤۡ  �َّ ُ َوٱ ُءۚ َمن �ََشا  ﴾٢٤٧َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ
 .]۲۴۷[البقرة: 

 » است دهیبرگز شما ییفرمانروا را به خداوند طالوت گفت: آنان به« لیشمو » امبرشانیو پ«
 دنیو جنگ یازو یفرمانبردار و شما را به نموده شما آماده یو رھبر یفرماندھ یاو را برا

، یپادشاھ از نسل بود و نه نبوت از نسل طالوت، نه هک است نقل کند. می امر فرمانش تحت
از سبط  امبرانیپ هکبود  بر آن سنت لیاسرائ یو دربن ،ریبود فق یا دباغی چوپان هکبل
دو  نیاز ا یک چیاز تبار ھ طالوت خاستند و چون یبرم» ھودای« از سبط و پادشاھان»  یالو«

 میسزاوارتر یاز و یپادشاھ ما به هک باشد با آن یاو را بر ما پادشاھ گفتند:چگونه«سبط نبود 
 پادشاه طالوت هک است نکمم : چگونهیعنی ؟» است نشده داده یشیگشا مال او ازجھت و به

تا ما  داران هیو سرما از ثروتمندان ھم و نه است از تبار شاھان او نه هک یدرحال ما شود،
 گفت: امبرشانیپ« ؟ مینک یو فرمانبردار یرویپ یاز و او، هیا سرمای تیخاطر اشراف به

 حجت خداوند متعال نشیوگز ییو فرمانروا یپادشاھ به » است دهیرا بر شما برگزخداوند او 
 هک یا یژگیو نی؛ ا ! دانش یآر » است دهیبخش یبر شما برتر و او را در دانش« است قاطع

                                                 
 شمویل، معرب صمویل است. - ١
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بر  یبرتر و وجوه لیدالترین  بزرگ و از لیفضا سرسبد ھمه و گل انسان یبرتر کمال
در  ر آنیتأث هک ییرویاست، ن داده یبر شما برتر » یبدن یرویدرن«ز او را ین »و« است گرانید

 او را طالوت :یقول باشد. به یم و روشن واضح نیسنگ یتھایمسئول از جنگھا و مانند آن
 ییدر توانا و ھم انتیدر د ھم هکبود  یرا او پھلوانیز آن قد و قامت طول جھت به دند،ینام

 اریو مع کمال یو فرماندھ یدر رھبر هک یاوصاف یعنی - یجنگ یاردانکو  یجسم
انسان،  یوذات یشخص لیفضا هک است ! روشن یرومند بود. آرین یبس -شوند  یم شناخته
 . است مقدم در نسب و شرافت بر ثروت

و  یو ک، ملکرا ملیز »دھد یبخواھد م هکھرکس  خود را به یو خداوند پادشاھ«
 شماست کمل نه هک یبر امر اعتراض یجا شما را چه اند، پس یو بندگان ھم بندگان

 است شیخو فضل شگریو گشا » و خدا واسع«شما قرار دارد؟  تصرف در حوزه ھم و نه
 هیدو آ نیدارد. پس، از ا ییتوانا و برآن است یسزاوار پادشاھکه  کسی به » داناست«و 
، یستگی، شایعلم، یتی، تربیروان ی، آمادگأ  خدا جھاد در راه ه:کد یآ یبر م نیچن مهیرک

 طلبد. یرا م یثار و قربانیا هیو روح صادقانه، اخالص تیو ن و شجاعت، عزم جرأت

  ُمۡلِكهِۦٓ  َءايَةَ  إِنَّ  نَبِيُُّهمۡ  َوقَاَل لَُهمۡ ﴿
ۡ
ن يَأ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن �ِيهِ َسِكيَنةٞ  �َّابُوُت ٱ �َِيُ�مُ أ  رَّ

ا َوَ�قِيَّةٞ  ۡ ٱ َ�ِۡملُهُ  َ�ُٰرونَ  وََءاُل  ُموَ�ٰ  َءاُل  تََركَ  ّمِمَّ ۚ َمَ�ٰٓ ل  إِن لَُّ�مۡ  يَةٗ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك � �َِكُة
ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم  .]۲۴۸[البقرة:  ﴾٢٤٨مُّ
 یبرا هک است نیاو ا ییفرمانروا« و صحت صدق » گفت: نشانه آنان به امبرشانیو پ«

 صندوق آن: یعنی » است پروردگارتان از جانب یآرامش در آن هکد یآ یم یشما صندوق
 اختالف درآن هک است طالوت نشیگز شما در مورد موضوعھای  دل آرامش سبب

از  نه:کی. س است با دشمنانتان ییارویرو در ھنگام تانیداریو پا ثبات هید و مایا دهیورز
 » است ھارون و آل یموس آل راثیاز م یادگاریو «.  است وقار و آرامش یمعن ون، بهکس
 هک تورات الواح یھا زهیو ر یموس یبود از: عصا عبارت صندوق آندر  شده ادگار نھادهی

 اند. به ز افزودهینھا را نیر ایغ یزھایچ یبود. بعض شده بار در آنھا نوشته نیاول تورات
 نیا :یعنی خود آنھا ھستند، هکبل آنھا، خاندان ھارون، نه و آل یموس مراد از آل :یقول

و «دو بود.  خود آن مربوط به هکبل ÷ وھارون ÷ یموس از خانواده ادگارھا نهی

 صندوق دستور پروردگار متعال، آن به ! فرشتگان یآر »نندک یم را حمل آن فرشتگانش
و  آسمان انیآنھا در م دگانیدر برابر د بود، شده اندود ساخته طال ند از چوبیگو هکرا 
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ادآور ینھادند.  نیزمبر  را در برابر طالوت فرود آمدند و آن گاه آن ردهک حمل نیزم
ھا  عھد) را در جنگ (صندوق نهکیس تابوت نی، ا لیاسرائ یبن یایانب هک میشو یم
مسلما اگر «دانستند  یخود م یروزیپ لهیرا وس دادند و آن یم تکخود حر شیشاپیپ

 به طالوت یستگیبر شا » است یا داد نشانهیرو نیشما در ا یبرا د،یباش مؤمن
 صندوق آن ھا، از جنگ یکیدر  نیفلسط عمالقه«د: یگو یم س عباس ابن.  ییروا فرمان

به  را طالوت، آن تیحقان نشانه به أ لذا خداوند زور گرفتند، به لیاسرائ یاز بن را
 نیبر زم را در برابر طالوت آن باز فرستاد و فرشتگان یو یسو به فرشتگانوسیله 

 طالوت ! پس، به یآر کنیگفتند: ا دند،یرا د صحنه نیا لیاسرائ یبن نھادند و چون
شدند و  آماده یو فرمان جھاد تحت خود ساختند و به و او را پادشاه شده میتسل

 ».دیجھاد برگز یرا برا آنھا ھفتاد ھزار تن جوانان انیاز م طالوت

﴿ ِ ا فََصَل َطالُوُت ب َ ٱقَاَل إِنَّ  ُنودِ �ُۡ ٱفَلَمَّ  فَلَۡيَس  ِمۡنهُ  َ�َِب  َ�َمن بَِنَهرٖ  َتلِيُ�مُمبۡ  �َّ
ٓ  فَإِنَُّهۥ َ�ۡطَعۡمهُ  لَّمۡ  َوَمن ِمّ�ِ  ِ �َِيدِ  فَ�ُغرۡ  َ�ََف �ۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  مِّ�ِ  ّمِۡنُهمۚۡ  قَلِيٗ�  إِ�َّ  هُ فََ�ُِ�واْ ِمنۡ  ۦۚ ه
ا ِينَ ٱُهَو وَ  َجاَوَزهُۥ فَلَمَّ ِ ِ�َ  ۡومَ ۡ�َ ٱقَالُواْ َ� َطاقََة َ�َا  ۥَءاَمنُواْ َمَعهُ  �َّ ِينَ ٱقَاَل  ۦۚ الُوَت وَُجُنودِه َّ� 

 ْ َ�ُٰقوا �َُّهم مُّ
َ
ِ ٱَ�ُظنُّوَن � ۢ  فِئَةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  َ�م ّمِن فِئَةٖ  �َّ ِۗ ٱ �ِإِۡذنِ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ َمَع  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۲۴۹[البقرة:  ﴾٢٤٩ل�َّ
ر کولش المقدس تیب شیاز شھر خو »رھسپار شد انیرکبا لش طالوت هک یو ھنگام«

بود، لذا  گرم و ھوا سخت تابستان ؛ فصل فصل رد،ک خارج»  عمالقه« جنگ را از شھر به
 یا رودخانهبه وسیله  خداوند شما را گفت:«او  خواستند، آب از طالوت انیرکلش

 ی. گفتن است نیوفلسط اردن انیدر م یا رودخانه : مراد از آن هک است نقل »دیآزما یم
افزود:  بود. طالوت یو انیرکلش اطاعت زانیم آزمون، سنجش نیااز  ھدف هک است

 دستور اطاعت نیدر ا از منھرکس  لذا » ستین من روانیبنوشد از پ از آنھرکس  پس«
رد و یبگ دهیدستور را ناد نیاھرکس  بود و خواھد من عیز مطیر فرمانھا نیدر سا ند،ک

 یاول قیطر و دشوار، به سختر امور یدر سا او پس شود، رهیبر او چ نفسش خواھش
است،  نخورد، قطعا او از من از آنھرکس  و«رد کخواھد  یو نافرمان انیرا عص أ خداوند

 یگرید لهیوس ا بهی دست به آب گرفتن اغتراف: »ردیبرگ یا غرفه با دستشکه  کسی مگر
 ! طالوت، ی. آر است دست فکا با ھردو یدست،  فک یکبا  آب و (غرفه) برگرفتن است
 از آنان کیرا اند یداد تا آزار تشنگ رخصت آنان را به آب مشت یک دنینوش فقط
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 پس« نندکرا مھار شیخو نفس شکشمکبتوانند  لهیوس نیباشد و تا بد ساخته برطرف

نداد  اجازه آنان ز بهیلذا او ن ردند،ک ینافرمان شیخو و از فرمانده »دندینوش از آن ھمه
 شانیدند و ایننوش هک » شانیاز ا کیجز اند«نند ک یھمراھ با دشمن در جنگ یباو هک

 رآنیو غ یبخار حیدرصح هک چنان تن) بودند، زدهیصدوسیبدر (س تعداد اصحاب به
 . است آمده

 انیما در م«فرمود:  هک است ردهک تیروا س عازب ر از براءبنیجر ابن
 بودند، یواند تن صدودهیدر روز بدر س ص محمد اصحاب هک میگفت یم نیچن خودمان

 اما».  یبجز مؤمن از نھر گذشتند و از نھر نگذشت یبا و هک طالوت اصحاب شماره به
 از آب آنان ھزارتن ھفتاد و شش بود، ھشتادھزارتن ر طالوتکلش تمام«د: یگو یم یسد

از  هک یشیآزما نیاما با وجود ا». ماندند یباق با طالوت دند و فقط چھارھزار تنینھر نوش
 د بهیبا هک از نھر گذشتند، آنچنان هک ھم یسانک آمد، عمل آنھا به اطاعتو  یداریپا

 یو ھمراه هک یسانکو  طالوت هک یو ھنگام«ردند کن یداری، پا با دشمن ییارویرو ھنگام

 اطاعت یاز و هکبودند  کیتعداد اند ھمان آنان »نھر گذشتند بودند از آن آورده مانیا
در چرا که  داشتند، تفاوت باھم شان ینید و صالبت نیقی زانیدر م هکھرچند  ردند،ک
 » ستین انشیو سپاھ جالوت« با مقابله » یارایگفتند: امروز ما را « بددالنشان ھنگام نیا

دار ید به هک یسانک«بود. اما  آنان ھا و فرمانده ینیفلسط قھرمان نیمشھورتر جالوت:
روز یخدا پ اذن ار بهیبس یگروھ بر هک کاند یگفتند: بسا گروھ داشتند، نیقیخداوند 

با  است، نه ھمراه یداریو پا با صبر یروزیپ :یعنی » است شدند و خداوند با صابران
 تعداد. یاریبس

﴿ ِ ْ ِ�َالُوَت وَُجنُودِه ا بََرُزوا ٓ  ۦَولَمَّ ْ َر�ََّنا ۡفرِغۡ  قَالُوا
َ
� َعلَۡيَنا أ ۡقَداَمَنا َوَ�ّبِۡت  َصۡ�ٗ

َ
 نَانُ�ۡ َوٱ أ

 .]۲۵۰[البقرة:  ﴾٢٥٠َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َقۡومِ لۡ ٱَ�َ 
 رونیب برزوا: در براز »آمدند دانیم به انشیو سپاھ با جالوت جنگ یبرا هک گاه و آن«

صبر « باران »پروردگارما! برما یگفتند: ا« است فراخ یو فضا نیزم»: براز«آمدند. 
روبرو  ستکش تا به رومند گردانیما را ن :یعنی »را استوار بدار مانیز و گامھایفرور
تا  نک مانیاریو »  روزگردانیپ و ما را بر خدانشناسان« میزینگر جنگ دانیو از م مینشو

 . میگرد غالب انشیو سپاھ بر جالوت
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ِ ٱ نِ َ�َهَزُموُهم �ِإِذۡ ﴿ ُ ٱَجالُوَت َوَءاتَٮُٰه  دُ ۥَوَ�َتَل َداوُ  �َّ ۡ ٱ �َّ ا  ۥوََعلََّمهُ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ُملَۡك ل ِممَّ
 ٓ ۗ �ََشا ِ ٱ َدۡ�عُ  َولَۡوَ�  ُء  ٱ لََّفَسَدتِ  بَِبۡعٖض  َضُهمَ�عۡ  �َّاَس ٱ �َّ

َ
َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  �ُض ۡ�  َ�َ  لٍ ُذو فَۡض  �َّ

 .]۲۵۱[البقرة:  ﴾٢٥١َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ
را  دادند و داوود، جالوت ستکش« یو امر و اراده به :یعنی »خدا اذن را به آنان پس«

د و او با یبرگز نبرد با جالوت او را جھت ، و طالوت است » یسی«داوود فرزند  » شتک
 یاو پادشاھ خداوند به و« شتکرا  طاغوت قھرمان ش، جالوتیخو یو چوبدست فالخن

ز ین »و«بود  طالوت اتیح در نید و ایبرگز لیاسرائ یبن یپادشاھ او را به » داشت یارزان
 نجا،یدر ا متک. مراد از ح و طالوت لیصمو بعد از مرگداشت،  یارزان »را متکح«او  به

 سک چیھ یبرا و نبوت یداوود، پادشاھ از قبل هکشود  یم . خاطرنشان است نبوت
 د،یاو بخش جا به یکھردو  را یو پادشاھ نبوت أ بود و خداوند جا نشده یکو  فراھم

 و از آنچه«شد  نازل ÷ ز بر داوودینبود. زبور ن شیب یقبال چوپان هک یدر حال
 به بود، رفته بر آن خداوند متعال تیمش هک ازآنچه :یعنی » او آموخت به خواست یم

در  مردم انیم یو داور پرندگان زبان ، شناختیساز زره صنعت داوود آموخت، ھمچون
شر و  اسباب ارگزارانک هک »را از مردم یو اگر خداوند برخ« آنان یو دعاو اختالفات

و  معروف جھاد و امربه لهیوس به هک از آنان »گرید یبرخ لهیوس به«فساد ھستند 
 تباه نیرد، قطعا زمک ینم دفع«رند یگ یرا م جلو شر وفساد و مفسدان ر،کازمن ینھ
نسلھا و  براندازنده هک شر و فتنه یھا شراره ردنکفساد بابرپا را اھلیز» شد یم

برداشته،  انیرا از م و مسلمانان ردندک یم غلبه نیشتزارھاست، برزمکھا و  یآبادان
و  یماد یرومندیبا ن هکمانند یا اھل نیا پس ساختند، یم رانیمساجد و عبادتگاھھا را و

 و خداوند نسبت«باشند  یم نیزم یشر و فساد از رو ش، بازدارندهیخو یمعنو
 یبرخ لهیوس را به از آنان یش، برخیخو فضل نیھم و براساس »دارد تفضل انیجھان به
 خواباند. یرا فرو م شر و فتنه یھا شراره و نموده گر دفعید

ِ ٱ َءاَ�ُٰت  َك تِلۡ ﴿ � �َۡ بِٱ َعلَۡيَك  لُوَهاَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ�نََّك لَِمَن  ّقِ  .]۲۵۲[البقرة:  ﴾٢٥٢ُمۡرَسلِ�َ ل
 » حق را به ما آن هک است یالھ اتیآ«شد  مطرح داستان نیدر ا هک یامور » نیا«

 یراست وبه میخوان یبر تو م« ستین یا و شبھه کش چیھ در آن هک یحی: خبر صحیعنی

 ،ص حضرت آن د بر رسالتکیو تأ حیتصر » یامبرانیپ از جمله« ص محمد یا »تو
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فار ک سخن نیرد ا و شانیا امر نبوت نھاد و استوارترساختن تیو تثب قلب تیتقو یبرا
 . یستیامبر نیگفتند: تو پ یم هک است

 ازدر گذشت پس یمدت لیاسرائ یبن و جالوت: طالوت داستانبر  خیاز تار یپرتو
سر  درآنجا به ) سال۳۵۶وارد شدند و ( نیفلسط نیسرزم به ÷  یموس حضرت

 یعرب، اھال عمالقه چون -مجاور خود ھای  ملت حمالت مدت، آماج نیبردند، در ا
 مغلوب ھم یشدند و گاھ یروزمیپ یگاھ هک قرار گرفتند، -ھا  یو آرام نین، فلسطیمد

 یکیدر نزد لیاسرائ یبن هکبود »  اھنک یعال«در عھد  چھارم گشتند. در اواسط سده یم
 مغلوب جنگ نیدر ا آنان رشدند،یدرگ» اشدود» نکسا یھا ینیبا فلسط غزه

 چنگ ، به صندوق نیدادند و ا (تابوت) رااز دست مقدس و صندوق ھا گشته ینیفلسط
اجماال در  داستان هیدشوار آمد. بق سخت لیاسرائ یبن امر بر نیا هک ھا افتاد، ینیفلسط

 . است آمده فوق اتیآ

لۡ  لرُُّسُل ٱ تِۡلَك ﴿ ٰ  َ�ۡعَضُهمۡ  َنافَضَّ ن ّمِۡنُهم َ�ۡعٖض�  َ�َ ۖ ٱ َ�َّمَ  مَّ ُ  َدَرَ�ٰٖت�  َضُهمۡ َوَرَ�َع َ�عۡ  �َّ
يَّدۡ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ ٱ َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱِعيَ�  َوَءاتَۡيَنا

َ
ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  ُقُدِس� لۡ ٱ بُِروحِ  َ�ٰهُ َو� ِينَ ٱ َتَتَل �ۡ ٱَما  �َّ َّ� 

ْ خۡ ٱَوَ�ِٰ�ِن  ّيَِ�ُٰت ۡ�َ ٱ َجآَءۡ�ُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ِدهِمَ�عۡ  ِمنۢ  نۡ  ُهمفَِمنۡ  َتلَُفوا ن َوِمۡنُهم َءاَمنَ  مَّ  مَّ
 ۚ ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  َ�َفَر ْ �ۡ ٱَما  �َّ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  َتَتلُوا  .]۲۵۳[البقرة:  ﴾٢٥٣يُرِ�دُ  َما َعُل َ�فۡ  �َّ

ۡ ٱ�نََّك لَِمَن  ﴿ با جمله: سابق هیدر آ هک » امبرانیپ نیا«  شد اشاره آنان به ﴾ُمۡرَسلِ�َ ل
از  گرانید از شیاز آنان، ب یبعض به :یعنی » میا دهیبخش یبرتر یرا بر بعض از آنان یبعض«

 ستین رشانیدرغ هک یا دهیپسندھای  خصلت را به شانیو ا میا دهیبخش مالک یایمزا
شد:  را. اگر گفته ص محمد حضرت امبر آخرالزمانیپ و از جمله میا دهیگردان مخصوص

 هک س رهیابوھر مرفوع فیشر ثیحد نیا انیو م مهیرک هیآ نیا انیم نمودن جمع وجه پس
 آن م:ییگو ی؟ م ستی، چ»دیندھ یگربرترید یایمرا بر انب«اند:  فرموده ص رمکا رسول

 نیا خود بهاینکه  نیدر ع اند، فرموده تواضع لیا بر سبیرا  سخن نیا ص حضرت
گاه قتیحق  یاز زمان قبل سخنشان نیا ایھستند.  ا و رسلیانب نیبرتر هکاند  بوده آ

گاهیگر انبیبر د شیخو یاز برتر ص حضرت آن هک است بوده  نیا ایگردند.  ا آ
موضوع، مرا  نیا رامونیپ و مشاجره مناقشه ھنگام در هکشود  یم بر آن حمل سخنشان

گر یت، مرا بر دیعصب زهیانگ : به هک بوده نیا امرادشانید. یندھ یا: برتریگر انبیبر د
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 ص حضرت آن یبرتر ینف یمعن به وجه چیھ به ثیحد نیا د. پسیندھ یا: برتریانب
نا أ«اند:  فرموده یگرید فیشر ثیدر حد ص حضرت آن هک چنان . ستیا نیگر انبیبر د

اول، سزاوار  ثیبنابر حد یول».  ھستم آدم سرور و ساالر فرزندان من :سيد ودل آدم
اند،  ھماالسالمیعل یسیا عی یبرتر از موس ص محمد هک مییبگو نییتعما بنابر  هک ستین
ا یانب از ھمه ص محمد حضرت ه:ک مییگو یم امبرانیاز پ یامبریپ نییتع بدون هکبل

 ھستند.برتر  ورسل
 و یموس حضرات شانیو ا»  است گفته خداوند با او سخن هک ھست یسک از آنان«

 دهیبخش شانیا به أ خداوند هک است ییھایبرتر از جمله نیو ااند ھماالسالمیعل محمد
و  گاهیجا هکھستند  یامبرانیپ شانیا » داشت یبلند ارزان را درجات یو بعض« است

مراد از  هک دارد . احتمال است یو متعال بزرگ یبس سبحان یدر نزد خدا منزلتشان
 دارند و ھم هک ییایمزا ثرتک سبب باشند، به ص محمد امبر ما حضرتیبعض، پ نیا

بلند  یگاھیجا را به یو أ خداوند هکباشد  ÷  سیادر مراد از آن هک است محتمل
 ثیھستند. در حد العزم: یاول امبرانیا مراد از آنان، پیبرد. ھا  آسمان داد و به رفعت

ز بر یچ در شش«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر
 ام:  شده داده یا برتریانب

 . شده داده من به لمکال جوامع -۱
 و نصرت یروزی، پ دشمنانم در دل و وحشت رعب با افگندن من به -۲

 . دهیعطاگرد
 . شده دهیگردان حالل میبرا متیغن اموال -۳
 . شده دهیگردان گاه و سجده کپا میبرا نیزم -۴
و نژاد  قوم یک یسو به ام، نه شده ختهیبرانگ أ خدا خلق افهک یسو به -۵

 . خاص ومنطقه
 ». دهیگرد ختم من به و نبوت ا ھستمیانب خاتم -۶
 یخدا هک است ییھایبرتر از جمله نیا » میار دادکآش معجزات میمر بن یسیع و به«

 مارانیب مردگان، شفادادن ساختن زنده چون یمعجزات فرمود، تیاو عنا به سبحان
 ÷  لیالقدس: جبرئ روح » میردکد ییتأ القدس روحبه وسیله  و او را« رهیو غ العالج

ا: یانب انیم هک است بر آن لیدل مهیرک هیآ . پس ) گذشت۸۷ هیدر (آ ر آنیو تفس است
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 و معجزات، تفاوتھا  کرامت ھا، یژگیو و مقامات، ، احوالیالھ اتیو عنا الطاف یدر فزون
 یو تفاضل یبرتر چیھ شان میان نبوت اصل در هک د گفتیاما با وجود دارد، و تفاضل

 یو برتر تیمز پس برابرند، با ھم ش، ھمهیواحدخو و ھدف در نبوت شانیو ا ستین
و «باشد.  یم نبوت بر اصل افزون هک مربوط است یگرید اتیخصوص گر بهید یکآنھا بر 

از  ا پسیامبران، یاز پ پس :یعنی »آمدند از آنان پس هک یسانک ، خواست یم اگر خدا
 گرید یکشتار ک به آمد، برآنان هک یروشن لیدال ھمه بعد از آن«محمد:  و یسیو ع یموس

درافتادند  و با ھم »ردندک شهیپ اختالف« شانیا بعد از ایانب یامتھا » یول پرداختند، ینم
 پس«شدند  لیتبد یگوناگونھای  ملت گر پرداختند و بهید یکشتار ک به هکتا بدانجا 

 »دندیفر ورزک یبعض و«دند یورز استقامت شیخو مانیو بر ا »آوردند مانیا از آنان یبعض
. ÷  یموس بعد ازحضرت انیھودیو  ÷  یسیع بعد از حضرت انیحیمس ھمچون

ز ین باشد، یر مکشضد  هک ار نعمتکان یمعن به» فرک« نیاست، ھمچن مانیضد ا» فرک«
گر یبا ھمد«گر نجنگند یبا ھمد اختالف نیبعد از ا هک » خواست یو اگر خدا م« است آمده

 یاریاز  »دھد یم انجام ند،ک را اراده ھرآنچه خداوند نیکول ردند،ک یارزار نمکو  شکشمک
 چیھ پس بخواھد، هکھرکس  و رسوا نمودن خوارساختن ایدن، یبخش قیو توف رساندن

ست، لذا ین یو یقضا و داور یبرا یا نندهک لیتبد چیو ھ یو مکح یبرا یا نندهکرد
 هک یریخط س در ھمان یموجود بشر نیا هک است رفته بر آن خداوند متعال تیمش
 نیخود و با ا درون یساختار دو قطب نیبا ا -باشد  قرارداشته ھست نونکا ھم

بر  یالھ و اراده - است یگمراھ قابل و ھم تیھدا قابل ھم هک متضادش یاستعدادھا
 شکشمکو  ، مختار باشد، و اختالفیا گمراھیت، یھدا راه انتخاب بشر در هک است آن
 . نھاستیا الزمه ھم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ ن َ�ۡبلِ  ّمِن َرزَۡقَ�ُٰ�م ِممَّ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
 َوَ�  �ِيهِ  َ�ۡيعٞ  �َّ  يَوۡمٞ  يَأ

ۗ  َوَ�  ُخلَّةٞ  ٰلُِمونَ ٱُهُم  َ�ٰفُِرونَ لۡ َوٱ َشَ�َٰعةٞ  .]۲۵۴[البقرة:  ﴾٢٥٤ل�َّ

 بر هک مادام ،أ  خدا در راه »دینک م، انفاقیا داده تانیروز ! از آنچه مؤمنان یا«
 هک آن از شیپ«د یخود قادر یشماست، برا نفع به امتیدر روز ق هک آنچه ردنک رهیذخ
خود  یبرا است نجات سبب هکرا  تا آنچه » است یدادوستد نه در آن هکفرا رسد  یروز
 » یشفاعت و نه« است یو محبت و صداقت » یدوست«روز  در آن » و نه«د یینما یداریخر

روز  روز، نیبدھد. و ا شفاعت اذن شانیا به أ خداوند هک آنان یمؤثر است، مگر برا
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و ھشدارھا  ردهک بیذکرا ت امبران:یپ هکچرا  »ارانندکستم ھمان افرانکو «.  است امتیق
 سپاس«است:  نار گفتهید نبردند. عطاءبن ھا فرمان هیگرفتند و از اعالم دهیرا ناد

 افرانند،کھمانا  ارانکارانند و نفرمود: ستمکھمانا ستم افرانکفرمود:  هکرا أل  یخدا
 ضیفرا رانک؛ من افرانکمراد از  :یقول به». شد یدشوار م ار بر ھمگانکگر ید هکچرا 

ه، ناظر یآ نیدر ا»  انفاق« را امر بهیاتند زکز و بازدارندگان نندگانک کتر و از جمله یالھ
 باشد. یم فرض اتکبر ز

ُ ٱ﴿ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ   َقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

 ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  �ِض� ۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  �َّ يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  نِهۦِۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدهُ

َ
 َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  َوَما �

ٓ  ِعلِۡمهِۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ إِ�َّ بَِما َشا َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُكۡرِسيُّهُ  وَِسعَ  َء  ٱوَ  لسَّ
َ
 ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  �َضۖ ۡ�

ۚ ِحفۡ   .]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ  ُظُهَما
 » است زنده« ستیجز او ن ی: معبود بر حقیعنی » ستیجز او ن یمعبود هک خداست«

شود  یم ودگرگون متحول و نه لیزا یو اتیح نه هک است یا ندهیپا زنده یاو تعال :یعنی
و  شیخو ومخلوقات نشیر امور آفریتدب به نندهک امیق :یعنی » ومیق« اوست ھم »و«

 ازمندند و او از ھمهیاو ن به موجودات ھمه هک یا آنھا و برپادارنده داشت حفظ و نگه
 است یو غنودن کسب سنه: خواب »ردیاو را فرا گ کسب یخواب نه«باشد  یاز مین یآنھا ب

ھا کپل و فروافتادن یو سست رخوت د و احساسیآ ید میپد خواب مقدمه عنوان به هک
شود و  یم عارض بر جانداران هک خاص است یحالت باشد. خواب: یم آن نشانه(چرت) 

 » گران یخواب«او را  » و نه«ماند.  یباز م کوادرا از احساس یظاھر با آن، حواس
ر امور یاز تدب یا یو فراموش و غفلت نقص چیھ یتعال بر حق پس رد،یگ یفرام

و  » اوست است، از آن نیدر زم آنچهو ھا  آسمان در آنچه«دھد  ینم مخلوقاتش، دست
 شفاعت شگاھشیاو در پ اذن جز به هک سک آن ستکی« باشد یاو م و فرمان سلطه تحت

ر یا غی با شفاعت - از آنان یاحد به ینزد و هک ستیقادر ن از بندگانش یک چیھ ؟»ندک
ندھد  شفاعت اذن نندهک شفاعت خود به یتعال حق هک گاه آن برساند تا ینفع - آن

ا. یاز دن » است سرشان در پشت و آنچه« از آخرت » است شانیرو شیرا درپ داند آنچه یم«
 -آنھا  ندهیو آ از گذشته، حال اعم - ائناتک تمام به یو علم احاطه لیخود دل نیا هک
خود بخواھد و  ابند مگر آنچهی ینم یو آگاھ او احاطه از علم یزیچ و به«باشد  یم

، یتعال حق یرسک«د: یگو یم ب عباس ابن » را دربر گرفته نیو زمھا  آسمان او یرسک
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 یمعنا به یرسک اصل ز،ین لغت . از نظر اھل داده حیرا ترج یرأ نیا یطبر».  اوست علم
و  مردم یھا گاه هکیت را آنانیشود ز یم گفته»  یراسک«علما  به جھت نیاست، از ا علم

 یرسک«فرمود:  هک است آمده س عباس ابنگر از ید یتیشانند. در روایاعتماد ا محل
و  ، عظمتیرسکگر: مراد از ید یقول به».  اوست ھردو قدم و موضع محل یتعال حق
 و نه ینشستن و نه است یا یرسک نه -امر  قتیدر حق -و اال  استأل  یخدا یبزرگ
.  است خداوند متعال یی، فرمانروایرسکاز  گر: مرادید یقول ند. بهیبنشکه  کسی ھم

بزرگتر  یرسکاز  و عرش است ر از عرشیغ یرسک،  حیصح قول به هک د دانستیبا
 . است آمده فیشر ثیدر احاد هک چنان باشد، یم

 یرسکو عرش تا ما به است واجب هک بر آنم من«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس صاحب
مراد  خود به یتعال و حق میباش داشته مانیا است د آمدهیمج در قرآن هک گونه ھمان

 داشت نگه :یعنی » ستیآنھا بر او دشوار ن یو نگھدار«».  از آنھا داناتر است شیخو
و  ستیو دشوار ن نیسنگ آنھاست، بر خداوند متعال انیدر م و آنچه نیو زمھا  آسمان

بر  » قدر است بزرگ و او بلند مرتبه«رسد  ینم یمشقت نیمترکار ک نیاو از ا به
و  ز غالبیچ و بر ھمه تواناست منزلت، واال و برتر و بر آنانقدر و  یاز رو مخلوقاتش

 یرا خدایز یانکعلو م است، نه مراد از علو؛ علو قدر و مرتبه باشد. پس یمسلط م
 نیا هکشود  یم باشد. خاطرنشان یم مبرا و منزه انکدر م از قرار گرفتن سبحان

 نامند. یم»  یرسکال هیآ«را  مهیرک هیآ
 س عبک بن یاز اب ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد :یرسکال هیآ لتیفض
، یرسکال هیگفت: آ ؟ بزرگتر استأل  یخدا تابک اتیاز آ هیآ نیدامکردند: ک سؤال

 تیروا به فیشر ثیحد در نی. ھمچن!»ابامنذر یباد بر تو علم، ا تیتھن«فرمودند: 
 اعظم اسم گمان یب«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده نکس دبنیزی اسماء بنت

ُ ٱ ﴿است:  مهیرک هیدو آ نیدر ا أ خداوند ٓ ﴿ ، و﴾٢لَۡقيُّومُ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ  ١مٓ ال
ُ ٱ  آمده فیشر ثیحد در نی. ھمچن]۲-۱[آل عمران:  ﴾٢لَۡقيُّومُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ

 در آن طانیش هک یا خانه چیو در ھ است قرآن اتیآ سرور ھمه یرسکال هیآ« است:
در  نیھمچن». رود یم رونیب خانه از آن طانیشاینکه  مگر شود، ینم است، خوانده

 دخول من يمنعه لم الكريس يةآ �ةمكتو ةصال قرأ دبر لك من« است: آمده فیشر ثیحد

 یگریدز یچ چیھ را بخواند، یرسکال هیآ از ھر نماز فرض پس هک یسک : يموت ال أنإ جلنةا
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ز در ین یگریار دیبس ثیاحاد». ردیبماینکه  جز است، باز نداشته بھشت او را از ورود به
 . میردکنظر  ر آنھا صرفکاختصار از ذ جھت به هک است آمده یرسکال هیآ لتیفض

 ذات به ھمه هک است مستقل جمله ده بر مشتمل یرسکالة یآ«د: یگو یر میثک ابن
 ».باشد یتا میک یخدا مید و تعظیتمجاند و در آنھا  متعلق یالھ

َ  ّ�ِيِن� ٱ ِ�  إِۡكَراهَ  َ�ٓ ﴿ ۚ لۡ ٱِمَن  دُ لرُّشۡ ٱقَد تَّبَ�َّ ِ ُٰغوتِ بِٱ ُفرۡ َ�َمن يَ�ۡ  َ�ّ ِ بِٱ ِمنۢ َوُ�ؤۡ  ل�َّ َّ� 
ِ  تَۡمَسَك سۡ ٱَ�َقِد  ِ لۡ ٱب ۡ ٱ ُعۡرَوة ۗ  نفَِصامَ ٱَ�  ُوۡ�َ�ٰ ل ُ َوٱ لََها  .]۲۵۶[البقرة:  ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
 پرداخت به هک یدر صورت -فار را کاز  سک چی: ھیعنی » ستین یاجبار چیھ نیدر د«

 نیدھای  و برھان لیرا دالید زییننما راهکاجبار و ا اسالم قبول به -دردھد  تن هیجز
وادار  آن اجبار به را به یسک هکوجود ندارد  نیا به یازیو ن است ار و روشنکآش حق

 ما قبل«گفتند:  نهیمد از انصار یاست: گروھ آمده مهیرک هیآ نزول سبب انینمود. در ب
 آنان نید را به فرزندانمان ؛ ما بھتر است نیھود از دی نید هکاعتقاد  نیبا ا از اسالم

 را به د فرزندانمانیبا یگر مید د،یگردان انیرا نما اسالمأل  یخدا هکو حاال  میدرآورد
 شد، رسول نازل مهیرک هیآ نیا چون پس ،» مییوادارنما اسالم رشیپذ به راهکجبر و ا

 راهکاسالم، اجبار و ا رفتنیپذ را به و آنان ر ساختهیمخ انصار را فرزندان ص خدا
 ار شدهکآش یروشن ، بهیرشد از غ هکچرا «؛  است یواجبار منتف راهک! ا یردند. آرکن

ز یمتما راھه یاز ب راه :یعنی.  فر استک؛  یو مراد از غ مانینجا؛ ایمراد از رشد درا » است
 ن،یبنابرا است دهیگرد و روشن یخود متجلھای  برھان و لیبا دال مانیار و اکو آش

 »فر ورزدک طاغوت بهھرکس  پس«وجود ندارد  اسالم رشیبر پذ یسکاجبار به یازین
 مانیخدا ا و به« است یگمراھ در عرصه یو ھر سردمدار طان، بتیاھن، شکطاغوت: 

 چنگ یالوثق عروه به نهیھرآ«؛  است ار گشتهکآش یبر و راھهیاز ب راه هک بعد از آن »آورد

 شود و یم زده گره یا حلقه لکش به هک است یسمانیر طرف یک عروه: » است زده
رد. یگ یم شیخو دردست مکرا مح حلقه آن د،یباال آ ا از آنی فرو رود، یچاھ بهھرکس 

 و سخت شده زده گره ھم به مک: محیعنی: ی. وثق است نجات لهیوسنجا؛ یدر ا مراد از آن
 هک« است زده و استوار چنگ مکمح یزیدستاو آورد؛ به مانیاھرکس  ! یاستوار. آر

 به هکرا  یسکشود تا  ینم ھرگز باز و گسسته حلقه : آنیعنی » ستین آن یبرا یگسستن
 بھشت طور به را ھمان خود به زننده فرد چنگ هکبل ند،ک ک، ھال زده چنگ آن

 باشد. نزده چنگ حلقه آن به هکافتد  یجدا م یسکفقط  رساند و از بھشت یم
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 مانیا ؛ یالوثق عروه« کند: می نقل نیرا چن»  یالوثق ةعرو« علما درباره یر آرایثک ابن
ند: یگو یم کر وضحایجب دبنیسع».  است اسالم یالوثق عروه«د: یگو یم یسد».  است

 یالوثق عروه«د: یگو یم س کمال بن انس».  استلله اال ا ال اله بهیط لمهک؛  یالوثق عروه«
و لله ا در راه داشتن دوست یالوثق عروه«د: یگو یالجعد م یاب ابن سالم».  است قرآن

د: یگو یآراء م نیا یبند ر درجمعیثک ابن گاه آن».  خاطر اوست به دنیورز یدشمن
و خداوند «». وجود ندارد یتعارض گونه چیآنھا ھ انیو م است حیصح اقوال نیا ھمه«

 ی. قرطب مانیفر و اکاز  ؛ اعم اعتقادات ھمه به » داناست«ھا را  یگفتن ھمه » شنواست
 زبان به هک است یطاغوت، از امور فر بهکو أ خدا به مانیا هکاز آنجا «است:  گفته
»  عیسم« نجا صفتیادر  هکبود  پس، مناسب ند،ک یرا باورم آن شود و قلب یم گفته

 ».شد نیچن هک ار رود،ک به معتقدات یبرا»  میعل« ھا و صفت یگفتن یبرا
 برنامه است،یس انکاز ار میعظ ینکو ر از قواعد اسالم بزرگ یا قاعده مهیرک هیآ نیا

داند و  یروانم نید رشیپذ را به یسکاجبار  هک یا . قاعده است آن و روش و راه
 یو نیاز د اجبار را به انیاد از اھل یفرد هکدھد  یرا نم اجازه نیا یسک به نیھمچن
رومند یو ن یقو مسلمانان هکرد یپذ یم تحقق یھنگام قاعده نیا سازد. البته خارج

و  حراست گران در برابرفتنه شان ینید اتیو ح تیبتوانند از ھو هک یا گونه به باشند،
متجاوز  سلطه هیفتنه، جھاد عل از یمنیو ا دعوت یآزاد نیتأم یلذا برا ند،ینما حفاظت

و  یفرد در حوزه اسالم به نھادن گردن و بعد از آن، موضوع ر استیناپذ اجتناب یامر
ا یو برھان،  حجت قیاز طرھا  انسان یاریاخت قناعت به هک است یزی، چیگروھ
جھاد  گر نهیدان، دیم نیشود و در ا یم ، واگذاشته وتر استیکن هک یا وهیش وگو به گفت

 . یفشار اجبار و و نه ار استکدر  یا مسلحانه
 منسوخ در خصوص مفسران یو آرا اقوال هک از آن پس» ریالمن« ریتفس صاحب

َهاَ�ٰٓ ﴿ه: یرا با آ مهیرک هیآ نیا شدن ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱَ�ٰهِِد  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ  .]۷۳[التوبة:  ﴾ُمَ�ٰفِقِ�َ ل

 ، لذا قول است فیضع آن نسخ به قول هکدھد  یم دست استنباط را به نیند؛ اک یم نقل
 یف«ز در ین / د قطبید سی. شھ ستین منسوخ مهیرک هیآ هک است نیا حیصح

 از انسان خداوند متعال داشت یگرام وجوه نیرا از بارزتر مهیرک هیآ نیا»  القرآن ظالل
 اصلو  نیبر د راهکا عدم اصل انیم هکدھد  یم نشان مدلل یانیداند و با ب می
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آنھا  ازھریک  وجود ندارد و یو تناقض تعارض گونه چیجھاد مسلحانه، ھ تیمشروع

 .١باشند یخود را دارا م خاص مجال
ُ ٱ﴿ ِينَ ٱَوِ�ُّ  �َّ َّ�  ۡ�ُ ْ لَُ�ِٰت ٱ ّمِنَ  رُِجُهمَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱإَِ�  لظُّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ   ا

َ
 ِ�َآؤُُهمُ وۡ أ

ُٰغوُت ٱ لَُ�ِٰت� ٱإَِ�  �ُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَ�ُهمُ�ۡ  ل�َّ ْوَ�ٰٓ  لظُّ
ُ
ۡصَ�ُٰب  �َِك أ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ

ونَ  .]۲۵۷[البقرة:  ﴾٢٥٧َ�ِٰ�ُ

 »ھا یکیتار را از است، آنان« ارسازشانکاور و سرور و ی :یعنی » مؤمنان یخداوند ول«
و  تیو ھدا علم »نور یسو به« طاغوت و پرستش ، جھل نک گمراه از شبھات :یعنی
را  مفرد و ظلمات غهیص نور را به أ خداوند«د: یگو یر میثک ابن »آورد یم رونیب« مانیا

 انواع یفر و گمراھکاما  شود، ینم و متعدد است یکی را حقیرد؛ زکاد ی جمع غهیص به
 به ییرا از روشنا آنان هک است طاغوت سرورانشان افرانکو «». دارد یادیز و اقسام

 هکفرند ک و فالسفه نجا؛ ائمهیدر ا مراد از طاغوت »نندک یم ھا خارج یکیتار یسو
را  آنان لهیوس نیدھند و بد یم شیآرا برآنان فر راکو  ردهکفر و الحاد امر ک را به افرانک

 یسو به دعوت هک ‡ ایانب و از راه است سرشته را برآن مردم هک یالھ از نور فطرت
 فر خارجک یھا یکیتار یسو است، به میو مستق روشنھای  شریعت و نید راستیعقا
 ».جاودانند آن در آنان آتشند، اھل آنان«کنند  می

 هک یسانک کند: می تیروا مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب یر طبریجر ابن
 زین شانیا به شدند، مبعوث ص امبر خاتمیپ بودند و چون آورده مانیا ÷  یسیع به

 اند. هیآ نیا قیآوردند؛ از مصاد مانیا

لَمۡ ﴿
َ
ِيٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ٓ نۡ  َر�ِّهِۦٓ  ِ�  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  جَّ َحا

َ
ُ ٱ َءاتَٮٰهُ  أ ۡ ٱ �َّ َ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  قَاَل  إِذۡ  ُملَۡك ل ِيٱ َرّ�ِ َّ� 

۠  ۦيُۡ�ِ  نَا
َ
ۦ َو�ُِميُت قَاَل � ِ�ۡ

ُ
مِيُتۖ  أ

ُ
َ ٱ فَإِنَّ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  قَاَل  َوأ َّ�  

ۡ
مۡ بِٱ ِ� يَأ ۡ ٱِمَن  ِس لشَّ   َمۡ�ِقِ ل

ۡ
 تِ فَأ

ۡ ٱ مِنَ  بَِها ِيٱَ�بُهَِت  َمۡغرِِب ل َّ�  ۗ ُ َوٱ َ�َفَر ٰلِِم�َ ٱ َقوۡمَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ  .]۲۵۸[البقرة:  ﴾٢٥٨ل�َّ
 پروردگارش در باب میبا ابراھ هکرا  یسک آن« شیخو با قلب » یدیا ندیمحمد! آ یا«

ز کو مر ردک یم یپادشاھ در عراق هکبود  نعانک نمرودبنند: او یگو »ردک محاجه
ا را یدن هکخود بود  ر زمانیعالمگ او پادشاه هک است بود و نقل بابل اش ییفرمانروا

                                                 
، طبع »۲۹۶ـ۱/۲۹۳ فی ظالل القرآن« متن عربیو) ۴۰ـ۲/۴۲نگاه کنید به ترجمه فارسی المنیر ( - ١

 دار الشروق.
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 داده یاوپادشاھ خدا به هک آن در مقابل«بود.  درآورده شیخو و فرمان ر سلطهیتماما ز

 را نقلیز واداشت یشکو گردن انیطغ نیا ، او را به اش یپادشاھ مدت طول :یعنی »بود
و ناز  یپادشاھ نیو در ا قرارداشت یبر مسند پادشاھ چھارصد سال مدت او به هک است

 ر و سپاسکش بخش زهیاساسا انگ نعمتکه  حالی در شد، شکو نعمت، مغرور و گردن
 ابرهکو م مقابله به ÷  میاو با ابراھ یرو نیازا ، ھمیشکو گردن یناسپاس نه است

و کند  می زنده هک است یسک آن گفت: پروردگارم میابراھ هک گاه آن«پرداخت، 
 شده مشاھده یھا دهیپد نیجاد ایا وجودپروردگار توانا، یقطع لیدل :یعنی »راندیم یم

بر  لیبالضروره، دل نیو ا است آنھا بعد از وجودشان ساختن آنھا و باز معدوم بعد از عدم
اند و البد  امدهیوجود ن خود به یخود ھا به دهیپد نیارا یز است یمختار وجود فاعل

 به من هک است یپروردگار ننده، ھمانیآفر نیو ا است دهیرا آفر آنھا یا نندهکجادیا
داد و  خود ادامه بر و نخوتک . اما نمرود به خوانم یفرام یگانگی به یو پرستش یسو

 هکدو مرد را  نمرود،«د: یگو یم س عباس ابن ». رانمیم یو م نمک یم ز زندهین من گفت:«
 د ویرا بخش یگریو د شتکاز آنھا را  یکی پس رد،کاحضار  بودند، ومکمح اعدام به
 شیادعا نیا البته هک است،رانیده  می و دهیبخش یاو زندگ هکرد کادعا  گونه نیبد

ا ر ومرگ یزندگ پروردگار متعال هکبود  نیا ÷  میرا قصد ابراھینبود ز شیب یا مغالطه
درگذرد؛  شتنک تا از او قادر است هکبود  نیافر اکقصد نمرود  یول ند،یآفر یدر اجساد م

 . روشن است راندنیم خود نیا هکشد؛ کتا ب است و قادر است ساختن خود زنده نیو ا
 ÷  میابراھ حجت مقابل در آن دادن ھرگز قرار هکبود  یا ابلھانه پاسخ نیا هک است
 یرو مغالطه در آن هکآورد  او دانیم به یحجت ÷  میابراھ گاه آن».  ستین حیصح

زد: یبگر بر و لجاجتکبا ت از آن هکشود  ینم فراھم مجال نیافر اک دھد و به ینم
 »برآور را از مغرب تو آن آورد، پس یبرم د را از مشرقیخداوند خورش گفت: میابراھ«
 زندهکه  کسی ؛ پس یرانیم یم و ینک یم زنده هک یھست آن یتو مدع ھرگاه :یعنی

آن،  نشیاز آفر اعم -ند ک تصرف تواند یز مین یھست او در نظام ھم راند،یم یو مکند  می
 اگر راست هک خواھم یاز تو م من لذا - آن ھا و نظامات در برنامه بردن ا دستی
بر آور؛  از مغرب کند، می طلوع ھر روز ازمشرق هکد را یخورش نیا کنی؛ ا ییگو یم
و «ماند  تکسا رانهیو متح گشت وبکخیم شیخو یو بر جا »شد افر مغلوبک آن پس«

 ند،ک ینم را الھام یو برھان حجت آنان به :یعنی »ندک ینم تیار را ھداکستم خداوند قوم
 . است و بطالن ستکش به ومکدر نزدپروردگار متعال، مح حجتشان هکبل
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  میابراھ آمدن رونیبعد از بو نمرود  میابراھ انیم مناظره نیا«د: یگو یم یسد
 یرو یدو مالقات آن انیاز آن، م را قبلیداد ز یرو - از آتش سالمت به - ÷

 یو خواربار نمرود غله«د: یگو یم اسلم بن دیاز ز نقل ر بهیثک ابن». بود نداده
 با ز ھمراهین ÷  میرفتند. ابراھ یم ینزد و غله گرفتن یبرا و مردم داشت فراوان

نمرود  داد. پس یدو رو آن انیم مناظره نیا هکدر آنجا بود  رفت، ھم ینزد و آنان
ازنزد  ÷  میابراھ و چون -داد  یم مردم به هک چنان -نداد  یا غله ÷  میابراھ به
 هک کیخا را از توده شیر راه، بار خویگشت، در مس یبر م اش خانواده یسو به یو

را با  بروم، آنان خود نزد خانواده چون رد و با خود گفت:کبود پر  اش خانه یکنزد
داد  هکیبار خود راگذاشته، ت د،یرس هک خانه . به آورم یبار از خود وا م نیا اندنینما

 بود رفت کپر ازخا هک ÷  میابراھ ھمراه سهکیدو  یسو به ساره د. زنشیو خواب
 . چون گواراپخت ییغذا و از آن افتی زهکیپا یا کیدو را پر از خورا و آن
 نید: ایافت، پرسی ذ را در برابر خود آمادهیلذ ییغذا دار شد،یب از خواب ÷ میابراھ

 ÷  میابراھ ! پس یآورد کنیھم هک یا از غله گفت: د؟ سارهیا جا آوردهکرا از 
 .» است بودهأل  یخدا از جانب یین، روزیا هک دانست

وۡ ﴿
َ
ِيَكٱ أ ٰ قَرۡ  �َّ ٰ  َخاوَِ�ةٌ  َوِ�َ  َ�ةٖ َمرَّ َ�َ ٰ  قَاَل  ُعُروِشَها َ�َ َّ�

َ
ۦ � ِ  يُۡ�ِ ُ ٱَ�ِٰذه  دَ َ�عۡ  �َّ

 ۖ َماتَهُ  َمۡوتَِها
َ
ُ ٱ فَأ ۥۖ  ُ�مَّ  ِماْئََة َ��ٖ  �َّ وۡ  يَۡوًما َ�ِۡثُت  قَاَل  َ�ِۡثَتۖ  قَاَل َ�مۡ  َ�َعَثُه

َ
قَاَل  يَۡو�ٖ�  َ�ۡعَض  أ

 ِ
ابَِك لَمۡ  نُظرۡ فَٱ ِماْئََة َ��ٖ  َت ثۡ بَل �َّ  َعلَكَ إَِ�ٰ ِ�َارَِك َوِ�َجۡ  نُظرۡ َوٱ يَتََسنَّۡهۖ  إَِ�ٰ َطَعاِمَك َوَ�َ
ۚ  نَۡ�ُسوَها ُ�مَّ  نُنِ�َُها َف َكيۡ  عَِظامِ لۡ ٱإَِ�  نُظرۡ َوٱ ّلِلنَّاِس�  َءايَةٗ  ٗما ا َ�ۡ َ  فَلَمَّ عۡ  َ�ُۥ تَبَ�َّ

َ
 لَمُ قَاَل أ

نَّ 
َ
َ ٱ أ َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۲۵۹[البقرة:  ﴾٢٥٩يرٞ قَدِ  ءٖ َ�َ
مشھور:  قول س، بهک نیا » گذشت یا هیبر قر هکرا  یسک« داستان یندانست »ای«

 دست به هک المقدس تیب نیاز سرزم یا هیبر قر هکبود  لیاسرائ یبن یایاز انب ÷ ریعز
سقفھا و  هک«.  است آن ی؛ اھال هیمراد از قر :یقول . به بود، گذشت شده رانیالنصر و بخت

خود فرو  نانکبر سر سا هیقر آن یوارھایھا و د : سقفیعنی »بود ختهیفرو ر شیوارھاید
 نهکاز س یخال هیقر آن است: نیا آن یمعنا :یقول به.  ھاست سقف بود. عروش: ختهیر

با خود  وضع نیا با مشاھده ÷ ریعز ھا آباد و پابرجا بودند. خانه هک یحال در بود،
 نیچن نیا ؟»ندک یم زنده از مرگشان را پس دهکرانیو نیا« مردم »خداوند چگونه« گفت:
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است،  مردگان حالت مشابه هک یدر حالت ا شھر رای هیقر مجدد آن یایاو اح هکبود 
 پس«بود  هیقر آن مجدد مردم شدن زنده د پنداشتنی، بعی. مراد و د پنداشتیبع

او  یبرا گونه نیو بد » ختشیبرانگ سپس راند،یم صد سال«ر را یعز :یعنی »خداوند او را
ر شد یتعب»  بعث« او به ساختن زد. و از زنده یا ونمونه در وجود خودش، بر معاد مثل

 کو با ادرا عاقل یا ؛ زنده بار اول ھمچون ÷ ریعز هکامر  نیا اعالم ی، برا»اءیاح« نه
 چقدر درنگ« او گفت: به مجددش ختنیبعد از برانگ أ خداوند د.یگرد املک

 نیر ایعز » ام ردهک از روز را درنگ یا ا پارهیروز  یکگفت: «؟  مرگ در حال ؟» یا ردهک
از  راند و پسیاو را در آغاز روز مأل  یرا خدایز گفت پندار خودش را بنابه سخن

رد ک گمان تابد، ید ھنوز میخورش هکد ید چون ساخت، پس در آخر روز زنده صدسال
 است دهینخواب شیب یو او فقط چند ساعت استروز  د ھمانید؛ خورشیخورش آن هک
 مرگ حال در » یا ردهک درنگ صد سال هکست، بلین نیچن« پروردگار متعال » گفت«

با وجود  » هک بنگر،«انگور بود  رهیر و شیند؛ انجیگو هک »خود یدنیو نوش کخورا به پس«
و  است ردهکنر ییتغ«ما  زالیال قدرت به آن و رنگ ، طعمیطوالن مدت نیا شدن یسپر

 ھای استخوانو  شده یمتالش وجودش یاعضا واجزا چگونه هک »خود بنگر درازگوش به
 میتورا بدھ سؤال پاسخ ھم هک است آن یبرا واقعه نیا هک و بدان است ختهیر درھم آن

.  بعد از مرگ شدن ختهیدر مورد معاد و برانگ » میگردان مردم یبرا یا تو را نشانه و ھم«
 صد سال، به او بعد از گذشت هکبود  قتیحق نیدر ا ر،یعز قراردادن نشانهاند:  گفته

خود را  و نوادگان فرزندان هک یشد، درحال ختهیبرانگ جوان بود، مرده هک یمانند روز
 تکحر آنھا را به چگونه هکبنگر ھا  استخوان نیا و به«.  افتی ھنسالکر ویپ یھمگ
 سپس« میدھ یوند میپ ھم و به گر قرار دادهیھمد یآنھا را بر رو :یعنی » میآور یدرم

 ر نقلیثک . ابن میپوشان یم را با گوشتھا  استخوان :یعنی » میپوشان یم آن را بر گوشت
 یونکآباد و مس ÷ ریعز از مرگ ھفتاد سال بعد از مدت رانهیشھر و آن« کند: می

بود و  چشمانش د،یر آفریدر عز أ خداوند هک یزیچ نی؛ اول است یگفتن». بود شده
و  وستهیپ یگرید به یکی یکی شھای استخوان چگونه هکد ید یخود م اوبا چشم

 حال نیا چون پس«شد  دهیدم روح یبر و گاه شود، آن یم پوشانده بر آنھا گوشت سپس

 پنداشت، به ید میبع نیاز ا قبل هکرا  او آنچه یبرا چون :یعنی »ار شدکاو آش یبرا
 :یعنی » تواناست یزیچ خداوند بر ھر هک دانم یم نیقی به گفت:« ار گشتکآش تینیع
 انیع علم و آن دانستم ینم نیاز ا قبل هک از دانستن یگرید نوع به دانم یم نونکا
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 یقرائت . به ھستم قتیحق نیا به شیخو زمان اھل نیداناتر من نونکا است، پس، ھم
او دستور  به أ است: خداوند نیا یمعن صورت نیدر ا هک؛  است ...) آمده گر (اعلمید

 وجود دارد. یقلب نانیو اطم در آن، آرامش هکبداند  ینحو را به قتیحق نیداد تا ا

رِِ�  َرّبِ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ۡ ٱ تُۡ�ِ  َكۡيَف  أ � ل َو لَمۡ  َمۡوَ�ٰ

َ
 َوَ�ِٰ�ن بََ�ٰ  قَاَل  تُۡؤِمن�  قَاَل أ

َۡطَم�ِنَّ  ۡر�ََعةٗ  فَُخذۡ  قَاَل  قَۡلِ��  ّ�ِ
َ
ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  أ ِ َجَبلٖ  َعۡل جۡ ٱ ُ�مَّ  َك إَِ�ۡ  ُهنَّ فَُ�ۡ  لطَّ

ّ�ُ ٰ  ّمِۡنُهنَّ  َ�َ
  ُ�ُهنَّ دۡ ٱ مَّ �ُ  ُجزٗۡء�

ۡ
ۚ  تِيَنَك يَأ نَّ  لَمۡ عۡ َوٱ َسۡعٗيا

َ
َ ٱأ  .]۲۶۰[البقرة:  ﴾٢٦٠َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ

 هکبنما  من پروردگارا! به گفت: میابراھ هک گاه آن«اد آور ی ! بهص محمد یا »و«

 یازرو ÷  میابراھ سؤال نیا هکجمھور علما بر آنند  ؟» ینک یم را زنده مردگان چگونه
 یتعال حق ھرگز در قدرت ÷  میرا ابراھینبود ز خداوند متعال د در قدرتیو ترد کش

 زنده تیفکیتا  خواست یفقط م هکنداشت، بل یا و شبھه کش مردگان ساختن بر زنده
چند  ÷  میابراھ درخواست نیا یبرا«د: یگو یر میثک ند. ابنیسر بب چشم را به شدن
 ھمان نمرود گفت: (پروردگار من او به چوناینکه  جمله از آن اند، ردهکر کذ سبب
 به نیقیال باره، از علم نیدر ا هکشد  راند)؛ دوستدار آنیم یگرداند و م یم زنده هک است

 هکقلب، بل تیرؤ نه اش خواسته نیبا ا ÷  مین، ابراھیبنابرا». ابدیارتقا  نیقیال نیع
 أ خداوند شود. پس حاصل وآرامش نهیاو طمأن یتا برا داشت را اراده چشم تیرؤ

 هکقادرم،  مردگان ساختن زنده به مناینکه  به ؟» یا اوردهین مانیفرمود: مگر ا« یو در پاسخ
 مانیا به أ خداوند علم نیسؤال، در ع نیا ؟ طرح یخواھ یرا م آن اندنینما از من کنیا

و  ام باور داشته »چرا گفت:« است شنوندگان به دادن میتعل یبرا ،÷  میابراھ داشتن
 انیع لیدل جاشدن یکبا  » هک نیا یبرا نیکو ل« ییار تواناک نیتو بر ا هک ام آورده مانیا

!  یآر . ام دهیگرد مشاھده و نهیمعا نیخواستار ا ،»ردیگ آرام دلم« مانیا لیبا دال ھمراه
 نیچن امبران:یپ یو متردد نبود و برا کاکش مردگان شدن ھرگز در زنده ÷  میابراھ

 هکامر شد  نیا دنید خواھان خاطر آن او به یست، ولین ز ھمیجا یدیو ترد کش
 افته، بهیخبر  ازوجود آن هک آنچه از مشاھده هک شده سرشته نیبرا انسان فطرت

 ابد.ی یم دست نانیاطم
 افتنیخبر «اند:  فرموده فیشر ثیحد نیدر ا ص خدا جھت، رسول نیھم به

 نیازا یا هیآ میرک در قرآن«د: یگو یم س عباس ابن».  ستین دنیو د نهیمعا ھمچون
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را  نیقی«د: یگو یم / یانصارلله عبدا خواجه».  ستیتر ن نندهکدوار یام مهیرک هیآ
 ÷  مین، ابراھیقیال حق ؛ پس نیقیال نیع ن، پسیقیال علم است، اول رتبت سه

 لذا». گردد نیقیال نین، عیقیال شود و علم در او جمع رتبتھرسه  تا خواست
ر و یرا بگ فرمود: چھار پرنده« نموده را اجابت ÷  میابراھ خواسته خداوند متعال

آنھا  دامکچھار پرنده، ھر : بعد از برگرفتنیعنی » ز گردانیزریخود ر شیآنھارا پ
 آنھا دامکاز ھر :یعنی »از آنھا را بگذار یا پاره یوھکبر سر ھر سپس« نک قطعه راقطعه

 »ندیآ یتو م یسو به آنھا را فرا خوان، شتابان گاه آن« قرار ده یوھکبر سر ھر یا پاره
 » است مکیز حیخداوند، عز هک و بدان«ند یآ یپرواز در م تو به یسو به شتابان :یعنی
و  گرداند و در صنع یاو را عاجز نم یزیچ هک است ییو توانا غالب یتعال حق :یعنی

 . است متکو باح فرزانه شیر خویتدب
رگس، ک بر گرفت: طاووس، را از چھار نوع چھار پرنده ÷  میابراھ هک است نقل

 ھم و به زشدهیزریر پرندگان ÷  میابراھ«د: یگو یم س عباس را. ابن یو خروس الغک
 خود گرفت، سپس دست رابه شانیسرھا گاه آن قرار داد، وهک ھفترا بر  ختهیآم در

د و یآ یم ھم به یکی یکی شان یوندد وپرھایپ یم ھم آنھا به یاجزا چگونه هکرد ک نگاه
 ».شدند زنده ھمه

َثُل ﴿ ِينَ ٱمَّ مۡ  �َّ
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َ�ٰلَُهمۡ يُنفُِقوَن أ َّ� �

َ
 ُ�ِّ  ِ�  َسَنابَِل  َسۡبعَ  بََتۡت َكَمَثِل َحبٍَّة أ

ْ  ُس�ُبلَةٖ  ُ َوٱ ئَُة َحبَّةٖ� ّمِا َّ�  ٓ ۚ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشا ُ َوٱ ُء  .]۲۶۱[البقرة:  ﴾٢٦١َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ

 نازل ب عوف بن و عبدالرحمن عفان بن عثمان درباره مهیرک هیآ نیا نزول: سبب
 بهرد و کوجھاز آنھا مجھز  راقیبا نمد و  ھمراه ھزار شتر، را به کتبو سپاه یرا اولیشد ز
 چھار ھزار درھم یرد و دومک صدقه ز بر مسلمانانیرا ن آن هک داشت یزیخ آب چاه عالوه

را  ص اسالم یامبر گرامید: پیگو یم س یدخدرینمود. ابوسع انفاقأ  خدا را در راه
 پروردگارا! من«ردند: ک یمدعا  نیچن س عثمان درحق را باال برده دستانشان هک دمید

 ». باش یز از او راضیام، پس، تو ن شده یراض عفان بن از عثمان
 ی: در جھاد برایعنی» نندک یم خدا انفاق خود را در راه اموال هک یسانک صفت«
 صددانه یا خوشه در ھر هکاند یبرو خوشه ھفت هک است یا ھمانند دانه«لله ا لمهک یاعال

مراد  . است اوصاف نیبا ا یا دانه شتک مانند صفتشان  انفاق صفت :یعنی »باشد
 ھفت به ساقه یک یعنی زند، یواحد سر م ساقه یکاز  هک است یا گانه ھفت یھا خوشه
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و « است صددانه و در ھر خوشه خوشه یک در ھرشاخه هکشود  یم منشعب شاخه

ھفتصد برابر باز  :یعنی »ندک یچند برابر م«را  پاداشش »بخواھد هکھرکس  یخداوند برا
 أ خدا لمهک یبرتر یبراشان  انفاق و ١نندک تیرا رعا انفاق آداب هک یسانک یرا برا
 گشاده یو و بخشش فضل یعنی . است »شگریو خداوند گشا«کند  می برابر چند باشد،
 نیا مستحق هک یسانک به » داناست« باشد یتر م رتر و گستردهیفراگ و از خلقش است
 ستند.ین آن مستحق هک یسانک ز بهینھستند و  و بخشش فضل
 باشد، در برابر داشته ھفتصد یدر جھاد پاداش انفاق هککند  می اقتضا مهیرک هیآ نیا

امر  نیاز ا دارد لذا برابر پاداش ، دهیکار نک یک هک است آمده یگرید هیدر آکه  حالی
ر یخ یھا گرراهیر جھاد از دیدر غ انفاق به متعلق برابر، ده پاداش هکشود  یم دانسته

احمد از  باشد. امام یھفتصد برابر م هک در جھاد است انفاق و فقط پاداش بوده
 سبب تا او رابه میآمد دهیگفت: نزد ابوعب هک است ردهک تیروا فیغط بن اضیع

بر  ھمسرش ھنگام نیدر ا مینک ادتیبود، ع شده عارض شیپھلو به هک یا یناراحت
گذراند؟ گفت:  را چگونه شب س دهیابوعب م:یگفت ھمسرش به بود. پس نشسته نشیبال
 درآمد و گفت: سخن به س دهیگذراند. ابوعب یالھ را برخوردار از پاداش شب هکخدا  به
 هکرا  شیاثنا رو نیدر ا . ام ردهکن یسپر یحال نیرا با چن شب ست، منین نی! چن نه
 به هکد یپرس ینم از من ایآ برگرداند وگفت: نندگانک ادتیع یسو وار بود، بهید طرف به

 از رسول فیشر ثی؟ در حد است ردهک یبرداشت نیچن او از سخنم هک گفتم چه زنم
ند، ک انفاق أ خدا خود را در راه ازیمازاد بر ن سکھر «فرمود:  هک دمیشن ص خدا

 د،ینما ادتیرا ع یضیا مری ند،ک برخود انفاقھرکس  و است ھفتصد چند آن یو پاداش
 برابر دارد و روزه ده یل، پاداشیقب نیاز ا یکیار نکرا دور سازد، ھر یا آزاردھندهز یا چی

 هکھرکس  ند وکن ند و پارهکرا نش آن ] حرام ابکبا ارت[او  هک گاه تا آن است سپر مؤمن
 یا حطه شیبرا آفت آن د،یمبتال گردان در جسمش ییو بال آفت او را بهأل  یخدا

 ص خدا رسول ثیحد نیا هک س دهیابوعب : زنیعنی». است]  گناھان یبرا یا فارهک[
مبتال ھست،  یآفت به یو چون هکبود  نیا یاستنباط و بود، دهیشن را ازشوھرش

 . است یپاداش شیبرا نیا

                                                 
 خوانیم. می آداب انفاق را در آیات بعد ١-
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ِينَ ٱ﴿ مۡ  �َّ
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َ�ٰلَُهمۡ يُنفُِقوَن أ ٓ  بُِعونَ ُ�مَّ َ� يُتۡ  �َّ ْ  َما نَفُقوا

َ
ا أ ٗذى َوَ�ٓ  َمّنٗ

َ
َُّهمۡ  أ  ل

ۡجُرُهمۡ 
َ
 .]۲۶۲[البقرة:  ﴾٢٦٢َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  أ

اند،  ردهک انفاق آنچه یدر پ سپس کنند، می خدا انفاق خود را در راه اموال هک یسانک«
است،  خود و انفاق از بخشش شخص گفتن سخن من: »آورند ینم انیدر م یو آزار منت

 از گناھان نیگردد و ا یم یو یآزار روح هیرسد و ما یم رندهیگ گوش به سخن آن هک
 یسک به آن یادآوریو مال انفاق بر بهکو ت یدادن، فخرفروش دشنام :ی. اذ است رهیبک

گاه ندارد او از آن ر دوستیفق هک است را شان  اموال هک یسانک نی! چن یشود. آر آ
 » نزد پروردگارشانشان  برای پاداششان« کنند: می انفاق أ خدا و آزار در راه منت یب

خود  یپروردگار را به نندگانک انفاق نجایدر ا أ خداونداینکه  ». است«محفوظ 
 پاداش افتیبر در یدکیو تأ آنان یبرا یداشت و بزرگ داشت یگرام سازد، یم منسوب

 و آنان« و آخرتا یدن یسراھردو  در » ستین بر آنان یمیو ب« است شانیا یاز سو
 . است از آنان و اندوه حزن یشگیھم یانگر نفیر، بیتعب نیا »شوند ینم نیاندوھگ

 ص خدا رسول هک است آمده س از ابوذر مسلم تیروا به فیشر ثیدر حد
 عذاب مـهـول وال يز�يهم يلهمإينظر  وال مةالقيا اهللا يوم ي�لمهم ال ثةثال«فرمودند: 

 سه« . »الاكذب باحللف سلعته منفقـزاره، والإ مسبلـوال، أعطىبما  منانـم: الـيلأ
را  آنان نگرد، ینم آنان یسو د، بهیگو ینم سخن با آنان امتیدر روز قأل  یخدا هکاند  سک
 است، دهیبخش هک دربرابر آنچه گذارنده منت است: کدردنا یعذابشان  برای ند وک ینم هکیتز

خود  دنبال به نیبر زم ینیب بر وخودبزرگک یاز رورفتن، شلوار (ولباسش) را  در راهکه  کسی

 .»فروشد یم دروغ خود را با سوگند یاالککه  کسی شد وک یم

ۡعُروٞف  قَۡولٞ ﴿ ٓ  َصَدقَةٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  َوَمۡغفَِرةٌ  مَّ ٗذىۗ  يَۡتَبُعَها
َ
ُ َوٱ أ [البقرة:  ﴾٢٦٣َغِ�ٌّ َحلِيمٞ  �َّ

۲۶۳[. 
 یازسو ازمند،یو ن برخورد با فرد سائل در خوش یالمکو دعا و  » دهیپسند یگفتار«

و  یپافشار از یپوش و چشم » و گذشت«رد یگ یقرار م کمک مورد درخواستکه  کسی
از بردبار ین یباشد و خداوندب آن دنبال به یآزار هک است یا بھتر از صدقه« سائل یتند

 یفقرا با زبان برگرداندن هک است قتیحق نیانگر ایباینکه  نیدر ع مهیرک هیآ نیا » است
باشد؛  یم آزار و منت با ھمراه شانیا به صدقه ، بھتر از دادنیکن یو رفتار خوش
 ه:ک آنان به امیپ نیا ز ھست، بادادنین آنان به دنیبخش دیو ام ازمندانیاز ن ییدلجو
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دوار یام أ خداوند شیوبخشا فضل د بهیبا گردند، یبرم یخال ا دستیاگر از نزد اغن
او  است، چنانچه یاز و ازمند و گذشتیرفتار بدن یپوش پرده ،» مغفرت« باشند. مراد از
 خاطر توانگر شد. دورتک سبب هکد یورز و اصرار یپافشار چنان بر درخواستش

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنواْ َ� ُ�بۡ  �َّ ۡ بِٱ َصَدَ�ٰتُِ�م ِطلُوا  ٱوَ  َمنِّ ل

َ
ِيٱكَ  َذىٰ ۡ� ٓ  ۥيُنفُِق َماَ�ُ  �َّ  ءَ رِئَا

ِ بِٱ ِمنُ َوَ� يُؤۡ  �َّاِس ٱ َصابَُهۥ تَُرابٞ  َعلَۡيهِ  َوانٍ َكَمَثِل َصفۡ  ۥَ�َمَثلُهُ  ِخرِ� �ٱ وۡمِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
 َوابِلٞ  فَأ

 َ� ٰ  َ�ۡقِدُرونَ  �َّ  �ۖ َصۡ�ٗ  ۥهُ َ�َ�َ ءٖ  َ�َ ا َ�ۡ ْۗ  ّمِمَّ ُ َوٱ َكَسُبوا  ﴾٢٦٤َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ
 .]۲۶۴[البقرة: 

 ؛ صدقات ردنک باطل» دینکن و آزار باطل خود را با منت ! صدقات مؤمنان یا«
و  باطل را صدقات ا،یو آزار و ر را منتیز آنھاست ثواب ساختن اثر و تباه بردن نیازب

خدا  و بهکند  می انفاق بر مردم ییخودنما یرا برا مالشکه  کسی ھمانند«گرداند  یاثر م یب
 دادن شینما یبرا ارانهکایرا ر مالشکه  کسی مانند :یعنی »ندارد مانیا نیبازپسو روز 

ست، ین آخرت وثواب یالھ یرضا سبک ار،ک نیاو از ا و ھدفکند  می انفاق مردم به
 او را به د تا مردمینما خودجلب یسو را به مردم شیو ستا خواھد مدح یفقط م هکبل

او  مثل پس« سخاوتمند و جواد است شخص، فالنند؛ یبشناسند و مثال بگو یکن اوصاف

بر  ینیسنگ باشد و باران کیخا بر آن هک«وھموار  صاف » است یسنگ تخته مثل ھمچون
 آن یبر رو هکرا  کین، خایسنگ باران آن :یعنی »واگذارد و صاف را سخت ببارد و آن آن

 است ھمچنان گذارد. پس یباق و سترون را صاف است، ببرد و آن نشسته سنگ تخته
 ھم رساند و نه یاو م به از ثواب ینفع او نه ییایر صدقات هک ار،کایر یخودنما فرد نیا

 شکخا ھم د و نهیرو یم آن بر ییسبز نه هک یا صخره ھمچون ماند، یم یباق یو مال
و  گذاران : منتیعنی »برند ینم یا بھره اند، ردهک ز از آنچهین آنان«ماند  یم یباق

 ھم برند و نه یم یوحاصل اند، پاداش ردهک انفاق از آنچه نه ز،ین ارانکایو ر آزاردھندگان
 آوردن دست قبال در به هک یباشند، درحال یخود م مال دنیبازگردان بعد از انفاق، قادر به

 شیفر خوکبر  هک گاه تا آن »افر راک قوم و خداوند«اند!  دهیشکرنجھا و زحمتھا  آن، چه
 ر بهیتعب نی. ا است در آن ر و صالحشانیخ هک آنچه یسو به »ندک ینم تیھدا«باشند 

 . مؤمنان از اوصاف فار است، نهک از صفات نھادن ا ومنتیر هکدارد  اشاره تیواقع نیا
 ه: ک د دانستیبا

 هک ستین یازین پس شود، یم -ھردو  - و فرض نفل انفاق مه، شاملیرک اتیآ -۱
 د.یگرد منسوخ اتکز هیبا آ و سپس شده نازل اتکز هیاز آ ) قبل۲۶۱( هیم: آییبگو
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است،  مشاغل نیاز بھتر یشاورزک شغل هک است بر آن لی) دل۲۶۱( مهیرک هیآ -۲
 است: آمده فیشر ثی. در حد است زده مثل آن بهأل  یخدا هک جھت بدان

 هککند  می شتکرا  یا ا مزرعهینشاند و  یم ینھال هک ستین یمسلمان چیھ«
 محصول، آناینکه  مگر خورد، یم از آن یوانیا حی، یانسانا ی، یا بعدا پرنده

 را در تانیروز« است: آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن».  است صدقه شیبرا
 از جمله یشاورزک ! ید. آریینما یشاورزک: یعنی». دییبجو نیزم یھا نھانگاه
را  مردم هک است واجب مسلمانان مکبر حا است، پس ییفاک یھا فرض

 د.یمجبور نما یشاورزکبر
 شخص رخ را به و آن شیخو از احسان یادآوری یعنی؛  یگذار منت -۳

 وھشکن درباره وارده ثیاحاد لیدل است، به رهیبک دن، از گناھانیشکازمندین
 ار.ک نید ایشد

 یکی دهیو از امور پسند است و صدقهیکن سخن«است:  آمده فیشر ثیدر حد -۴
 ». یروبرو شو و بشاش باز با چھره با برادر مسلمانت هک است نیا

ِينَ ٱَوَمَثُل ﴿ مۡ  �َّ
َ
ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  تَِغآءَ بۡ ٱ َ�ٰلَُهمُ يُنفُِقوَن أ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  بِيٗتاَوتَثۡ  �َّ

َ
ِۢ  أ  َكَمَثِل َجنَّة

َصاَ�َها بَِرۡ�َو�ٍ 
َ
ُ�لََها اتَۡت  َٔ َ�  َوابِلٞ  أ

ُ
ۗ  َوابِلٞ  يُِصۡبَها لَّمۡ  فَإِن ِضۡعَفۡ�ِ  أ ُ َوٱ َ�َطّلٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ

.]۲۶۵[البقرة:  ﴾٢٦٥�ٌ بَِص 
 از دل خداوند و اعتقاد برخاسته یخشنود طلب یرا براشان  اموال هک یسانک و مثل«

و  مانیا را بر شیخو ونھان وجان اموال، دل با بذل هک آنان :یعنی »نندک یم انفاق شیخو
و  اضتیر یبرا یا لهیرا وس مال سازند و انفاق یدار میاستوار و پا اعتقاد و عبادات

اینکه  دارند به نیقیشناسند و  یو اعتقاد م مانیبر ا شیخو نفس دادن و عادت نیتمر

 بِيٗتاَوتَثۡ ﴿ یا معنای کند. می تیوافر عنا بس یپاداش در برابر آن شانیا به خداوند متعال
نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ 

َ
 ،أ  خدا راهدر  مال وبذل مانیرا برا شیخو نفس هک آنان است: نیا ﴾أ

 مثل کنند، می هکیتز یدوست ومال بخل یماریرا از ب و آن دهیگردان قدم دار و ثابتیپا
د تا یرو یم انبوه یدرختان در آن هک است یباغ جنت: » است یجنت مثل ھمچون« آنان

 است یا ربوه: پشته »قرار دارد یا فراز ربوه بر« باغ نیا » هک«پوشاند  یرا م آن هکبدانجا 
 است آن یقرار دارد؛ برا یا بر فراز پشته هک نیا به باغ فیدارد. توص ییبلند کاند هک
 یزارھا و سبزه وتر از درختانیکن د،یرو یم پشته بر آن هک ییھا یو سبز درختان هک
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واال  یتیفکیو گوارا و  فیلط ییھوا آن نرم، به یبادھا غالبا وزش انھاست، چهکگر مید
 چندان دو ببارد، بر آن ینیسنگ اگر باران هک«؛  است یرو نیازا ھم بخشد، یر میو دلپذ

و اگر « نیسنگ باران نیا سبب به گر،ید یباغھا به نسبت شیھا وهیم »برآورد محصول
 . طل: است یافک آن یبرا ھم یزیو ر » کسب باران« مک دست »نبارد برآن نیسنگ باران
 » ناستیب د،یدھ یم انجام آنچه و خداوند به«ز دارد یر یقطرات هک است کیسب باران

 اریبس یا هیو سرما او ثروت به أ اگر خداوند هک یمؤمن داستان است نیچن نیا ! یآر
 باران اما اگر ھمچون دھد، یار میبس یا صدقه یتعال حق یرضا یبرا او ھم زاند،یبر

و  بذل برنداشته دست و انفاق دادن از صدقه ابد؛ باز ھمی دست کاند یثروت ، بهکسب
ار است، چرا یبس أ در نزد خدا کاند صدقه نیا ند و نفعک ینم امال قطعکرا  بخشش

 باشد. یم یالھ یرضا آوردن دست آن، به بخشنده ھدف هک

نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  بِيٗتاَوتَثۡ ﴿ر یدر تفس حسن
َ
 یک چون در صدر اسالم«د: یگو یم ﴾أ

رد؛ ک یم یو تأمل درنگ شیخو شتنیرا داشت، با خو دادن قصد صدقه وارسته مسلمان
 دست بود، یم نیراز اید و اگر غیبخش یرا م آن بود، یم أ خدا یبرا صدقه اگر آن پس
 طلب یرا براشان  اموال هک آنان«اند:  گفته آن یگر در معناید یبرخ».  داشت یم نگه

و  رتیبص نیدارند و ا روشن یریباز و ضم یرتیبص کنند، می انفاق أ خدا یخشنود
 به شانیرا ایگرداند ز یدار واستوار میپا یالھ در طاعت آنھا را بر انفاق ر،یضم یینایب

اگر  ا نه؟ پسیدارد  یرا در پ یالھ یرضا صدقه نیا ایآ هکنگرند  یم صدقه دادن ھنگام
 به مهیرک هیآ لیتعل». دارند یم نگه دست رآنیغ دھند ودر یرا م آن بود، أ خدا یبرا

ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  تَِغآءَ بۡ ٱ﴿دو علت:  نُفِسهِمۡ  ّمِنۡ  بِيٗتاَوتَثۡ ﴿ و ﴾�َّ
َ
ه: کدارد  نیبر ا داللت ﴾أ

 باشد: دو امر را مدنظر داشته نیا شیخو د با عملیبا مؤمن انسان
از  شیخو نفس هکیتز - ۲او.  یبرا یبندگ زهیانگ به خداوند متعال یرضا طلب -۱
 ھا. یگر آلودگیا و دیو ر بخل یھا شائبه

يََودُّ ﴿
َ
َحُدُ�مۡ �

َ
ن أ

َ
ِيلٖ  ّمِن َجنَّةٞ  َ�ُۥ تَُ�ونَ  أ ۡ�َنابٖ  �َّ

َ
 ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َوأ

َ
 ۥَ�ُ  نَۡ�ٰرُ ۡ�

 ِ
َصابَُه  �ََّمَ�ٰتِ ٱ�ِيَها ِمن ُ�ّ

َ
ٓ  ُضَعَفآءُ  ُذّرِ�َّةٞ  ۥَوَ�ُ  ِكَ�ُ لۡ ٱَوأ َصاَ�َها

َ
 نَارٞ  �ِيهِ  إِۡعَصارٞ  فَأ

ُ  َكَ�ٰلَِك  َ�َقَۡتۗ حۡ فَٱ ُ ٱيُبَّ�ِ ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َ�ِٰت �ٱلَُ�ُم  �َّ  .]۲۶۶[البقرة:  ﴾٢٦٦َ�تََفكَّ
: یعنی است، یو نف یارکان استفھام یود) برای(أ ھمزه »دارد از شما دوست یسکا یآ«

 :یعنی »رآنھایاز ز هکباشد  خرما و انگور داشته از درختان یباغ هک«ندارد  دوست یسک
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بعدا  هک یدرحال خرما وانگور، یر اختصاصکذ »باشد نھرھا روان«آنھا  ر درختانیاز ز
 نیخرما و انگور بھتر هک است نیا یبرا »بار آورد به شیبرا یا وهیم و ھرگونه«د: یفرما یم

 شخص، او را در معرض یریو پ » دهیرس یریاو را پ هک یدرحال« است درختان نیوتریکو ن
ا یدن اسباب نمودن و جمع سبکار و کر از یپ شخص رایدھد ز یقرار م یازمندین شدت
 یدر دعا ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد یرو نیاست، از ھم ناتوان

 . »یوانقضاء عمر رب س�كعند  ىلع کرزق اوسع اجعل ا�«فرمودند:  یم شیخو
قرار  عمرم آمدن انیپا و رو به میھنسالک در ھنگام را بر من تیروز نیتر عیا! وسیبارخدا«

 یفرزندان باال و ھم سن ھمکه  کسی رایز »دارد خردسال یفرزندان« شخص آن »و«. » بده
 تمام هکاو را  و باغ »بوزد باغ بر آن نیآتش یگردباد« باشد و ناگھان داشته فیضع

 بر و درد و اندوھش و افسوس ، آهکش بدون ؛»بسوزاند«سر یک باشد، یم اش یھست
 وسال سن در آن را او نهیخواھد بود ز نکمرشکو  ار سختیباغ، بس آن دادن ازدست

 توان نیچن او، خردسال فرزندان ند و نهک غرس را دوباره باغش هکدارد  یو توان توش
رود  یباال م آسمان یسو به یھمانند ستون هک است یباد سخت» اعصار«دارند.  ییرویو ن

د و یباد سرد شد ،»نار«مراد ازند. یگو یگردباد م آن به هک ستد،یا یم راست و سپس
را  اتشیگونه، خداوند آ نیا«بسوزاند  کرا پا ھمه وزد، بر درختان چون هک است یسوزان

و  ن، صدقاتیامور؛ و بنابرا درعواقب »دینک شهیگرداند تا اند یم شما روشن یبرا
 د.یریبگ عبرت مثل نید و از اینک ھمراه اخالص با أ خدا یرضا را در جھت تانیھا انفاق

 نارشکاما در  کند، می یریار خککه  کسی یبرا است یلیتمث مهیرک هیآ نیا پس
 نیچن در گرداند، ھودهیو ب را ھدر و باطل آن هکد ینما یم مهیضم آن را به یگریار دک

رد یگ یرا نم دستش -ازدارد ین آن به او سخت هک - امتیدر روز ق یکن عمل ، آنیصورت
 با چنان هک یباغ چنان صاحب ھمچون د،یگشا یاو نم عالج یب لکاز مش یا و گره
 س عمر« کند: می تیروا مهیرک هیآ نیر ایر در تفسیثک . ابن است روبرو شده یا حادثه

َحُدُ�مۡ ﴿ه: ینظر شما آ د: بهیپرس از اصحاب یروز
َ
يََودُّ أ

َ
 نازل یسک چه درباره ﴾...�

 س ، عمریعمل یبرا است یمثل مهیرک هیآ نیگفت: ا س عباس ؟... ابن است شده
 عمل أ خدا طاعت به هک یمرد توانگر یگفت: برا س عباس ؟ ابن عمل دامکد: یپرس
 پس از آن فرستد، یاو م یسو را به طانیقصدامتحان) ش (به یتعال حق سپس کند، می
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ر یثک ابن». برند یاو را در خود فرو م اعمال ھمه تاگناھانکند  می عمل گناھان به
 ». است یافک مهیرک هیآ نیر ایدر تفس تیروا نیھم«د: یگو یم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ٓ  َكَسۡبُتمۡ  َما َطّيَِ�ِٰت  مِن أ ا ۡخرَۡجَنا َوِممَّ

َ
 ٱ ّمِنَ  لَُ�م أ

َ
 �ِض� ۡ�

 ْ ُموا ٓ � َولَۡسُتم تُنفُِقونَ  هُ ِمنۡ  بِيَث �َۡ ٱَوَ� َ�َيمَّ ن ِخِذيهِ إِ�َّ
َ
ْ  أ ْ عۡ َوٱ �ِيهِ�  ُ�ۡغِمُضوا نَّ  لَُمٓوا

َ
َ ٱأ َّ� 

 .]۲۶۷[البقرة:  ﴾٢٦٧َ�ِيدٌ  َغِ�ٌّ 
و  نیاز بھتر :یعنی »دینک د انفاقیا آورده دست به هک یا زهکیپا یزھای! از چ مؤمنان یا«
 فرض اتکنجا، زیدر ا د. مراد از انفاقینک انفاق شیخو اموال نیتر و حالل نیتر دهیبرگز

شما  یبرا و از آنچه«گر ید و صدقات فرض اتکدر ز است عام آن یمعنا :یقول و به است
جات، معادن، گنجھا و یسبز حبوبات، ھا، وهیاز: م عبارت هک » میا برآورده نیاز زم

 »و بد کناپا« یزھایچ » قصد انفاق« د. و حاشا!ینک ز انفاقیاست، ن نیرزمیز یھا نهیدف
د یندھ اختصاص راتیو خ صدقات را به وناباب وامانده مال :یعنی »دینکرا ن« و پست

 آن رندهیز گیخود شما ن«بدھند  خودتان به حقوقتان عنوان اگر به »را آن هک یدرحال«

اگر  :یعنی »دینک یپوش چشم در آن هک مگر آن« یزمان چینحو و در ھ چیھ به »دیستین
 یو را به پست مال آن یسکا ی شود، یم فروخته هکند یبب را در بازار از شما آن یکی

 یو از رو یلیم یجز با ب -را  ھرگز آن بدھد، یو به یو ا دربرابر حقی د،یاھدا نما
 رغبت و ناباب ز نامرغوبیچ آن خود به ھرگاه پس رد،یپذ ینم - یپوش و چشم ییرو مک

از  است »ازین یخداوند ب هکد یو بدان«د؟ یپرداز یم را از آن أ خدا حق د، چگونهیندار
و  » است ستوده« خود شماست منفعت قطعا به مال انفاق پس شما، یھا انفاق

و از  است دهیشما بخش به هک یوافرھای  نعمت در برابر شیو ستا سزاوار حمد
از  انفاقتان ھم یکیاوست،  و عظمت سزاوار جالل هک ییرگزارکوش شیستا جمله
 کپاأ  خداوند هکد یبدان است، پس نموده یشما ارزان به هک است یا زهکیپا اموال
 رد.یپذ یرا نم کو جز پا است

شود، غالبا  یم مال انفاق در آنھا مطالبه هک میرک از قرآن یاتیآ هکشود  یم مالحظه

ُ ٱوَ ﴿ عبارت ا بهی َ ٱ﴿ عبارت ا بهیشوند،  یم ختم ]۲۴۷[البقرة:﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ  َغِ�ٌّ  �َّ
 انفاق مال هکسازد  یم رھنمون قتیحق نیا ما را بهامر  نی؛ و خود ا»بعد هیآ« ﴾َ�ِيدٌ 
 نموده یارزان بندگانش خود به یتعال حق هک است یینعمتھا از ھمان یبخش شده
 ند،ک یمحو نم یرا با بد یبد أ ھمانا خداوند« است: آمده فیشر ثی. درحد است
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 ».باشد...  یدیپل نندهکتواند محو ینم یدیرا پلیزکند  می محو یکیرا با ن یبد هکبل
 رسول یفرمود: برا هک است آمده ل شهیعا تیروا به فیشر ثیدر حد نیھمچن

از  نه را خوردند و آن نه ص حضرت اما آن آوردند، هیھد یسوسمار ص رمکا
فرمودند:  ؟ مینک اطعام را با آن نکیا مسایآلله! ا ا رسولیردند. گفتم: ک ینھ آن خوردن

 ».دینکن اطعام را آنان د،یخور یخود نم از آنچه«

يۡ ٱ﴿   َفۡقرَ لۡ ٱيَعُِدُ�ُم  َ�ٰنُ لشَّ
ۡ
ُ ٱوَ  َفۡحَشآءِ� لۡ بِٱ ُمرُُ�مَو�َأ غۡ  �َّ ۗ  ّمِۡنهُ  فَِرةٗ يَعُِدُ�م مَّ  َوفَۡضٗ�

ُ َوٱ  .]۲۶۸[البقرة:  ﴾٢٦٨َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ

و  یستیناشا و به«د ینکن انفاق أ خدا تا در راه »دھد یم میشما را از فقر ب طانیش«

 در از انفاق دنیورز آنھا وبخل در راه اموال نمودن نهیو ھز گناھان به :یعنی »فحشا
در  بخل هک از بس ند،یگو یم » فاحش«،  لیبخ به اعراب »دھد یم فرمان«ر یخھای  راه

 »دھد یم مغفرت شما وعده خود به خداوند از جانب یول« و ناپسند است زشت نزد آنان
 را وعده » و بخشش و فضل« است ا و آخرتیدر دن بندگان گناھان پوشاندن مغفرت:

دھد و  عوض آنان اند، به ردهک انفاق هکرا بھتر از آنچه هک است آن یو دھد. فضل یم
شتر و برتر و یبھتر و ب آنان به ھم و در آخرت د آوردیپد یو فراخ شیگشا شانیدر روز

 و رحمت در فضل » است خداوند واسعو «د ینما یاند، ارزان ردهک انفاق هک باتر از آنچهیز
 مناسب یپاداش شما را در برابر آن پس د،ینک یم انفاق هک آنچه به » داناست«و  شیخو

 د.ینما یعطا م

ٓ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱ ِ� يُؤۡ ﴿ وِ�َ  َ�َقدۡ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱ يُۡؤَت  َوَمن ُءۚ َمن �ََشا
ُ
� أ رُ  َوَما َكثِٗ��ۗ  َخۡ�ٗ كَّ ٓ  يَذَّ  إِ�َّ

 ْ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 .]۲۶۹[البقرة:  ﴾٢٦٩ۡلَ�ٰبِ ۡ�

جمھورعلما  قول به مت:کح »بخشد یم متکح بخواھد، هکھرکس  به« یتعال »او«
از  هکبل ندارد، اختصاص نبوت به متکح ن،یبنابرا است و قرآن و دانش از: علم عبارت

 یقول . به درامور است ینیب و روشن مت، فھمکگر: حید یقول باشد. به یتر م عام آن
 قرآن دانش را به آن ھم یردار. بعضکدر گفتار و  است حق به دنیمت، رسکح گر:ید

،  و منسوخ ناسخ به معرفت یعنی؛  متکح«د: یگو یم س عباس اند. ابن ردهک لیتأو
 فیشر ثیدر حد».  قرآن مکوح و امثال و حرام و مؤخر، حالل ، مقدم و متشابه مکمح

ھر « .»يلهإ ىحيو ال نهأغ�  كتفيهب� ةانلبو درجتأفقد  حفظ القرآن من« است: آمده
 یاو وح بهاینکه  جاگرفته، جز اش دو شانه انیدر م نبوت قتیدر حق رد،کرا حفظ  قرآن سک
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و  است شده او داده به فراوان یریخ نیقی به شود، داده متکحھرکس  و به«. »شود ینم

 یالھ المک مضمونو  شرع خطاب یسکفقط  :یعنی »ردیگ یپند نم یسک جز خردمندان
 باشد. میسل عقل صاحب هکرد یپذ یم بندد و از آنھا پند یار مک را به

﴿ ٓ نَفۡقُتم َوَما
َ
وۡ  �ََّفَقةٍ  ّمِن أ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  نَّۡذرٖ  ّمِن نََذۡرتُم أ ۥۗ َ�عۡ  �َّ ٰلِِمَ� ِمنۡ  لَُمُه  َوَما لِل�َّ

نَصارٍ 
َ
 .]۲۷۰[البقرة:  ﴾٢٧٠أ

 قطعا خداوند د،یدیگردان بر خود الزم هک یا ھر نذری د،یردک انفاق هکرا  یا و ھر نفقه«
 حامل ، عبارت نیدھد. ا یم تانیسزا آن کو بر تر پاداش آن و بر انجام »داند یرا م آن

 و الزم خاص یزیچ به یبندیبر پا ؛ عزم در لغت» نذر. « استھردو  دیو تھد مژده یمعنا
 یطاعت به انسان بستن مانیپ تعھد و ؛ عتیشر و در اصطالح بر خود است آن دنیگردان
را  آن خود انسان اما چون است، دهینگردان الزم یرا بر و آن أ خداوند هک است

 :یعنی » ارانکستم یو برا«شود  یم و الزم واجب یبر و ن،یگرداند بنابرا یم برخود الزم
 چیھ«ند یآال یم گناه خود را به نذر، وفا به و عدم انفاق امر به با مخالفت هک یسانک
 ». ستین یاوری

 هک یتیمعص ابکارت بودن و حرام نذر طاعت وفا به علما بر وجوب هک د دانستیبا
 نذر بر دوگونه« ف:یشر ثیحد نیا لیدل به نظر دارند، گرفته، اتفاق تعلق آن نذر به
 - ۲رد. کوفا  آن د بهیباشد و قطعا با نذر شدهأل  یخدا در طاعت هک آنچه - ۱است: 

 و در آن است طانیش یبرا نذر نیا هک باشد، نذر شدهأل  یخدا یدر نافرمان هک آنچه
در  جمھور فقھا؛ انسان قول به اما». باشد یم قسم فارهک ؛ آن فارهکو  ستین ییوفا
 نذر به ر است، ھمچونیمخ آن وفا به و در عدم ار مباحک یکنذر در  به ردنکوفا

مگر در  ستین ینذر« ف:یشر ثیحد نیا لیدل آن، به و امثال دنیپوش خوردن، لباس
 ».باشد مدنظر با آن خداوند متعال یرضا هک آنچه

ْ إِن ُ�بۡ ﴿ َدَ�ٰتِ ٱ ُدوا ۖ  لصَّ ا ِ�َ  لَُّ�ۡمۚ  َ�ُهَو َخۡ�ٞ  ُفَقَرآءَ لۡ ٱ َوتُۡؤتُوَها ُ�ُۡفوَها �ن فَنِعِمَّ
ُ َوٱ اتُِ�ۡمۗ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�م َوُ�َ�ّفِرُ   .]۲۷۱[البقرة:  ﴾٢٧١َخبِ�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ

 به یالکراد و اشیا چیو ھ » است یار خوبک نیا د،ینکار کرا آش شیخو اگر صدقات«
 مال را از آن یپنھان :یعنی »دیبدھ مستمندان د و بهیدار را پنھان و اگر آن«ندارد  ھمراه

 یارک پنھان بودن بھتر » شما بھتر است یبرا نیا«د یفقرا بدھ و به ردهک رونیب شیخو
 فرض اتکدر ز نه ا دورباشد،یتا از ر است نافله صدقه صدقات، در خصوص در پرداخت
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 هکثر علما بر آنند کا یحت هکبل ست،ین یلتیفض چیھ فرض اتکز ردنک را در پنھانیز
 خداوند متعال »و«نند کاقتدا  دھنده اتکز به ھم گرانیتا د بھتر است آن ارساختنکآش

را یرا ز گناھانتان ھمه نه »دیزدا یرا م از گناھانتان یبخش« ارتانکآش و صدقه پنھان با صدقه
ن، شما را یبنابرا » است آگاه د،ینک یم و خداوند از آنچه«ند ک یرانابود نم گناھان صدقه، ھمه

 د.ینکحذر  أ ر خدایغ یبرا و انفاق یارکای، از ر دھد، پس یجزا متان  اعمال در برابر
 رسول هک است آمده س رهیھر یاز اب و مسلم یبخار تیروا به فیشر ثیدر حد

�شأ  اعدل، وشاب مامإال ظله: إ ظل ال يوم ظله اهللا يف يظلهم سبعه«فرمودند:  ص خدا
 معلق قلبه وتفرقا عليه، ورجل اهللا اجتمعا عليه حتابا يف اهللا، ورجالن ةعباد يف
 عيناه، ورجل ففاضت اهللا خايلاً  ذكر يله، ورجلإ يرجع حىت منه ذا خرجإمسجد ـبال

 قةبصد تصدق ورجل العامل� اهللا رب خافأ �إفقال:  ومجال منصب ذات أةامر دعته
را در  شانیاأل  یخدا هکاند  سک ھفت«. » يمينه ما تنفق شماهل ال تعلم حىتخفاها أف

عادل، زمامدار  ست:یاون هیجز سا یا هیسا چیھ هک یدر روز دھد، یم یجا شیخو عرش هیسا

 نموده یدوست باھم أ خاطر خدا بهکه  کسی افته، دویرشد  أ خدا در عبادت هک یجوان
 به ختهیآو یو دل هک یمرد گردند، یگر جدا مید یک او از شوند و در راه یم جمع او باھم یبرا

که  کسی برگردد، آن یسو مجددا به هک د تا آنیآ یم رونیب از آن هک گاه ؛ از ھمان مسجد است

 یزن هک یمرد شود، یم کپر از اش ند و چشمانشک یاد میرا  أ خدا شیخو خلوتدر 
ازخداوند پروردگار  د: منیگو یاما او م خواند، یم شیخو یسو او را به و جمال جاه صاحب

 هکدارد  یم پنھان یا گونه رابه ند و آنک یم را انفاق یا صدقه هک یو مرد ترسم یم انیعالم

 فیشر ثی. در حد» است ردهک ز انفاقیچ چه راستش دست هکداند  ینم چپش دست

 ، خشمیپنھان صدقه« .»عزوجل الرب ء غضب الرس تطىف صدقه«است:  آمده یگرید

 .»نشاند یرا فرو مأل  پروردگار
 ب ر و عمرکابوب در شأن مهیرک هیآ نید: ایگو یم نزول سبب انیدر ب حاتم یاب ابن

 شانیا میرا تقد آورد و آن ص خدا رسولرا نزد  مالش نصف س را عمریشد ز نازل
 یباق چه ات خانواده یبرا سرت پشت !عمر یا«او فرمودند:  به ص خدا رد و رسولک

 یا گونه را به شیخو مال تمام س رکرا. اما ابوب مالم نصف عمر گفت: ؟» یا گذاشته
 هک یار داشت، طوریبس یسع آن داشتن در نھان هکرد ک ص حضرت آن میتقد

او فرمودند:  به ص خدا دارد، رسول ز پنھانین از خودش یرا حت آن خواست یم
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 امبرشیپ خدا و وعده وعده گفت:؟»رکابوب یا یا گذاشته یباق چه ات خانواده یبرا«
ر! کابوب یباد ا تیفدا وگفت: پدر و مادرم ستیگر د،یماجرا را شن نیا چون س را. عمر

اینکه  م، مگرینداد مسابقه یریار خکدر  باھمو تو  من گاه چیھ هکأل  یخدا سوگند به
 . یگرفت سبقت بر من تو در آن

َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  ُهَدٮُٰهمۡ  َعلَۡيَك  لَّۡيَس ﴿ ۗ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ْ  َوَما �ََشآُء  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا
ِۚ ٱ هِ وَجۡ  تَِغآءَ بۡ ٱ إِ�َّ  تُنفُِقونَ  َوَما فَِ�َنُفِسُ�مۚۡ  نُتمۡ  إَِ�ُۡ�مۡ  يُوَفَّ  َخۡ�ٖ  َوَما تُنفُِقواْ مِنۡ  �َّ

َ
 َ�  َوأ

.]۲۷۲[البقرة:  ﴾٢٧٢ُ�ۡظلَُمونَ 

خدا  هکبل«! ص امبریپ یا » ستیتو ن برعھده«فار ک تیھدا :یعنی » آنان تیھدا«

و  یدرآور اسالم را به تا آنان ستیتو نبر عھده  :یعنی »ندک یم تیرا بخواھد ھدا هکھر
 نوع نیا کند. می تیرا بخواھد ھدا هکھرأ  خدا هک، بلیگردان شرع یاوامر و نواھ یرایپذ

أل  یخدا به است، مختص ر و سعادتیخ راه به دنیبخش قیتوف تیھمانا ھدا هک تیاز ھدا
 . و بس ر استیخ یسو به ییغ، ارشاد وراھنمایتو فقط تبل فیلکت پس باشد، یم

 بود نشده نازل هیآ نیتا ا«د: یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
آن،  اما بعد از نزول د،ینکن صدقه اسالم جز بر اھل هکدادند  یدستور م ص خدا رسول

 نیازا». دادند اجازه -باشد  هک ینیاز ھرد -را  یھرفرد سائل به دادن صدقه شانیا
 ».دینپرس مانشید و از ایدھ نانش« ه:کشد  جیعرفا را انیدر م مقوله نیا جھت
را  أ و خدا » سود خود شماست به« مکا ی ار باشد،یبس »دینک انفاق هک یو ھر مال«
د مگر ینک انفاق هک ستیو سزاوار ن« از استین یب انیاو از عالم ست، چهین یسود از آن

 یبرا هک است معتبر و مقبول، فقط ھمان انفاق :یعنی »خدا یخشنود طلب یبرا
 داده شما به املکطور  به آن پاداش د،یردک انفاق هکرا  آنچهو ھر «باشد  یالھ یرضا

 یخشنود ی، برا دھنده صدقه هک گاه آن پس » بر شما نخواھد رفت یخواھد شد و ستم
امر  نیا مسئول گر اویرسد و د یاو م برابر به چند یو پاداش کند، می انفاق أ خدا

 را او بهیز یبد شخص دست ا بهیده، یرس یخوب شخص دست به یو صدقه هک ستین
 . است ثواب صاحب -خود  تیبنا برن - ھرحال
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ِينَ ٱ ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ حۡ  �َّ
ُ
ْ أ وا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُ ٗ�ا َتِطيُعونَ َ� �َسۡ  �َّ  ٱ ِ�  َ�ۡ

َ
 َسُبُهمُ َ�ۡ  �ِض ۡ�

غۡ  اهُِل �َۡ ٱ
َ
ِف ٱ ِمنَ  نَِيآءَ أ ۗ إِ�َۡ  �َّاَس ٱ لُونَ  َٔ �َۡ�  َ�  �ِِسيَ�ُٰهمۡ  رُِ�ُهمَ�عۡ  �ََّعفُّ ْ  َوَما اٗ�ا  مِنۡ  تُنفُِقوا

َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ   .]۲۷۳[البقرة:  ﴾٢٧٣َعلِيمٌ  ۦبِهِ  �َّ
 هک« دیبدھ یدستانیتھ آن یخود را برا صدقات :یعنی » است ییفقرا یبرا صدقات«

 »نندک سفر نیتوانند در زم یو نم« با جھاد و مبارزه »اند ردهکخدا  در راه خود را وقف
چرا  ،یزندگ مخارج نیمنظور تأم به گر،ید از مشاغل آن و امثال ا زراعتی تجارت یبرا

اند تا  ردهک ھجرت ای اند، ردهک وقف آن یجھاد مشغولند و خود را برا به وقت تمامکه 
 یجمع طور دسته به هک ١ صفه اصحاب باشند. ھمچون یو خدا و رسول فرمان در تحت

 مشتاقانه بوده مشغول و تالوت عبادت ردند و بهک یم یزندگ یو روز در مسجد النب شب
 آمده نزول سبب انیدر ب هک شدند و چنان یم جھاد ھا داوطلب هیو سر غزوات در تمام
 شد. نازل شانیا در شأن مهیرک هیآ نیاست، ا

 پس ،یضرورت یمگر برا است حرام در اسالم یدکاند: ت گفته امکاح انیعلما در ب
 ثیحد نیا لیدل ست، بهین حالل دارد، ییار تواناکو  سبک بهکه  کسی یبرا یدکت

 و ثروتمند شخص یبرا صدقه« .» سوي ةمر وال ذلي لغ� قةالصد حتل ال« ف:یشر

 .» ستیروا ن االعضاء است میدارد و سل ییتواناکه  کسی
 است:  حالل سک سه یبرا ییگدا هکعلما برآنند 

 باشد. ر شدهیگ نیزم هک یر و محتاجیفق -۱
 هک است یوام باشد. و آن قرار داشته اش بر عھده نیسنگ یوام هک یسک -۲

 گرفته یعوض آن در قبال هک آن یب متعھد گشته آن پرداخت خود به انسان
 دفع یبرا و انفاق نیالب ذات اصالح یبرا ا انفاقیضمانت،  مال چون باشد،

 . یا مظلمه
 اگر آن هک است گرفته را بر عھده یا دوستیفرد صالح،  هید پرداخت هک یسک -۳

 گردد. یدردمند م یو شدن شتهکشود و او از  یم شتهکفرد  آن را ندھد، هید

                                                 
و اصحاب صفه از مھاجران قریش بودند که نه  .جصفه: سایبه بانی بود پیوسته به مسجد النبی  -١

بردند و  می در مدینه مسکنی داشتند و نه قوم و قبیله ای و در صفه مسجد النبی به سر
 تعدادشان چھارصد تن بود.
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 یذل اال الحتل مساهلـال«:  است ادشدهی یمعناھرسه  جامع فیشر ثیحد نیو ا
 ، بایدکبر ت یو پافشار الحاح پس ،» موجع دم یمفظع، اوذل غرم یفقرمدقع، او ذل

 هک یسک« است: آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن.  ستیروا ن از آن یازین یوجود ب
اخگر  هک ستین نیجز ا دار گردد، هیطلبد تا سرما یم از آنان یدکت را به مردم اموال
 ورزد، قناعت مک به هک او مختار است پس است، نموده درخواست شیخو یرا برا آتش

 ».ندک شهیپ یطلب افزون ا ھمچنانی
 باشد، آنان ناآگاهھرکس  دارند، هک یمناعت از« أ خدا مجاھد در راه یفقرا آن »و«

فقر و  و ھرگز اظھار بازداشته ردنک خود را از سؤال شانیرا ایز »انگارد یرا توانگر م
پندارد،  یم را توانگر شانیاز حالشان، ا اطالع یب شخص هک یطور به نند،ک ینم نتکمس

 شانیمایس را به آنان« شناسد: یم شانیھا را از نشانه شانیا رت،یبابص اما شخص
فقر و  یایگو هک یگرید یھا و نشانه شانیبدنھا یحال یو ب با ضعف » یشناس یم
 رتیو بص خرد نافذ صاحبان نشیو ب مؤمن فراست به نیا هکآنھاست،  یازمندین

 .»بنورا� ينظر نهفإ مؤمنـال سةاتقوا فرا«است:  آمده فیشر ثیدارد. در حد یبستگ
 یزیاصرار چ به از مردم«. »نگرد ینور خدا م را او بهید زینکپروا  مؤمن از فراست«

اصرار و  به هکستند ین انیدکا متی ازمندانین گریمانند د آنان :یعنی »خواھند ینم
با  نه خواھند، ینم یزیچ قطعا از مردم هکبل شوند، راتیخ خواھان ، از مردم یپافشار

،  یمعن نیدارند. ا هک یطبع مناعتو  یوارستگ جھت آن، به بدون و نه اصرار و الحاح
 از مردم آنان هک است نیمراد ا گر:ید یقول . اما به است جمھور مفسران یبنا بر رأ

 انفاق هک یو ھر مال«.  واصرار و سماجت یبا پافشار نه یول کنند، می کمک درخواست

در  یزود ماند و به ینم پنھان یبر و آن از یزیچ پس » است آگاه آن خداوند به د،ینک
 شما خواھدداد. را به پاداش نیبھتر برابر آن

ِينَ ٱ﴿ مۡ  �َّ
َ
ۡ بِٱ َ�ٰلَُهميُنفُِقوَن أ ۡجرُُهمۡ  فَلَُهمۡ  وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

َ
 َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  أ

 .]۲۷۴[البقرة:  ﴾٢٧٤َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف 
 لیدل به »نندک یم ارا انفاقکو آش و روز و نھان در شبرا شان  اموال هک یسانک«

 شب در ار نهک نیاز ا هکدارند تا بدانجا  مال بر انفاق هک یدیشد اقیاد و اشتیز رغبت
گاھ ازمندانیاز نیبر ناینکه  مجرد در روز و به دارند و نه یبرم دست ارا و کابند، آشی یآ

بر  یمیب نه و است«محفوظ  » پروردگارشاننزد  شان پاداش«کنند  می پنھان، بخشش
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 آن منند و بهیا امتیروز ق یھا و ھراس از ھول :یعنی »شوند یم نیاندوھگ و نه آنھاست
ستند یامر ن نیا نگران ای شوند، ینم نیاندوھگ اند، داده از دست هک یا یویدن یھا لذت

 بزرگ یرستگار به نانیا رایخواھد شد ز چه بعد از فوتشانشان  فرزندان سرنوشت هک
 قتیحق نیا ار؛ بهکآش برصدقه یپنھان بر روز و صدقه شب ساختن اند. مقدم دهیرس

 دارد. یار برترکآش بر صدقه یپنھان صدقه هکدارد  اشاره
 درباره مهیرک هیآ نیا است: شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس از ابن

 لد یزی اسماء بنت تیروا به لیذ فیشر ثیشد. حد جھادگر نازل اسبان علوفه نیتأم
را  یاسب هک یسک«فرمودند:  ص خدا ند؛ رسولک یم داللت تیروا نیا ز بر صحتین

 هکبداند  کند، می خرج بر آن ثواب افتیمنظور در دھد و به یم خدا پرورش در راه
در  امتیروز ق اسب، ھمه آن نیو ادرار و سرگ یو تشنگ یرابی، س یو گرسنگ یریس
 ».شود یم گذاشته یو حسنات زانیم

ِينَ ٱ﴿ َّ�  
ۡ
ْ ٱ ُ�لُونَ يَأ ِيٱَ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم  لّرَِ�ٰوا يۡ ٱَ�تََخبَُّطُه  �َّ ۡ ٱمَِن  َ�ٰنُ لشَّ ۚ ل  َمّسِ

�َُّهمۡ 
َ
ْ  َ�ٰلَِك بِ� ْۗ ٱ ُل مِثۡ  ۡيعُ ۡ�َ ٱ إِ�ََّما قَالُٓوا َحلَّ  لّرَِ�ٰوا

َ
ُ ٱَوأ ْۚ ٱ وََحرَّمَ  ۡيعَ ۡ�َ ٱ �َّ ٓ  لّرَِ�ٰوا  ِعَظةٞ َموۡ  َءهُۥَ�َمن َجا

ّ�ِهِ  ّمِن مۡ  ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
َ
ۥٓ َما َسلََف َوأ ِۖ ٱإَِ�  ُرهُ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�دَ  َوَمنۡ  �َّ

ُ
ۡصَ�ُٰب  فَأ

َ
 ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ

ونَ  �ِيَها  .]۲۷۵[البقرة:  ﴾٢٧٥َ�ِٰ�ُ
 انیب را و صدقات اتکز نندهک پرداخت وارسته مؤمنان حال خداوند متعال چون

ربا  هک یسانک« خوارند: رباخوار و حرام هکپردازد  یم یسانک حال انیب به نونکرد، اک

 است یمال افزودن ؛ عتیشر و در اصطالح است ؛ افزودن ربا: در لغت »خورند یم
 معامله ا مدتیمقدار  در ا افزودنی.  با مال مال در مبادله یعوض بدون مخصوص
 . است ا وامیدادوستد 

ار کد، طلبیرس یسر م وام پرداخت زمان چون هکبود  نیا رد غالبکعمل تیدر جاھل
را  وامدار وام اگر ! پس ییافزا یم ا بر مبلغیو  یپرداز یرا م ا وامتی گفت: یوامدار م به
 ار بهکافزود ودر مقابل، طلب یم یمقدار بود، یو بر ذمه هک یمال پرداخت، بر اصل ینم

 یعلما اتفاق شود و به یم دهینام»  هینس یربا«ن، یا هک داد. یم گر مھلتید یاو تا مدت
است، اما  خود رباخواران متوجه مهیرک هیآ نی. و ھرچند ھشدار ا است حرام اسالم

 رباخوار ملحق لند، بهیدخ ینوع به هیقض نیدر ا هکز یرا ن گرانید ر،یز فیشر ثیحد
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 سندهیند خورنده، خوراننده، نوک خدا لعنت«فرمودند:  ص رمکا است، رسول دهیگردان
 ».برابرند باھم ھمه آنان«و فرمودند: ». ربا را و گواھان

 یسو به شانیاز قبرھا امتیدر روز ق :یعنی »زندیخ یبرنم« رباخواران نی! ا یآر
 ردهک سرش براثر تماس، آشفته طانیشکه  کسی مگر مانند برخاستن«محشر  دانیم

 ردهک و او را مجنون شده رهیبر او چ طانیش هکزند یخ یبرم یسکمانند  :یعنی » است
 -شود  یم ختهیبرانگ مجنون ھمچون امتیند: رباخوار در روز قیگو یم . مفسران است

و آز و  را حرصیز -محشر  نزد اھل یو ردنکز یانگ و نفرت یو یبرا یمجازات عنوان به
خود یو ب و مدھوش ندهکبر یازجا چنان ا آنیدر دن او را ا،یدن مال ردنک جمع او به یفتگیش

طور  به بود. خبط: برخاستن دهیگرد وانگانید هیخود شب تکدر حر هکبود  دهیگردان
 یماریدچار ب هک یشخص ھمانند برخاستن است، از تعادل یبرخوردار و بدون ناموزون

 جنون افتد. مس: یم نیخورد و بر زم یزد، تلوتلو میخواھد برخ یباشد و تا م شده صرع
 هک ستین نیگفتند: جز ا آنان هک است سبب بدان« بدرباخواران و فرجام حال « نیا«.  است

 لیدل نیا به ز پنداشتند،یچ یکو ربا را  وفروش دیخر : آنانیعنی » دادوستد مانند رباست
 برد. یز سود میدر ربا ن برد، یدر دادوستد سود م هک یطور ھمان انسان هک

دادوستد  خداوند هک آن و حال« کند: می رد گونه نیرا ا فاسدشان اسیق نیاأ  خداوند

 أ خداوند هک است نیآنھا ا انیم فرق :یعنی»  است دهیگردان و ربا را حرام را حالل
 بارباست، حرام وستد ھمراه داد هکرا  آن از انواع یو نوع ع) را حاللیدادوستد (ب

و  معاوضه و آن یازین یرو مگر به رد،یگ ینم ع) انجامیرا دادوستد (بیز دهیگردان
سوء از  یبردار ربا صرفا بھره اما ست،ین در آن یارکآش انیز هک عادالنه است یا مبادله

وجود ندارد. رد  آن در قبال یعوض چیھ هک است گرفتار و درمانده انسان یازمندین
و ربا را  را حالل عیب أ خداوند ه:کریتعب نیبا ا مانند رباست عیب هک پندار آنان نیا

 نیدر ا نک صلهیف یسخن انیآنھا و ب یوبگومگو جدال قطع ی؛ برا است دهیگردان حرام
وجو  را جست مشابھت و ربا وجوه عیب انیم یخواھ یم هک! تو تا آنجا  ی. بل است رابطه

 است آن مؤمن ، شأنیاگر مؤمن ؟ پس ا نهی یھست ا مؤمنیآ هک است نیا سخن ین، ولک
و کند  می اطاعت اش یاوامر و نواھ را در تمامأل  یخدا ییبگومگو و جدال چیھ یب هک

 وتجارت عیب ، مفاسد ربا و محاسنکش بدون باشد، انیدرم ھم و حجت لیدل یپا اال اگر
گاھ فرد عاقل چیبر ھ  مانند رباست؟ عیب هکند یگو یم چگونه ست، پسین دهیپوش یو آ
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ربا  اسیق یمعن مانند رباست) به عی(ب هک انکمشر سخن نیا«د: یگو یر میثک اما ابن
را  آن أ خداوند هک یعیب اصل تیمشروع به انکرا مشریز ستین آنان یاز سو عیب به

بود؛  یم اسیق از باب آنان سخن نینداشتند و اگر ا ده، اعترافیگردان مشروع در قرآن

ا ـانم«گفتند:  هک یاست، درحال عیھمانا ربا مانند ب : عیالب گفتند: انما الربا مثل ید میبا

 پس«. ؟» شده دهیگردان حرام نیو ا مباح چرا آن مانند ربااست، پس عیب :»الربا مثل عيالب

 »و« است جمله از ربا از آن ینھ هک »دیبدو رس پروردگارش از جانب یاندرزھرکس 
و دربرابر  ردک را اجرا و اطاعت یواندرز و أ امر خدا »ستادیبازا یاز رباخوار« بنابرآن

 یھایاو در رباخوار :یعنی » اوست گذشته، از آن آنچه« پس و فرمانبردار شد، رام آن
 او در گذشته هک یرا سودیز ستین موردمؤاخذه ش،یخو تیجاھل دوران گذشته

در  »شود یخدا واگذار م به ارشکو « است ربا بوده میتحر مکح از نزول خورده، قبل
 یسودخوار به هکو ھر« از گردنش گذشته بار تبعات ردنک و ساقط گناھش دنیبخش

 دوفروشیخر هک بازگشت سخن نیا یسو به هکا: ھری سود. معامله : بهیعنی » بازگشت
در  ماندن مراد از خلود و جاودانه »در آنند آتشند و جاودانه اھل آنان«؛  مانند رباست

 در دوزخ بودن ماندگار –شوند  یم تیجنا نیا بکمرت هک یمؤمنان در باره - آتش
 . شهیھم یبرا است، نه یدراز و دور مدت به

 است، ابواب نیتر لکاز مش از دانشمندان یاریربا بر بس باب«د: یگو یر میثک ابن
بود و  نزول از نظر زمان میرک قرآن اتیآ نیربا از آخر هیفرمود: آ س عمر هک چنان
 ھرآنچه نفرمودند، پس انیب یشاف طور ما به یرا برا ردند و آنک رحلت ص خدا رسول

».  ستین کنا شبھه هکد یآر یرو ییزھایچ یسو د و بهیفرو گزار است کنا شبھه هکرا 
ربا «فرمودند:  هک است آمده ص خدا از رسول س رهیھر یاب تیروا به فیشر ثیدر حد

با  هک است یمرد آن مجازات از نظر مجازات، ھمانند آن نیو آسانتر است ھفتاد بخش
 تیروا ص خدا از رسول یگرید فیشر ثیاو در حد ھم». بستر شود مادر خود ھم

؟ مـلكه هل: انلاس الر�ا. قال: قيل فيه يأ�لون زمان انلاس ىلع يأيت«فرمودند:  هک نموده
 خورند. یربا م در آن هکد یآ یم یزمان بر مردم« .»غباره من ناهل منهم يأ�له مـل من :قال

خورند؟  یروزگار ربا م در آن مردم یا ھمگیآ هکشد  سؤال ص حضرت د: از آنیگو یم یراو

 .»رسد یبدو م از آن یغبار ربا نخورد، هک ازآنان سکھر «فرمودند: 
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ُ ٱ َحقُ َ�مۡ ﴿ ْ ٱ �َّ َدَ�ِٰت� ٱ ِ� َو�ُرۡ  لّرَِ�ٰوا ُ ٱوَ  لصَّ �ِي�ٍ  �َّ
َ
اٍر أ  .]۲۷۶[البقرة:  ﴾٢٧٦َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ

 هکھرچند برد، یم نیا از بیرا در دن آن تکر یعنی »سازد ینابود مخداوند ربا را «
 نابود کرا پا و مالش برده رونیب صاحبش را از دست ال آنکا یباشد.  ار ھمیبس

 إىلتص�  اعقبته نفإكرث،  ن�الر�ا و نإ«است:  آمده فیشر ثیدر حد هک سازد. چنان یم

 ».دیگرا یم یاستکو  یمک به آن سرانجام نیکل ار باشد،یربا ھرچند بس : قل
 داده آن و صدقات اتکز هک یدر مال :یعنی »دیافزا یم بر صدقات« خداوند متعال »و«
 دھنده صدقه گرداند و برپاداش یم را مضاعف آن نھاده تکبر آن د، و در ثوابیافزا یم شده

ار کاز  هکاز خرما را  یا مانهیپ سکھر « است: آمده فیشر ثیدر حد هک چنان د،یافزا یم
 پس دھد، صدقه -رد یپذ یرا نم زهکیجزپاأ  را خداوندیز -باشد  آورده دست به زهکیپا
 صاحبش یرا برا آن سپس رفتهیخود پذ راست فکیبال را با دست آنأ  خداوند گمان یب

 هکدھد تا بدانجا  یم خود را پرورش اسب رهکاز شما  یکی هک یطور ھمان دھد، یم پرورش
 حق :یعنی »دارد ینم را دوست یارکگناھ ناسپاس چیو خداوند ھ«». شود یم بزرگ وهک چون

أل  یخدا یرا دوستیدارد ز ینم ردار را دوستکدر گفتار و کار  گنه و در دل ناسپاس یتعال
و  سخت یھشدار مهیرک هیآ نی. در ا ھاست یاز آلودگ زگانکیو پا ارانک توبه مخصوص

 هکست، یو ربا ن عیب انیم یند: فرقیگو یمخورند و  یربا م هک است یسانکبر  مکمح
 داشته اعالم و در واقع نموده مکآنھا ح یو ناسپاس فرانک فار) بهک( لمهکبا أ خداوند

 . اسالم اھل اعمال از نه فر استک اھل از افعال یسودخوار هک است

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ قَاُمواْ  ل�َّ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ ۡجُرُهمۡ  لَُهمۡ  لزَّ

َ
 ِعندَ  أ

 .]۲۷۷[البقرة:  ﴾٢٧٧َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ 
و  و نماز برپا داشته ردهک ستهیشا یارھاکو  آورده مانیا هک یسانک یراست به«

 نیاندوھگ آنان و نه بر آنھاست یمیب و نه است نزد پروردگارشان پاداششان اند، داده اتکز

ر یتعب هک آن با –د یگردان مخصوص یادآوری را به اتکنماز و ز خداوند متعال »شوند یم
 شأن به تیوعنا خاطر اھتمام به -شود  یز مین اتکنماز و ز سته) شاملیشا یارھاک(
 ھستند. اسالم یعمل عبادات نکدو رترین  بزرگ دو عمل، نیرا ایز بزرگ دو عبادت نیا

 نیا انیم تا فرق فار و مؤمنانک انیم است یا و مقارنه سهیمقا مهیرک هیآ نیا
 ار شود.کآش دوگروه
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱَءاَمنُوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ َما بَِ�َ مَِن  �َّ ْ لّرِ�َوٰٓ ٱَوذَُروا ؤۡ  ا  ﴾٢٧٨مِنِ�َ إِن ُكنتُم مُّ
 .]۲۷۸[البقرة: 
را از  وآنان داده فرمان یتقو تیرعا را به شیخو مؤمن بندگان متعالخداوند  گاه آن

د، از یا آورده مانیا هک یسانک یا« کند: می یشود نھ یم شیاز رضا یدور سبب هک آنچه
د یو واگذار »دینکرھا « مانده یباق گرانیدر نزد د هک »ربا را د و بازماندهیخداوند بترس

و از  نموده امتثال یاوامر الھ از هک است آن مستلزمشما  مانیا پس »دیاگر واقعا مؤمن«
 د.ینک اجتناب شینواھ
 نموده ابطال اند، ردهکن آنھا را قبض ھنوز رباخواران هکرا  ییربا اموال مهیرک هیآ نیا

 . است نموده آنھا را حرام و گرفتن

ْ  فَإِن لَّمۡ ﴿ ْ  َ�ۡفَعلُوا َذنُوا
ۡ
ِ ٱ ّمِنَ  ِ�َۡربٖ  فَأ ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ �ن تُبۡ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
 أ

 .]۲۷۹[البقرة:  ﴾٢٧٩ُ�ۡظلَُمونَ  َوَ�  َ�ۡظلُِمونَ  َ� 
د یزننمودیپرھ و از آن ردهکرھا ن مانده یرا از ربا باق و آنچه »دیردکن نیو اگر چن«

خدا و  ، صورت در آن :یعنی » خدا و رسولش از جانب یجنگ د بهیبا خبر باش پس«
 به هک است نین، بر زمامدار مسلمیبنابرا دھند. یم جنگ شما اعالم به رسولش

ھر «د: یگو یم س عباس بردارند. ابن از ربا دست هک دھد تا آن جنگ اعالم رباخواران
 تا او را به است الزم نیمسلم بر امام شد،کن دست دار باشد و از آنیپا یرباخوار به سک

را  صورت، گردنش نیرایدرغ بھتر، چه د،یشک و دست ردک اگر توبه فرا خواند، توبه
 »دیردک و اگر توبه« است رهیبک از گناھان آن به ربا و عمل ، خوردن نیبنابرا». بزند

 شما ستم نه«د یریگ یرا م آن هک » شماست از آن تانیمالھا اصل پس«از ربا  :یعنی
 بر شما ستم و نه« المال رأس سود مازاد براصل خود با گرفتن ارانکبر بدھ »دینک یم
 ثی. در حد مال اصل دادن مکو  ردنکفردا ر و امروز ویآنان، با تأخ یاز سو »شود یم

گاه«فرمودند:  الوداع حجه درخطبه ص خدا رسول هک است آمده فیشر د! ھر یباش آ
 اصل شماست یو برا است شده شما برداشته از ذمه بود، تیدر جاھل هک ییربا

 ».رود یم بر شماستم د و نهینک یم ستم اموالتان، نه
 هیدوآ نیا گفت: هک است ردهک تیروا رمهکاز ع نزول سبب انیدر ب یر طبریجر ابن

با  جنگ گفتند: ما را تاب آن بعد از نزول انیفیشد و ثق نازل فیثق لهیقب درباره مهیرک



  تفسیر انوار القرآن  ۲۴۶

و از  گرفته ارانکبدھ را ازشان  اموال ردند و فقط اصلک توبه . پس ستین خدا و رسولش
 دند.یپوش چشم سود آن

�ٖ�  إَِ�ٰ  َ�نَِظَرةٌ  �ٖ �ن َ�َن ُذو ُعۡ�َ ﴿ ن َمۡيَ�َ
َ
ْ  َوأ قُوا  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تََصدَّ

 .]۲۸۰[البقرة:  ﴾٢٨٠َ�ۡعلَُمونَ 
 الزم پس« را بپردازد شیخو وام تا بدان افتیرا ن یو مال »بود ار تنگدستکو اگر بدھ«

 است عام مهیرک هیآ نی. مفاد ا یو یو توانگر » شیگشا« ھنگام »د تایدھ مھلت است
 :یعنی » بھتر است تانیبرا آن دنید؛ بخشیو اگر بدان«ارند کبدھ هک یسانک تمام درباره

امال ساقط ک ندارند، پرداخت قدرت یراست به هک را از آنان وام هک شما بھتر است یبرا
 سکھر «است:  آمده فیشر ثید. درحدینکتفا نکآنھا ا به مھلت دادن د و صرفا بهیینما

 یا هیسا هک یدر روز -دھد  یجا شیخو عرش هیاو را در ساأ  خداوند هکدارد  دوست
 ».را بر او ببخشد ا اصال وامی رد،یبگ آسان تنگدست د بریبا پس - ستیاو ن هیجز سا
 یرا برا یاموال هکر یعم عمروبن یبن د:یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب یلبک

 یسود د و ما از شمایرا بدھ اموالمان گفتند: اصل آنان به بودند، سود داده به رهیمغ یبن
 یزیو چ میھست تنگدست نونکا گفتند: ما ھم آنان در پاسخ رهیمغ یبن یم، ولیخواھ ینم
عمرو  ید. اما بنیآ دست ھا به وهید تا میدھ ما مھلت به م، پسیندار پرداختن یبرا

 نمود. را نازل مهیرک هیآ نیا خداوند متعال هکبود  نیرفتند. ایرا نپذ شانیتقاضا

ْ ٱوَ ﴿ ُقوا ِۖ ٱ إَِ�  �ِيهِ  تُرَۡجُعونَ  ٗمايَوۡ  �َّ ٰ ُ�ُّ َ�فۡ  �َّ ا ٖس ُ�مَّ تَُو�َّ  َ�  وَُهمۡ  َكَسَبۡت  مَّ
 .]۲۸۱[البقرة:  ﴾٢٨١ُ�ۡظلَُمونَ 

روز  و آن »دیشو یم بازگرداندهخداوند  یسو به در آن هکد یبترس یو از روز«
شود و بر  یم داده یتمام است، به ردهک هک یارکھر یجزا یسکھر به سپس« است مردن

 ص خدا بر رسول هک قرآن هیآ نیآخر«د: یگو یم س عباس ابن »رود ینم ستم آنان

ْ ٱوَ ﴿ ه:یآ نیھم شد، نازل ُقوا ِ ٱ إَِ�  �ِيهِ  تُرَۡجُعونَ  ٗمايَوۡ  �َّ  و آن نزول انیدر مبود و  ﴾...�َّ
 چون یگرید اتیروا باره نیدر ا». بود روز فاصله یکو یفقط س ص خدا رسول رحلت

 ص خدا از رسول نی. ھمچن است ز آمدهین ساعت ا سهی شب شب، سه شب، ھفت نه
 هکبود  یتاجر نیشیپ یدر امتھا«فرمودند:  فیشر ثیحد نیدر ا هک است شده تیروا
از او  گفت: یم ارانشکخدمت به د،ید یرا م یتنگدست داد و چون یم قرض مردم به
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 نیفرشتگان) فرمود: ما از ا (بهأل  یخدا از ما درگذرد. پسأل  ید خدایشا د،یدرگذر
 ».دیدر گذر یاز و م، پسیسزاوارتر نمودن گذشت به گذشت، یدرم از مردم هک یشخص

 است:  موضوع پنج ) متضمن۲۸۱ - ۲۷۵( هکمبار اتیدر آ شده انیب امکاح خالصه
 دادوستد. جواز انواع -۱
 . رباخواران سخت تیومکربا و مح میتحر -۲
 . ار تنگدستکبدھ به دادن مھلت -۳
 . ستهیشا و عمل مانیا پاداش -۴
 . یتقو و امر به -۵

 است:  ربا بر دو نوع
 صورت ا در دادوستد.یاست،  ا در وامی هینس ی. ربا افزوده یربا - ۲.  هینس یربا -۱

 شود؛ به داده وام به یمحدود مدت یبرا از مال ینیمقدار مع هک است نیا در وام آن
 ییربا نوع ھمان نیشود و ا افزوده مبلغ اصل د مدت، بریتمد در صورت هکشرط  نیا

ز در ین نونکا ھم یربو از معامله نوع نیا بود. متعارف تیجاھل در زمان هک است
 یک ودادوستدھا: فروختن معامالتدر  هینس یربا . مثال است جیرا کیبان یھا ستمیس
 فروشنده به مثال بعد از دو ماه هک شرط است نیا به میلو و نکی یک به لو از گندمکی

 . است حرام اتفاق ربا به نوع نیم، ایگفت هک شود و چنان پرداخت
 افزودن با شرط ینیمع ه: مالک است نیا در دادوستدھا و معامالت افزوده یاما ربا

دو  لو خرما بهکی یک فروش چون شود، نقدا فروخته ، در حالیگریبر د از دو عوض یکی
 صد درھم یسکمثال  ه:ک است نیا در وام افزوده ی. ربا است ز حرامیربا ن نوع نیا هکلو. کی

 نیا هکبازستاند.  یاز و درھم ستیدو ندهیآ سال هکشرط  نیا به دھد، یم یگرید به وام
و  نشده دهید گردانیمق هینس ید ربایق به مهیرک اتیآاینکه  به با توجه . پس است ز حرامین

در  جیرا هینس یاز ربا اعم - یربو معامالت تمام لذا برحرمت اند، دهیر گردکذ طور مطلق به
 انیم مصالحه میبرتحر هک چنان کنند، می داللت - یفعل مرسوم یربا و انواع تیجاھل

چرا  کنند، می ز داللتیوام، ن متر از اصلک یمقداردار بر  مدت ار در وامکوبدھ دھنده وام
ھزار  مبلغ یگریاز د یسک هک است نیا باشد. مثالش یم تیجاھل یربا یمعن به ھم نیا هک
 طورنقد مصالحه نار بهیپانصد د مبلغ ار بهکبا بدھ ار است، پسکطلب نیمع ینار تا مدتید

 . است ز حرامین نیا هک باشد، یم وام به وام فروش ربا، از انواع هک است یگفتن کند. می
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 حرمت - چھارگانه مذاھب ائمه جمله از آن -از نظر جمھور فقھا  هک د دانستیبا
باشد،  یمحدود و منحصرنم ر شدهکذ لیذ فیشر ثیدر حد هک ینیمع نوع شش ربا به

 ثیحد ابد. آنی یم یتسر موجود باشد، ربا در آن علت هک یزیھرچ به آن حرمت هکبل
در برابر گندم، جو در  در برابر نقره،گندم طال در برابر طالست، نقره« است: نیا فیشر

گر، ید یکدر برابر مثل، برابر با  مثل ،کدر برابر نم کنم خرما در برابر خرما، برابر جو،
 به د،یخواھ هک د ھرگونهینک معامله شد، مختلف اجناس نیا دست، اما چون به دست
 گردد. و قبض معاوضه و بھا بالفاصله : جنسیعنی». دادوستد باشداینکه  شرط

 یباشد، ول یم ز واجبین آن است، لذا فسخ عقد ربا باطل از نظر جمھور فقھا، چون
 عیب اصل اما گردد، یاز نظر آنان، ربا ساقط م پس دانند، یعقد ربا را فاسد م احناف

 یستگکورش یمدع هک یارک، بدھیو شافع کفه، مالیابوحن . بنا بر مذھب است حیصح

 .١گردد وثابت مدلل یو بودن ستکشود تا ورش ید زندانیاست، با یمال
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  بَِديۡنٍ  تََدايَنُتم إِذَا ا

َ
َسّ�ٗ  أ ۚ �ۡ فَٱ مُّ  بَّۡيَنُ�مۡ  ۡكتُبَوۡ�َ  ُتُبوهُ

  َعۡدِل� لۡ بِٱ تُِبۢ �َ 
ۡ
ن َ�تٌِب  َب َوَ� يَأ

َ
ۚ ٱ َعلََّمهُ  َكَما يَۡ�تَُب  أ ُ ِيٱ َوۡ�ُۡملِلِ  َيۡكُتۡب فَلۡ  �َّ  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ ٱ تَّقِ َوۡ�َ  قُّ �َۡ ٱ ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِمۡنهُ  َخۡس َوَ� َ�بۡ  ۥَر�َّهُ  �َّ ِيٱ َ�نَ  فَإِن ا وۡ  قُّ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
َ
 َسفِيًها أ

  َضعِيًفا
َ
ن �َۡسَتِطيعُ  َ�  وۡ أ

َ
ِ  َوِ�ُُّهۥ فَۡلُيۡملِۡل  ُهوَ  يُِملَّ  أ ْ سۡ ٱوَ  َعۡدِل� لۡ ٱب  مِن نِ َشِهيَديۡ  تَۡشِهُدوا

تَانِ مۡ َوٱ فَرَُجلٞ  يَُ�ونَا رَُجلَۡ�ِ  مۡ لَّ  فَإِن رَِّجالُِ�ۡمۖ 
َ
ن تَرۡ  َر� ٓ ٱ ِمنَ  َضۡونَ مِمَّ َهَدا ن تَِضلَّ  ءِ لشُّ

َ
أ

 ٱ إِۡحَدٮُٰهَما َ�تَُذّكِرَ  َدٮُٰهَماإِحۡ 
ُ
  ۡخَرىٰۚ ۡ�

ۡ
ٓ ٱ َب َوَ� يَأ َهَدا ْۚ  ءُ لشُّ ْ  َٔ �َۡ�  َوَ�  إَِذا َما ُدُعوا ن ُمٓوا

َ
 أ

وۡ  َصغًِ�ا تَۡ�ُتُبوهُ 
َ
َجلِهِ  إَِ�ٰٓ  َكبًِ�ا أ

َ
ۡقَسُط  َ�ٰلُِ�مۡ  ۦۚ أ

َ
ِ ٱ ِعندَ  أ قۡ  �َّ

َ
َ�َٰدةِ  َومُ َوأ ۡدَ�ٰٓ  لِلشَّ

َ
�َّ  َوأ

َ
� 

 ْ ٓ  تَۡرتَابُٓوا ن إِ�َّ
َ
ةٗ  تَِ�َٰرةً  تَُ�ونَ  أ �َّ  ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  فَلَۡيَس  بَۡيَنُ�مۡ  تُِديُروَ�َها َحاِ�َ

َ
� 

 ۗ ْ  تَۡ�ُتُبوَها ۡشهُِدٓوا
َ
ْ  �ن َشِهيدۚٞ  َوَ�  َ�تِبٞ  رَّ َوَ� يَُضآ مۚۡ َ�َباَ�ۡعتُ  إِذَا َوأ  فُُسوُقۢ  فَإِنَُّهۥ َ�ۡفَعلُوا

ْ َوٱ ۡمۗ بِ�ُ  ۖ ٱ �َُّقوا َ ۗ ٱَوُ�َعّلُِمُ�ُم  �َّ ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۲۸۲[البقرة:  ﴾٢٨٢َعلِيمٞ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ
حرف،  )۵۷۹و ( لمهک) ۱۷۲است، با ( معروف»  نیتدا« هیآ به هک مهیرک هیآ نیا

 باشد. یم میرک قرآن هیآ نیبلندتر

                                                 
ھای فردی و اجتماعی آن؛ نگاه کنید به تفسیر المنیر، ترجمه  در مورد علت تحریم ربا و زیان -١

 ).۳/۱۳۴فارسی (
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در »  نیع. «»دیردک معامله نید گر بهید یکمقرر با  یعادی! اگر تا م مؤمنان یا«
 باشد. از بیغا هک است یمال»  نید«باشد و حاضر  هک است یاز مال عبارت نزداعراب

 معامالت در زمان ردنکد نیق ه:ک نیا به است شده مقرر)، استدالل یعادید: (تا میق
»  سلف«ا ی ،» سلم«باشد. نید معیبا»  سلم» معامله مخصوصا زمان و ستیز نیدار جا مدت

 گر بهید یک! اگر با  یشود.آر یم ز اطالقین بر وام»  سلف«و  نقد است به هینس فروش
و  را با زمان نید معامله :یعنی »دیسیرا بنو آن«د یبا پس د،یردک معامله و قرض وام

 شهیر و قطع نزاع ھرنوع دفع ، بهیا معامله نیچن را نوشتنید زیسیبنو د آنیسررس
 صورت»  یا سندهید نویو با«کند  می یانیشا کمکمعامله،  نیطرف انیم یخالف ھرنوع
 معامله عقد نیطرف به است یدستور نیا »سدیشما بنو انیم عدالت براساس«را  معامله

 به یلیو تما ی، طرفداریو و قلم در قلب هک نندک را انتخاب یا سندهید نویبا ه:ک نید
د در یبا سندهینو هکبل باشد، وجود نداشته یگرید انیز عقد و به نیاز جانب یکی نفع

سند  » د از نوشتنینبا یا سندهینو چیو ھ«باشد  وعدالت حق یایجو معامله نیطرف نیب
 فرموده نیبا ا » است داده خداوند او را آموزش هک گونه ند، ھمانک یخوددار« نیعقد تدا

 ھمان د او بهیاست: با نیا یا معنیباشد.  عدالت براساس دیبا اش نوشته ه:کخود 
 بخالت است، لذا در نوشتن آموختهاو  به یسندگیاز نو أ خداوند هکسد یبنو یا وهیش
را  آنچه سندهینو به »دیاوست، با بر عھده وامکه  کسی و«نورزد  یوتاھک و در آن ردهکن
ند و کپروا  پروردگار اوست هکسد و از خدا یبنو سندهیند و نوکامال «سد یبنو دیبا هک

 نید هکار کبدھاقرار  نیو شھادت، بر ا یگواھ موضوع هکو از آنجا  »اھدکن از آن یزیچ
 مطلب ردنک تهیکامال و د را به یو یتعال گردد لذا حق ی، بنا م است ثابت اش برذمه

دستورداد کند  می تهیکاو د به هک در آنچه یتقو تیو رعا سندهیبر نو مربوطه ومضمون
از  ینھ هکاند: بل گفته یرد. بعضک ینھ در اقرارش مقدار وام از اصل استنکو او را از 

 ه:یسف »بود هیاوست، سف بر ذمه حقکه  کسی اگر پس« است سندهینو متوجه استنک
 »ای«ند ک تصرف یدرست به تواند در مال ی، نمیعقل مکو  سفاھت سبب به هک است یسک

 سالمند و خرف، بچه رمردیف: پیضع »بود فیضع« اوست بر ذمه حقکه  کسی اگر
د ید و شایطور با را به انیب ر ویتعب ییتوانا هک است یسکا یگنگ،  خردسال، شخص

ا ید اولیاد شده، بای افراد ناتوان یازجا :یعنی »دیامال نما د با عدالتیاو با یول پس«ندارد 
 را بر آن و دو شاھد از مردانتان«ند ک تهیکد ، امال ویمترجم ا شخصیاءشان، یو اوص

دھند، فرا  ی) گواھیارک(بدھ نیبر سند د هکرا  دو مرد مسلمان :یعنی »دیریبگ گواه
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 . است واجب»  نهیمدا«بر عقد  شاھدگرفتن ن،ید. بنابرایریبگ را گواه د و آنانیخوان
 :یبعد هیاما با آ بود، و در آغاز امر واجب است مستحب شاھدگرفتن اند: گفته یبعض

ِمنَ  فَإِنۡ ﴿
َ
ِيٱ فَلُۡيَؤّدِ  َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُ�م أ  د.یگرد منسوخ آن ، وجوب ﴾�َّ

 هک یگواھان د از آنیریبگ گواه مرد را با دو زن یک حاضر نبودند، اگر دو مرد پس«
 یک هک است ی. گفتن شانیا و عدالت انتید سبب به آنھا را، دادن یگواھ» دیپسند یم

دو شاھد  گرفتن . و علت است معامله نیدر ا شھادت حد نصاب نیمترکمرد و دو زن، 
 یک: اگر یعنی »آورد ادشی به یگرید آنرد، ک از آنھا فراموش یکیاگر  هک« است نیا زن
 بر زنان یضعف نیچن مردان، را برخالفیآورد ز ادشی گر بهید زن رد،ک فراموش زن

 ند و بخشک فراموش یکی نیرا ا از شھادت بخش یک هکبسا  شود و چه یم عارض
 کمکخود  قیرف به مطلب یادآوریتواند در یم دو، از آن یک، لذا ھریکی را آن یگرید
 است یگریجزء د ادآوردنی و به از آن یجزئ ردنک از شھادت، فراموش یند. فراموشک
قبال  هک یشھادت یادا یبرا گواھان چون :یعنی»شوند فرا خوانده گواھان و چون«

منظور  به اند: چون گفته آن یدر معنا یشوند. بعض فرا خوانده اند، شده آن متحمل
 شھادت ا قبولی از ادا، »ورزند ید خوددارینبا«شوند  فراخوانده شھادت، و قبول افتیدر
ار تا یبس باشد، چه کاند چه«را  ی: بدھیعنی »را آناینکه  د ازینشو و ناراحت و ملول«
ار یا بسی، یو وامدھ یریوامگ معامله اربودنیبس بسا نظر به را چهیز »دیسیبنو عاد آنیم

 د.ینک ار غفلتک نید از اینبا پس د،یشو و دلتنگ خسته آن مقدار آن، از نوشتن بودن
شما  نوشتن نیا«د: یفرما یو م نموده یشترید بکیامر تأ نیا به خداوند متعال سپس

 شھادت یوبرا«مؤثرتر  مفاد عقد، داشت تر و در حفظ و نگه حیو صح »تر نزد خدا عادالنه

دتر ی، مفیارک مکتر و از نظرمح نندهک یاریشھادت، شما را  بر اقامه :یعنی »تر درست
سند در  را نوشتنیز » تراستیکنزد«اط یاحت به »دینشو کدچار شاینکه  یو برا« است

 هک مگر آن«سازد  یم برطرف معامله را از آن یا و شبھه کش دار، ھرنوع مدت معامله

 آن هک« آن یبھا اال و ھمک ھم یعنیھردوعوض،  با حاضربودن »باشد یستد نقد و داد
و  یاپایپا : معامالت مراد از آن »دینک یم دستگردان« دست به دست »خود انیرا م

اما » د، ویسیرا ننو آن هک ستین یصورت، بر شما گناھ نیدرا« هکاست،  دست به دست
 و معامله ھرحال، اگر در تجارت به :یعنی »دیریبگ گواه برآن د،یردکدادوستد  چون«
 است: نیا یاند؛ معن گفته ی. بعض است الزم گواه ست، گرفتنین الزم ، نوشتنیاپایپا

 گواه دار، برآن مدت باشد و چه یاپایپا چه - یدادوستد ھرنوع -د یردکدادوستد ھرگاه
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 نجا بر ارشاد و استحبابینزد جمھور فقھا، امر در ا هکشود  یم خاطرنشان د.یریبگ
 گواه رد،ک یم ینقد معامله چون ب عمر ابن هک است . نقل بر وجوب شود نه یم حمل

 . نوشت یرا م آن رد،ک یم معامله هینس به و چون گرفت یم
 لیوتبد فیبا تحر برساند، انیا زی »شود رسانده انید زینبا یو گواھ سندهینو چیو ھ«

 سندهینو عقد بر نید طرفینبا است: نیا یا معنی.  یا گواھی در نوشتن ردنک مکاد و یو ز
 یو ادا اقبولیسند  نوشتن یبرا یرا ھنگام آناناینکه  به برسانند، انیز و گواھان

 د در ھنگامینبا پس مشغولند، شیخو از مھمات یار مھمک به هکفراخوانند  شھادت
 به ییجوابگو نیاز آنھادر ا یریتأخ هک یرند و درصورتیبگ بر آنھا سخت شان یفراخوان
 شوند، فراخوانده تابتکا ی شھادت حضور در جلسه دور به ییاز جااینکه  ای د،یوجود آ

آزار و  سندهیا نویگواھان،  و به »دینک نیو اگر چن«د یبرسان یو آزار آنھا رنج د بهینبا
از «ار ک » نیا پس«برسانند  انیز معامله نیطرف به سندهیو نو ا گواھانی د،یبرسان انیز

و «د یا آورده یرو آن ینافرمان به حق صورت، از طاعت نیدر ا :یعنی » شماست ینافرمان
 اتیاز آ رآنیو غ اتیآ نیدر ا گونه نیبد »و خدا« یو یدر امرو نھ »دینکاز خدا پروا 

 یزیھرچ و خدا به«د یاز دارین آن دانستن به هکرا  آنچه »دھد یم شماآموزش به« شیخو

 ائناتک تمام به یو را علمیآنھا ز و عواقب امور و مصالح قیحقا به از جمله » داناست
 ماند. ینم ز بر او پنھانیچ چیو ھ است طیمح

ٰ  ُكنُتمۡ  �ن﴿ ْ  َولَمۡ  َسَفرٖ  َ�َ ۖ  فَرَِ�ٰنٞ  َ�تِٗبا َ�ُِدوا ۡقُبوَضةٞ ِمنَ  فَإِنۡ  مَّ
َ
 َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُ�م أ

ِيٱ فَۡلُيَؤّدِ  َ�َٰنَتهُ  تُِمنَ ؤۡ ٱ �َّ
َ
َ ٱ تَّقِ َوۡ�َ  ۥأ ْ َوَ� تَ�ۡ  ۥۗ َر�َّهُ  �َّ ۚ ٱ ُتُموا َ�َٰدةَ ۥٓ  تُۡمَهاَوَمن يَ�ۡ  لشَّ  فَإِنَُّه

ۥۗ لۡ قَ  َءاثِمٞ  ُ ٱوَ  ُبُه  .]۲۸۳[البقرة:  ﴾٢٨٣َعلِيمٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ
 حیتصر د. و ھرچند فقط بر سفریداد دار انجام مدت و معامله »دیو اگر در سفر بود«
و « است مکح نیا ز مشمولین -عذر سفر  ھمچون - یگریاما ھر عذر د شد،

ار کبدھ هک یا قهیاز وث است عبارت رھن: »دیریبگ ید رھنیبا پسد، یافتین یا سندهینو
را  شیخو ن، وامید معیاز سررس پس ھرگاه هکدھد  یار (مرتھن) مکطلب (راھن) به

جمھور فقھا بر  آورد. دست به مورد رھن را از جنس شیخو ار بتواند حقکطلب نپردازد،
شرط و »  مرھونه نیع« اصطالح ابهی، یگرو افتیدر یعنی»  قبض«در رھن،  هکآنند 

 است بر آن کمال شود. اما امام ینم تمام آن» نیع« جز با گرفتن»  رھن«و  معتبر بوده
 ھم نیع قبض ھرچند در آن شود، یم حیصح وقبول جابیبا ا (ارتھان)، گرونھادن هک
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 ص خدا رسول«فرمود:  هککنند  می تیروا س از انس و مسلم یرد. بخارینگ صورت
 یبرا هکاز جو  یدر برابر مقدار - ییھودیدر نزد  شانیا زره هک ینمودند درحال رحلت

، ص رمکا رسول سنت نیبنابر ا پس». در گرو بود -بودند  گرفته شان خانواده کخورا
 . ز استیز جایدر حضرن یگرو

 برحقار را کبدھ ار،کاگر طلب :یعنی » دانست نیگر را امید یاز شما برخ یو اگر برخ«
 بیترت یا قهیوث و را ننوشت ا مورد وامینگرفت،  یگرو یو لذا از و دانست نیام شیخو

 »دھد را بازپس یو د امانتیبا«ار کبدھ :یعنی » شده شمرده نیام هک سک آن پس«نداد 
د؛ ینام»  امانت«را  وام دھد. ار بازپسکطلب د بهیبا است یو بر ذمه هکرا  یوام :یعنی

 آن و در قبال است داده یو به هک یوامدار را در مال ار،کطلب آندر  هک جھت بدان
 هکد از خداوند یو با« است دهیگردان نیام نخواسته، یو گواھ قهیو وث نگرفته یرھن

 ید. شعبیار نماکار را انکطلب ازحق یزید چیوامدار نبا :یعنی »ندکپروردگار اوست، پروا 
 عقد معامله هک ستین کیبا پس د،یدانست نیگر را امیاگر ھمد«د: یگو یم ر آنیدر تفس

 وجوب ناسخ مهیرک هیآ نیا ر،یتفس نیبنابرا». دیرینگ گواه ا بر آنی د،یسیدار را ننو مدت
 یادا یبرا هک گاه آن »دینکن را پنھان و شھادت« دار است مدت در عقد شاھدگرفتن

: او یعنی » ار استکگناھ ند، قلبشک تمانکرا  آن هکو ھر«د یشو یم فراخوانده شھادت
با  است نکرا ممیندارد ز ییپروا أ خدا تیدر معص از افتادن هک است یفاجر شخص

را مخصوصا  قلب یتعال شود. حق عیضا حق صاحب ، حقیو شھادت تمانک
گر یرد، دک گناه ا: اگر قلبیاست، ثان شھادت رشیپذ را اوال: قلب، محلید؛ زیارنامکگناھ

از امور  یزیوچ » داناست د،یدھ یم انجام آنچه و خداوند به«کنند  می یرویپ اعضا از آن
 . ستین شما بر او پنھان

 لهیوس سه دار و وامھا به مدت معامالت مستند ساختن مه:یرک هیدو آ نیا موضوع
 . است و گرو نھادن گرفتن گواه سند (قولنامه)، نوشتن

 نوع ه، بر سهیدو آ نیدار در ا مدت یوستدھا و داد معامالت هک مینک یم مالحظه
 اند: شده یمعرف

 . گرفتن و سند و گواه قولنامه با نوشتن معامله -۱
 . شده افتیدر یگرو با سپردن معامله -۲
 گر.ید یک عقد به نیطرف اعتماد مطلق بر اساس معامله -۳
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 شده (سلم) نازل معامالت مخصوصا درباره مهیرک هیآ نیا«د: یگو یم س عباس ابن
 نزول سبب هکھرچند  پس اند، بوده نهیمد یاھال ،» سلم« هیآ نزول سبب یعنی».  است

 معامالت وھمه بوده آنھا عام قیموارد و مصاد یاست، ول خاص مهیرک هیدو آ نیا
 .ردیگ یه) را در بر میدار (نس مدت
امر  بدانھا مهیرک هیدو آ نیدر األ  یخدا هک یامکدر اح متکح د دانست:یبا

 هک است ییھا شکشمکاز بروز  یریو جلوگ مردم انیدر م ی؛ حفظ روابط دوست فرموده
 انجامد. یآنھا م انیروابط م قطع د و بهینما یبروز م یمال بر محور مسائل آنان انیدر م

ِ َما ِ� ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ْ �ن ُ�بۡ  �ِض� ۡ� نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا

َ
وۡ  أ

َ
 ُ�َاِسۡبُ�م ُ�ُۡفوهُ  أ

ۖ ٱ بِهِ  ُ ُب  �ََشآءُ  لَِمن فِرُ َ�َيغۡ  �َّ ۗ  َمن َوُ�َعّذِ ُ َوٱ �ََشآُء َّ�  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۲۸۴[البقرة:  ﴾٢٨٤قَِديرٌ  ءٖ َ�َ

 خودھای  دل در و اگر آنچه خداست است، از آن نیدر زم و آنچهھا  آسمان در آنچه«
 محاسبه بر آنخداوند شما را  د،ینک ا پنھانیار کآش« بر آن میو تصم یاز شر و بد »دیدار
بر  و خداوندکند  می را بخواھد عذاب هکآمرزد و ھر یرا بخواھد م هکھر گاه آن کند، می

ار کآش هک بر آنچه ند؛ ھمک یم را محاسبه بندگانأ  خداوند :یعنی » تواناست یزیھرچ
 یو بازپرس حساب بر آنھا هک یاز امور - ر و اندرونشانیدر ضم هک بر آنچه سازند و ھم

و  نیدر د بیذک، ت نفاق ، کشھادت، ش تمانک دارند؛ ھمچون پنھان -شود  یم مترتب
 یدھم، ول یم را انجام گناه وفالن فالن ه:کد یبا خود بگو در دل بنده . اما چنانچه مانند آن

اهللا غفر  نإ« ف:یشر ثیحد نیا لیدل است، به او بخشوده پس آنھا نشود، بکمرت در عمل
 نیا یبراأ  ھمانا خداوند« ».به تعمل وأ تتلكم مـها ما لـنفسأ به ما حدثت مةاأل ةهذـل

 ا بدانیند ینگو سخن آن به هک گاه تا آن است دهینند، آمرزک ثیخود حد در درون هکرا  آنچه امت

قرار  یب سخت مسلمانان شد، نازل مهیرک هیآ نیا چون«د: یگو یم عباس ابن .»نندکن عمل
از  است، خارج ارشیو اخت از توان کند، می خطور انساندر نھاد  هک یا را وسوسهیز شدند

 ». یدرون و قصد نفس ثیحد به شد نه وابسته و عمل سخن به ار محاسبهک رو، نیا
شد؛  نازل ص خدا بر رسول مهیرک هیآ نیا چون است: آمده س رهیابوھر تیدر روا

ا یآمدند وگفتند:  ص حضرت محضر آن به پس آمد، نیسنگ بر اصحابشان یمعن نیا
؛  میرا داشت آنھا و توان تاب هک میبود شده لفکم یاعمال به نیاز ا شیپلله! ا رسول

 را نازل مهیرک هیآ نیاأل  یخدا هک نونکو... اما ا صدقه روزه، جھاد، مانند نماز،
 د ھمانیخواھ یا میآ« فرمودند: ص خدا ! رسول میرا ندار آن و توان فرموده، ما تاب
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 یو نافرمان میدیشن نا:یاز شما گفتند: سمعنا وعص قبل تابک اھل هکد ییبگو را یسخن

 يلك�ر�نا و طعنا غفرانكأسمعنا و« د:یید بگویشما با هکبل د،ینکن نیچن ! نه میردک

َ� يَُ�لُِّف ﴿ ه:یآ با نزول متعال را گفتند... خداوند نیا مسلمانان چون . پس»املص�
ُ ٱ  د.یگردان را منسوخ مهیرک هیآ نیا مکح ].۲۸۶[البقرة:﴾وُۡسَعَها إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ

َ� يَُ�لُِّف ﴿ ما بعدش: هیآ به هیآ نیا بودن بر منسوخ تیروا نیظاھر ا هکھرچند 
ُ ٱ  نیچن از آن نیو تابع صحابه از مفسران یبرخ هک گونه ھمان -کند  می داللت .﴾...�َّ

 نیومراد از ا ستین منسوخ مهیرک هیآ نیا هک است آن راجح قول نیکل -اند  دهیفھم
 یتعال حق هک است نیز این»  ساخت را منسوخ خداوند آن« ه:ک س رهیابوھر سخن

َ� يَُ�ّلُِف ﴿ ه:یآ پس دور ساخت، از خاطرشان بود، اصحاب ینگران هیما هکرا  آنچه
ُ ٱ  یمعن نیز این ادشدهی ثیباشد. حد یم مفاد آن نندهک واضح هکنه، بل آن ناسخ ﴾...�َّ

 نقل و مسلم یاز بخار را ر آنیثک ابن هکر یز فیشر ثیحد نیسازد. ھمچن یم را روشن

، سيئةعملها فاكتبوها  نفإفال ت�تبوها عليه،  �سيئة عبدي ذا همَّ إاهللا!  قال« است: نموده
كتبها  - يةروا ويف - عملها فاكتبوهاعرشاً  نفإ، حسنةيعملها فاكتبوها  فلم حبسنة ذا همَّ �و

فرمودند:  ص خدا رسول« .»ةكث�ضعافأ إىل ضعف ئةسبعما إىل عرش حسنات اهللا عنده
اگر قصد  ید، ولیسیننو یو انیز را به آن نمود، یقصدگناھ من بنده فرمود؛ چونأل  یخدا

 یرا عمل اما آن قصد نمود، یکیار نک به د و چونیسیبنو گناه یکبر او رد،ک یخود را عمل
 در –د یسیبنو ثواب ده یو یبرا رد،ک یرا عمل د و اگر آنیسیبنو ثواب یک یو یبرا رد،کن

ھفتصد برابر و تا  تا یکین از ده را در نزد خود، یکار نک خداوند آن - است آمده یگرید تیروا

 .»سدینو ی، میشتریار بیبس مراتب
را  یسک نیکل کند، می یو بازپرس ھرچند محاسبه سبحان یخدا ه:ک نیا خالصه

 انسان ازتوان یدرون یھا ند و وسوسهک ینم عذاب اوست توان در حوزه هک در آنچهجز 
 . است خارج

ٓ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِۦ ِمن إَِ�ۡهِ  أ ۡ ٱوَ  رَّ ِ  ُمۡؤِمُنونَۚ ل ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  ۦَوُ�ُتبِهِ  �َِكتِهِۦَوَمَ�ٰٓ  �َّ

َحدٖ  َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ 
َ
ْ َسِمعۡ  رُُّسلِهۦِۚ  ّمِن أ ۖ  َناَوقَالُوا َطۡعَنا

َ
 �َ�ۡكَ  َر�ََّنا ُ�ۡفَرانََك  َوأ

ۡ ٱ  .]۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٥َمِص�ُ ل



 ۲۵۵ سوره بقره

 انیپا در رد،ک انیرا ب یاریبس امکاح»  بقره« هکمبار در سوره سبحان یخدا چون

ِ َما ِ� ﴿ ه:یخود را با آ تیسبحان مقام آن، عظمت َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
 نییتب ﴾...�ِض ۡ�

و  امکاح نیا تمام به را مؤمنان قیو تصد ص امبر خودیپ قیاز آن، تصد و پس نموده
 شده بر او نازل پروردگارش از جانب امبر بدانچهیپ«د: یفرما یو مکند  می مطرح اعتقادات

 سوره نیادر  هک یواعتقادات امکاح تمام به ص امبر خدایپ :یعنی » است آورده مانیا
 مانیا خدا و فرشتگان ، بهیھمگ مؤمنان« نیاست، ھمچن و باور نموده قیر شد، تصدکذ

 و واسطه یالھ رمکم وجود دارند و بندگان فرشتگان هکاند آورده مانیا :یعنی »اند آورده
 یتابھاک به«اند  آورده مانیا »و«باشند  یم شیامھایپ در فروآوردن شیایاو و انب انیم

آنھا  لهیوس به بندگان هکھستند  ینیھا و قوان برنامه رندهیدربرگھا  کتاب نیا رایز » یو
 مبلغان شانیرا ایز » امبرانشیپ به«اند  آورده مانیا »و«کنند  می یرابندگأل  یخدا

از  یک چیھ انیم«ند: یگو یم ھستند. و مؤمنان بندگانش یبرا یالھ یامھایپ

 یند و برخیاو عتیشر و مبلغ أ للها فرستادهاینکه  در » میگذار ینم فرق فرستادگانش
از  یبرخ به هک ستین چنان ، پس میدھ ینم یامر برتر نیگر در اید یرا بر برخ

: یعنی »ندیگو یو م« میگرد گر از آنانید یبرخ ر رسالتکو من داشته مانیا امبرانیپ
 مانیھا ییپروردگارا! با شنوا :یعنی » میردک و اطاعت میدیشن« هک امبر ومؤمنانیپ
 گردن در آنھاست هک آنچه و به دهیآنھا را فھم مانکو با ادرا افتهیتو را در یامھایپ

: یعنی » میتو را خواھان پروردگارا! آمرزش« م، پسیگفت تو را اجابت ودعوت مینھاد
 . امتیبا حشر و نشر در روزق » توست یسو به و بازگشت«!  زانیرا بر ما فرور آمرزشت

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿ ۚ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ َر�ََّنا َ�  تََسَبۡتۗ �ۡ ٱ َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها وُۡسَعَها
ٓ تَُؤاِخذۡ  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �

َ
ۚ  أ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ٓ  َ�ِۡمۡل  َوَ�  َر�ََّنا أ � َعلَۡيَنا ِينَ ٱَ�َ  َ�َۡلَتُهۥ َكَما إِۡ�ٗ مِن  �َّ

ۚ َ�بۡ  ٓۚ رۡ ٱَ�َا وَ  فِرۡ غۡ ٱَ�نَّا وَ  ُف �ۡ ٱوَ  بِهِۦۖ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  َما َناَوَ� ُ�َّمِلۡ  اَر�َّنَ  لَِنا نَت َموۡ  َ�َۡنا
َ
 لَٮٰنَاأ

 ]۲۸۶[البقرة:  ﴾٢٨٦َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َقۡومِ لۡ ٱَ�َ  نَانُ�ۡ فَٱ
 به امر نمودن ف:یلکت »سازد ینم لفکم اش ییتوانا اندازه را جز به سک چیخداوند ھ«

 سکھر « است و توان طاقت وجود دارد. وسع: یو سخت مشقت در آن هک است یزیچ
 یبدھرچه  و« است یخود و مربوط به آن و پاداش است »سود او به ند،ک یکینھرچه 

 یت، فردیرا مسئولیز شود متحمل را خودش آن یامدھاید پیو با » اوست انیز به ند،ک
م، بر ما یخطا رفت ا بهیم، یردک اگر فراموشپروردگارا! «ند: یگو یم ز مؤمنانی. و ن است



  تفسیر انوار القرآن  ۲۵۶

 یتعال دعا را خواندند، حق نیا مؤمنان چون« است: آمده فیشر ثی. در حد»ریمگ
 .»برداشت را از آنان یخطا وفراموش گناه . پس ردمک اجابت هک قیتحق فرمود: به

 مؤمن از ذمه یخطا و فراموش در حال گناه ه:ک نینظر دارند بر ا علما اتفاق
 در من از امت أ ھمانا خداوند« است: آمده فیشر ثیدر حد هک است، چنان برداشته

 انجام مجبور به ] ا عملی در سخن[اینکه  و یاز خطا و فراموش است: ز درگذشتهیچ سه
ما  انینیشیپ بر هک ھمچنان ما مگذار، بردوش یپروردگارا! بار گران«». گردند یار حرامک

 ش اصحاب به مهیرک هی. آ است ار دشوار و سختکو  نیسنگ فیلکاصر: ت » یگذاشت
 یامتھا بر دوش هک ینیسنگ فیالکبخواھند تا از ت سبحان یاز خدا هکدھد  یم میتعل
بر  هک چنان باشند، داشته را ھم آن و توان آنھا نگذارد ھرچند تاب نھاده، بر دوش یقبل
در  نجاست موضع قطعو  درتوبه نفس قتل چون یفیالکو ت گرفت سخت لیاسرائ یبن
 د.رک وضع را بر آنان جامه ساختن کپا

 فیالکمراد از آن: ت »ما مگذار م، بر دوشیرا ندار آن وتوان تاب پروردگارا! آنچه«
 آمده فیشر ثیآنھا را ندارد. درحد و تحمل تاب یآسان به انسان هک است یا شاقه
پروردگارا! ».  ام شده ختهیبرانگ آسان یگرا حق نید به : السمحه هیباالحنف بعثت« است:

 تو به هک -ما  یو لغزشھا راتیاز تقص - ما و توست انیم هک در آنچه »و از ما در گذر«
 ھا و اعمالیبد توست، پس ما و بندگان انیم در هکرا  آنچه »امرزیو بر ما ب« یآنھا داناتر
و « و آنھا را بپوشان شکعفو ب قلم بر گناھانمان یعنی . ار نگردانکآش را برآنان زشتمان

 ز تفضلیار ما نک ندهیدر آ - شیخو از جانب یبا رحمت -بر ما  :یعنی »آور بر ما رحمت
 » ییما یتو موال« فگنیدر ن گر در گناهیو ما را د ابیما را در شیخو قیتوف به نما پس

ما  پس« میتو ھست رانکو چا و ما غالمان ییار و سرور و ساالر ماکو مدد یتوحام :یعنی
 را نصرت و بندگانش غالمان هک است یمول را از حقیز » روز گردانیپ افرانک بر گروه را

 دنبال به متعال یخدا«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدھد. در حد
 ». ردمک اجابت هک قیتحق دعاھا فرمود: به نیاز ا ییھر دعا

 مؤاخذه یارکفراموشا یاز خطا  یزیچ را به ص محمد امت یتعال ! حق یآر
ننھاده،  آنان بود بر دوش نھاده یقبل یامتھا بر دوش هکرا  ینیسنگ فیالکند، تک ینم
را  ، آنان درگذشته رده، از آنانکن را ندارند بر آنھا وضع آن و تحمل تاب هک یامکاح

 روزشانیپ خدانشناسان و بر دهیگردان شیخو رانک یب رحمت و مشمول دهیآمرز
 . است انیپروردگار عالم مخصوص شیستا هک - است ساخته



 ۲۵۷ سوره بقره

 بقره آخر سوره هیآ سه نیا لتیفض به راجع س عباس ابن تیروا به فیشر ثیدر حد
خواندند،  یم را یرسکال هیو آ بقره آخر سوره چون ص خدا رسول است: آمده

دو را  نیا« .» العرش حتت ك� الرمحن عطيتهما منأ«فرمودند:  یم دند و سپسیخند یم

 تیروا به فیشر ثیدر حد نیھمچن .» ام شده است، داده رحمان ر عرشیدر ز هک یگنجاز 

 يللة يف ةابلقر ةآخر سور من باآليت� أقر من«است:  آمده ص خدا از رسول س مسعود ابن

 او را بسنده مهیرک هیدو آ نیا بخواند، یرا در شب بقره آخر سوره هیدو آ سکھر « .» كفتاه
 مهیرک هیدو آ نیا در فضل وارده ثی. احاد از اوست ییھر شر وبال دافع :یعنی. » است

ٓ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ هیآ چون« د:یگو یرمیجر ارند. ابنیبس نزَِل  بَِما
ُ
 نازل ص خدا بر رسول ﴾...أ

 نیوتریکن به را تو و امتتأل  یگفت: ھمانا خدا ص خدا رسول به ÷  لیشد، جبرئ
 ص خدا رسول شود. پس یم اجابت ات خواسته هک است، لذا از او بخواه ستوده وجه

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿نمودند:  درخواست نیچن   »...هیآخر آ تا به ﴾...ًساَ�فۡ  �َّ
 است:  نیا فوق هیآ سه امکاح خالصه

 ابالغ و یوحأل  یخدا هک آنچه تمام د بهیبا و مؤمن ستیر نیپذ هیتجز مانیا -۱
 باشد. داشته مانیا یآسمانھای  رسالت تمام بودن برحق و به نموده

 . است اطاعت مستلزم مانیا -۲
 لفکآنھا م را در حد توان شیخو روانیو پ است یو آسان سھولت نید اسالم -۳

 . از آن شیب ده، نهیگردان
 دارد. یرا بر نم یگرید بار گناه سک چیو ھ است یت، فردیمسئول -۴
 . است شده ، برداشتهیخطا و فراموش ، از دو حالت و مؤاخذه گناه -۵





 
 
 

 آل عمران سوره

 . است هی) آ۲۰۰( یو دارا است یمدن
 خانواده داستان هکشد  دهینام» عمران آل« سبب بدان سوره نیا:  هیتسم وجه
 و آل بقره .سوره است شده انیب : در آنیسیرخداد تولد ع و شرح میر مردپ عمران
دو نور  دوسوره، بسان نیرا ایشوند ز یم دهیز نامین» نیزھراو« نام ا بهکمشتر عمران

 قتیو حق حق یسو به ش،یخو تبخشیھدا را با فروغ شیخو روشنگر؛ خواننده
 تمام یاز نور امتیدر روز ق دو سوره، نیا خواننده هک جھت ا بدانیگردند.  یم رھنمون

 ھستند. أ خداوند اعظم اسم متضمن سوره،ھردو  هک آن سبب ا بهیشود.  یبرخوردار م
 . است یاجماعا مدن سوره نیا

آغاز  نزول سبب انیمنذر در ب و ابن اسحاق ، ابنیر طبریجر حاتم، ابن یاب ابن
 ینصارا )یندگینما أتیوفد (ھ درباره اتیآ نیاند: ا گفته آن ھشتاد و سوم هیتا آ سوره نیا

 تن آمدند و چھارده نهیمد سوار به با شصت ھمراه یھجر نھم در سال هکشد  نازل نجران
 بودند. آنھا با رسول انشانیز درمین شانیھا ر و اسقفیس، وزیرئ آنان، از جمله از اشراف

 اتیآ نیا هکبود  ردند، ھمانک مناظره شیخو ید نصرانیو عقا ÷  یسیع درباره ص خدا
 د.یگردان انیباطلشان، نما یپندارھا انیرا از م قتیو حق حق یمایشد و س نازل

 تیروا یثیـ احاد کطور مشتر ـ به بقره و سوره سوره نیا لتی: در فض آن لتیفض
 ثیحد نیا جمله شد، از آن نقل» بقره« از آنھا در آغاز سوره یبخش هک است شده
در «فرمودند:  ص خدا رسول هک است س سمعان بن از نواس مسلم تیروا به فیشر

 هک یشوند، درحال یم ردند،آوردهک یم عمل آن ا بهیدر دن هک آن اھلو  امت، قرآنیروز ق
 ».آنھا قراردارند شیشاپیعمران، پ و آل بقره یھا سوره

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 ار مھربانیار بخشنده وبسیبه نام الله بس

﴿ ٓ  .]١[آل عمران:  ﴾١مٓ ال

ھا،  در آغازسوره حروف نیا آوردناز  شیمراد خو بهأل  یخدا »می. م . الم الف«
 . زگذشتین» بقره« مقطعه، در آغاز سوره حروف رامونیپ . سخن داناتر است
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ُ ٱ﴿ .]٢[آل عمران:  ﴾٢َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ

، در »ومیق«و » یح«ر یتفس »است ومیق یست، حین یالله؛ جز او معبود«
 یرسکال هیو آ مهیرک هیآ نیا هک میدر آنجا گفت نی. ھمچن گذشت» ۲۵۵ هی/آ بقره« سوره
 باشند. یم أ خداوند اعظم اسم حامل

َل َعلَيۡ ﴿ ِ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َك نَزَّ قٗ  قِّ �َۡ ٱب نَزَل  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ
َ
[آل  ﴾٣ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  َرٮٰةَ �َّوۡ ٱ َوأ

 .]٣عمران: 

 یراست به : یعنی »حق به«را  : قرآن یعنی »را تابک نیا« أ خداوند !ص محمد یا
 آنچه«با  است : موافق یعنی »است مصدق هک یرد، درحالک بر تو نازل« غالب حجت و به

و  یبر موس »را فرودآورد لیو انج و تورات« یآسمان تبکاز  »باشد یم از آن شیپ هک
سفر  پنج بر ومشتمل است عتیشر یمعن به یعبر لمهک:  . تورات ھماالسالمیعل یسیع
 هین، سفر عدد و سفر تشنیین، سفر خروج، سفرالویوکاند از: سفر ت عبارت هکباشد  یم

 یمعن به هک است یونانی لمهک: لیند. انجیگو یز مین» میعھد قد« آن . و به اشتراع
 رتیبر س نامند و مشتمل یز مین» دیعھدجد«را  و آن است» بشارت«ا ی، »دیجد میتعل«

 باشد. یم یو میتعالاز  یو برخ ÷  حیمس

نَزَل  ّلِلنَّاِس  ُهٗدى ُل ِمن َ�بۡ ﴿
َ
ِينَ ٱإِنَّ  ُفۡرقَاَنۗ لۡ ٱ َوأ َّ� � ْ ِ ٱَ�ِٰت َ�َفُروا  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َّ

ُ َوٱ َشِديٞدۗ   .]٤[آل عمران:  ﴾٤نتَِقا�ٍ ٱ ُذو َعزِ�زٞ  �َّ
فرود آورد  قرآن ردنک از نازل شیرا پ لیو انج تورات یتعال : حق یعنی» از آن شیپ«

 امبرانیپ خود آن رسالت در زمان تیبشر تمام تیھدا ی: برا یعنی »مردم تیھدا یبرا«
 هک سابق یآسمان عیازشرا بخش از آن یرویپ ز بهیما ن امت هک میشو یادآور می. ‡ 

امور  ح، از آنیصح ا سنتی درقرآن هک شرط آن ھستند به لفکاست، م دهینگرد منسوخ
 میرک : قرآن فرقان »ردک را نازل وفرقان«باشد  رفته یرکآنھا ذ اثباتد و ییتأ بر وجه

 حق نندهکاز امور، جدا ر آنیو غ ÷  یسیامرع قتیدر مورد حق هک یتابک یعنی.  است
 شیدر پ سخت ید عذابیترد یدند، بیفر ورزکخدا اتیآ به هک یسانک«باشد  یم از باطل

او را  اتیآ هک آنان یبرا »است« یو بزرگ سخت »انتقام صاحب«و  »دارند و خداوند غالب
از  یفالن«ند: یگو یم . مردم است : مجازات نقمت کنند. می ارکان را امبرانشیو پ بیذکت

 فر برساند.کی سابقش، او را به جرم سبب به هک گاه ؛ آن»گرفت انتقام یفالن

َ ٱإِنَّ ﴿  ءٞ  َعلَۡيهِ  َ�ٰ َ� َ�ۡ  �َّ  ٱ ِ�  َ�ۡ
َ
ٓ ٱَوَ� ِ�  �ِض ۡ� َما  .]٥[آل عمران:  ﴾٥ءِ لسَّ
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و از » در آسمان و نه نیدر زم ماند، نه ینم دهیز بر خدا پوشیچ چیھ نهیھرآ«
 . آسمان است افرانکفر کو  مؤمنان مانیماند، ا ینم دهیپوش یبر و هک آنچه جمله

گر ید عوالم آنھا به از محدوده یبشر را حسیرد زکاد یرا مخصوصا  نیوزم
 رود. یفراترنم

ِيٱُهَو ﴿   ٱ ِ�  يَُصّوِرُُ�مۡ  �َّ
َ
ۚ  َف َكيۡ  رَۡحامِ ۡ� [آل  ﴾٦ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �ََشآُء

 .]٦عمران: 
از پسر  »ندک یم یخواھد در رحمھا صورتگر یم هک گونه شما را آنکه  کسی اوست«

 ازچشم اعضا؛ اعم به دادن لکز شیوتاه، و نکد، بلند و یو سف اهیبا و زشت، سیودختر، ز
 یھا حامل ات،یع، اخالقیطبا نشیگونه، آفر نیاز اندامھا و ھم ر آنیو غ ینیو ب و گوش

و در  غالب شکدر مل هک »ستین مکیح یتوانا جز آن یمعبود چیھ« رهیو غ یوراثت
 . است متکح و صنعش، صاحب نشیآفر

ِيٓ ٱُهَو ﴿  نَزَل َعلَيۡ  �َّ
َ
َۡكَ�ٌٰت  َءاَ�ٰتٞ  هُ ِمنۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َك أ مُّ  ُهنَّ  �ُّ

ُ
َخُر  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ

ُ
َوأ

ا ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  تَِغآءَ بۡ ٱوَ  فِۡتَنةِ لۡ ٱ تَِغآءَ بۡ ٱ ِمۡنهُ  �ََ�ٰبَهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  َزۡ�غٞ  ِ� قُلُو�ِِهمۡ  �َّ

 
ۡ
  لَمُ َ�عۡ َوَما  وِ�لِهِۦۖ تَأ

ۡ
ۥٓ تَأ ۗ ٱإِ�َّ  وِ�لَُه ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  عِۡلمِ لۡ ٱِ�  ل�َّ

 ۗ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾٧َ�ٰبِ لۡ ۡ�

 »است مکمح اتیآ از آن یبخش هکرد ک را بر تو نازل« قرآن »تابککه  کسی اوست«
 یریتفس وجه یکاز  شیب احتمال اش یو روشن وضوح سبب به هک است یا هی: آ مکمح

 در آن باشد، پس یم مورد نظر از آن یمعن د فھمیآن، مف به توجه را ندارد، لذا صرف
:  یعنی »اند تابکال آنھا ام«وجود ندارد آن یقیحق و وجه یاز معن فیر و تحرییتغ انکام
 هک ھرآنچه رند پسیگ یقرار م آن گاه هکیمبنا و ت هکقرآنند  و اساس م، اصلکمح اتیآ

 یو معن شود تا وجه یم آنھا برگردانده یسو باشد، به مخالف مکمح اتیظاھر با آ به
 پروردگار، پناھگاه ؛ حجت مکمح اتیآ«د:یگو یر میثک شود. ابن دانسته آن یقیحق

 اند، قابل شده آنھا وضع یبرا هک یا یمعان ھرگزاز آن هکدشمنانند  نندهک و دفع بندگان
 هک است یا هی: آ متشابه »است گر متشابھاتید وبخش«». باشند یر نمییو تغ فیتحر

ا از خفا یتشابه،  نیوجود دارد و ا آن یدر معن لیو تأو فیوتحر ساختن دگرگون انکام
چند  انیا تردد در میو  متعدد در آن ا وجود احتماالتیمراد،  یمعن بودن واضح و عدم

ھا.  از سوره یبرخ لیاوا مقطعه حروف شود، ھمچون یم یناش یریتفس وجه
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 خودش را به آن علم أ خداوند هک است یزیچ متشابه«د: یگو یم یقرطب
گاه را بر آن از مخلوقاتش یسکو  دهیمنحصرگردان  وقت است، ھمچون نساخته آ

 ».بیاز امور غ و مانند آن امتیق ییبرپا
تگر یھدا عنوان به قرآناینکه  به با علم ـ میرک در قرآن متشابه اتیوجود آ علت

 و روشن مانیا از افراد سست نیراست مؤمنان ز ساختنیـ ھمانا متما شده نازل مردم
و  قیشه، تدقیاند یالھ اتیدر آ هک است یسانک یعنیدر علم،  راسخان لتیفض ساختن
 زند.یپرھ یم در قرآن یژروکو از کنند  می پژوھش

 آنان ! ی. آر است از حق و انحراف لی: م غیز »است غیزھایشان  دل در هک اما آنان«
 دنیو پوشان نشانیدر د مردم ردنک و گمراه یزیانگ : فتنه یعنی »ییجو فتنه یبرا«

 هک یبر وجھ متشابه اتیآ لیتأو : طلب یعنی »آن لیتأو و در طلب« بر آنان قتیحق
 : به یعنی »نندک یم یرویپ آن متشابهاز « است فاسدشان با مذاھب و موافق دلخواھشان

 و آن ختهید بر انگیو ترد کش آنھا در مؤمنانبه وسیله  زنند و یم چنگ قرآن متشابھات
 آن حال«گردانند  یم شیخو گاه هکیوت لیقراردارند، دل برآن هک یرا در بدعت متشابھات

و  : راسخان یعنی »دانند ینم در علم راسخان را جز خداوند و« متشابه اتیآ »آن لیتأو هک
 مانیا آن ند: بهیگو یم«:  هک یدانند، در حال یرا م متشابھات لیز، تأوین در علم داران شهیر

 از جانب ھمه« میآورد مانیـ ا آن و متشابه مکاز مح ـ اعم قرآن ھمه : به یعنی »میآورد
 است، پس متعالپروردگار  از بارگاه قرآن ھمه هک: از آنجا  یعنی »است پروردگار ما

 احتماالت هکرا  آن داشته، متشابه مانیا آن ھمه ن، ما بهیبنابرا ستین در آن یاختالف
 وارجاع میگردان یرا ندارد، برم جز حق یاحتمال هک آن مکمح یسو دارد، به یمتعدد

 شود. یم ز بر ما روشنین مراد از متشابه یمعن هک است لهیوس نیو بد میدھ یم
 سخن ».دانند یرا م متشابھات لیتأو هک ھستم یسانکاز  من«د: یگو یم س عباس ابن
در «خدا  رسول هک است آمده فیشر ثیرا در حدیز است قتیحق نیع س عباس ابن

 نیا! او را در دیخدا« .» اتلأو�ل وعلمه ادلين يف فقهه ا�«ردند: کدعا  نیچن یو حق

 .»اموزیاو ب را به لیو تأو نکو دانا  هیفق

  لَمُ َ�عۡ َوَما ﴿:  یگر، معناید یقول به
ۡ
ۥٓ تَأ ۗ ٱإِ�َّ  وِ�لَُه ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ  ﴾...َ�ُقولُونَ  عِۡلمِ لۡ ٱِ�  ل�َّ

 قدمان و ثابت راسخان یگر، حتید سک چیھ أ را جز خدا متشابه لی: تأو است نیا
شود و در  یم وقف» للها« لمهکقول، در قرائت، بر  نیدانند. بنابرا ینم ھم درعلم



 ۲۶۳ سوره آل عمران

ِٰسُخونَ ٱوَ ﴿:  صورت، عبارت نیا  یمعن هک است یمستقل مستأنفه جمله ﴾...عِۡلمِ لۡ ٱِ�  ل�َّ
 ازبارگاه متشابهاینکه  به میآورد مانیند: ایگو یم در علم راسخان«شود:  یم نیچن آن

مراد از  ؛ قول نیا بر اساس». میدان یرا نم آن لیو تأو یو ما معن است أ خداوند
 هک است یامور از و مانند آن روح تیامت، ماھیق ییبرپا وقت چون ی: مسائل متشابه

 ».ردیگ یپند نم یسک و جز خردمندان«داند  یبشر آنھا را نم

قرار  مورد سؤال در علم از راسخان ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد

 بطنه عفَّ  ومن قلبه واستقام لسانه يمينه، وصدق برت نمَ «فرمودند:  گرفتند، در پاسخ

 سوگندخورد، زبان یو درست یراست بهکه  کسی :العلم يف الراسخ�من و فرجه، فذلك

دارد،  خود نگاه وفرج مکرا در ش عفتکه  کسی باشد و میاو مستق د، قلبیگو او راست
 ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن». است در علم او از راسخان

 در قرآن هکد یدیرا د یسانک چون«فرمودند:  گاه آن نمودند، را تالوت مهیرک هیآ نیا
 أ مورد نظر خداوند مهیرک هیآ نیدر ا هکھستند  یسانک ھمان آنان کنند، می مجادله

 تیروا به فیشر ثیدر حد نیھمچن». دینکحذر از آنان پس ]گرند فتنه یعنی[باشند  یم

ا ﴿ر: یدر تفس«خدا  رسول هک است آمده س احمد از ابوامامه امام مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ  ِ� قُلُو�ِِهمۡ  �َّ

 خوارج )رو جک منحرفان( : آن الخوارج ھم«فرمودند: .﴾ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  َزۡ�غٞ 
باشد  یصحاب سخن یعنیـ  موقوف ثیحد ث، اگر ھمیحد نیا«د: یگو یر میثک ابن». اند

 ».بود خوارج آمد، فتنهد یپد در اسالم هک یبدعت نیرا اولیز است حیصح آن یـ معن

ۡحِكَمۡت  كَِ�ٌٰب ﴿:  است نموده یمعرف مکرا تماما مح قرآن یگرید هیدر آ یتعال حق
ُ
 أ

. ]۱ھود/ [ »است شده دهیگردان مکتماما مح آن اتیآ هک است یتابک نیا« .]١[ھود:  ﴾َءاَ�ٰتُهُ 
 یا یومعان حیفص یالفاظ یبر حق، دارا است یالمک قرآن هک است نیا مراد از آن

 متشابه قرآن تمام یگرید هیوجود ندارد. در آ یو نقص بیع چیھ در آن هک حیصح

ُ ٱ﴿:  شده یمعرف حۡ  �َّ
َ
َل أ تََ�ٰبِٗها اكَِ�ٰبٗ  ِديِث �َۡ ٱ َسنَ نَزَّ خداوند « .]٢٣[الزمر:  ﴾مُّ

از  یبرخ هک یمعن نیا ، به]۲۳زمر/[» است تماما متشابه هکفرمود  را نازل المک نیبھتر
 متشابه از تناقض، بودن و سالم یگر تی، ھدای، راستییبایگر در زید یبا برخ قرآن اتیآ

 ستینجا درتضاد نیما در ا مورد بحث هیبا آ مهیرک هیدو آ نیا یو ھمانند است، لذا معن
 وجود ندارد. یتعارض گونه چیھ اتیآ انیو م
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 یخداوند وقت«گفتند:  یم هکشد  نازل نجران ینصارا درباره مهیرک هیآ نیا
برد، و  یارمک را به» انا: ما«، و »: ما نحن: « جمع غهید، صیگو یم سخن در قرآن ازخودش

 سبحان یخدا برتراست و کپا». خداست سه اند، لذا خداوند سوم جمع یر برایضما نیا
 مکمح اتیآ یسو موارد به نیا دنیبرگردان را به آنان متعال یخدا ند. پسیگو یم از آنچه

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿:  هیآ دستور داد، چون شیخو َحدٌ  �َّ
َ
است)،  گانهیبگو: الله ( .]١[اإلخالص:  ﴾١أ

ُ ٱإِ�ََّما ﴿:  هیو آ  است). گانهیخداوند  هک ستین نیجز ا( ].١٧١﴾[النساء:َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  �َّ

نَك  ِمن َ�َا َوَهۡب  َهَديۡتََنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  قُلُوَ�َنا َر�ََّنا َ� تُزِغۡ ﴿  ُ َّ�  ۚ نَت  إِنََّك  رَۡ�ًَة
َ
ۡ ٱ أ اُب ل  ﴾٨وَهَّ

 .]٨[آل عمران: 
 روانیپ چون دھد: آنان یخبر م نیچن در علم از راسخان خداوند متعال سپس

 هک از آن پس پروردگارا!« کنند: می دعا نینند، چنیب یرا م راست از راه ژروانکو  متشابه

 : یعنی »نگردان انحراف دستخوشرا  مانیدلھا« حق یسو به »یردک تیما را ھدا
از  هک یسانک یدلھا هک نگردان، چنان منحرف از متشابھات نمودن یرویرا با پھایمان  دل

 ل شهیعا تیروا به فیشر ثی. در حد است دهیگرد منحرف کنند، می یرویپ متشابھات
 ثبت القلوب يا مقلب«خواندند:  یارمیدعا را بس نیا ص خدا رسول هک است آمده

و  بزرگ »یو رحمت«. »دار بداریپا نتیرا برد دلم ھا! دل گرداننده یا« .»دينك ىلع قليب
 هک سکھر یو برا »یا تو خود بخشنده نهیدار، ھرآ یخود بر ما ارزان از جانب«فقط  عیوس

از  س بیمس دبنیسع تیروا به فیشر ثی. در حد ینک یم تیعنا فراوان ی، بخششیخواھ
 نیشدند؛ ا یدار میب از خواب شبانگاه چون ص خدا رسول هک است آمده ل شهیعا

 زد� رمحتك، ا� ذلنيب، واسألك ستغفركأ ،سبحانك نتأال إ �ال «: خواندند یدعا رام

 .١»الوهاب نتأ نكإ، محةر دلنك من يل هديت�، وهب ذإبعد  قليب تزغ علما وال

 ﴿ ٓ َ ٱ إِنَّ  �ِيهِ�  َر�َۡب  �َّ  �ٖ ِ�َوۡ  �َّاِس ٱ َجامِعُ  إِنََّك  َر�َّنَا ۡ ٱ لُِف َ� ُ�ۡ  �َّ  .]٩[آل عمران:  ﴾٩ِميَعادَ ل
 »یمردمان تو گردآورنده پروردگارا!« کنند: می دعا نیچن در علم راسخان ھمچنان

 حساب ی: برا یعنی »یدر روز« یآنان آورنده و گردھم نندهک و زنده زانندهی: برانگ یعنی

                                                 
و ازتو  خواھم یم آمرزش گناھانمی توراست، از تو براکی ست، پاینی جز تو معبود ا!ی: خدا ترجمه -١

 خودت از جانب من و به نگردان را منحرف ، قلبمیفزایب من برعلم ا!یطلبم، خدا یرا م رحمتت
 . یا ار بخشندهیببخش، ھمانا تو بس یرحمت
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 عو وقو آن و در وقوع است امتیھمانا روز ق هک »ستین در آن کیش چیھ هک« یروز
:  یعنی »ندک ینم خالف قطعا خداوند در وعده« ستین کیش چیو جزا در آن، ھ حساب

دعا  نی. ا ستین کیامرش نیو در ا توست شأن قیعھد ال وفا به ! من معبود برحق یا
 . است آن یر و سوداکوف ار آخرتکدر علم،  راسخان و غم ھم هکرساند  یخود م

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡمَ�ٰلُُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  ِ�َ َ�َفُرواْ لَن ُ�غۡ  �َّ
َ
ۡوَ�ُٰدُهم َوَ�ٓ  أ

َ
ِ ٱ ّمِنَ  أ ۖ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
 ُهمۡ  َوأ

 .]١٠[آل عمران:  ﴾١٠�َّارِ ٱ َوقُودُ 
را  یالھ از عذاب یزیچشان  فرزندان و دند، اموالیفر ورزک هک یسانک قتیدر حق«

 یسود أ توانند در نزد خداوند ینمشان  فرزندان و : اموال یعنی »ندک ینم دفع ازآنان
:  یعنی »اند جھنم زمیخود، ھ و آنان«دھند  نجات یالھ را از عذاب و آنان رسانده آنان به

 شود. یور م آنھا شعله با سوختن جھنم هکاند  ز جھنمیانگ آتش

 ﴿ 
ۡ
ِينَ َوٱ فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ِب َكَدأ ْ  لِِهمۚۡ ِمن َ�بۡ  �َّ بُوا َخَذُهمُ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ

َ
ُ ٱ فَأ ُ َوٱ بُِذنُو�ِِهۡمۗ  �َّ َّ� 

 .]١١[آل عمران:  ﴾١١عَِقابِ لۡ ٱَشِديُد 
 وهیو ش عادت ھمچون آنان و عادت وهی: ش یعنی »فرعون آل وهیھمانند ش«

 انیفرعون و اوالد اموال هک است، و چنان ÷  یبا موس رفتار آنان یو چگونگ انیفرعون
 توانند یزنمین نانیا و فرزندان اموال نیند، ھمچنکب یارک آنان یبرا نتوانست

 است »یسانک« عادت ھمچون آنان و عادت وهیز شین» و«ببرند  شیاز پ یارکشان  برای
 هک« افرو خدانشناسک یاز امتھا »بودند« انیاز فرعون شیپ یعنی »از آنان شیپ هک«
 مجازاتشان کمھل ی: باجزاھا یعنی »را گرفت خداوند آنان پسشمردند،  ما را دروغ اتیآ
و «بود  یالھ اتیآ انگاشتن دروغ ھم یکیگناھان،  نیا از جمله هک »گناھانشان به«رد ک

 ».فر استکی خدا سخت

ِيَن َ�َفُرواْ َستُغۡ ﴿  ونَ  لَبُونَ قُل لِّ�َّ ۡ ٱ َو�ِۡئَس  َجَهنََّمۖ  إَِ�ٰ  َوُ�َۡ�ُ  .]١٢[آل عمران:  ﴾١٢ِمَهادُ ل
اند.  هکم انک: مشر یقول ھود، و بهی مراد از آنان »اند بگو دهیفر ورزک هک یسانک به«

 در دوزخ« درآخرت سپس »و«ا یدر دن »د شدیخواھ مغلوب یزود به«بگو:  آنان به ! یآر

د یتھد نیا هکأل  یبر خدا . سپاس دوزخ »است یگاھیبدجا د و چهیشو یمحشور م
بر  هیجز لیبر، تحمیخ حر، فتینض یبن ردنک وطن یظه، جالیقر یبن شتنکرا با  شیخو
 د.یگردان یدر بدر، عمل مسلمانان ردنکروزیھود و پیر یسا
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ۖ ۡ�َ ٱ فَِئتَۡ�ِ  ِ�  َءايَةٞ  لَُ�مۡ  َ�نَ  قَدۡ ﴿  ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تَُ�ٰتُِل  فِئَةٞ  َقَتا خۡ  �َّ
ُ
ٞ  َرىٰ َوأ  يََرۡوَ�ُهم َ�فَِرة

يَ  ّمِۡثلَۡيِهمۡ 
ۡ
� لۡ ٱ َرأ ُ ٱوَ  َعۡ�ِ ٓ  هِۦيَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِ  �َّ ْوِ�  لَعِۡ�َةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ُءۚ َمن �ََشا

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ﴾١٣بَۡ�ٰرِ ۡ�

 .]١٣[آل عمران: 
در روزبدر  هک انکو مشر مسلمانان »دو گروه آن انیقطعا در برخورد م« ! انیھودی یا
امر  نیا یو راست بر صدق هک بزرگ »است یا شما نشانه یبرا«رودررو شدند؛  باھم

 دعوت وبرفرازنده امبرشیپ دھنده یاریو  نید دھنده عزت یتعال حق هککند  می داللت
د تا ینکروز بدر حذر  چون ید از روزیشما با ! انیھودی یا باشد، پس یم یو و رسالت

 یگروھ« در آن هک یاورد، روزین آورد، بر سر شما هکم را بر سر مردم آنچه أ خداوند
 »چشم را به افرانک آن مسلمانان هکافر بودندک« گروه» گریدند و دیجنگ یخدا م در راه

 انک. مشر»دندید یم شیبرابر خو دو« یابھام گونه چیھ یار، بکو آش روشن یدی: با د یعنی
ـ  کاند د مسلمانانیرا در د آنان أ خداوند بودند، پس برابر مسلمانان در بدر سه

 مسلمانان قبال به هکامر  نیا به تیگردد ـ با عنا یقوھایشان  دل داد تا دوبرابر ـ نشان
 هکو خدا ھر«گردند ـ  یم فار غالبکاز  تن ستیبر دو شانیاز ا صد تن هکبود  شده اعالم

را  تشانید و تقوییتأ اراده هکرا  یسانک:  یعنی »ندک ید مییتأ شیخو نصرت را بخواھد، به
شمار  دنید کبدر با اند د اھلیی؛ تأ نصرت نیا و ازجملهدھد  یم باشد، نصرت داشته

 انکار مشریشمار بس دنید ک: در اند یعنی »امر نینا در ایقی«بود  دشمن یروھاین
 ینشھایب صاحبان ی: برا یعنی »االبصار یاول یبرا« بزرگ یا و موعظه »است یعبرت«

امور  نیا شما از ایآ ! انیھودی یا رند، پسیگ یم عبرت نند، درسیب یم ازآنچه هکنافذ 
 د؟یآور مانید تا ایریگ ینم عبرت

 هیوآ مهیرک هیآ نیا انیم نمودن جمع وجه هک گفت یسکاگر «د: یگو یر میثک ابن
 آنان هک گاه وآن«د: یفرما یم در آنجا خداوند متعال هک ستیچ» انفال« ) از سوره۴۴(

 کاند آنان زدر چشمیشما را ننمود و  کشما اند د ـ در چشمیرو در رو شد را ـ چون
 اندنینما مک : آن مییگو یم ؟»رساند انجام بود، به یردنک هکرا  یارکنمود تا خداوند 

 . یگرید در حالت اندنیارنمایبس نیبود، و ا یدر حالت انکمشر در چشم مسلمانان
فرمود:  هک است شده تی) روا۱۳ـ  ۱۲( اتیآ نزول سبب انیدر ب ب عباس از ابن

 ص خدا رسول بازگشتند، نهیمد و به افتهی دست شگرف یروزیپ آن بدر به اھل چون
ھود! ی گروه یا«فرمودند:  آنان به و خطاب گردآورده نقعاعیق یرا در بازار بن انیھودی
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. »ز برساندیشما ن د بهیرسان شیقر به هکرا  آنچه أ خداوند هک از آن شید پیآور سالما
از  یچند نفر هکخود مغرور نشو  محمد! به یگفتند: ا ص امبریپ در پاسخ آنان یول
د، نداشتن ییآشنا رزم فنون بودند و به تجربه یو ب ارناآزمودهک، آنھا یشتکرا  انیشیقر

 به نونکتا هک یدان یو م میدانیما مرد م هک یدان ی، میاگر با ما بجنگ هکخدا  سوگند به
 فرمود. را نازل اتیآ نیا متعال یخدا پس ! یا ارو نشدهیما رو چون یآوران رزم

َهَ�ٰتِ ٱُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿  ٓ ٱِمَن  لشَّ ۡ ٱ َقَ�ِٰط�ِ لۡ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ ٱوَ  ءِ لّنَِسا َهبِ ٱِمَن  ُمَقنَطَرةِ ل َّ� 
ةِ لۡ ٱوَ  ۡ ٱ ۡيلِ �َۡ ٱوَ  فِضَّ  ٱوَ  ُمَسوََّمةِ ل

َ
�ۡ ٱ يَٰوةِ �َۡ ٱَ�ٰلَِك َمَ�ُٰع  ۡرِث� �َۡ ٱوَ  نَۡ�ٰمِ ۡ� ُّ� ۖ ُ ٱوَ  َيا  نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ

 .]١٤[آل عمران:  ﴾١٤اِب  َٔ َ� لۡ ٱ
 را درچشم : خداوند متعال، شھوات یعنی »شده آراسته مردم یبرا شھوات یدوست«
 هک است طانیش دھنده شیا آرای.  است ـ آراسته و امتحانشان شیمنظور آزما ـ به مردم

گرداند.  یم غافل فشانیالکوت را از واجبات شھوات، آنان یسو به مردم ختنیبا برانگ
 اند و قلب قلب مفرح هک یا ینفس یھا وآرزوھا یخواستن اند از: تمام عبارت شھوات نیا

 زنان« یشما دوست یبرا شده آراسته »از جمله«د. ینما یم یو خوش لذت از آنھا احساس
 لیو تما اقیاشت ثرتک سبب ر فرمود، بهکھا ذ یخواستن نیا رأس را در زنان »و پسران

را  دختران د نهیگردان مخصوص یاد آوری را به . و پسران آنان یسو به مردان ینفسھا
 یبعد تکما تر: « است آمده فیشر ثی. در حد ستیر نیو فراگ عام دختران را محبتیز

 سراغ را بر مردان انبارتر از زنانیز یا النساء: بعد از خود، فتنه من الرجال یاضرعل فتنه
 ستهیشا فرزندان و توالد و تناسل یدامنکزنان، پا به از محبت ھدفاما اگر ». ندارم

 : است آمده فیشر ثیدر حد هک است، چنان مستحب هکامر مطلوب، بل نیباشد؛ ا

 زن آن، متاع نیو بھتر است متاع ا ھمهیدن« .»حلةالصا أةمرـوخ� متاعها ال ادلنيا متاع«

 »میاز زر وس ر مقنطرهیقناط« محبت شده، آراسته مردم یبرا »و«. »باشد یم ستهیشا
ار یوبس ھنگفت مال است، و مراد از آن قنطار و ھر قنطار صد رطل ر: جمعیقناط

 نقل س ریجب دبنی. از سع شده دهیگردان اد مضاعفیر زیمقاد به یعنی:  باشد. مقنطره یم
ظھور  ھنگام به هک میشو یادآور میباشد.  ینار میمراد از آن، صدھزار د هک است شده

 آراسته مردم یبرا »و«وجود داشتند. هکدار از مقنطرھا در م هیاسالم، صد مرد سرما
:  ا مسومهیاند.  در چراگاھھا ومراتع رھا شده هک ی: اسبان یعنی »مسومه اسبان« شده

شوند  یم ز دادهییتم گر اسبانید از آن لهیوس به هک یا با نشانه شده یگذار نشانه یعنی
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اند از: شتر و گاو و گوسفند  عبارت هک »انیچھارپا محبت« شده آراسته مردم یبرا »و«
 ھمه نیا«شود.  یم آن شتکو  نیخود زم شامل هک: مزارع،  یعنی »زراعت و محبت«

 هک استیدن یزندگان یگذرا یھا ا بھرهرشد، تمامکذ : آنچه یعنی »استیدن یزندگان بھره
 است ماند و جاودانه یم هک »ویکن فرجام« هک آن حال» و«ماند  ینم یشود و باق یفنا م

 ».نزد خداست«
 معتدل را از محبت انسان هک ستین نیقطعا ا مهیرک هیآ ھدف هک د دانستیبا

 هیدر آ یتعال حقاینکه  لیدل باز دارد، به است یفطر یامر هک شھوات

ِ ٱ زِ�نَةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿ د:یفرما یم یگرید خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ِٰت ٱوَ  لِعَِبادِهِۦ َرجَ أ  ﴾قِ لّرِزۡ ٱِمَن  لطَّ

و  آورده رونیب بندگانش یبرا هکخدا را  نتیز یسک محمد! بگو: چه یا« .]٣٢[األعراف: 

 در محبت یرو ادهی؛ افراط و ز شده منع آنچه . پس؟» دهیگردان را حرام زهکیپا یھا یروز
 و نیشھوات، د انیبا طغ هک یا گونه است، به آن در گردونه و گرفتارشدن شھوات

ُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿:  شود. عبارت سپرده یفراموش به انسان یو آخرت یویدن فیوظا
َهَ�ٰتِ ٱ انگر یب ر،یتعب نیا هکست، بلین شھوات و منفوربودن یدیپل یز مستدعین ﴾لشَّ

را در  شھوات أ خدا بندگان هک است آن مطلوب است، پس شھوات نیا عتیطب
 هیعل انیطغ سبب آن به یدلبستگ هک یا گونه قرار دھند، به آن یعیطب گاهیجا

ن، یتر و برترند. بنابرا یگرام وجود از شھوات در عرصه هکنشود  ییارزشھا
 . ستیز نیغرا وبکشناسد و در صدد سر یم تیرسم را به یفطر یازھاین اسالم

زھارا در یچ نیا طبعا محبت متعال یخدا«د: یگو یم» القرآن معارف«ر یتفس صاحب
: اگر  هک نیا جمله از آن وجود دارد؛ متکح امر ھزاران نیو در ا قرار داده انسان دل
 را در آنیخوردز یم ھم به جھان نبود، نظام لیزھا مایچ نیا طرف به انسان عتیطب

 را متحمل یگر وصنعت یارگرکو  یشاورزک زحمت هک از داشتین یسک چه صورت
 دارد. مبذول را در تجارت شیخو یمساع ا تمامیشود، 

جاد یا انسان عتیا در طبیاش نیا محبت هک است نھفته نیدر ا جھان یو بقا یآباد
ر از کف نیا با ھنگام ارگر صبحکد، یآنھا برآ یآور و جمع هیشود تا او خود درصدد تھ

 کرا تر خانه شهیاند نیآورد، ثروتمند با ا دست به پول یمقدار هکد یآ یم رونیب خانه
 سکلو لیرد، تاجر، وسایاربگکاورد تا از او یب یارگرک ردهک صرف پول یقدر هککند  می
خود  یسع تینھا یندوزد، مشتریب یا هیند تا سرماینش یم یدر انتظار مشتر ردهک هیتھ
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ند، اگر ک یداریاز خود را خریمورد ن لیووسا دارد، اسباب هک یبرد تا با پول یار مک را به
 رونیب شانیھا را از خانه ھمه هک است یویدن قیعال نیھمشود،  تأمل کیاند

 . است قرار داده مکو مستح منظم یاصول را براساس جھان تمدن و نظام است آورده
 انسان در قلب یویدنھای  نعمت و محبت لیاگر م هک است نیگر اید متکح

آنھا  به ند و نهک کرا در یاخروھای  نعمت تواند طعم یباشد، نم قرارنداشته
 باشد تا بھشت یکن اعمال درصدد انجام هکدارد  یازین چه باشد، پس داشته لیتما
 ابد.ی نجات ند تا از دوزخکز یبد پرھ د و از اعمالینما سبکرا

ا اطبعیاش نیا محبت هک است نیاست، ا شتر مورد توجهینجا بیدر ا هک سوم متکح
 آنھاغرق در محبت یسک چه هکشود  گرفته تا از او امتحان جاد شدهیا انسان در دل

 آن بودن یو فان گذرا بودن قتیبر حق یسک و چهکند  می را فراموش و آخرت شده
ر یسباشد و آنھارا در م یر آنھا مکف به و معقول حد ضرورت و فقط به افتهی وقوف

 نییتز نیا متکح »ھفک« ) از سوره۷( هیدر آ هک برد. چنان یار مک به یاخرو سعادت

 ٱ َ�َ  َما َناإِنَّا َجَعلۡ ﴿:  است شده انیب صورت نیھم به
َ
ََّها زِ�َنةٗ  �ِض ۡ� ُهمۡ  ِ�َۡبلُوَُهمۡ  ل ُّ�

َ
� 

ۡحَسنُ 
َ
 ینتیز نیزم یبرا است نیزم یبر رو هکرا  ما آنچه« .]٧ھف: ک[ال ﴾٧َ�َمٗ�  أ

 . »دھد یم انجام یکن عمل یسک چه هک میقرار دھ شیرا مورد آزما تا مردم میقرارداد
) ۴۸( هی؛ مانند آ شده داده نسبت طانیش به نییتز نوع نیات، ایاز آ یدر بعض یول

يۡ ٱ لَُهمُ  َز�َّنَ ﴿ »:انفال« سوره عۡ  َ�ٰنُ لشَّ
َ
 ییزھایچ نییمراد از آن، تز .]٤٨[األنفال:  ﴾َ�ٰلَُهمۡ أ

از  گذشتن سبب به هک است نییتز درجه ا مراد آنیعقال بد باشند،  شرعا و هک است
ز ین یارید بسیدر آنھا فوا هکبل ستیتنھا بد ن نه مباحات نییتز وگرنهحدبد باشد 

 شده، داده نسبت أ خداوند ا بهصراحت نییتز نیا اتیآ ین، در بعضیوجوددارد، بنابرا
 . گذشت ر آنکذ هکطور  ھمان
 را خسته انسان و جان بودن، روح یماد لیر مساکف ا بهدائم هک ستین کیش

 عذاب ین، نوعیو خود اکند  می سلب ز از انسانیا را نیاز دن استفاده سازد و مھلت یم
را  یالھ امکاح تید رعایبا یویامور دن دانیدر م ن، تالشی. بنابرا است انسان یبرا

 داشته را مدنظر دو جھان یو رستگار خود داشته نیالع در نصب با اعتدال ھمراه
 سبب به هک حیصح در راه یرو ادهیا زیو  نادرستھای  راه در آن ار بردنک باشد؛ لذا به

 . است کھال هیورزد، ما غفلت از آخرت انسان آن



  تفسیر انوار القرآن  ۲۷۰

 د:یگو یم هکآنجا  دهیشک نظم به یطور عال را به مضمون نیقدر ا چه یروم یموالنا
  است یشتک کھال یشتکدر  آب است یپشت یشتکریاندر ز آب

 شیباشد برا ر آنیز اگر آب هک است یا یشتکمانند  وجود انسان یا برایدن متاع
 را به آن یو نابود شدن ابد، غرقی راه یشتک درون به اگر آب یگر است، ولیارید و یمف

 .١»خواھد داشت دنبال
 : ناظر است قتیحق نیھم به یبعد هیآ

ُؤنَبِّئُُ�م قُۡل ﴿
َ
ِينَ  َ�ٰلُِ�ۡمۖ  ّمِن ِ�َۡ�ٖ  أ ْ �ََّقوۡ ٱ لِ�َّ ٰتٞ  ِعنَد َر�ِّهِمۡ  ا  ٱ َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي َج�َّ

َ
 نَۡ�ٰرُ ۡ�

زۡ 
َ
ٞ  َ�ٰجٞ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوأ َرة َطهَّ ِۗ ٱ ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  مُّ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ۢ  .]١٥[آل عمران:  ﴾١٥عِبَادِ لۡ بِٱ بَِصُ�

 ارزش یب یھایھا و آرزومند یخواستن نیبھتر از ا : به یعنی »نھایبھتر از ا ا بهیبگو: آ«
گاھتان کنیا ؟» نمک آگاھتان« یویدن  هک آنان یبرا« : است نیز بھتر ایچ ؛ آن نمک یم آ

در  است، جاودانه یجار بارانیآنھا جو از فرودست هک است ییاند، باغھا ردهک شهیتقوا پ
 زهکیپا ییو جفتھا« رساند ینم یگزند آن و فنا به مرگ هک یا یجاودانگ چنان »آنند

 به هک ییھا یدیگر پلیود و نفاس ضیح یھایدیاز پل هکدارند  ی: ھمسران یعنی »دارند
خداوند  یاز خشنود« طور مستمر به »و«ند کگردد، پا یم عارض ییایدن ھمسران

خاطر  و آسوده منیا نعمت شدن را از دگرگون شانی، ایبرخوردار نیا هک »برخوردارند
 و برحسب استحقاق رابراساسھرکس  لذا، »ناستیب و خدا بر بندگانش«گرداند  یم
 نیا افتیدر را به انیمتق یتعال حق هک نیا لیدھد. دل یو جزا م پاداش عملشو  مانیا

 باشند. یبرتر م نعمت نیسزاوار ا آنان فقط هک است نید ایگردان برتر مخصوص نعمت
 کند: می فیتوص نیرا چن شیبا تقوا بندگان خداوند متعال گاه آن

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ٓ ٓ  َ�ُقولُوَن َر�َّنَا نَا  .]١٦[آل عمران:  ﴾١٦�َّارِ ٱَ�َا ُذنُو�َنَا َوقِنَا َعَذاَب  فِرۡ غۡ فَٱ َءاَمنَّا إِ�َّ
 امبرانتیو پھا  کتاب تو و به به »میا آورده مانیپروردگارا! ما ا ند؛یگو یم هک آنان«

 ».نگاھدار دوزخ امرز و ما را از عذابیما را ب گناھان« شیخو و رحمت فضل به »پس«

ِٰ�ِ�نَ ٱ﴿ ِٰد�ِ�َ ٱوَ  ل�َّ ۡ ٱوَ  َ�ٰنِتِ�َ لۡ ٱوَ  ل�َّ ۡ ٱوَ  ُمنفِقِ�َ ل ِ  ُمۡستَۡغفِرِ�نَ ل  ٱب
َ
[آل  ﴾١٧ۡسَحارِ ۡ�

 .]١٧عمران: 

نند ک یزمیو پرھ ییباکیش یو و از محرمات أ خدا بر طاعت هکاند  »صابران آنان«
و « است میومستق راست ار و نھانکدر آش شانیو زبانھاھا  دل تھا وین هکاند  »و صادقان«

                                                 
 . صیپور ـ با تلخ نیحس وسفیمحمد از عالمهی فارس ، ترجمه» القرآن معارف«ر یتفس -١



 ۲۷۱ سوره آل عمران

در  خواھان و آمرزش« است و تپنده او خاشع یبراھایشان  دل هکند یخدا »فرمانبرداران

.  است آمده یاریبس ثیاحاد سحر، استغفار در اوقات لتیو در فض »اند سحرگاھان
 شروع اند. البته ا نماز آخر شبیبامداد  نماز ند: مراد از آن، نمازگزارانیگو یم یبعض

د. ینما یم بامداد طلوع هک گاه تا آنکند  می پشت شب هک است یسحر از ھنگام اوقات

 سماء ادلنيا ح� إىل يللة لك يف ىلوتعا اهللا تبارك ي�ل«:  است آمده فیشر ثیدر حد

 من ؟ هلهل ستجيبأف داع من ؟ هلفأعطيه سائلمن : هلخ�، فيقولاأل الليل ثلث يبىق

ماند ـ  یم یباق آخر شب سوم یک هک گاه ـ آن ھرشب خداوند متعال« ؟»هل غفرأمستغفر ف

ا ی؟ آ او ببخشم به هک ھست یا نندهک ا درخواستید: آیفرما یم پس د،یآ یا فرود میدن آسمان به

 .» امرزمیاو را ب هک ھست یخواھ ا آمرزشی؟ آ نمک را اجابت شیدعا هک ھست یا نندهکدعا
 یدعا خداوند متعالرا یز است با حضور قلب ھمراه زبان به آمرزش استغفار: طلب

مراد ازفرود  سلف ینزد علما هک است یرد. گفتنیپذ یاست، نم غافل قلبش هکرا  یسک
و  تیفکی نییتع است، بدون یو سزاوار ذات هک است یآمدن فرود یتعال حق آمدن

 یرأ یرده، ولک لیتأو یتعال حق فرشتگان آمدن فرود را به آن یقرطبھرچند  . و انکم
 . است راجح اول

ُ ٱَشِهَد ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ۡ َوٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ۥ� ْولُواْ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل

ُ
ٓ  عِۡلمِ لۡ ٱَوأ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  قِۡسِط� لۡ بِٱ �َِمۢ�قَا

 .]١٨[آل عمران:  ﴾١٨ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ
گاھ داشت رد و اعالمک انی: ب یعنی »للهداد ا یگواھ« و  ینیوکت اتیداد؛ با آ یو آ
 با یتعال حق پس »ستین یمعبود چیجز او ھ هک«خود  روشن یھا و حجت یعیتشر

فقط او اینکه  و شیخو تیحدان و یسو ده، ما را بهیآفر هک و آنچه ردهک انیب هک آنچه
 یگواھ هکدھند،  یم یز گواھین »و فرشتگان« است ردهک ییاست، راھنما معبود بر حق
 یدھند. گواھ یم یزگواھین »دانش و صاحبان« است أ للها تیوحدان آنھا، اقرار به

.  است با زبان مردم به قتیحق نیا انیو ب أ للها تیوحدان به مانشانیا یمعن به آنان
ساخته،  مقرون شیخو فرشتگان خود و نام علما را با نام نام أ خداونداینکه  و در

 تیروا س عوام ربنی. از زب است علم اھل یبرا سترگ یو فخر و شرف بزرگ یلتیفض
 را تالوت مهیرک هیآ نیا هک دمیشن عرفه در ص خدا فرمود: از رسول هک است شده

از  قتیحق نیز بر این ! من پروردگارم یا« فرمودند: فیشر ثیحد نیدر ا ردند، سپسک
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 امیق عدل امور به در تمامأ  : خداوند یعنی »دارد امیق عدل به ھمواره«». ھستم گواھان
 یمعبود چیاست، ھ مکیتوانا و ح هکجز او « و داد است عدل برپادارنده ھموارها یدارد، 

را بخواند،  مهیرک هیآ نیا خواب ھنگام به سکھر : « است آمده فیشر ثیدر حد »ستین
 ».نندک یم آمرزش طلب شیبرا امتیتا روز ق هکند یآفر یم ھفتادھزار فرشته یتعال حق

 یھا اسقف از دو تن سؤال پاسخ در مهیرک هیآ نیاند: ا گفته نزول سبب انیدر ب مفسران
و  یگواھترین  بزرگ دند:یپرس ص خدا آمدند و از رسول نهیمد به هکشد  نازل شام

 آوردند. مانیدو ا شد، آن نازل هیآ نیا ؟ و چون ستیچ تابشکدر أل  یخدا شھادت

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِينَ ٱ َتلََف خۡ ٱَوَما  ۡسَ�ُٰمۗ ۡ�ِ ٱ �َّ وتُواْ  �َّ
ُ
 َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  إِ�َّ ِمنۢ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

ِ ٱ َ�ِٰت � يَۡ�ُفرۡ  َوَمن بَۡيَنُهۡمۗ  َيۢ�َ�غۡ  عِۡلمُ لۡ ٱ َ ٱفَإِنَّ  �َّ  .]١٩[آل عمران:  ﴾١٩َساِب ۡ�ِ ٱَ�ِ�ُع  �َّ
 یتعال حق و »است اسالم نزد خدا ھمان« شده رفتهیو پذ مقبول »نیقت، دیدر حق«

 یعنیاست،  اسالم یالھ یمورد رضا نید ! یرد. آریپذ ینم یرا از احد ر از آنیغ ینید
اند  بوده آور آن امیپ ‡ عظام یایو انب است یتعال د حقیبر توح یمبتن هک ینییآ نیا

ز ین مانیا رندهینجا، دربرگیدر ا» اسالم« لمهک.  است بوده شانیا ھمه و مورد اتفاق
 یسانکو «شود  یـ مھرسه  ـ وعمل ق، قولیتصد ؛ مشمول اسالم هک یرو ھست، از آن

 انیھودی:  یعنی »نپرداختند اختالف خدابه نیگر در دید یکشده، با  داده آنان به تابک هک
گر، در امر یھمد انیدر م یو نصار انیھودیخود و باز انیدر م یخود، نصار انیدر م

 تابکدو  هک یعلم »آمدشان  برای علم هک ازآن مگر پس«نپرداختند  اختالف به نید
 و لزوم یتعال ید باریتوح علم، بر وجوب نیا هکبود،  آن مشمول لیو انج تورات یآسمان

 شان میان هک ییبغ سبب به ھم آن«دارد  صراحت فرمانش به شدن میو تسل یو طاعت

 ص امبر خاتمیا پیآ هک قتیحق نیدر ا یھود و نصاری اختالف : یعنی »وجود داشت
 و اختالفات ÷  یسیع در نبوت اختالفشان ر، ھمچنانیاخی امبر استیپ حق به
 شان میان در هک است یحسد سبب و دارند، فقط به داشته خود انیدر م هک یگرید

 برحق یگفتند: نصار انیھودی هک تا بدانجاست اختالف نیو دارد، ا وجود داشته
 سبب به اختالفات نیا ھمه ! یآر ستند.ین برحق انیھودی گفتند: یستند، و نصارین

 سکو ھر« و حسد است ینیو خودبرترب یبر و خودخواھک زهیانگ و به آنھا از حق یدور
ار زود یرا بس و آنان »است الحساب عیخدا سر هکبداند  ورزد، پس فرکخدا  اتیآ به

 کند. می مجازات
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وكَ  فَإِنۡ ﴿  ۡسلَۡمُت  َ�ُقۡل  َحآجُّ
َ
ِ  وَۡجِ�َ  أ َبَعِن� ٱ َوَمنِ  ِ�َّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِيَن أ  ِكَ�َٰب لۡ ٱَوقُل ّلِ�َّ

 ٱوَ 
ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�

َ
ْ  فَإِنۡ  لَۡمتُمۚۡ َءأ ۡسلَُموا

َ
ْۖ هۡ ٱ َ�َقدِ  أ ْ �ن تََولَّوۡ  َتَدوا ُ ٱوَ  َ�ُٰغۗ ۡ�َ ٱ َعلَۡيَك  فَإِ�ََّما ا َّ�  ۢ  بَِصُ�

 .]٢٠[آل عمران:  ﴾٢٠عَِبادِ لۡ بِٱ

 »ردندک محاجه« یتعال ید باریتوح درباره »تواگر با « !ص محمد یا »پس«
بگو: « شیخو شده فیتحر و سخنان باطل ردند؛ با شبھاتک و مناظره : جدال یعنی

 او خالص یرا برا شیخو و عبادت نی: د یعنی »ام خدا نموده میخود را تسل یرو من
است، و  آن شرف جھت به» وجه«ر ک. ذ ام او نموده یسو و بهو ر دهیگردان

و « است میاو تسل به یاول قیطر به ر آنیبود، غ میتسل یتعال حق یبرا چھره یوقت

 تیو ن نمودهأ  خداوند میز خود را تسلیاز مسلمانان، او ن» ردهک یرویمرا پ هکھر 
 . دهیگردان او خالص یرا برا شیخو

 انکمشر نجا مرادیدر ا هکتاب، ک یب قوم یعنی:  نییام »بگو نییو ام تابک اھل و به«

ا یآ«بگو:  آنان به ! یرا بخوانند. آر آن هکنداشتند  یا یآسمان تابکرا آنھا یزاند عرب
 شما را به هک است دهآم یاریبس قاطعھای  برھان شما ی: برا یعنی ؟»دیا آورده اسالم
ا ید، یا ردهک عمل آن موجبات و به رفتهیرا پذ ا اسالمیآ کنیدارد، ا یوام اسالم قبول

 کش یب هک یتیھدا به : یعنی »اند شده تیاند، قطعا ھدا آورده اسالماگر  پس«ر؟ یخ
 یو اگر رو«اند  دهیرس ا وآخرتیدن یرستگار و به دهیگرد لیاست، نا بزرگ یا بھره

تو فقط  تی: مسئول یعنی »توست برعھده امیپ فقط رساندن« حجت از قبول »برتافتند
را از  مبادا جانت ، پسیستین مسلط و تو بر آنان آنھاست به یالھ امیپ رساندن
 بندگانش« امور و احوال »به و خداوند« ییبفرسا مانشانیا بر عدم خوردن حسرت

 دھد. یجزا مشان  اعمال را در برابر آنان هک باش لذا مطمئن» ناستیب
 آن بعثت بودن بر عام لیدال نیارترکات، از آشیاز آ آن و امثال مهیرک هیآ نیا

 هیآ یکشتر از یدر ب و سنت تابک هک است، چنان خلق تمام یسو به ص حضرت

 :»سودر واألـمحاأل إىل بعثت«:  است آمده فیشر ثیدارند. در حد داللت بر آن ثیوحد
 فیشر ثیدرحد نی. ھمچن»ام دهیگرد مبعوث ]خلق افهک یعنی[ اهیو س سرخ یسو به«

 شدند، اما من یم فرستاده خودشان قوم یسو ھمه، مخصوصا به امبرانیپ: « است آمده
 ».ام دهیگرد مبعوث مردم عموم یسو به



  تفسیر انوار القرآن  ۲۷۴

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِ ٱ َ�ِٰت � ُفُرونَ يَ�ۡ  �َّ ِينَ ٱ َو�َۡقُتلُونَ  َحقّٖ  بَِغۡ�ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ُتلُونَ َوَ�قۡ  �َّ َّ� 
 
ۡ
ۡ  �َّاِس ٱِمَن  قِۡسِط لۡ بِٱ ُمُرونَ يَأ ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ

َ
 .]٢١[آل عمران:  ﴾٢١أ

 مراد از آنان »شندک یم ناحق را به امبرانیورزند و پ یفر مکخدا  اتیآ به هک یسانک«
 جان شتند و بهکرا  ‡ ماقبل یایاز انب یبرخ هکاند انیھودینجا، مخصوصا یدر ا

:  یعنی »قسط به هکرا  یسانکشند ک یو م«ز سوء قصد نمودند ین ص رمکا رسول
را  ظالم هکرند کاز من انیو ناھ معروف به آمران آنان »از مردمکنند  می امر«وداد  عدل به

ز ی: خبرسرورانگ بشارت »ده بشارت کدردنا یعذاب را به آنان پس«دارند  یبازم یو از ظلم
 . آنھاست ر و استھزاءید، تحقیقصد تھد در خبر بد، به آن ارگرفتنکو ب است

 هکبودند  لیاسرائ یاز بن یگروھ«د: یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیمبرد در ب
را  امبرانیپ آنان یردند، ولک دعوتأ  خداوند یسو را به و آنان آمده نزدشان به امبرانیپ
آنھا را  ردهک امیق دعوت تیمسئول به یگرید امبران، مؤمنانیپ بعد از آن شتند، سپسک

 نازل آنان درباره اتیآ نیا شتند. پسکز یرا ن شانیا یفراخواندند، ولأ  خدا نید یسو به
د و یو تھد امتیتا روز ق حق از راه منحرف انیھودی ؛ شرمسار ساختن هیمراد آ». است شده

 بردند. یسر م به ص حضرت آن در زمان هک است یانیھودی سرزنش
د: یپرس ص خدا از رسول س جراح دهیابوعب هک است آمده فیشر ثیدر حد

امر  ایرا،  یامبریپ هک یدارد؟ فرمودند: مرد یتر سخت عذاب امتیدر روز ق یسک چه«
 راتالوت مهیرک هیآ نیا گاه باشد. آن شتهکرا  یرکاز من نندهک یو نھ معروف به نندهک
 ز واجبین نیشیپ یر بر امتھاکاز من یو نھ معروف امر به هک میشو یادآور می». ردندک

 یر نھکمن ا ازیامر  معروف به هک یسک: « است آمده فیشر ثیدر حد نیبود. ھمچن
 ».اوست تابک فهیو خل اوست رسول فهیو خل نشیدر زم خداست فهیاو خل کند، می

ر ـ در نزد کاز من نندهک یو نھ معروف به نندهکاز شروط امر  هک د دانستیبا
 یعام واجب نیا هکباشد، بل عدالت حتما او از اھل هک ستین نیـ ا و جماعت سنت اھل

 ر برھرکمن دادن رییتغاینکه  بر مسلمانان نی. ھمچن است مسلمانان تمام بر ذمه
ررا کر منییتغ مراحل دارند. البته باشد، اجماع یم واجب تواناست بر آنکه  کسی
د یمق د استطاعتیق ث، بهیاحاد نیا ھمه یاست، ول ساخته نیمع فیشر ثیاحاد

ر یتفس نیرا درا یامکر، احکاز من یو نھ معروف ما در مورد امربه باشند. و باز ھم یم
 رد.ک میخواھ انیـ ب آن مربوطه اتیـ در آ فیشر
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ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  �َّ

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ ِٰ�ِ�نَ  ِخَرةِ �ٱوَ  يَا�ُّ  ﴾٢٢َوَما لَُهم ّمِن �َّ

 .]٢٢[آل عمران: 
 هک یکین اعمال ی: برا یعنی »است شده تباه ا و آخرتیدر دنشان  اعمال هکھمانانند «

 آنان ماند تا با ینم یباق یاند، اثر داده ا انجامیز در دنیست حق شکامبریپ افرانک آن
 و ذلت یقرار گرفتند وخوار ا مورد لعنتیدر دن شود، پس معامله حسنات اھل ھمچون

 و«دارند  یو روزگاربدتر مسلما حال هک ھم رو نمود و در آخرت بر آنان یو پست

 ند.ک دفع را از آنان عذاب هک »ستین یاوری چیھشان  برای

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � وتُواْ نَِصيبٗ  �َّ

ُ
ِ ٱ كَِ�ٰبِ  إَِ�ٰ  َعۡونَ يُدۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ  بَۡيَنُهمۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  �َّ

ٰ  ُ�مَّ  ۡعرُِضونَ  وَُهم ّمِۡنُهمۡ  فَرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ  .]٢٣[آل عمران:  ﴾٢٣مُّ
 یاحبار وعلما آنان »شدند داده« تورات »تابکاز  یا بھره هکرا  یسانک یدیا ندیآ«

اند  شده داده یا بھره از آن هک یتابک : ھمان یعنی »للها تابک یسو به چون هک«اند  ھودی
از  »اعراض حال به از آنان یگروھ گاه ند، آنک مکح شان میان شوند تا یم فراخوانده«

و  علم نیدرع »تابند یبر م یرو«اند  شده فراخوانده آن یسو به هک آنچه اجابت
گاھ  معترفند. ھم آن به عمل وجوب بهاینکه  نیدارند و در ع از آن هک یا یآ

�َُّهمۡ ﴿ 
َ
ْ  َ�ٰلَِك بِ� َنا لَن قَالُوا ٓ  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ يَّاٗما إِ�َّ

َ
ۡعُدوَ�ٰٖت�  � ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ  مَّ ْ  مَّ  َ�نُوا

ونَ   .]٢٤[آل عمران:  ﴾٢٤َ�ۡفَ�ُ
 برحسب »آنان هکبود  سبب بدان« یتعال حق مکح از قبول گرداندنشان یرو »نیا«

 فقط ھمان وآن »رسد یما نم به نیمع یجز چند روز دوزخ گفتند: آتش«پندار غلط خود 
 دروغ و به »ردندک یافترام و آنچه« میا دهیرا پرست ما گوساله هک است کیمقدار اند

 یسخن نیآن، ھم ازجمله هک »است ردهک فتهیفر نشانیرا در د آنان«ساختند  یبرم
خدا  و دوستان ما فرزندان : هک است سخنشان نیآن، ا شد، و ازجمله انیب هک است
دروغھا را  نیز، این روانشانیپنداشتند و پ خود را راست یھا دروغ نیا آنان پس ! میھست
 ردند.کباور 

فرمود:  هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس از ابن
رفتند  آنان ینید مدرسه ، بهأ  خدا یسو به انیھودی منظور دعوت به ص خدا رسول
د یز بن عمرو و حارث بن مینع ھنگام نیردند، دراک دعوت أ خدا نید یسو را به وآنان

 آن ؟ یھست نییو آ نید نیدامکتو بر  محمد! یگفتند: ا ص حضرت آن به خطاب
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 یھودی هک ھم میگفتند: آخر ابراھ». ھستم ÷  میابراھ نیبر د«فرموند:  ص حضرت
ما و  انیدر م هکد یاوریرا ب تورات است، پس نیاگر چن«فرمودند:  ص خدا بود! رسول
 نیز ا) ا۲۴ـ  ۲۳( اتیعزوجل، آ یخدا گاه رفتند. آنینپذ اما آنان». ندک یشما داور

 فرمود: نانکدیتھد رد و بعد از آنک را نازل سوره

ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َوُوّ�َِيۡت  �ِيهِ  َرۡ�َب  �َّ  ِ�َۡو�ٖ  َ�َۡعَ�ُٰهمۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿   َ�  وَُهمۡ  َكَسَبۡت  مَّ
 .]٢٥[آل عمران:  ﴾٢٥ُ�ۡظلَُمونَ 

 در آن کیش چیھ هک یرا در روز آنان هک گاه آن«شان  حال »خواھد بود چگونه پس«
 است امتیروز ق هکدھد،  ینم راه کیخود ش به آن در وقوع یعاقل آدم چیو ھ »ستین

 نیشوند و با چن یم روز گرفتار آن در دام ناخواه خواه هکد بدانند یبا آنان ؟» میگرد آور«
 آنان روز به در آن ! ینند. آرک را از خود دفع توانند آن ی، نمییھا یپرداز ھا و دروغ لهیح

 به شدن فتهیفراند و با  ز داشتهیسر ست با خدا و رسولش هک یسانکاز  و امثالشان
 هکشود  یم اند، روشن دهیورز وجسارت جرأت ش، بر خداوند متعالیخو یھا برساخته

را  آنان سبحان یخدا و چون نداشته یسودشان  حال ھا بهیگر لهیھا و ح یباف دروغ نیا
 قابل یعذر ینزد و بیاذکا نید، ایآ انیدر م وحساب گردآورد و سؤال شینزد خو

 ردارشک یجزا سکھر به« هکروز  در آنشان  حال خواھد بود چگونه »و« ستین رشیپذ
 استنکا یبر گناھانشان،  یگناھ با افزودن »نرود ستم آنان شود و به داده یتمام به
 ؟. شان ستهیشا از اعمال یزیچ

ۡ ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿ ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  ُمۡلكِ ل ٓ  ُمۡلَك ل ۡ ٱ َوتَ�ِعُ  ءُ َمن �ََشا ٓ  ُملَۡك ل ن �ََشا  َمن َوتُعِزُّ  ءُ ِممَّ
ۖ  َمن َوتُِذلُّ  �ََشآءُ  ۖ �َۡ ٱ �َِيِدكَ  �ََشآُء ُ�ۡ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]٢٦[آل عمران:  ﴾٢٦قَِديرٞ  ءٖ إِنََّك َ�َ

 ار را ھمهک هک یش، درحالیر پروردگار خوکو ش میتعظ در مقام !ص محمد یا »بگو«
و  جنس کمال ی: ا یعنی »کمل کمال یا، ایبارخدا« یا ردهک لکو بر او تو او سپرده به

 یبخواھ هکو از ھر یبخش یم یی، فرمانروایبخواھ هکرا  سک ھرآن« ییفرمانروا قتیحق
، یگردان یخوار م یرابخواھ هکو ھر یبخش یم عزت یرا بخواھ هک، ھریریگ یرا م ییفرمانروا

 زیو تو بر ھر چ«ر تو یغ دست به نه »توست دست به«ر یو تقد نشیآفر یاز رو »ریخ ھمه
 سبحان یخدا مهیرک هیآ نیدر ا« د:یگو یر میثک . ابن است مطلق ات ییو توانا »ییتوانا

را او یزکند  می هیارشاد و توج شیخو ر نعمتکش یسو را به و امتشان ص شیامبر خویپ
 انس یسو به شیخو ، فرستادهیعرب یشیامبر قریپ را به و آن گرفت لیاسرائ یرا از بن نبوت
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 را به شیخو امبر محبوبیپ نیرد و اک ضیتفو ص االطالق یعل اءیاالنب و خاتم و جن
 دادن است، چون نشده داده امبرانیاز پ یامبریپ چیھ به هکد یگردان مخصوص ییھا یژگیو

گاهص حضرت آن به شیخو عتیو شر صفات علم  یبیاز اخبارغ یا بر پاره ساختنشان ، آ
و  در مشارق امتشان شان، منتشر ساختنیبر ا آخرت قیحقا ارساختنکنده، آشیو آ گذشته
 ».اند ر وسپاسکسزاوار ش ھمه هک ییھا از موھبت نیر ایو غ نیزم مغارب

ردند ک درخواست از خداوند متعال ص خدا : رسول است آمده نزول سبب انیدر ب
 شد. نازل مهیرک هیآ نیا ببخشد، پس امتشان را به و فارس روم ییتا فرمانروا

ۡ ٱتُولُِج ﴿  ۡ ٱِ�  �ََّهارَ ٱَوتُولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  َل �َّ ۡ ٱِمَن  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ َوُ�ۡ  ِل� �َّ ۡ ٱ رِجُ َوُ�ۡ  َمّيِِت ل  َمّيَِت ل
ۖ لۡ ٱِمَن   .]٢٧[آل عمران:  ﴾٢٧ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  �ََشآءُ  َمن ُزُق َوتَرۡ  َ�ِّ

 شب بهروز و روز را  را به شب« هک یپروردگارا! تو ھمان !ص محمد یبگو ا ھمچنان
برابر  گاه ، آنییافزا یم آن یوتاھکو بر  یاھک یم نیا ی: از دراز یعنی »یآور یدرم

 ابند،ی تفاوت تا با ھم ییافزا یم یکی نیو بر ا یاھک یم یکی از آن شوند، سپس یم
 سال یفصلھا در تمام ثابتت قانون نی، و ایگردان یو برابر م زانیگر آنھا را میبار د گاه آن

 یقانونمند نی. بنابرھم ییافزا یم یگری، در دیاھکاز آنھا ب یکیاز ھرچه  است، پس
 ) ساعت۲۴( طورثابت به سال امیا و روز در تمام شب زمان هک است خداوند متعال

گر ید انکبا م یانکم چیگر و درھید با فصل یفصل چیمقدار ثابت، در ھ نیو ا است
 یذ : انسان یعنی »از زنده را و مرده یآور یم رونیب را از مرده و زنده«ندارد  اختالف

زنده،  را از شخص مرده نطفه ، سپسیآور یم رونیب مرده را از نطفه و زنده روح
 آن خرما را از ھسته از تخم، درخت را و مرغ یآور یم رونیب را از مرغ تخم گونه نیھم

:  است نیا یمعن هکاند  گفته یخرما. بعض را از درخت ھسته ، سپسیآور یم رونیب
 یروز حساب ی، بیرا بخواھ هکو ھر« را از مؤمن افرکو  یآور یم رونیافر بکرا از  مؤمن

 تیروا به فیشر ثی. در حد یبخش یم و فراوان فراخ یا یاو روز : به یعنی »یدھ یم
 هک أ خداوند اعظم اسم«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده ب عباس ابن

 ».است عمران آل هیآ نیدر ا کند، می را اجابت شانیدعا بخوانند، او را بدان چون

ۡ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿ وۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ ُمۡؤِمُنونَ ل
َ
ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ِ�َآءَ أ  فَلَيَۡس  َ�ٰلَِك  َعۡل َوَمن َ�فۡ  ُمۡؤمِنَِ�ۖ ل

ِ ٱ ِمنَ  ٓ  ءٍ ِ� َ�ۡ  �َّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۗ  ِمۡنُهمۡ  َ�تَُّقوا رُُ�مُ  ُ�َقٮٰٗة ُ ٱ َوُ�َحّذِ ۥۗ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ�َ�  َسُه ۡ ٱ �َّ  ﴾٢٨َمِص�ُ ل

 .]٢٨[آل عمران: 
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 هک است ردهک تیروا س عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب یر طبریجر ابن
بودند تا از  ردهکبرقرار  یدوست رابطه نهیاز انصار مد یبا جمع انیھودیاز  یفرمود: گروھ

 به دلسوزانه ازمسلمانان یجمع انیم نیدر ابر گردانند،  نشانیرا از د شانیق، ایطر نیا
د، یزیبپرھ یوند دوستیپ نید و از اینکار حذر کم انیھودی نیگفتند: از ا انیانصار آن

 ینید برادران حتینص ان،یانصار در افگنند. اما آن فتنه به نتانیمبادا شما را در د
 مؤمنانبه جای  را ـ افرانک دینبا مؤمنان«شد:  نازل هکبود  رفتند، ھمانیرا نپذ شیخو

 لیمتما با آنان یاریھم به بورزند و قلبا و با آنھا مھر و محبت »رندیبگ یدوست ـ به
 یو دوست تیوال به مؤمنان یجا را به افرانک هک: ھر یعنی »ندک نیچن هکو ھر«باشند 

 یا بھره چیھ أ خداوند ی: او را ازدوست یعنی » ستیز از الله نیچ چیدر ھ«رد یبگ
 جسته یزاریب یز از ویو او ن دهیبر یتعال از حق شیخو احوال او در ھمه هکست، بلین

ظاھرا با  هک : مگر آن یعنی »دینک رادفع شر آنان ردنکاز حذر  ینوع به هک مگر آن« است
 نیاست، و ا ناراحت از آنان تانیدلھا هک یدرحال د،ینک یاظھار دوست با آنان تانیزبانھا

د و در یسر بر به استضعاف حال فار بهک انیشما در م هک است مباح یدر صورت ار ھمک
 د.یباش نداشته یوتوان تاب برابر آنان

فار و ک با را از مالطفت مؤمنان سبحان یه، خدایآ نیدر ا«د: یگو یم س عباس ابن
 در . مگر ردهک ینھ مؤمنشان شانکی ھمبه جای  اسرار محرم عنوان آنھا به گرفتن

ظاھر امر با  توانند در یم یناچار یاز رو شانیباشند، ا غالب بر مؤمنان فارک هک یصورت
د: یگو یاو م ھم». ورزند با آنھا مخالفت نیار دکاما در  نموده و محبت اظھار لطف آنان

 آن هکشود  مجبور ساخته یسخن گفتن به یسک:  هک نیاز ا است عبارت زبان به هیتق«
 هک یآورد، در حال یم را بر زبان سخن آن مردم است، لذا از ترس أ خدا تیمعص سخن
د یبا یرساند. ول ینم نیدر د یانیز یو به یا هیتق نیاست، چن مطمئن مانیا به قلبش

 به ، دست»هیتق« عنوان تحت هکنباشد  نیو چن است زبان فقط به هیتق هک دانست
معذور شناخته  صورت نیدر ا هکد، یاالیب یگناھ ا خود را بهیند، کدراز  یسک شتنک

ما « .» مـهـوقلو�نا تلعن قوامأ وجوه نا نلكرش يفإ«: دیفرما یم س ابودرداء». شود ینم

و خداوند شما «. »ندک یم را لعنت آنانھایمان  دل هک یدرحال م،یخند یم یمردم یبر رو

 به ار و نھانکفار را در آشکاگر  »دارد یبرحذر م«خود  مجازات : از یعنی »را از خود 
 شما را در برابر پس »خداوند است یسو به و بازگشت«د یریبگ تیو وال یدوست
 دھد. یم جزاتان  اعمال
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 به قرآن، مسلمانان اتیاز آ یاریدر بس«د: یگو یم» القرآن معارف«ر یتفس صاحب
 اند. شده منع شدت به ر مسلمانانیبا غ و مواالت یاز دوست و مفصل طور مجمل

گاه مسلمانان  نید در هکاند  قرار گرفته شبھه نی، در ایحیصر اتیآ نیچن مطالعهاز  ناآ
وجودندارد. از  شانیبا دگراند اخالق مدارا و حسن یبرا یمجال گونه چیھ اسالم مقدس

و  نیراشد ی، رفتارخلفاص امبریرد پکقرآن، فرمانھا و عمل اتیآ یاریگر؛ از بسید طرف
 ثابت نیر مسلمیبا غ یوغمخوار یھمدردو اظھار  کو سلو احسان چنانش  رامک صحابه

 به اگر مسلمانان . پس افتی توان ینم جھان از ملل یک چیھ انیرا در م مانند آن هکشود  یم
 تعارض ص امبریپ و سنت قرآن یو فرمانھا امکاح انینند، مک قضاوت یطور سطح

. اگر  است قرآن یقیحق میبا تعال یبرخورد سطح جهینت تصورات نی؛ اما ا افتیخواھند 
و در آنھا  ردهک جمع مختلف از مواضع است موضوع نیا مربوط به هکرا  قرآن اتیآ
در  ماند و نه یم یباق یتیاکش یجا ر مسلمانانیغ یبرا نه صورت، م، در آنیشیندیب
خواھد  روشن یا گونه به موضوع نیخواھد شد و ا مشاھده یتعارض اتیو آ ثیاحاد انیم

 معلوم یکیھر  قتیو حق یو غمخوار یمواالت، احسان، ھمدرد نیب فرق در آن هکشد 
 ز است،یناجا هک و آن ز استیمقدار ناجا ز و چهیجا اندازه از آنھا چه هک نیو ا گردد،
 . است ییزھایچ چه جواز آن عدم لیو دال وجوه

 یمتفاوت درجات یا دو گروه، دارای دو شخص نیب و رابطه تعلق هک است نیا اصل
 فقط مختص هک است یقلب و مودت ا محبتی یقلب از تعلق، مواالت درجه یک؛  است

 . ستیزنیجا یصورت چیدر ھ ر مؤمنیبا غ مؤمن تعلق گونه نیو ا است مؤمنان
.  است یرسان و نفع یر خواھیو خ یھمدرد یمعن به هک است مواسات دوم درجه

.  ز استیجا نیریارند با سایکپبر سر  با مسلمانان هک یا یفار حربکر از یغ ار بهک نیا البته

ُ ٱ َهٮُٰ�مُ �َّ َ�نۡ ﴿:  است شده انیب نیچن آن لیتفص» ممتحنه« از سوره ھشتم هیدر آ َّ� 
ِينَ ٱَعِن  ن دَِ�ٰرُِ�مۡ  ّمِن ُ�ۡرُِجوُ�م َولَمۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  يَُ�ٰتِلُوُ�مۡ  لَمۡ  �َّ

َ
وُهمۡ  أ ُّ�َ�َ  ْ  ﴾إَِ�ِۡهمۡ  َوُ�ۡقِسُطوٓا

 نیجنگند در د یبا شما نم هک یسانکند از ک ینم شما را منع یتعال یخدا« .]٨[الممتحنة: 

 .»دینکرفتار  با آنان و انصاف با احسان هک تانیھا اند شما را از خانه ردهکن رونیوب
است،  و برخورد دوستانه یظاھر یخلق خوش آن یمعن هک مدارا است سوم، درجه

مقصد از آن،  هک یوقت ز است، از جملهیجا یدر موارد ر مسلمانانیغ با تمام نیا هک
از ضرر و  خود شخص ا ھدف، حفظیباشند،  مھمان ا آنانیباشد،  ینید رساندن دهیفا
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ٓ ﴿:  هیمراد از آ هکشر آنھا باشد،  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ  درجه نینجا، ھمیدرا ﴾ُ�َقٮٰةٗ  ِمۡنُهمۡ  َ�تَُّقوا

د خود را از شر یبخواھ هک یحالمگر در  ستیز نیجا فار مواالتک: با  یعنی.  مداراست
از  ینھ مکمورد از ح نین، ایباشد بنابرا یم ا مواالتمدارا صورت د و چونینکحفظ  آنان

 . است شده یفار مستثنکبا  مواالت
 معامالت و یارگرک مانیا پی ا اجارهی تجارت با آنان هک است معامالت چھارم، درجه

 از آن هک یبجز موقع ز استیجا مسلمانانر یز با غین نیشود. ا انجام و حرفه صنعت
 برسد. مسلمانان عموم به یمعامله، ضرر

بر  . مدعا است نیا گواه ش گر صحابهیو د نیراشد یو خلفا ص خدا رسول عمل
 معامالت یو باق ردهک را ممنوع یفار حربک به اسلحه فقھا فروش هک است اساس نیھم

 . ز استیردن، ھر دوجاکار کشان  برای ا خودیفار ک ار گرفتنک اند. اما به داده را اجازه
 و احسان آنچنان ر مسلمانانیبا غ است نیللعالم رحمه هک ص خدا رسول

در  هک یشود. سال ینم افتی در جھان رشینظ هکنمود  یم یرفتار و خوش یھمدرد
 وطن را از ص حضرت آن هک یدشمنان به ص امبریشد، پ یقحط سال رمهکم هکم
شد  فتح ص امبریپ دست به رمهکم هکم هک یرد و ھنگامک کمکبودند،  ردهک رونیب

 ال ترث�ب«: رد و فرمودکرا آزاد  شدند، ھمه اسالم انیرکلش مغلوب دشمنان و ھمه

 گذشته میوجرا بر مظالم هکد بلیشو ینم دهیشما امروز تنھا بخش یعنی .»ايلوم علي�م
 را به یسک دشمنان با جنگدر  ص حضرت آن ید شد. وقتینخواھ ز سرزنشیخود ن
رفتار  چنان شیاوالد خو با یسک هکردند ک یرفتار م یبا و چنان گرفتند، آن یم اسارت

روا داشتند اما  ص حضرت آن را به نجهکآزار و ش انواع نکیفار و مشرکند. ک ینم
 رد.کن نینفر آنان در حق وقت چیفتاد و ھین یریگ ر انتقامکف به شانیا گاه چیھ

 از گر مسلمانانیمانند د ر مسلمانیازمند غین انیذم یبرا س فاروق عمر حضرت
 صحابه و نیراشد یخلفا هک است مطلب نیا گواه خیرد. تارکمقرر  حقوق المال تیب
ومدارا و  نھا در حد مواساتیا اند؛ ھمه ردهکافراد رفتار  لیقب نیبا ا چگونه ش رامک

 .١»است شده ینھ از آن هک یمواالت بود نه یانسان معامالت
 د:یفرما یم نموده انیرا ب مخلوقات ھمه ط خود بهیمح علم یتعال حق بعد از آن

                                                 
 . صیپور ـ با تلخ نیحس وسفیمحمد از عالمهی فارس ، ترجمه« القرآن معارف«ر یتفس ١
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ْ  إِن قُۡل ﴿ وۡ  ُصُدورُِ�مۡ  ِ�  َما ُ�ُۡفوا
َ
ۗ ٱ َ�ۡعلَۡمهُ  ُ�ۡبُدوهُ  أ ُ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

 ٱ
َ
ُ ٱوَ  �ِض� ۡ� َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]٢٩[آل عمران:  ﴾٢٩قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

 یو ھمدل یاز دوست »شماست یھا نهیرا در س اگر آنچه« ص محمد یا »بگو«
ا ی دیدار پنھان« ستین در آن یتعال حق یرضا هک یاز امور ر آنیا غیفار، کبا  یباطن

 را در آنچه زیو ن«دھد  یشما را جزا م در برابر آن پس »داند یرا م د، خدا آنینک ارشکآش
 رتر از آنیعامتر وفراگ یو ن، علمیبنابرا» داند یاست، م نیرا در زم آنچهو ھا  آسمان

لذا  »تواناست یزیو خداوند برھر چ«د یدار یار مکا آشی را پنھان شما آن هک است یامور
 د شد.یروبرو خواھ او صورت، با مجازات را در آنید زینکن یاو را نافرمان
 د:یگو یم امکاح انیدر ب» ریالمن«ر یتفس صاحب

با  مسلمانان انیو قرارداد م مانیات، از عقد پیاز آ آن و امثال مهیرک هیدو آ نیا -۱
 هک یحال ـ در خزاعه لهیبا قب ص امبر خدایپ هک ند، چنانک ینم ینھ ر آنانیغ

 افرانکفر ک به هک است نیشرط ا یبستند. ول مانیبود ـ پ شیخو کھنوزبر شر
 هک یا یفار حربکبا  و مواالت یدوستباشد. اما  وجود نداشته یباطن تیرضا

با آنھا  یدشمن هکبل ز نبودهیباشند، جا آورده را فراھم آزارمسلمانان اسباب
 . است واجب

فار ک از جستن یاری هک است بر آن لیات، دلیآ نیا هکھا برآنند  کیاز مال یبرخ -۲
 افرکاز  جستن یاریاربعه،  مذاھب روانیشتر پیب ی. ول ستیروا ن در جنگ

 شهیپندار و اند مسلمانان افر، بهک آن هک یدانند، در صورت یز میافر را جاک هیعل
شرط  نیا ز بهیرا ن جستن یاری نیا یھا حت یشافع یباشد. ول داشته یکن

 باشند. از داشتهیآنھا ن یاری به مسلمانان هکاند  دهیگردان مشروط
 از: است عبارت هی. تق است» هیتق« تیبر مشروع لی)، دل۲۸( مهیرک هیآ -۳

 دشمن تینوع بر حسب نیا هکاز شر دشمنان،  ا مالیا آبرو، یجان،  ینگھدار
ا. اگر یدن ا دشمنیاست،  نید ا دشمنی را دشمنیشود؛ ز یم میتقس دو نوع بر

ار کبر آش در آن هکقرار دارد  یانکدر م هک یمسلمان باشد؛ پس نید دشمن
 ھجرت انکم از آن هک است واجب یست، بر ویقادر ن شیخو نید ساختن

 را دارد و اگر از مستضعفان نشیاظھار د ییتوانا در آن هک برود ییجا به ردهک
قدر  فر بماند و بهکدر دار  هک رواست یست، بر وین ھجرت و قادر به است

اظھار موافقت،  نیند، اما اک و موافقت یھمراھ با آنھا در ظاھر امر ضرورت
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 . و اگر دشمن، دشمن متیعز شیخو نید ار ساختنکو آش است رخصت
 احساس ییدر جا شیخو یویامور دن ایمال،  سبب باشد و او به انسان یایدن

 . است واجب یبر و ھجرت زین صورت نیراجح، در ا قول ند، بهکخطر 

ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َ�ِدُ  مَ يَوۡ ﴿ � َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعِملَۡت  مَّ ٗ�َۡ نَّ  لَوۡ  تََودُّ  ُسوٓءٖ  ِمن َعِملَۡت  َوَما �ُّ
َ
 بَۡيَنَها أ

ۥٓ  َمدَۢ  َوَ�ۡيَنُه
َ
رُُ�مُ  بَعِيٗد�ۗ  �أ ُ ٱ َو�َُحّذِ ۥۗ َ�فۡ  �َّ ُ ٱوَ  َسُه  .]٣٠[آل عمران:  ﴾٣٠عَِبادِ لۡ بِٱ رَُءوُفۢ  �َّ

 شده شده، حاضر بکمرت یبد و آنچه آوردهبه جای  یکار نک آنچه یسکھر هک یروز«
د: یگو یم حسن »دور بود یا فاصله«بد  یارھاک »او و آن انیم اشک کند: می ابد و آرزوی یم
روبرو نشود، اما در  شیبد خو ھرگز با عمل هکدارد  دوست از شما در آخرت یکھر «
و خداوند : « رار عبارتکت علت ».برد یم لذت شیخو و او از گناه است سکبرع ا حالیدن

 ھشدار است نیا د برکیز آمده، تأین )۲۸( هیدر آ هک» دارد یبرحذر م شما را از خودش
 ینگردد ول باشد و فراموششان مؤمنان ھوش و گوش زهیآو شهیھشدار بزرگ، ھم نیتا ا

د یتھد نیدارد، ا بر بندگانش هک یا یو مھربان لطف یحال، از رو نیدرع یتعال حق
 رئوف بندگانش و خدا به«گرداند:  یم وستهیپ شیخو رأفت را به د و ھشدار سختیشد

فر کیرا از  آنان هک است بربندگان یتعال حق از رأفت« د:یگو یم یبصر حسن »است
 رئوف خلقش به ند: خداوند متعالیگو یم آن یدر معن یبعض ».دارد یبرحذر م شیخو

رو یدار و پیپا مشیقو نیو د میمستق بر راه آنان هکدارد  دوست است، پس و مھربان
 باشند. اش یامبر گرامیپ

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿  ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ َوٱ ُذنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ َّ� 
 .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

: اگر  یعنی »دیدار اگر خدا را دوست« من یدوست انیمدع به !ص محمد یا »بگو«
 »دینک یرویپ از من پس،«د یو راستگو ھست صادق أ خداوند محبت یدر ادعا حق به

تا خدا « ھستم أ خداوند امبر بر حقیپ من هکد یدان یرا شما میز اسالم در راه

 لذا محبت »است مھربان امرزد و خداوند آمرزندهیرا بر شما ب بدارد و گناھانتان دوستتان
و اثر  است یاز و یو فرمانبردار ص امبریاز پ آنان یرویبر بندگان، اثر پ أ خداوند
ر یثک باشد. ابن یم و رحمت و فضل آمرزش بر او به یو بر بنده، انعام أ خدا محبت

را دارند،  أ خدا محبت یادعا هک یسانک هیعل است یمکمه، حیرک هیآ نیا«د: یگو یم
 شانیامر در ادعا در واقع یسانک نیچن پس». ستندین ص یمحمد قهیاما رھرو طر
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 نیو د یمحمد عتیش، از شریردارخوکگفتار و  در ھمه هک گاه دروغگو ھستند تا آن
 هکند کب یارک سکھر: « است آمده فیشر ثیدر حد هک نند، چنانک یرویپ ص ینبو

 ».است ار مردودک ما نباشد، آن عتیبا شر مطابق
 : گفت هک است شده تیروا / یبصر از حسن مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب

 هکخداوند  سوگند به محمد! یگفتند: ا یم هکبودند  یمردم ص خدا رسول در زمان
فرمود: (بگو: اگر  نازل یتعال حق هکبود  . ھمان میدار یم او را دوست متعال ما ذات

 د...).ینک یرویپ د، از منیدار خدا را دوست

ْ  قُۡل ﴿  ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  �َّ ْ فَإِن تََولَّوۡ  لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا  .]٣٢[آل عمران:  ﴾٣٢َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ

 شیمر و نواھاوا در تمام »دینک امبر او را اطاعتیخدا و پ« !ص محمد یا »بگو«
خداوند  قطعا« هکخدا و رسولش، بدانند  و محبت از اطاعت »شدند گردانیاگر رو پس«
 نیدھد. ا یخودقرارم را مورد خشم آمرزد و آنان ینم بر آنان »ندارد را دوست افرانک
 . فراستک ص یمحمد و روش از راه مخالفت هک است آنبر  لیدل هیآ

َ ٱ إِنَّ ﴿ [آل  ﴾٣٣َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َ�َ  ِعۡمَ�ٰنَ  َوَءاَل  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َوَءاَل  اَءاَدَم َونُوحٗ  َطَ�ٰٓ ۡص ٱ �َّ
 .]٣٣عمران: 

 اسالم نیمورد پسندش، د نید هک پرداخت قیحقا نیا انیب به سبحان یخدا چون
و  اطاعت او، جز با به سک چیھ محبت هکباشد  یم برحقش امبریپ ص و محمد است

 و تورات لیانج یتابھاک اھل ند و اختالفک یدا نمیپ صدق اش دهیامبر برگزیپ نیاز ا یرویپ
؛  است ص امبریپ نیو حسد با اأ  ار خداکاز ان فقط وفقط برخاسته قت، ھمیحق نیدر ا

 تیب او از اھل هکپردازد  یم قتیحق نیا انیو ب ÷  یسیع رسالت اثبات به نونکا
است،  یو از مخلوقات یا افتهی تیترب مخلوق حال نیو در ع رسالت نبوت، از معدن

 مقدمه نیبا ا قتیحق نیا انی. و ب ستیسزاوارن یو سین، غلو و افراط در تقدیبنابرا
 انیجھانرا بر  عمران و خاندان میابراھ وخاندان و نوح خداوند آدم نیقی به«شود:  یآغاز م

د. یبرگز نبوت به انیجھان انیرا از م ‡ ایانب قافله نیا أ : خداوند یعنی »دیبرگز
 به دنشیبشر است، و بر گز او پدر ھمه هک است آن یبرا یادآوری به ÷  ص آدمیتخص

 شیخو د، در او از روحیآفر شیخو فکیبال دست به او را یتعال حق هک است یمعن نیا
 میاء را تعلیاش ھمهھای  نام او در افگند، به سجده او به یبرا را شیخو د، فرشتگانیدم

 است جھت ز بدانین ÷  ر نوحکد. ذیگردان نکسا شیخو نیبر بھشت داد و او را به
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 انیبا طغ و مبارزه کشر دفع یبرا یالھ ختهیامبر برانگیپ نیاول و یثان او آدم هک
 امبرانیاز پ یاریو بس ص خدا رسول هک است نیا یبرا ÷  میابراھ ر آلکباشد. ذ یم
 ÷  یسیع هک است نیا یبرا عمران ر آلکاند. و ذ شده ختهیبرانگ خاندان نیگر، از اید

 یخدا . پس است ‡ یسیو مادر ع م، دختر عمرانیرا مریز است خاندان نیاز ا
از  ا و رسلیانب تمام هکرد کاد ی سبب ا بدانا: مخصوصیانب انیرا از م گروه نیا متعال،

 .شانندیا نسل

ُ َوٱ َ�ۡعٖض�  ِمنۢ  َ�ۡعُضَها ُذّرِ�َّ�﴿   .]٣٤[آل عمران:  ﴾٣٤َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ

 دایگر پید یاز بعض از آنان یبودند بعض ینسل« ‡ ایانب »جماعت نیاکه  حالی در«

از تبار  ز،ید نیو توح و اخالص و عمل تیاز آنان، در ن یبرخ هک در نسب، چنان »شده
 به داناست را، سخنانشان شنواست »داناست یو خداوند شنوا«گر بودند ید یبرخ

 . شانیا احوال

ُت مۡ ٱ قَالَِت  إِذۡ ﴿ 
َ
ٗر� َ�ۡطِ�  ِ�  َما لََك  نََذۡرُت  إِّ�ِ  َرّبِ  َ�ٰنَ ِعمۡ  َرأ �  َ�تََقبَّۡل  ُ�َرَّ ٓ  إِنََّك  ِمّ�ِ

نَت 
َ
ِميعُ ٱ أ  .]٣٥[آل عمران:  ﴾٣٥َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

دارم،  خود مکدر ش : پروردگارا، آنچه گفت«بود  حنه نامش هک »عمران زن هک گاه آن«

 خالصانه ،ییایدن و مشغله »دیتا آزاد از ھر ق« عبادتت ی: برا یعنی »ردمکنذر تو 
نگرداند  مشغول خود ا او را بهیاز امور دن یزیو چ »باشد« معبدت پرستشگر تو و خادم

 یشنو یرا م میدعا »ییدانا یتو شنوا هک« دارم در رحم هکنذر را  نیا »ریبپذ از من پس«
مادر  حنه«د: یگو یم اسحاق ازمحمدبن نقل ر بهیثک . ابن ییدانا ام مخلصانه تین و به

 جوجه هکد یرا د یا پرنده یشد، روز ینم باردار هکبود  یـ زن ـ ھمسر عمران میمر
 داشت، پس یم یفرزند او ھم اشک هکرد کآرزو  ھنگام نیزند، در ا یرا صدا م شیخو
او از  جهینمود و در نت را اجابت شیدعا یتعال حق رد وکدعا  یتعال حق بارگاه به

...).  ردمکخود دارم، نذر تو  مکدر ش نچهآ : (پروردگارا! گفت گاه باردار شد، آن شوھرش
 د از نذر پدریبا ز بود و فرزند ھمیجا عتشانیفرزند در شر ردنکنذر  هک میشو یادآور می

 رد.ک یم و مادراطاعت

ا َوَضَعتۡ ﴿  ٓ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَالَۡت  َهافَلَمَّ نَ�ٰ  َوَضۡعتَُها
ُ
ُ َوٱ أ عۡ  �َّ

َ
 َولَيَۡس  َوَضَعۡت  بَِما لَمُ أ

َكرُ ٱ  ٱكَ  �َّ
ُ
�ۡ � يۡ  نَ�ٰ ٓ  َمۡر�َمَ  تَُها�ّ�ِ َسمَّ ِ�يُذَها �ّ�ِ

ُ
يۡ ٱ مِنَ  َوذُّرِ�َّتََها بَِك  أ  َ�ٰنِ لشَّ

 .]٣٦[آل عمران:  ﴾٣٦لرَِّجيمِ ٱ
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 عمران زن حنه »ام دختر زاده من نهیھرآ : پروردگارا! را بزاد، گفت فرزندش چون پس«
ر کدوار بود ونزد خود فیرا ام را آنچهیشد ز خورد و محزون فرزند دختر افسوس ادناز ز

او  آنچه و خدا به« بود نگشته فرزند پسر ـ محقق زادن یعنیبود ـ  ردهک یزیر و برنامه
نوزاد دختر  آن شأن بزرگداشت لیبر سب سبحان یخدا المکاز  نیا »د، داناتر استییزا
و  دختر، محزون د از زادنی: نبا هک ھست مادرش به قتیحق نیا ـ و اعالم میمر یعنیـ 

و  تیـ را آ ÷  یسیـ ع و فرزندش یدختر و نیا یزود متأثر باشد، چه، پروردگار به
 از سخن نیا »ستیو پسر مانند دختر ن«د یخواھدگردان انیجھان ھمه یبرا یا نشانه

نذر  یبرا هکرا  ی: پسر یعنیباشد.  یم وحزنش اظھار حسرت و دنباله میمادر مر
 ستیباشد، مانند دختر ن یمسجداالقص خادم هک خواستم یم و من داشت یستگیشا
 و من«ندارد  املک یآمادگ یخدمتگزار نیا یگر، براید یو از جھات یرومندیه از نظر نک

د: یگو یر میثک ار پروردگار. ابنک: خدمت یعنی، یعبر زبان به میمر »نھادم میرا مر نامش
 هک چنان». است یفرزند در روز تولد و ینامگذار ز بودنیبر جا لیمه، دلیرک هیآ نیا«
 ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیرا در حدیز است شده ز ثابتین در سنت مکح نیا

 ».نھادم نام میپدرم، ابراھ نام او را به هکمتولد شد  میبرا یفرزند امشب«فرمودند: 
را از  یو من، او و نسل نهیآ و ھر«داد:  ادامه نیچن شیخو یدعا به میمادر مر گاه آن

قادر  او و فرزندانش بر اغوا نمودن طانیتا ش »نمک یتو م در پناه ملعون طانیشر ش
:  است آمده فیشر ثیرا در حدید زیگردان مستجابرا  شیدعا نیا أ نباشد. و خداوند

جز  کند، می مساس والدتش او را در ھنگام طانیشاینکه  مگر ستین ینوزاد چیھ«
 ».و پسرش میمر

�َبَتَها َ�َتَقبَّلََها َر�َُّها بَِقُبوٍل َحَسنٖ ﴿
َ
لََها َحَسٗنا َ�َباتًا َوأ ۖ  َوَ�فَّ  َعلَۡيَها َدَخَل  ُ�ََّما َزَ�رِ�َّا

ۡ ٱ َزَ�رِ�َّا ۖ وََجَد ِعنَدَها رِزۡ  ِمۡحَراَب ل ٰ  َ�َٰمۡر�َمُ  قَاَل  ٗقا َّ�
َ
ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َ�َٰذ�ۖ  لَكِ  � إِنَّ  �َّ

َ ٱ  .]٣٧[آل عمران:  ﴾٣٧ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  �ََشآءُ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ
 و یکن یدنیبالاو را  ساخت و بالنده یکن یرد قبولک را قبول میپروردگار، مر پس«

سرور و  م، دختریمر«د: یگو یم قتاده »او برگماشت«امور  و اداره »یسرپرست ا را بهیرکز
 علما و جھت، نیدر نماز بود، از ا امامشان پدرش را عمرانیبود ز قوم یشوایپ

 نیحاضرنبود تا ا از آنانیک  ھیچ شدند و یاز و یسرپرست داوطلب ھمهشان  کشی
دادند  تن یشک قرعه به یو سرپرست نییتع یبرا ببخشد، سرانجام یگرید از را بهیامت
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ا یرکز هکبود  سان نیـ برآمد و بد میمر ا شوھر خالهیا ـ شوھرخواھر، یرکز نام به و قرعه
 »شد یاو وارد م بر ا در محرابیرکز هکبار  ھر«». گرفت را بر عھده یو تیو ترب یسرپرست
باال  بر آن کوچک ینردبان لهیوس دارد و به یدر هک است در جلو معبد یوانی: ا محراب

 در معبد ھستند پنھان هک یسانکد یباشد، از د قرار داشته درآنکه  کسی روند و یم
» مذبح« آن به تابک . و اھل است نشستن یبرا گاهیجا نیتر یماند، لذا محراب،گرام یم
 کینزد او خورا«:  رفت یم مینزد مر محراب به ÷ ایرکز هک! ھر بار  یند.آریگو یم

 آمده است اتی. در روا افتی یم یھا را نزد و کیخورا از انواع ی: نوع یعنی »افتی یم
 تابستان وهیو م تابستان را در فصل زمستان وهیشد، م یوارد م یا بر ویرکز : چون است

ا یاول رامتک لیخود دل نیا«د: یگو یر میثک . ابن افتی یم ینزد و زمستان را در فصل
تو  یجا براکاز  نیا ! میمر ی: ا گفت«:  افتی یھا را نزد و وهیم نیا ایرکز و چون». باشد یم

 نیا«:  گفت در پاسخ» میمر«ز بود ین یسالکو خش یقحط زمان، زمان و آن ؟« است آمده

و استبعاد ندارد، چرا  یشگفت یجا ھا نزد من وهیم نیا دنیلذا، د »از نزد خداوند است
 آن و موسم فصل ھنگام به »دبخش یم یروز حساب یبخواھد، ب سکھر خدا به« هک

 . آن و بدون یروز

نَك  ِمن ِ�  قَاَل َرّبِ َهۡب  ۥۖ ُهَنالَِك َدَ� َزَ�رِ�َّا َر�َّهُ ﴿  ُ ۖ  ُذّرِ�َّةٗ  �َّ  َسِميعُ  إِنََّك  َطّيَِبًة
َ�ٓ ٱ  .]٣٨[آل عمران:  ﴾٣٨ءِ �ُّ

 نیا بود و با مشاھده ستادهیا مینزد مر ایرکز هک یانکم نی: در ا یعنی »آنجا بود«
 فرزند افتاد، ھرچند خود و طمع شوق ز بهیاو ن هکبود  میمر یبرا و مقامات حاالت

 درگاه ا بهیرکز هک«آنجا بود  ! ینازا بود. آر یر زنیز پین ھنسال، و زنشک یرمردیپ
ن، کعطا دهیو پسند کپا یاز نزد خود فرزند من : پروردگارا! به رد و گفتکدعا  پروردگارش

 هکبرد،  یپ قتیحق نیا به درنگ یا بیرکز ! ی. آر آن رندهیو پذ »ییدعا یتو شنوا هک
قادراست،  میمر یبرا یبھشت یھا وهیم نیچن نمودن فراھم به هک ییخدا ھمان

 . زتواناستین مینازا و عق یو زن ھنسالک یرمردیفرزند از پ د آوردنید بر پدیترد یب

ۡ ٱ هُ َ�َناَدتۡ ﴿  ٓ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل ۡ ٱ ِ�  يَُصّ�ِ  �ِمٞ َوُهَو قَا نَّ  ِمۡحَراِب ل
َ
َ ٱأ َُك �َِيحۡ  �َّ قَۢ� َيٰ يُبَّ�ِ  ُمَصّدِ

ِ ٱ ّمِنَ  بَِ�لَِمةٖ  ا وََحُصوٗر� اوََسّيِدٗ  �َّ ٰلِِح�َ ٱ ّمِنَ  َونَبِّيٗ  .]٣٩[آل عمران:  ﴾٣٩ل�َّ
 به »دادند شیندا فرشتگانبود،  ستادهینماز ا به در محراب هک یدرحال گاه آن«

 مژده ییحی«تولد  »خداوند تو را به هک« است ÷  لی: مراد از فرشتگان، جبرئ یقول
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 یا لمهک« تیحقان »نندهک قیتصد هک«بود » وحنای« لیدر انج ییحی اسم »دھد یم

 لمهک«را ÷  یسی. ع است ÷  یسیع نندهک قی: تصد یعنی »للها از جانب است
 هکبود  نیوجود آمد.چن به سبحان یخدا یاز سو» نک« لمهکرا او با یدند زینام» للها
در  ÷  یسیداد، وع مژده ÷  یسیع بعثت بودن یکنزد ا آمد و بهیدن به ÷  ییحی

 یسک نیاول و ÷  یسیع پسرخاله ییحی هک میشو یادآور میشد.  مبعوث یو زمان
 »و حصور استد یس« ییحی نیرد. ھمچنک قشیآورد و تصد مانیا یو به هکبود 

و  ادتیس شیخو ، بر قومیارکزیو پرھ ی، بزرگواریبا بردبار هک است یسکد: یس
 ! ی. آر است زندهیاز زنان، خوددار و پرھ هک است یسکحصور:  کند. می یسرور

 ربتمقا با آنان گر مردانیمحصور بود و مانند د زنان به یکیاز نزد ÷  ییحی
نفس، خود  زھد و عفت یا از رویار قادر نبود، ک نیبر ا هک آن سبب ا بهیرد، ک ینم

 . داشت یار باز مک نیرا از ا
 به از زنان، ییحی یریگ نارهک هک بدان«د: یگو یم» شفاء« تابکدر  اضیع یقاض

‡  ایانب شأن قیال هک است یا صهینق نیرا ایز نداشت یمرد او آلت هکنبود  آن سبب
باز  گناه به یکیازنزد ییبود، گو معصوم گناھاناو از  هک است نیا آن یمعنا هکست، بلین

 ضیفرا هک است یامبری: او پ یعنی »است ستگانیاز شا یامبریپ« ییحی »و«». شد یم داشته
بعد از  ÷  ییحیدر مورد  مژده نیدوم نیا کند. می را ادا مردم و حقوق یالھ فیالکو ت

 . است یتولد و به بشارت

ٰ يَُ�وُن ﴿  َّ�
َ
ِ� مۡ ٱوَ  ِكَ�ُ لۡ ٱ بَلََغِ�َ  َوقَدۡ  ِ� ُغَ�ٰمٞ قَاَل َرّبِ �

َ
ۖ  َرأ ُ ٱ َكَ�ٰلَِك  قَاَل  َ�قِرٞ َّ� 

 .]٤٠[آل عمران:  ﴾٤٠�ََشآءُ  َما َعُل َ�فۡ 
باال  ام یریپ هک یباشد درحال یمرا پسر چگونه : پروردگارا! گفت«سالمند بود  هکا یرکز

 »و« . عمرداشت سال ستیا صد و بیاو نود،  هکند ی. گو ام گشته ھنسالکو  »است گرفته
 بودن، مانع میعق : یعنید، یزا ینم هک است یعاقر: زن »عاقر است زنم« حال نیدرع
فرزند را از خود و  آمدن وجود ا بهیرکب، زیترت نیا شود. به یم یو دارشدن بچه

وجود  به یمرد و زن نیچن فرزند از هککند  می مکح را عادتیز دور پنداشت ھمسرش
 یارھاکاز  »ندک یبخواھد مھرچه  است، خدا نیھمچن« پروردگار متعال »گفت«د یاین

 ا!یرکز ی. پس، ا ستیدشوار ن یارک چیھ یو قدرت شگاهیآور، و در پ و شگفت بیعج
 ؟ یپندار ید میار را بعک نیچرا ا
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ٓ  َعلجۡ ٱقَاَل َرّبِ ﴿  ِ�ّ  ۖ �َّ  َءاَ�ُتَك  قَاَل  َءايَٗة
َ
يَّاٍ� إِ�َّ َرمۡ  �َّاَس ٱ تَُ�ّلِمَ  �

َ
 ُكرذۡ َوٱ ٗز�ۗ ثََ�َٰثَة �

�ََّك َكثِ�ٗ   .]٤١[آل عمران:  ﴾٤١بَۡ�ٰرِ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ بِٱ وََسّبِحۡ  �رَّ
گاه زنم از باردار شدن با آن هک »قرار ده یا نشانه من یبرا : پروردگارا! گفت«ا یرکز  آ
 سه هک است نیا ات نشانهفرمود: « نمک ر تو دنبالکو ش را با سپاس نعمت نیو ا شوم

و  حیصح هک باآنروز ـ  سه نی: در ا یعنی »رمز جز به ییگو سخن با مردم یتوان یروز نم
.  یشو یم ازداشتهب ھا ـ شیایار و نکاز اذ ـ اما نه با مردم گفتن ـ از سخن یھست سالم
بر  هک ینعمت رانهکش به روز سه نیا در ایرکقرار داد تا ز آن یرا برا نشانه نیا یتعال حق

با  نمودن گرداند. رمز: اشاره فارغ یر وکذ یامال خود را براکاست،  داشته یارزان یو
از  »و شامگاھان نکاد یار یرا بس پروردگارت و« ا دستھاستیا ابروھا، یا چشمھا، یلبھا، 

 حیاو را تسب« تا چاشتگاه صبح از طلوع »وبامدادان« آن د تا غروبیخورش زوال ھنگام
از  خداوند متعال سیو تقد هیتنز را در آنید زینام حیبگزار. نماز راتسب و نماز »یگو
 . ھاست بیھا و ع یبد

ۡ ٱ قَالَِت  �ذۡ ﴿  َ ٱ إِنَّ  �َمُ َ�َٰمرۡ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل َرِك وَ  َطَفٮِٰك ۡص ٱ �َّ ٓ  َطَفٮِٰك ۡص ٱَوَطهَّ ٰ �َِسا  ءِ َ�َ
 .]٤٢[آل عمران:  ﴾٤٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ

اینکه  یبرا »دهیخداوند تو را برگز ! میمر یگفتند: ا فرشتگان هکرا  یھنگام نکاد یو «
 آمده س انس تیروا به فیشر ثیح، بلند و برتر گرداند. در حدیمس را با والدت نامت
دختر  میمر اند؛ چھار تن جھان زنان نیبھتر«فرمودند:  ص خدا رسول هک است

. »ص خدا دختر رسول لد و فاطمهیدختر خو جهیفرعون، خد زن هیعمران، آس
 مالک هیپا به یاریبس سانک از مردان: « است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن

 هیپا به گرید یسک فرعون زن هیو آس دختر عمران میر از مریغ اند، اما از زنان دهیرس
بر  گوشت آب یبرتر ر زنان، ھمچونیبر سا شهیعا یو برتر ده، و ھمانا فضلینرس مالک

و  یحس یھایدیپل ا از ھمهیفر، کاز  میمر یتورا ا »ساخته کو پا«». ر غذاھاستیسا
شده،  دهیدوبار برگز ÷  میمر . پس امتیتا روز ق »دهیبرگز جھان و تو را بر زنان« یمعنو
ا ی.  جھان زنان بر تمام یو نشیگز یگریح، و دیمس والدت یبرا یو نشیگز یکی

 ؛ متولدشدن دوم نشیو گز المقدس تیب یخدمتگزار به یو رفتنی؛ پذ اول نشیگز
 . است یاز و یامبریپ

ٰكِعِ�َ ٱَمَع  َكِ� رۡ ٱوَ  ُجِديسۡ ٱلَِرّ�ِِك وَ  ُنِ� �ۡ ٱ َ�مُ َ�َٰمرۡ ﴿   .]٤٣[آل عمران:  ﴾٤٣ل�َّ
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 و فروتن خاشع شیخو یخدا ی: برا یعنی »فرمانبردار پروردگار خود باش ! میمر یا«
 یبا فروتن ھمراه : طاعت . قنوت گردان یطوالنرا  امیق و نماز بگزار و در نمازت باش
ادا  نمازگزاران : نماز را با جماعت یعنی »نک وعکر نندگانک وعکو با ر نک و سجده« است

 . ینمازنگزار با آنان ھمراه هکنماز بگزار، ھرچند  ا ھمانند آنانی.  نک

�َبآءِ  َ�ٰلَِك ِمنۡ ﴿ 
َ
يِۡهمۡ  ُكنَت  َوَما َكۚ نُوِحيهِ إَِ�ۡ  َغۡيبِ لۡ ٱ أ ۡقَ�َٰمُهمۡ  يُۡلُقونَ  إِذۡ  َ�َ

َ
ُهمۡ  أ ُّ�

َ
� 

يِۡهمۡ  ُكنَت  َوَما َمۡر�َمَ  يَۡ�ُفُل   .]٤٤[آل عمران:  ﴾٤٤َ�َۡتِصُمونَ  إِذۡ  َ�َ

 است بیاز اخبار غ« میخبر داد اتیآ نیتو در ا به هک یامور »نیا« !ص محمد یا
: در  ینعی »و تو در نزد آنان« یا بوده بیآنھا غا و تو از مشاھده »مینک یم یبر تو وح هک

 یراسرپرست میمر کمیداک هکرا انداختند  شانیقلمھا هک گاه ، آنینبود« حضور آنان
 تیدرامر ترب »ردندک یم شکشمکگر یکدیبا  هک یھنگام ینبود نند و تو در نزد آنانک

 قرعه سرانجام آنان« د:یگو یم رمهکرد؟ عیگبر عھده  را یو حضانت یسک چه هکم، یمر
 قلم هکشرط  نیا انداختند، به (نھر اردن) یجار را در آب قرعه یو قلمھا ردهک یشک

 یقلمھا است، پس میمر نشد، اوسرپرست روان ستاد و با آبیا در آب هکھرکس 

ھا  حنهص نیتو درا !ص امبریپ یا یآر .»شد روان ا، در آبیرکز ، بجز قلمیھمگ
 امور باخبر ساخت، چون نیاز ا شیخو یوح را با تو أ خداوند هک، بلیحاضر نبود

 یا با نصاریخواندند،  یرا م لیانج هک ینبود یسانکتو از  هکدارند  اذعان ھمگان
تو در  یو راست صدق لیامور، دل نیاز ا دادنت خبر داشتند، پس ینیو ھمنش معاشرت

 . است رسالت یادعا

ۡ ٱ قَالَِت  إِذۡ ﴿ َ ٱ إِنَّ  �َمُ َ�َٰمرۡ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل ُِك بَِ�لَِمةٖ  �َّ ۡ ٱ ُمهُ سۡ ٱ ّمِۡنهُ  يُبَّ�ِ  نُ �ۡ ٱِعيَ�  َمِسيحُ ل
�ۡ ٱ ِ�  وَِجيٗها َ�مَ َمرۡ  ۡ ٱَوِمَن  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ �ِ�َ ل  .]٤٥[آل عمران:  ﴾٤٥ُمَقرَّ

خود  از جانب یا لمهک خداوند تو را به ! میمر یگفتند: ا فرشتگان هکبود  نیچن«

 یعنیوجود آمد. به» نک« لمهکبا  هک است ÷  یسیخود ع لمهک نیا »دھد یم بشارت
 حیاو مس نام هک«وجود آمد  به ÷  یسی، و ع»موجود شو : نک«فرمود:  أ خداوند

 شیخو دست را با یماریب چی: ھ هکشد  دهینام» حیمس« آن سبب به ÷  یسیع »است
 احتیار سیبس هک سبب ا بدانی.  افتی یمار شفا میب آناینکه  رد، مگرک ینم مساس

 ی: بر او روغن یعنیقرارگرفت،  مورد مساس» تکبر« او خود به هک سبب ا بدانیرد. ک یم
فرزند  یسیع«:  رخداوند متعالیتعب نیشود. ا یم دهیمال ‡ ایبر انب هکشد  دهیمال
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نبود،  یو ر نامکذ به یازیا نو ظاھر است میخود مر المک مخاطب هک با وجود آن »میمر
 ، و بهشود یپدر متولد م بدون ÷  یسیع هک است قتیحق نیا به دادن توجه یبرا
 یسک:  هیوج »است هیوج ا و آخرتیو در دن« شد داده نسبت مادرش او به لیدل نیھم

 به و در آخرت نبوت ا بهیدر دن ÷  یسیع وجاھت باشد. رامتکو  جاه یدارا هک است
 ».است« یالھ بارگاه »و ازمقربان« است و علو درجه شفاعت

ۡ ٱِ�  �َّاَس ٱَوُ�َ�ّلُِم ﴿  ٰلِِح�َ ٱ َوِمنَ  ٗ� َوَ�هۡ  َمۡهدِ ل  .]٤٦[آل عمران:  ﴾٤٦ل�َّ
 با مردم« و رسالت یوح به »یانسالیو در م«اعجاز  به »و او در گھواره«

 است یسال انی: م ھلک.  اوست یرخوارگیش در دوران طفل مھد: گھواره »دیگو یم سخن
 .پس است أ خدا ستهیو شا صالح از بندگان ÷  یسی: ع یعنی »است ستگانیو از شا«
ھولت، ک سن به یو دنیدر گھواره، رس یو گفتن ، سخن÷  یسیع : والدت بشارت نیا

 از زمره یو از وجاھت، بودن یو ی، برخوردارأ  خدا ستهیشا از بندگان یو بودن
 رد.یگ یدربر م یرا، جملگ امبرانیاز شمار پ یو علما و بودن

ٰ  َرّبِ  قَالَۡت ﴿  َّ�
َ
ۖ  َ�ۡمَسۡسِ�  َولَمۡ  َوَ�ٞ  ِ�  يَُ�ونُ  � ُ ٱ َكَ�ٰلِِك  قَاَل  �ََ�ٞ ۚ  َما لُقُ َ�ۡ  �َّ  إِذَا �ََشآُء

ۡمٗر� قََ�ٰٓ 
َ
َما أ  .]٤٧[آل عمران:  ﴾٤٧ُ�ن َ�يَُكونُ  َ�ُۥ َ�ُقوُل  فَإِ�َّ

 من به یبشر چیھ هک باشد، با آن یفرزند میبرا چگونه : پروردگارا! گفت میمر«
باشد،  پدرش هک یمرد تولد فرزند را بدون میمر هکاز آنجا  ؟»است نزده دست

 یمعمول، فرزند وهیش به یاز و هک د پنداشتید، بعید عادت خرق متضمن
را  ھرچه سان نیفرمود: خداوند بد« یو در پاسخ یتعال د. اما حقیآ ایدن به گونه نیبد

د: موجود یگو یم آن گرفت، فقط به تعلق یارک او به اراده ند، چونیآفر یبخواھد م
مگر  ستین نیو ا یتکو حر وششکار و ک بدون »شود یموجود م درنگ یب شو،پس

 . یتعال حق قدرت مالک سبب به

 .]٤٨[آل عمران:  ﴾٤٨ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  َرٮٰةَ �َّوۡ ٱوَ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱَوُ�َعّلُِمُه ﴿ 
 یسندگی: خط ونو تابکمراد از  »آموزد یم لیو انج توراتو  متکو ح تابکاو  و به«
 یارکھر  ر در امور، بانھادنیتدب و حسن فھم و قوت نافع : علم متکو مراد از ح است

 . است آن مناسب گاهیدر جا

ٰٓءِيَل  َورَُسوً� إَِ�ٰ بَِ�ٓ ﴿ ّ�ِ  إِۡسَ�
َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن يَةٖ � ِجۡئُتُ�م قَدۡ  � ٓ  رَّ ِ�ّ

َ
ۡخلُقُ  �

َ
 ّمِنَ  لَُ�م أ

ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱ ۢ  لطَّ نُفُخ �ِيهِ َ�َيُكوُن َطۡ�َ
َ
ِۖ ٱ �ِإِۡذنِ  �فَأ بۡ  �َّ

ُ
 ٱ رِئُ َو�

َ
 ٱوَ  ۡ�َمهَ ۡ�

َ
ۡ�ِ  بَۡرَص ۡ�

ُ
 َوأ
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ۡ ٱ ِۖ ٱ نِ �ِإِذۡ  َمۡوَ�ٰ ل َّ�  
ۡ
نَّبِئُُ�م بَِما تَأ

ُ
ِخُرونَ  َوَما ُ�لُونَ َو�  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ُ�ُيوتُِ�مۚۡ  ِ�  تَدَّ

ۡؤمِنِ�َ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ   .]٤٩[آل عمران:  ﴾٤٩مُّ

 فرستد، ھمراه یم »لیاسرائ یبن یسو به یامبریپ« عنوان را به ÷  یسیع »و«
 »ام آورده یا شما معجزه یبرا پروردگارتان یاز سو من«:  است نیا آن مضمون هک یامیباپ
ر یغ یسو به ÷  یسیع هک میشو یادآور می.  شیخو بر نبوت یا نشانه عنوان به
 یردند، او برخک بیذکار و تکاو را ان آنان هکبود، مگر از آنجا  نشده فرستاده لیاسرائ یبن

 گاه آن ١فرستاد. هکیانطا یاھال گر، چونید یاز امتھا یبعض یسو را به روانشیاز پ
 »پرنده أتیھ به یزیچ شما یبرا از گل من«:  گفت شیخو معجزه در شرح ÷  یسیع
جاندار  »یا پرنده دمم، پس یم در آن گاه سازم، آن یم« پرنده أتیو ھ لک: مانند ش یعنی
نبود، أل  یخدا : اگر اذن یعنی »یالھ اذن به«پرد  یم ر پرندگانیو مانند سا »شود یم«

 هکبود  سبحان یخدا فعل به نشیقت، آفریدرحق نداشت، پس دنیپر قدرت مخلوق آن
در آن، از  دنیو دم گل ساختن ن، برابریرد بنابراک یاجرام ÷  یسیع دست را به آن
 »بخشم یرا بھبود م سیمادرزاد و پ ینایو ناب«بود أل  یاز خدا نشیو آفر ÷  یسیع
 بدن بر پوست هک است یدیسف یھا هکاز ل و عبارت معروف است یا عارضه یسیپ

 نیرد، اکاد ی یماریدو ب نیفقط از ا سبحان یخدااینکه  لیدل شود. یظاھر م انسان
 زنده یالھ اذن را به و مردگان«ابند ی یبھبود نم معالجه غالبا به یماریب دو نیا هک است

 البته »دھم یشما خبر م د، بهینک یم رهیذخ تانیھا د و در خانهیخور یم آنچه و از نمک یم
خورد،  یم اش ا در خانهی کند، می رهیذخ اش در خانه انسان هک برآنچه قاعدتا مردم
گاھ  »نیمسلما در ا«بود  ÷  یسیع یبرا یا خود، معجزه نیا نند، پسک یدانمیپ یآ

 اتیو آ »دیباش اگر مؤمن« من رسالت بر صدق »است یا شما نشانه یبرا« معجزات
 د.ینک قیرا تصد یالھ روشن

قٗ ﴿  ِحلَّ لَُ�م َ�عۡ  َرٮٰةِ �َّوۡ ٱ مِنَ  يََديَّ  َ�ۡ�َ  لَِّما اَوُمَصّدِ
ُ
ِيٱ َض َوِ�  ُ�مۚۡ ُحّرَِم َعلَيۡ  �َّ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن يَةٖ � وَِجۡئُتُ�م ْ فَٱ رَّ ُقوا َ ٱ �َّ ِطيُعونِ  �َّ
َ
 .]٥٠[آل عمران:  ﴾٥٠َوأ

 نازل »از من شیپ هک باشم تورات نندهک قیتصد«تا  ام : آمده گفت ÷  یسیع »و«
را  یو اوصاف و داده بشارت ÷  یسیع بعثت به تورات هک: از آنجا  یعنی »است« شده

                                                 
 ».۱۲ـ  ۲۷ سی« سوره د بهینک نگاه -١
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ادآور ی.  است تورات یبرا یقیقت، تصدیدر حق ÷  یسیع بعثت است، پس ردهک انیب
 آنھا مأمور نشده نسخ به هک ییزھایچ را در آن تورات امکاح ÷  یسیع هک میشو یم

از  یا و تا پاره« قرار داشت تورات قیتصد یخود در راستا نیا هکرد، ک یم تیبود، رعا

تا  شدم ختهیبرانگ : ھمچنان یعنی »نمک شما حالل یشده، برا حرام بر شما هکرا  آنچه
 بود، چون دهیگردان بر شما حرام درتورات أ خداوند هکرا  ییزھایچ از آن یبعض
 به أ خداوند هکرا  یاز محرمات آن ریوغ ناخن یدارا وانیو ھر ح واناتیح یچرب

.  گردانم بود، بر شما حالل گرفته سخت آنھا برآنان میل، با تحریاسرائ یبن هیمنظور تنب
احبار  هکتورات، بل نه هکشد  دهیگردان حالل انیھودی بر ییزھایاند: فقط چ گفته یبعض

 یا شما معجزه یبرا پروردگارتان و از جانب«بودند  ساخته حرام ھود خود بر آنانی

د و یتوح به دهیعق هکنم، یدر د »دینک د و مرا اطاعتینکپروا  از خداوند ام، پس آورده
 . است یتعال حق یگانگی

َ ٱإِنَّ ﴿ ۚ �ۡ فَٱ َرّ�ِ َوَر�ُُّ�مۡ  �َّ ۡستَقِيمٞ  َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط  ُبُدوهُ  .]٥١[آل عمران:  ﴾٥١مُّ
 راست راه هکد یاو را بپرست و پروردگار شماست، پس گمان، خداوند پروردگار من یب«

 نظر دارند. اتفاق راه نیا مودنیبر پ امبرانیپ و تمام »است نیھم
 یرو ادهیست، لذا زین پروردگارشان هکرد ک صراحتا اعالم ÷  یسیب، عیترت نیا به
باشد،  یخدا م از سه یکیاو اینکه  یو ادعا آسمان به بعد از بردنش یدر مورد و ینصار
شما  هک م، چنانیخدا ز بندهین : من خود گفت ÷  یسیع هکست، بلین شیب بھتان یک

 رند؟یگ یم ییخدا را به ÷  یسیع یگر چرا نصارید د، پسیخدا ھست بندگان یھمگ

 ﴿ ٓ ا َحسَّ  فَلَمَّ
َ
نَصارِيٓ  قَاَل َمنۡ  ُ�ۡفرَ لۡ ٱ ِمۡنُهمُ  ِعيَ�ٰ  أ

َ
ِۖ ٱ إَِ�  أ  نُ َ�ۡ  َوارِ�ُّونَ �َۡ ٱقَاَل  �َّ

نَصارُ 
َ
ِ ٱ أ َّ�  ِ ِ ٱَءاَمنَّا ب نَّا ُمسۡ  َهدۡ شۡ ٱوَ  �َّ

َ
 .]٥٢[آل عمران:  ﴾٥٢لُِمونَ بِ�

 چیھ در آن هک یعلم به : دانست یعنی »ردکفر ک احساس از آنان یسیع چون پس«
 ار گرفتنک شود. به یم کدر حواس لهیوس به هک آنچه افتیدر ست، ھمچونین یا شبھه

:  گفت« ھنگام نی! اودر ا یقت، آریحق نه ، مجاز استیامور معنو کدر ادرا »احساس«
.  است اورانیو  ارانی یمعن ر، بهینص انصار: جمع ؟»اند یسانک خدا چه در راه انصار من

 یسانک چه مردم به یو امیپ ورساندن أ خداوند یسو به در دعوت من ارانی:  یعنی
گفتند: «بودند  ÷  یسیع یکنزد ومقربان مرد از شاگردان دوازده هک »ونیحوار«اند؟ 

: در  ی. حوار میھست امبرانشیو پ أ خدا نید اورانی: ما  یعنی »میما انصار خدا ھست
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 »میھست میما تسل هک باش و گواه میا آورده مانیا خدا به« اور استیار و ی یمعن به لغت
و  مخلص مانمانیما در ا هک بده یما گواھ یبرا امتیتو در روز ق ! یسیع ی: ا یعنی

 تیروا به فیشر ثی. در حد میا تو فرمانبردار و منقاد بوده و در برابر خواسته شکیوفا
استند، خو داوطلب در روز احزاب چون ص خدا رسول: « است آمده و مسلم یبخار

 نیشد، در ا او داوطلب خواستند، باز ھم گر داوطلبیشد، بار د دانیم داوطلب س ریزب
 ».ر استیزب من یو حوار است ییحوار یامبریھر پ یبرا اثنا فرمودند:

 ﴿ ٓ ٓ  َءاَمنَّا َر�ََّنا نَزلَۡت  بَِما
َ
َبعۡ َوٱ أ ٰهِِدينَ ٱَمَع  تُۡبَنا�ۡ ٱفَ  لرَُّسوَل ٱ َنا�َّ  .]٥٣[آل عمران:  ﴾٥٣ل�َّ

 امبرتیو ازپ میآورد مانیا یا ردهک نازل آنچه به پروردگارا!«گفتند:  در ادامه ونیحوار
 امبرتیپ قیو تصد شیخو تیبر وحدان »گواھان ما را در زمره م، پسیردک یرویپ

 . و قرار بده »سیبنو«

ۖ ٱَوَمَكُرواْ َوَمَكَر ﴿  ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]٥٤[آل عمران:  ﴾٥٤َ�ِٰكرِ�نَ لۡ ٱ َخۡ�ُ  �َّ

ر کم« لیاسرائ یفار بنک یعنیرد، کفر ک احساس از آنان ÷  یسیع هک یسانک »و«

 هکافگند  یم ییھا ورطه را به ر شدهکم شخص هک است یپنھان یریر: تدبکم »دندیورز
 گرانه بد و فتنه یزیر و برنامه در توطئه آن استعمال و است قرار نداشته اش در محاسبه

 یبرا یو ١ استدراج یر وکو م »آورد انیر در مکم و خداوند ھم« است شده غالب
از  نجا؛ عبارتیدر ا أ ر خداکاند: م گفته یدانند. بعض ینم هک است ییاز جا بندگان
 یسو به ÷  یسیخود ع و باالبردن ونیاز حوار یکیبر  ÷  یسیع شباھت افگندن
 اقامت محل به ÷  یسیع شتنکقصد  به هکفر ک انیرکلش هک یطور بود، به آسمان

دار  شتند و بهکاو را  گرفته بود، ÷  یسیع هیشب هکرا  ییحوار آمدند، ھمان یو
 نیو خداوند بھتر«اند  ختهیدارآو و به شتهکرا  ÷  یسیع هکردند ک ختند و گمانیآو

 از آنان یزیر ر و برنامهیتر، در تدبیقو از آنان یرورزکدر م : او یعنی »است نندگانکرکم
 را ھم آن آنھا ھرگز حساب هک ییبخواھد ـ از جا هک آنان ضرر به نافذتر و بر رساندن

 ند.ک یر نمکم نندگانکرکجز با م رومندتر است، امایاند ـ ن ردهکن

                                                 
 سان است، بدان عذابی سو به درجه به و درجه جیتدر به مجرمان ردنک یک: نزد استدراج - ١

شوند و از  سرمست آن بخشد تا به یم نعمت شان ینافرمانو  با وجود گناه آنان به أ خداوند هک
 استی ا وهیش و به طور آھسته بهی الھ درواقع، گرفتن استدراج گردند. پس غافل و توبه اد مرگی
 برند. یرا نم گمانش هک
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ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿  ِينَ ٱ مِنَ  َوُمَطّهُِركَ  إَِ�َّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوّفِيَك  إِّ�ِ  َ�ٰعِيَ�ٰٓ  �َّ َ�َفُرواْ وََجاِعُل  �َّ
ِينَ ٱ ِينَ ٱ َق فَوۡ  �ََّبُعوكَ ٱ �َّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ ۡحُ�مُ  ِجُعُ�مۡ ُ�مَّ إَِ�َّ َمرۡ  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومِ  إَِ�ٰ  ا

َ
 بَۡيَنُ�مۡ  فَأ

 .]٥٥[آل عمران:  ﴾٥٥َتلُِفونَ �ِيهِ َ�ۡ  نُتمۡ كُ  �ِيَما
ر یثک . ابن نیاز زم »توام رندهیبرگ من ! یسیع ی: ا خداوند گفت هک یھنگام«

او در  گاه آن». است یو بردن خواب نجا، بهی(وفات) در ا مراد از برگرفتن«د: یگو یم

ِيٱَوُهَو ﴿:  هیآ از جمله کند، می استشھاد یثیو احاد اتیآ به باره نیا َ�َتَوفَّٮُٰ�م  �َّ
 ِ ۡ ٱب  ثیحد نیا به نی. ھمچن»راندیم یم شما را در شب هک یذات اوست« .]٦٠[األنعام:  ﴾لِ �َّ

 اذلي احلمد�« فرمودند: یشدند، م یدار میب از خواب ھرگاه ص خدا رسول هک فیشر

. اما »...دیرانیم هک د بعداز آنیگردان ما را زنده هکرا  ییخدا سپاس« .»ماتناأحيانا بعد ما أ
 به و خواب وفات را بدون ÷  یسیع ،یتعال حق هک است آن حیصح«د: یگو یم یقرطب

 قول نیز ھمین ب عباس رده، از ابنکاریرا اخت قول نیز ھمین یطبر». برد آسمان
نزد  حیصح و قولکند  می دکیتأ یمعن نیز بر ھمین یانکشو ده، امامیرس صحت به

در آسمان، و  »شیخو یسو به توام و باالبرنده«.  است نیز ھمیاز علما ن محققان
 قتل ا تو را بهیابند، ی تو دست به هک نیفار واک بیاز آس توام دارنده نگه گونه نیبد

 از مجاورت توام نندهک ک: پا یعنی »اند افرشدهک هک یسانکاز  توام نندهک کو پا«رسانند 
را تو  هک از آنچه دادنت و نجات از آنان ردنتکآسمان، دور  یسو به فار؛ با باالبردنتکبا 

:  یعنی »ھستم افرانکبر  امتیتو تا روز ق روانیپ و برترگرداننده« ردندک یم متھم بدان
. مراد  دھم یم یبرتر افرانکبر  امتیاند تا روز ق ردهک یرویپ امتیاز تو وپ هکرا  یسانک

 را به یو سیدر تقد یرو ادهیز هکھستند  ÷  یسیع روانیو پ ارانی شان، نخبهیاز ا
ز ین شانیرا ایز اند مسلمانان زمره نیدر ا نیاو را خدا بخوانند. ھمچن هک نرساندند ییجا

 ـ به یا یرو ادهیغلو و ز چیھ یو او را ـ ب نموده یرویآورد، پ ÷  یسیع از آنچه
 : است نیا مهیرک هیآ یگر معنید یقول ردند. بهک فیتوص است سزاوار آن هک یاوصاف
 رایغالبند ز انیھودیاز  مانده یباقھای  نسل بر و مدام وستهی، پ÷  یسیرو عیپ ینصارا

 یروزیوپ و عزت با قوت بر آنان ینصار دند، و غلبهیفر ورزک ÷  یسیع به انیھودی
 اختالف آن در و در آنچه است من یسو شما به بازگشت گاه آن«.  ـ والله اعلم آنھاست

 . امتیدر روز ق »نمک یم یشما داور نید بیدیورز
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ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ ُ�ُهمۡ  �َّ َعّذِ

ُ
ْ فَأ �ۡ ٱ ِ�  َشِديٗدا َعَذاٗبا َ�َفُروا َوَما لَُهم ّمِن  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ

ِٰ�ِ�نَ   .]٥٦[آل عمران:  ﴾٥٦�َّ
ا؛ یدر دن »نمک یم عذابشان یسخت به ا و آخرتیدند، در دنیفر ورزک هک یسانکاما «

 یاورانی و« آتش ؛ با عذاب آخرتو در  ختنیآو دار مجازات و به ساختن ریو اس شتنکبا
 برھاند. سخت عذاب نیرا از ا تا آنان »ندارند

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱَوأ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ُجورَُهۡمۗ  َ�ُيَوّفِيِهمۡ  ل�َّ

ُ
ُ َوٱ أ َ� ُ�ِبُّ  �َّ

ٰلِِم�َ ٱ  .]٥٧[آل عمران:  ﴾٥٧ل�َّ
 »یتمام رابه اند، خداوند مزدشان ردهک ستهیشا یارھاکو  آورده مانیا هک یسانکو اما «

در  و آرامش سعادت به لشانیبا ن »دھد یم آنان به« شده و فراھم املکطور  : به یعنی
 از خشم هیناک ن،یا »ندارد را دوست دادگرانیو خداوند ب« در آخرت ا و بھشتیدن

 . بر آنھاست خداوند متعال

 .]٥٨[آل عمران:  ﴾٥٨ِكيمِ �َۡ ٱ رِ ّ�ِكۡ ٱوَ  َ�ِٰت �ٱ ِمنَ  َعلَۡيَك  لُوهُ َ�ٰلَِك َ�تۡ ﴿ 

شد  انیب هک است گرانیو د ÷  یسیاخبار ع به اشاره »نھاستیا« !ص محمد یا
 است میرک قرآن» مکیر حکذ«مراد از  »میخوان یبر تو م مکیر حکو ذ اتیرا از آ ما آن هک«
 . ستیآنھاندر  یخلل چیھ هک است یمکمح اتیمتھا و آکح رندهیدربرگ هک

نزد  نجران : راھبان است شده تیروا حاتم یاب از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 ÷  یسیپدرع«د: یپرس ص خدا از آنھا از رسول یکی آمدند، پس ص خدا رسول

ردند و ک ینم شتاب دادن در پاسخ هکبود  نیا ص خدا رسول و عادت ؟» ستکی
 هیآ نیا هکبود  رسد. ھمان یم چه شانیا به پروردگارشان ماندند تا از جانب یمنتظر م

 شد. نازل مهیرک
 حضرت و خدمات احوال هکبود  الزم: « است آمده» القرآن معارف«ر یدر تفس

 چیھ شان،یا نزول ھنگام شود تا به انیب واضح یا گونه به اسالم امت یبرا ÷  یسیع
 یفراوان ھا ومصالح متکباره، ح نیادر  البتهنماند.  یباق امت نیا یبرا یدیو ترد کش

 : ظاست، از جملھ نھفته
 باشد، امت مکمحدود و  یاسالم امت یبرا ÷  یسیع حضرت اگر شناخت -۱

 هکرد کد خواھد شد و تصور خواھد یدچار ترد شانیا نزول ھنگام به یاسالم
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 کمک به هک است نکمم ندارد و چگونه یربط آنان به ÷  یسیع حضرت
 بشتابد؟ شانیا

 و رسول عنوان به در آخرالزمان نزول ھنگام به ÷  یسیع چند حضرتھر -۲
 به هکنشده، بل معزول و رسالت نبوت او از منصب یآورد ول ینم فیتشر ینب

 هکآورد؛ مانند آن یم فیتشر امت یرھبر جھت ص الله رسول فهیخل عنوان
 یگر یاز وال هکبرود  یگرید منطقه به تیمأمور انجام یبرا یا هیناح یوال

شان، یا نخست اتیح در زمان هک گونه . لذا ھمان ستین معزول شیخو منطقه
فر خواھد ک ار نبوتشکز انین ھنگام رفت، در آن یشمار م فر بهک ار نبوتشکان

 آورده مانیاو ا نبوت به قرآن اشارات بر اساس از قبل هک مسلمان بود. لذا امت
و  مین، عالیشود. بنابرا یمبتال م ارکنشناسد، در ان او را نزول بود، اگر ھنگام

 . داشت حیتوض از بهیاز حد، ن شیاو ب صفات
 و وندد. اگر احوالیپ یم وقوع به در آخر عمر جھان ÷  یسیع نزول واقعه -۳

 حیمس من هکشود  یگر مدعید یسک هک داشت انکبود، ام یم او مبھم میعال
 ومکمح یانیمدع نیچن هک است میعال نیھمبه وسیله  ؛ لذا ھستم میمر پسر

شد  یمدع یانیرزا احمدقادیم نام به یشخص در ھندوستان هک اند، چنان ستکش به
 ».ردندکاو را رد  م، قولیعال نیھم بر اساس امت یو علما موعودم حیمس من هک

ِ ٱإِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ﴿ َّ�  ۖ ُ�ن  َ�ُۥ قَاَل  ُ�مَّ  ِمن تَُراٖب  َخلََقُهۥ َكَمَثِل َءاَدَم
 .]٥٩[آل عمران:  ﴾٥٩َ�َيُكونُ 

 به نجران ینصارا یندگینما أتیند: ھیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مفسران
خدا  ؟ رسول یدھ یم را دشنام ÷  یسیما ع قیگفتند: چرا تو رف ص خدا رسول

 ! رسول خداست او بنده ییگو ی؟ گفتند: م میگو یم او چه در حق فرمودند: مگر من«
رد. کالقا  رهکبا زهیاو را بر دوش هک اوست لمهکخدا و  او بنده ! یآرفرمودند:  ص خدا

 دهیپدر آفر بدون هک یا دهیرا د یانسان نونکا تا یشدند و گفتند: آ نیآنھا خشمگ
 خداوند متعال هکبود  .ھمان نک یما معرف ر او را بهینظ ییگو یم باشد؟ اگر راست شده
  یسیعاینکه  در »است آدم مثل در نزد خدا ھمچون یسیع مثل یراست به«فرمود:  نازل
  یسیع نشیاز آفر آدم نشیآفر یحت هکشد، بل دهیپدر آفر بدون ÷  مانند آدم ھم ÷
 حق هک شد، چرا دهیپدر و مادر آفر بدون ÷  را آدمیز زتر استیانگ ز شگفتین ÷
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 »موجود شد درنگ یب موجود شو، پس : بدو گفت د، سپسیآفر کاو را از خا« یتعال
پدر موجود شو، و او  : بدون اوگفت به أ خداوند هک ÷  یسیع است نیھمچن

اینکه  د بهیاقرار دار هک ید، درحالیریگ یم ییخدا او را به موجود شد. لذا شما چگونه
 او به یحت هکاست، بل نیز ھمچنین ÷  یسیع ؟ پس مخلوق است یبشر ÷  آدم

 ! ی. آر آور است رتیو ح بیعج و وضع از شأن عبارت : . مثل است یاول بودن مخلوق
باشد تا  یم تر از آن بیعج یامر به بیعج یامر هیتشب آدم، از باب به یسیع هیتشب

تر  را قاطعانه خصم و سخن شتر گذاشتهیب یاثر یبشر یدرنفسھا مثل نیا لهیوس نیبد
 وبد.کب در ھم

ّ�َِك فََ� تَُ�ن ّمَِن  قُّ �َۡ ٱ﴿ ۡ ٱِمن رَّ  .]٦٠[آل عمران:  ﴾٦٠ُمۡمَ�ِ�نَ ل
ھر  خطاب، متوجه نیا »نباش نندگانکدیاز ترد پروردگار توست، پس از جانب حق«

 ھمان ÷  یسیع درباره و درست راست سخن ! مخاطبان ی: ا یعنی.  است یا شنونده
 خطاب اینباشد.  مردد و دودل قتیحق نیاز شما در ا یسک شد، پس انیب هک است

 و تیبر تثب افزودن ید، برایاز ترد شانیا یو نھ است ص رمکامبر ایپ متوجه
 باشد. یم شان یداریپا

َك  َ�َمنۡ ﴿  ْ  َ�ُقۡل  عِۡلمِ لۡ ٱ ِمنَ  َجآَءكَ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  �ِيهِ  َحآجَّ ۡ�َنآَءنَا نَۡدعُ  َ�َعالَۡوا
َ
� 

ۡ�َنآَءُ�مۡ 
َ
نُفَسَنا َو�َِسآَءُ�مۡ  َو�َِسآَءنَا َو�

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ لَّۡعَنَت  َ�َنۡجَعل نَۡبَتِهۡل  ُ�مَّ  َوأ َّ�  َ�َ

 .]٦١[آل عمران:  ﴾٦١َ�ِٰذ�ِ�َ لۡ ٱ

و  ،÷  یسیع : درباره یعنی »باره نیدرا« !ص محمد یا »ندک با تو محاجه هکھر پس«
 : بعد از یعنی »آمده تو یبرا هک یاز دانش پس« باالله ـ خداست اذیاو ـ الع هکباشد  یمدع
 خبر داد، در آن ÷  یسیامرع قتیتو را از حق نیشیپ اتیدر آ خداوند متعال هک آن

 و زنانمان تان و پسران پسرانمان« د تاییآ دانیم د و بهی: بشتاب یعنی »دییایبگو: ب« صورت

از ما و شما خود و  یک: ھر یعنی »میفراخوان شما را خود و اشخاص و اشخاص تان و زنان
 ردنک؛ بلند : در اصل ابتھال »مینک مباھله سپس« میرا فراخوان شیخو و زنان فرزندان

جد و با  یر آن، از رویا غی نیو نفر لعن به ردنکودعا أ خداوند بارگاه ھا به دست
ما در  : ھمه یعنی »میقرار دھ انیخدا را بر دروغگو و لعنت« است یو زار تضرع
قرار  دروغگوست هک از ما دو گروهھریک  را بر شیخو لعنت ا!ی: خدا مییبگو مانیدعاھا
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 ردهک و مناظره محاجه ص خدا با رسول نجران ی: نصارا هک است آمده اتی. در روا بده
» مباھله« را به آنان ص خدا رسول ھنگام نیشدند، در ا ÷  یسیع تیالوھ یمدع

با  یا ی: اگر نصران هک است نیا مهیرک هیآ یمعن«ند: یگو یاز علما م یبرخ فراخواندند.
 ».فراخوان مباھله رد، او را بهک مجادله ÷  یسیع تودرباره

ۚ �َۡ ٱ َقَصُص لۡ ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ﴿ ۚ ٱ إِ�َّ  إَِ�ٰهٍ  َوَما ِمنۡ  قُّ ُ َ ٱ�نَّ  �َّ  ﴾٦٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱلَُهَو  �َّ
 .]٦٢[آل عمران: 

 هک : آنچه یعنی »ستیجز خدا ن یو معبود است نیھم قتیو حق حق داستان نهیھرآ«
 شیدایپ و والدت ھنگام ـ از ھمان ÷  یسیع حال در شرح امبرشیبر پ أ خداوند

 برحق معبود چی؛ لذا ھ است منطبق تیبا واقع رد، ھمانک انیـ ب تا رسالتش یو
 نیدر ا ینصار وجود ندارد، لذا مبالغه گانهی یباشد، جز خدا سزاوار پرستش هک یگرید

 سک چیھ پس »است مکیو ح و خداوند غالب« است قتیاز حق یو عار واقع باره، خالف
 ند.ک یبرابر تواند با او در صنعش ینم

تا  خواستند ص خدا رسول: « است آمده و مسلم یبخار تیروا به فیشر ثیدر حد
تر از  باھوش هک[ از آنان یکینند، اما ک ]مباھله[ مالعنه نجران ینصارا ندگانیبا نما

امبر یاگر او پ هک خدا را سوگند بهید زینکن : با او مالعنه خود گفت قیرف به ]بود گرانید
، ]ما قوم یعنی[ سر ما ھستند در پشت هک آنان ما و نه م، نهینک باشد و با او مالعنه

و در  است مرسل امبریاو پ هکد یدانست یکو شما ن میرھ ینم یالھ ھرگز از عذاب
د؛ سرتاسر ینک او مباھله اگر با آورد، پسو روشنگر  قاطع یشما سخن به یسیع موضوع

 میندادند و از سر تسل مباھله به تن هکبود  شود. ھمان یم بر شما آتشفشان یواد نیا
تو  به یخواھ یم گفتند: آنچه ص خدا رسول درخواست به و در پاسخ در آمده

 ص خدا را بفرست، رسول نیام یم] لذا با ما مردیپرداز یم هیجز یعنی[ میدھ یم
 نیشخص، ام نیپاخاست، فرمودند: ا به دهیابوعب ! و چون دهیاباعب یز ایفرمودند: برخ

 .»است امت نیا
 ص محمد حضرت نبوت مبرھن یو حجتھا روشن یھا نشانه از جمله مهیرک هیآ نیا

 هکاما از آنجا  فراخواندند،» مباھله« را به انیحیمس شانیا هککند  می را اثباتیز است
 مباھله به داشتند، تن باور اسالم دهیعق یو درست و صحت شیخو دهیعق آنھا بر بطالن

 شدند. یراض هیجز پرداخت و به نداده



 ۲۹۹ سوره آل عمران

ْ فَإِن تََولَّوۡ ﴿ َ ٱ فَإِنَّ  ا َّ�  ۢ ۡ بِٱ َعلِيُم  .]٦٣[آل عمران:  ﴾٦٣ُمۡفِسِدينَ ل
از  : اگر یعنی »داناست مفسدان« حال »شدند، ھمانا خداوند به گردانیاگر رو پس«

 یرو در یفساد افروز نا ھمانیع نیا هک ردند، بدانک اعراض و روشن واضح حق نیا
فر کو  کشر باشد و یفر مکو  کشر به ، بازگشتیا یریگ موضع نیرا چنیز است نیزم
 برابر را در آنان و داناست مفسدان حال به سبحان یو خدا است یفساد و تباھ ندهیزا

 کند. می مؤاخذهشان  اعمال

ۡهَل  قُۡل ﴿ 
َ
أ ْ َ�َعالَوۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َ�ٰٓ ِۢ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا �َّ  َو�َۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء

َ
َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبدَ  � َوَ�  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا َ�ۡعًضا َ�ۡعُضَنا َ�تَِّخذَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ كَ �ُۡ�ِ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن أ ْ فَإِن تََولَّوۡ  �َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ َ�ُقولُوا  َهُدوا

 ِ نَّاب
َ
 .]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤لُِمونَ ُمسۡ  �

 هک یسخن یسو د بهییای! ب تابک اھل یا« یھود و نصاری به خطاب امبر!یپ یا »بگو«

 هک یسخن د تابهییای: ب هک است نیاز شما ا من : دعوت یعنی »ما و شما برابر است انیم
 و است موجود سانیکطور برابر و  شما به یآسمان تابکما و  یآسمان تابکدر 

 هک«:  است نیا سخن م، آنینکندارند، اقرار  یاختالف چیھ در آن یآسمانھای  شریعت

 را با خالق از مخلوقات یزی: چ یعنی »میاو نگردان یکرا شر یزیو چ میجز خدا را نپرست
 یایانب ھمه دعوت د ومتنیتوح امیپ است نی. و ا میقرار ندھ پرستش مورد سبحان

و  »ردینگ یپروردگار خداوند به یجا گر را بهید یاز ما بعض یبعض«د ییایب» و« یالھ
 سجده انیعالم یخدا یمتفقا برا یھمگ هکند، بلکن را سجده یگریاز ما د سک چیھ
 رمعتقدند.یو عز حیمس یپروردگار به هک مینباش یسانکو مانند  مینک

و  وحرام عبادات ؛ چون ینید لی: در مسا هکامر  نیبر ا است حجت مهیرک هیآ نیا
ـ استناد  هیوفق امام گر ـ چونید یسک سخن امبر معصوم، بهیپ سخن حالل، جز به

 اتیدر آ میرک قرآن هک یامر یعنیـ  تیدر ربوب ک؛ شر صورت نیر ایشود، در غ ینم
 وندد.یپ یم وقوع ـ به است ردهک را مردود اعالم آن یاریبس

 »میمسلمان مااینکه  د بهیباش د: گواهییردند، بگوک اعراض« دعوت »نیاگر از ا پس«
در  هک یینعمتھا او خشنود وبه یخداوند و منقاد، به میپروردگار تسل امکاح : ما به یعنی
د: یگو یم انیاز ابوسف نقل به س عباس . ابن مینموده، معترف یبر ما ارزان میقو نید نیا

بود:  آمده نیچن نامه را خواند. درآن رد و آنک را طلب ص خدا رسول نامه ھرقل
بر  ! سالم روم بزرگ ھرقل خدا به . از محمد رسول شگر مھربانیخداوند بخشا نام به«



  تفسیر انوار القرآن  ۳۰۰

 . مسلمان نمک یم دعوت اسالم یسو تو رابه ھمانا من . اما بعد!اند تیرو ھدایپ هک آنان
دھد، اما اگر  یتو را دوبار م پاداش أ خداوند صورت نی، در ایبمان شو تا در سالمت

 د بهییایب ! تابک اھل یتوست، و: ا بر دوش ھم تیایرعا گمان، گناه ی، بیبرتافت یرو
 یکرا شر یزیو چ میجز خدا را نپرست هکاست،  سانیکماو شما  انیم هک یسخن یسو

 ...». میاو نگردان

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ٓ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ونَ لَِم ُ�َا ٓ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِ�ٓ  جُّ نزِلَِت  َوَما

ُ
 َ�ۡعِدهِۦٓۚ  إِ�َّ ِمنۢ  ِ�يُل ۡ�ِ ٱوَ  َرٮٰةُ �َّوۡ ٱ أ

فََ� َ�عۡ 
َ
 .]٦٥[آل عمران:  ﴾٦٥قِلُونَ أ

فرمود:  هک است شده تی) روا۶۷ـ  ۶۵( اتیآ نزول سبب انیدر ب س عباس از ابن
با  شانیا و در حضور گرد آمده ص رمکامبراینزد پ ھود بهیو احبار  نجران ینصارا

 یھودی میابراھ هک ستین نیگفتند: جز ا ھودیاحبار  ردند؛ک و مشاجره گر نزاعید یک
فرمود:  نازل یتعال حق بود. پس ینصران میابراھ هک ستین نیگفتند: جز ا یبود. و نصار

 بعد از او نازل لیو انج تورات هک د، با آنینک یم محاجه میابراھ ! چرا درباره تابک اھل یا«
 نیرد و اکرا رد  پندارشان سبحان یب، خدایترت نیا به ؟»دینک ینم ا تعقلی؟ آ است شده

اند  د آمدهیپد ÷  میبعد از ابراھ یھود ونصاری یھا نیآئ هک ساخت را روشن قتیحق
 تیاست، و نصران تورات ÷  یموس تابکد آمد ویپد ÷  یبعد از موس تیھودیرا یز

 یروزگار ÷  میابراھ هک یاست، درحال لیانج یو تابکد آمد و یپد ÷  یسیبعد از ع
 باشد ؟! یا نصرانی یھودیتواند  یم ÷  میابراھ چگونه ست، پسیز یاز آنھا م قبل دراز

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ُؤَ�ٓءِ  أ ونَ  فَلِمَ  مٞ ِعلۡ  بِهِۦ لَُ�م �ِيَما َ�َٰجۡجتُمۡ  َ�ٰٓ  بِهِۦ لَُ�م لَۡيَس  �ِيَما ُ�َآجُّ

ُ َوٱ مۚٞ ِعلۡ  نتُمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 .]٦٦[آل عمران:  ﴾٦٦َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

 یعلم آن به نسبت آنچه درباره هکد یھست یسانک ھمان« انیھودی یا »ھان، شما«
د؟ ینک یم د محاجهیندار یعلم بدان هک یزیچرا در مورد چ د، پسیردک د، محاجهیداشت

داشتند،  یعلم آن به نسبت انیھودی هک مراد از آنچه »دیدان یداند و شما نم یوخداوند م
 آنان هکھرچند  است، ـ عبادات و انواع و حرام از حالل ـ اعم موجود در تورات امکاح

 ز بهیخود ن یھا دانسته نیردند و در اکن عمل شیخو دانش یمقتضا ز بهیدر آنھا ن
 هک است پندارشان نیندارند، ا یعلم بدان هک نمودند. اما آنچه و مشاجره جدال ناحق
 بود. نشانیبر د ÷  میابراھ
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 لیدل : اقامه یعنی؛  نیدر امر د محاجه بر وجوب مهیرک هیآ نیاند: ا علما گفته
 کند. می ان، داللتیگرا باطل هیعل وحجت

ا َوَ�  َ�ُهودِيّٗا َ�ٰهِيمُ َما َ�َن إِبۡ ﴿ ا�ِّيٗ ۡسلِٗما َحنِيٗفا َ�نَ  َوَ�ِٰ�ن نَۡ�َ  ِمنَ  َ�نَ  َوَما مُّ
ۡ ٱ  .]٦٧[آل عمران:  ﴾٦٧ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 بود از تمام افتهی شی: گرا یعنی »فیحن هک، بلینصران بود و نه یھودی نه میابراھ«
وپرستشگر  أ خداوند عی: مط یعنی »بود مسلمان«د و یتوح نییآ یسو به باطل انیاد

 ».نبود انکو از مشر«بود  اسالم نینش، دیاو بود و د

وۡ ﴿ 
َ
ِينَ  َ�ٰهِيمَ �ِإِبۡ  �َّاِس ٱ َ� إِنَّ أ َبُعوهُ ٱ لَ�َّ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �َّ َّ�  ْۗ ُ َوٱ َءاَمُنوا َوِ�ُّ  �َّ

ۡ ٱ  .]٦٨[آل عمران:  ﴾٦٨ُمۡؤِمنِ�َ ل

گفتند؛  ص خدا رسول به انیھودی:  است آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 سزاوارتر وبه میابراھ نید به گرانیما از تو و د یدان یتو م هکخدا  محمد! سوگند به یا

 نیا رشیتو را ازپذ یگریز دیچ چیبود و جز حسد ھ یھودی میرا ابراھی؛ ز میتریکاو نزد
 »میابراھ به مردم نیتریکقت، نزدیدرحق«فرمود:  نازل یتعال حق پس دارد! یمر باز نما
و  ارانیاز  »ھستند یسانک ھمان« یو به یدر وابستگ مردم نی: سزاوارتر یعنی
اند و  هردک و از او اطاعت آورده مانیاو ا : به یعنی »اند ردهک یرویاو را پ هک« روانشیپ

 به مردم نیتریکنزد زین »و«اند  اقتدا نموده نشید و به ردهک یرویپ نشییاز آ
 به ص خدا رسول تی. اولو است ص : محمد یعنی »امبریپ نیا« ÷  میابراھ
 یاریبس اند، ھمچنان ÷  میابراھ از نسل شانیا هک است جھت از آن ÷  میابراھ

 فیشر ثی. درحد است موافق ÷  میابراھ نییبا آ ص یمحمد عتیاز امور در شر

أل  ر� وخليل يبأ منهم ولي ن�و انلبي� من يةوال نيب للك نإ«:  است آمده
شان، یاز ا من و دوست است امبرانیاز پ یدوست یامبریھر پ یھمانا برا :÷ براهيمإ

از  »آوردند مانیا هک یسانکو «». است ÷  میعزوجل، ابراھ پروردگارم لیو خل پدرم
ارساز کوخدا «و سزاوارترند تر  نزدیک ÷  میابراھ ز بهین ، آنانص محمد امت

 . شید خوییو تأ با نصرت »است مؤمنان

﴿ ٓ ا ۡهلِ  ّمِنۡ  �َِفةٞ َودَّت طَّ
َ
ٓ  يُِضلُّونَ  َوَما يُِضلُّونَُ�مۡ  لَوۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ نُفَسُهمۡ  إِ�َّ

َ
 َوَما أ

 .]٦٩[آل عمران:  ﴾٦٩�َۡشُعُرونَ 
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 ر،ینض یبن یھودی فیطوا درباره مهیرک هی: آ است آمده نزول سبب انیدر ب
 شیخو نید یسو را به نیاز مسلم یگروھ هک گاه شد، آن نازل نقاعیق یو بن ظهیقر یبن

ردند کآرزو « گمراھشان یو رؤسا : راھبان یعنی »تابک از اھل یگروھ«ردند: ک دعوت
 ساختن رویشما رابا پ هکدارند  ار دوستیبس آنان:  یعنی »سازند شما را گمراه اشک هک

 را گمراه جز خودشان هک یصورت در«سازند  ش، گمراهیخو باطل و روش راه به
ار ک وبال و مسلما و استوار است ثابت مانیا در راه مؤمنانھای  چرا که گام »نندک ینم
 »و«گردد  یبرم خودشان ند، بهینما منحرف نشانیرا از د بخواھند مؤمنان هک یسانک

 ».فھمند ینم«را  قیحقا نیاما آنھا ا

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ِ ٱ َ�ِٰت � ُفُرونَ لَِم تَ�ۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ نُتمۡ  �َّ

َ
 .]٧٠[آل عمران:  ﴾٧٠�َۡشَهُدونَ  َوأ

 یتابھاکدر  هک آنچه : چرا به یعنی ؟»دیورز یفر مکخدا  اتیآ چرا به ! تابک اھل یا«
 آن اوصاف رندهیدر برگ هک قرآن ا بهیاست،  آمده ص محمد نبوت لیشما از دال

 با آن«د؟ یورز یفرمکباشد،  یم نشایا یو راست بر صدق لیدل نیارترکو آش ص حضرت

وجود دارد و  لیدال نیشما از ا یتابھاکدر  هک بر آنچه »دیدھ یم یخود گواھ هک
 است؟ حق لیدال نیا هکد یدان یم

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ِ  قَّ �َۡ ٱ بُِسونَ لَِم تَلۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ نُتمۡ  قَّ �َۡ ٱ تُُمونَ َوتَ�ۡ  َ�ِٰطلِ لۡ ٱب

َ
 ﴾٧١َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

 .]٧١[آل عمران: 
 ردنک؛ خلط  باطل به حق ختنیآم »دیزیآم یدرم باطل را به چرا حق ! تابک اھل یا«

و  ستین نید از هک است نیدر د ییزھایچ آن ردنک و داخل یعمد تفایبا تحر آن
 و آنان دهیپوشان را بر مردم قیتا حقاکنند  می وارد نیرا در د منظور آن نیا به منحرفان
 رسول هک »دیدان یم خود هک د، با آنینک یم تمانکرا  قتیحق«چرا  »و«سازند  را گمراه

 ؟. است بر حق ص خدا

 ﴿ ٓ ا ۡهلِ  ّمِنۡ  �َِفةٞ َوقَالَت طَّ
َ
ِ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ  ب

ْ ِيٓ ٱَءاِمُنوا نزَِل َ�َ  �َّ
ُ
ِينَ ٱأ ْ وَجۡ  �َّ  �ََّهارِ ٱ هَ َءاَمُنوا

ْ �ۡ ٱوَ   .]٧٢[آل عمران:  ﴾٧٢يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  ۥَءاِخَرهُ  ُفُرٓوا
؛ رؤسا  است آمده نزول در سبب هک چنان آنان ».گفتند تابک از اھل یو جماعت«

در  شده، نازل بر مؤمنان آنچه به«خود گفتند:  قوم گانیفروما به هکھود بودند ی واشراف
د یمرتدگرد کاند یدر وقت سان نیو بد »دیافر شوکروز  انید و در پایآور مانیآغاز روز ا

از  از آنان یفتند وبرخیب کش به شیخو نیدر د : تا مؤمنان یعنی »برگردند د آنانیشا«
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ا شما یگو هکرسند  یم جهینت نیا شما به ارتداد زودرس نیاز ا را آنانیبرگردند ز اسالم
گاھ نشانیاز د یز باطلیبر چ ن، در ید بنابرایا برگشته ازآن یزود نیا به هکد یا افتهی یآ
و  اسالم رشیگر، پذید ؛ از جھت جھت یکاز  نیافتند. ا یم کش به شیخو نید تیحقان

را یسازد ز یم خواھند مرتد شوند، آسان یم هک یسانکار را بر کاز آن،  یفور برگشت
 اند. دهییارتداد گرا به از آنان قبل هکنند یب یرا م گرانید

دانند  ینم را آنانیز اثر است یامال بک یھودی اد و مغضوبیش گروه نیا توطئه یول
و  مکمح راه نیرا در ا شانیدار و گامھایپا را بر اسالم مؤمنانھای  دل أ خداوند هک

را  شانیوگامھاھا  دل ،أ  خدا دشمنان یھا اوهیھرگز  است، پس دهیاستوار گردان
 جنباند. یرا از جا نم شانیھا عناد، اراده یسازد و بادھا ینم متزلزل

ْ َوَ� تُؤۡ ﴿  ۡ ٱ إِنَّ  قُۡل  دِينَُ�مۡ  تَبِعَ  لَِمن إِ�َّ  ِمُنٓوا ِ ٱُهَدى  ُهَدىٰ ل ن يُؤۡ  �َّ
َ
َحدٞ  َ�ٰٓ أ

َ
ٓ  ّمِۡثَل  أ  َما

وتِيُتمۡ 
ُ
وۡ  أ

َ
وُ�مۡ  أ ِ ٱ�َِيِد  َفۡضَل لۡ ٱ إِنَّ  قُۡل  َرّ�ُِ�ۡمۗ  ِعندَ  ُ�َآجُّ ۗ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ُ َوٱ �ََشآُء َ�ِٰسٌع  �َّ

 .]٧٣[آل عمران:  ﴾٧٣َعلِيمٞ 
 هک چنان سخن نیا »دیاورین مانیا کند، می یرویشما پ نیاز دکه  کسی و جز به«

 : یعنیبود.  ردستانشانیز ھود بهیاحبار  سخنان از جمله است آمده نزول سبب انیدرب
 نید روانیپ خود را فقط به نیو باور راست قیگفتند: تصد گانشانیفروما ھود بهی یرؤسا

د، یدھ یم نشان ھم یقیمسلمانان، تصد ید، اما اگر برایدھ خود اختصاص نییآ و اھل
د: یگو یم مهیرک هیر آیر در تفسیثک نباشد. ابن شیب یا یارکبیو فر یفقط ظاھرساز نیا

 سک چینتان، با ھید روانیپ را جز به د و رازتانینکن نانیاطم سک چیھ : به یعنی«
را  را آنید زیار نگردانکآش مسلمانان ید، برایدان یم از علم د و آنچهینگذار انیدر م یگرید

بر شما ممتاز  آن لهیوس به یشوند و حت یطراز م برابر وھم آموزند و با شما در آن یاز شما م
 کبا تمس مسلماناناینکه  ایدارند. یبند و پایپا شیخو مانیا دا بهیشد را آنانیگردند ز یز مین

 ».نندک یم ارائه و حجت لیشما دل هید، علیا خود شماگفته هک آنچه به
واال اگر  اوست دست فقط به تی: ھدا یعنی »است یالھ تیت، ھدایھدا نهیبگو: ھرآ«
د، یشناخت یخوب را به ھود، حقی بود، شما گروه یم حق شناخت جهیمولود و نت تیھدا

 جمله یالھ انیب نیرد. اکن و موافقت یھمراھ حق به مانیبا شما بر اھایتان  نفس یول
 هیدر توج سخنشان ادامه آن دنبال و به ھوداستی یرؤسا سخن انهیدر م یا معترضه

شما  به ر آنچهینظ یسک ند بهکن«گفتند:  هکد یآ یم مانیاز ا شیخو روانیپ بازداشتن



  تفسیر انوار القرآن  ۳۰۴

 : ما بدان یعنی »نندک محاجه با شما پروردگارتان شگاهیا در پیشود،  داده است شده داده
 تابکو  نبوت صاحب مسلماناناینکه  از هک میا دهیشکرا  یارک پنھان نقشه نیا جھت

گر یو د مینک ینم تحملشان  برای را لتیفض نیا و داشتن میبر یم کرش شوند، بر آنان
ما در  هکنورزند  ما احتجاجبر  أ خدا شگاهیپ به امتیدر روز ق مسلماناناینکه  یبرا
 هکاز ما را  یسانک آوردن مانیا آنھا ای.  میردکن یرویپ م، اما از آنیشناخت یرا م ا حقیدن

 فضل کش یبگو: ب«اورند. ین اند، حجت قدم ثابت شیخو اند و بر اسالم شده مسلمان
 هک سکھر را به آن« است اسالم نیو د ، نبوتیو فضل و ازجمله »خداست دست به

ا در یبازدارد،  یسکرا از  یالھ تواند فضل ینم سک چیھ پس »بخشد یبخواھد، م
 قتیحق نیند و اک مکخواھد تا بدو رسد، تح یم أ خداکه  کسی از آن دنیبازگردان

 فضل نیا را به شانیا و امت ص تا محمد است خواستهأل  یخدا هک است یمسلم
بر  یو فضل »شگر داناستیگشا و خداوند«دھد  اختصاص نیمب نید نیا یعنی ار؛کآش

 . داناست فضل اھل و او خود به است و گسترده عیوس فضل اھل

ٓ  بِرَۡ�َتِهِۦ َتصُّ َ�ۡ ﴿ ۗ َمن �ََشا ُ َوٱ ُء  .]٧٤[آل عمران:  ﴾٧٤َعِظيمِ لۡ ٱ َفۡضلِ لۡ ٱذُو  �َّ
رحمت،  : مراد از یقول به »گرداند یم خود مخصوص رحمت بخواھد، به هکرا  سک ھر«
 بزرگ، و رحمتش ر ویفراگ یو فضل »است میعظ فضل و خداوند صاحب« است نبوت

 . است ز گستردهیچ بر ھمه

ۡهلِ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
َمۡنهُ  إِن َمنۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ

ۡ
نۡ  َومِۡنُهم َك إَِ�ۡ  يَُؤّدِهِۦٓ  بِقِنَطارٖ  تَأ َمۡنهُ  إِن مَّ

ۡ
 بِِديَنارٖ  تَأ

ۗ  َعلَۡيهِ  ُدۡمَت  َما إِ�َّ  َك إَِ�ۡ  يَُؤّدِهِۦٓ  �َّ  �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  قَآ�ِٗما
َ
ْ  بِ�  ٱ ِ�  َعلَۡيَنا لَيَۡس  قَالُوا

ُ
 لٞ َسبِي نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�

ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�َ   .]٧٥[آل عمران:  ﴾٧٥َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
تو  را به ، آنیشمار نیام«از طال  »یاگر او را بر قنطار هک ھست یسک تابک و از اھل«

 هیناک ر،یتعب نیباشد. ا یم میلو و نکیدو  و ھر رطل است قنطار: صد رطل »دھد یبازم
 او امانت به«واحد  »یناریاگر د هک ھست یسک و از آنان«.  است امانت مال یاریاز بس

و  حرص وشدت امانت مقدار مال از قلت هیناکر، یتعب نیا »دھد یتو بازنم را به ، آنیدھ
 یداران تاب، امانتک اھل انی: در م یعنی.  شده سپرده بدو امانت هک است یشخص طمع

باشد.  ار و ھنگفتیبس امانت مالھرچند  پردازند، یرا م شیخو امانت هکھستند 
و  ارزش یبھرچند  دھند، ینم را باز پس امانت هکھستند  یخائنان از آنان نیھمچن

 قیطر به مکنگاھدار باشد، در  امانت اریدر بسھرکس  هک ستین کیباشد. و ش ز ھمیناچ
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 ! ی. آر است نیخا یاول قیطر ار بهیباشد، در بس نیخا مکدر ھرکس  است، و نیام یاول
 بر سرش وستهیپ هک مگر آن«دھند؛  ینم پس را باز نار امانتید یک یحت نانیخا نیا
 مطالبهو گواه،  کخود با مدر حق اثبات یدائما برا هک : مگر آن یعنی »یباش ستادهیا
خود، بر سر  حق مصرانه یو تقاضا یز بر ویگر حلقه ساختن تنگ فشار، رر، اعمالکم
 یراھ چیھ نییام گفتند: بر ما در باب آنان هک است سبب بدان نیا« یستیپا با به یو
: بر ما در  یعنیستند. ین تابک اھل هکاند ییامتھا گریو د عرب : قوم نییام »ستین

با ما  نیدر د آنان ست، چهین یو حرج گناه چیھ مالشان وخوردن آنان به نمودن ستم
 تابکدر  آنان به یستمگر نیردند: دستور اکادعا اینکه  تر بیعج مخالفند!

:  یعنی »بندند یم دانند، بر خدا دروغ یم خودشاناینکه  و با« !! است شده داده شان یآسمان
تماما  هکست، بلین ردهک نازل بر آنانأ  خداوند هک ینیند، در دیگو یم هک ییھا اوهی نیا

 بندند. یبرم دروغ سبحان یبر خدا دانسته است، و آنان خودشان و پرداخته ساخته
 م، ازیرو یجھاد م ما به هک ید: ھنگامیپرس س عباس از ابن یمرد هک است نقل

 . میریگ یخود م یو گوسفند ـ را برا انکیما ـ مثال مرغ ییزھایچ ذمه اھل اموال
برما در  ؛ مییگو ی: م د؟ گفتیدار ینظر د چهیریگ یم آنچه فرمود: درباره س عباس ابن

 هک است شما ھمچنان سخن نیفرمود: ا ب عباس . ابن ستین یگناھ چیار ھک نیا

 ٱ ِ�  َعلَۡيَنا َس لَيۡ ﴿گفتند:  تابک اھل
ُ
 نییام مال بر ما در خوردن« ﴾َسبِيلٞ  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�

 شما حالل یبراشان  اموال را پرداختند، هیجز آنھا چون هکد یبدان !»ستین یگناھ چیھ
 . شانیخاطر ا بیط ست، مگر بهین

﴿ � وۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
َ ٱفَإِنَّ  �ََّ�ٰ ٱوَ  بَِعۡهِدهِۦ َ�ٰ أ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]٧٦[آل عمران:  ﴾٧٦ُمتَّقِ�َ ل

 هک ییبر دروغھاقطعا  آنان هکبافند، بل یم ھم پندارند و به یم هک »است چنان نه«
قرار  و مجازات یبر خود، مورد بازپرس عرب قوم اموال شمردن بندند و بر حالل یم
 امخالفیافر، ک سک آنھرچند  خوردند ـ ناحق را به یسک مال رند و چنانچهیگ یم
 مانیپ به هکھر«را یدارند زبر عھده  را انتیخ نیا تیو مسئول باشد ـ گناه ھم نشانید

و «د ینما عمل عتشیشر و به ردهک یو از او فرمانبردار »ندکوفا « یتعال با حق »خود

آنھا  اھل و امانتھا رابه نخورد و حقوق باطل را به یسک : مال یعنی »دینما یزگاریپرھ
و کند  می رامکا را و دوستانش »دارد را دوست زگارانید خداوند پرھیترد یب«بسپارد 

 دارد. یم یگرام
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ بَِعۡهدِ  َ�ُ يۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�  َ�َمٗنا َ�ٰنِِهمۡ َو�

ُ
 ِخَرةِ �ٱ ِ�  لَُهمۡ  َخَ�ٰقَ  َ�  أ

ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َوَ� يَُزّ�ِيهِمۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومَ  ِهمۡ َوَ� يَنُظُر إَِ�ۡ  �َّ
َ
[آل  ﴾٧٧أ

 .]٧٧عمران: 
 رایز »رندیگ یرا م یزیناچ یخود بھا یو سوگندھا یعھد الھ عوضدر  هک یسانک«

و  انیھودی . آنان است کار باشد، اندیبسھرچند  گردد؛ انسان عذاب سبب هک ییبھا
 آن ر خوردنکخورند، من یرا م گرانید و حقوق اموال چون هکاند ھمانندانشان

 »گروه آن«خورند  یسوگند م دروغ شوند، به داده امر سوگند ھم نیشوند و اگر بر ا یم
 سخن ندارند و خداوند با آنان یا بھره در آخرت«دارند  یصفت نیچن هک : آنان یعنی

 شان یخوشحال اسباب هکد یگو ینم یسخن ا با آنانی.  یلک را به یسخن چیھ »دیگو ینم
بر  هکنظر رحمت، بل به »نگرد ینم شانیسو و به«باشد  آنان به یو لطف گردد و نشانه

از  »گرداند ینم شانکو پا«کند  می عذاب را دربرابر گناھانشان رد و آنانیگ یم خشم آنان
 یو عذاب«در افگنند  دوزخ را به آنان هکدھد  یم فرمان هکبل ھا، پلیدی و گناھان

 ».دارند شیدر پ کدردنا

 خدا رسول هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س مسعود از ابن
را  یمسلمان شخص مال لهیوس نیسوگند خورد تا بد دروغ به سکھر«فرمودند:  ص

 نی. در ا است نیخشمگ یاو بر و هککند  می با خدا مالقات یند، در حالک تصاحب
ا ی:  نداشت، گفت ھم یبود وشاھد یا یھودیخود بر  مال یمدع هک یا یصحاب ھنگام
بود  رود! ھمان یم نیازب خورد و مالم یم صورت، او سوگند دروغ نیدر ا پس الله! رسول

ِينَ ٱإِنَّ ﴿فرمود:  نازلأل  یخدا هک ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ بَِعۡهدِ  َ�ُ يۡ  �َّ
َ
 .﴾...قَلِيً�  َ�َمٗنا َ�ٰنِِهمۡ َو�

در  ر آنیوغ مسلمان انیمأل  یخدا عتیدر شر هکشود  یاستنباط م مهیرک هیآ نیاز ا
و حق،  است محترم خود ذات به را حقیندارد زوجود  یھا مطلقا فرق و امانت حقوق یادا

 ر گردد.یر پذیتأث خود از آنان صفت نیرد تا در ایگ ینم خود را از اشخاص و منزلت حرمت

ۡ  نَ يَۡلوُۥ لََفرِ�ٗقا ُهمۡ �نَّ ِمنۡ ﴿  ل
َ
َوَما ُهَو مَِن  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ مِنَ  َسُبوهُ ِ�َحۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ بِٱ ِسنََتُهم�

ِ ٱ ِعندِ  َوَ�ُقولُوَن ُهَو ِمنۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِ ٱ ِعندِ  َوَما ُهَو ِمنۡ  �َّ ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�َ  �َّ  وَُهمۡ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
 .]٧٨[آل عمران:  ﴾٧٨َ�ۡعلَُمونَ 

 »تابک« خواندن به »خود را زبان هکھستند  یگروھ« انیھودی: از  یعنی »و از آنان«
 فیو تحر اند افزوده أ خدا تابکرا بر  : آنچه یعنی »چانندیپ یم« یا شده فیتحر
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 تابکرا از  تاآن« است أ خدا تابکاز  ھم نیا ییگو هکخوانند  یم اند، چنان ردهک

از  آناینکه  با« است خداوند متعال شده نازل المکاز  ھم آن هکد ینک و گمان »دیبپندار

نزد خداوند از  ند: آنیگو یوم« است خودشان بافته بر و قطعا مطالب »ستین تابک
خداوند  یاز سو آن هک یدرصورت« ندیگو یم یسخن نیو افترا چن دروغ : به یعنی »است

 از نیند و ایدروغگو هک »دانند یم خودشاناینکه  بندند با یم و بر خدا دروغ ستین
 . است گناھانترین  بزرگ

 شد. ھودنازلی یو علما رھبران ز دربارهین مهیرک هیآ نی: ا است آمده نزول سبب انیدر ب

ن يُؤۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ �َِيهُ َما َ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�مَ �ُۡ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ �َّ

ِ ٱ ُدونِ  مِن ّ�ِ  اِعَبادٗ  ٰنِّ�ِ  �َّ ْ َر�َّ  َو�َِما ُكنُتمۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُ�َعّلُِمونَ  ُكنُتمۡ  بَِما نَ  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُوا
 .]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩تَۡدرُُسونَ 

 یھنگام فرمود: هک است شده تیروا س عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 ص خدا گرد آمدند ورسول ص خدا نزد رسول نجران ینصارا أتیھود و ھی یعلما هک

تا  یخواھ یا میمحمد! آ ی: ا گفت یھودی یقرظ نمود؛ ابورافع دعوت اسالم را به آنان
 ص خدا ؟ رسول مینک ز تو را پرستشیپرستند، ما ن یرا م یسیع ینصار هک چنان

فرمود:  ارتباط نازل نیا به متعال یخدا پس ! یارک نیاز چن أ بر خدا فرمودند: پناه
 مردم او به بدھد، سپس یامبریو پ مکو ح تابکاو  خدا به هکرا نسزد  یبشر چیھ«

 و درست راست یسخن ،نهیا مقوله نیچن : یعنی »دیباش من خدا بندگان یجا د: بهیبگو
 دهیبرگز رانیرسالت، سف امانت ی: در ادا عظام یایرا انبیز سزاوار گفتن ھم و نه است

 ده، پسیگردان مخصوص شیخو یوح را به شانیاو ا هکھستند،  او و خلقش انیم یالھ
ھرگز ن، یبنابرا استأل  یخدا یبرا و اخالص یفھم شان، راستیا د از مختصاتیترد یب

 ید: ایو بگو فر فراخواندهک یسو را به مردم هکزند  یسرنم ییادعا نیچن یامبریپ چیاز ھ
 . اء استیاش عتیطب برخالف نیرا ایرا! زأل  یخدا د نهینک مرا پرستش ! مردم
 هکرا افترا بستند  یسخنان ÷  یسیبر ع هکشد  نازل یدر رد نصار مهیرک هیآ

 ـ ازخانواده از برادرانشھریک  و یو در باره یسخنان نیچن ندارد و گفتن اصالصحت
 . ستین ـ سزاوار ھم ‡ امبرانیپ

رب، دانا،  نید به هک است یسک:  یربان »دیباش یربان«د: یگو یم یامبر الھیپ »و ليكن«
 هک. چنان برخوردار است متکو ح از حلم با آن و ھمراه کمتمس سخت یو طاعت به
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امروز « .» مةاأل ةهذ رباين مات اليوم«:  گفت س عباس ابن وفاتدر روز  فهیحن محمدبن

 تابک هک آن سبب به«د یباش ید: ربانیگو یم یامبر الھی! پ ی. آر»در گذشت امت نیا یربان

 ، بهیآسمان تابک به علمتان ھمراه : به یعنی »آن خواندن سبب د و بهیداد یم میتعل
 تابکرا شما ید زیرومند باشین دانیم نیاو در  کمتمس بند ویپا پروردگار سخت طاعت

د، ینک یامر م بدان کتمس را به د و آنانیدھ یم درس مردم را به د، آنیخوان یرا م یالھ
 آن به گرانیشتر از دید بیبا یا خود وآموزد، قطع یم گرانید را به حقکه  کسی پس

 بند باشد.یپا

 ﴿ 
ۡ
ن ُمَرُ�مۡ َوَ� يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َ�تَِّخُذوا رۡ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  َمَ�ٰٓ�َِكةَ ل

َ
ۗ أ ُمرُُ�م َ�ابًا

ۡ
يَأ

َ
نُتم إِذۡ  دَ َ�عۡ  ُ�ۡفرِ لۡ بِٱ �

َ
 أ

ۡسلُِمونَ   .]٨٠[آل عمران:  ﴾٨٠مُّ
و  : یعنی »دیریبگ یپروردگار را به امبرانیو پ فرشتگان هکدھد  ینم و شما را فرمان«

 افتنیبعد از هک ستیـ سزاوار ن یر ویغ باشد، چه ÷  یسیع ـ چه یامبریپ چیھ یبرا
و  فرشتگان ا پرستشیخود  پرستش را به خداوند متعال، مردم یاز سو تیو ھدا دانش

از  ا پسیآ«ند ک ینم یارک نیچن یالھ فرستاده چیگر دستور دھد، و قطعا ھید امبرانیپ
 .؟»دھد یم فر فرمانک د، شما را بهیا شده مسلمان هک آن

 نید را اسالمیز است اسالم ‡ ایانب تمام نیقرآن، د در عرف هک میشو یادآور می
 شد. ار گرفتهک ر بهیتعب نیا جھت نیھم باشد، به یم فطرت

اسرار  حیصح و فھم قیعم درست، فقاھت : علم هک نیبر اکند  می داللت مهیرک هیآ
 ز باشد.یبند نیو پا عامل ، بدانیشرع فیالکت به عالم هکطلبد  ی؛ م یشرع

َخذَ  �ذۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ٓ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  ُ�مَّ  وَِحۡكَمةٖ  كَِ�ٰبٖ  ّمِن َءاتَۡيُتُ�م لََما

قٞ  َصّدِ نَّهُ  بِهِۦ َ�ُۡؤمُِنَّ  َمَعُ�مۡ  لَِّما مُّ قۡ  ۥۚ َوَ�َنُ�ُ
َ
َخۡذُ�مۡ  َرۡرُ�مۡ قَاَل َءأ

َ
ٰ  َوأ  إِۡ�ِي�   َ�ٰلُِ�مۡ َ�َ

 ْ قۡ  قَالُٓوا
َ
ۚ َررۡ أ ْ شۡ ٱقَاَل فَ  نَا ۠  َهُدوا نَا

َ
ٰهِِدينَ ٱ ّمِنَ  َمَعُ�م َو�  .]٨١[آل عمران:  ﴾٨١ل�َّ

د یو توح یگانگی به ‡ امبرانیپ هکرا  قتیحق نیا یتعال حق هک بعد از آن
 قتیحق نیا انیب نجا بهیساخت، در ا دھند، روشن یدستور م یو یبرا واخالص

را  شیخو یو امتھا نمودهد ییو تأ قیرا تصد یالھھای  رسالت ھمه شانیا هکپردازد  یم
 است گرفته مانیپ شیخو یایاز انب یتعال را حقیاند ز داده یدستور م آن قیتصد ز بهین

ار ک نیا گر را بهیو ھمد گر بودهید یبرخ نندهک قیتصد مانیاز آنھا در امر ا یتا برخ
خداوند از  هک یو ھنگام«دستور دھند:  آن ز بهیخود را ن ینند و امتھاک سفارش
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 برخود الزم نندهکعھد هک است یمکد و محک: عھد مؤ ثاقیم »گرفت ثاقیم امبرانیپ
 یھا غهیگراز صید یزیچ ا بهیسوگند،  تعھد را به شود و آن یمتعھد م رد، بدانیگ یم
 تابکشما  به ھرگاه هک«:  گرفت مانیامر پ نیبر ا شانی! از ا یگرداند. آر ید مکمؤ د؛کیتأ

 یامبریپ گاه آن« شما دادم به متکو ح تابکاز  یزیچ : اگر یعنی »دادم یمتکو ح

 به هک او با آنچه ودعوت امی: پ یعنی »ردک قید، تصدیرا با خود دار آنچه هکآمد  تانیسو به
 هکو از آنجا  »دیدھ شیارید ویآور مانیاو ا به هک بر شماست«بود  ام، موافق شما داده

 قسم جواب مکدر ح جمله نیا رو، نیاست، از ا سوگنددادن منزله ثاق، بهیم گرفتن
آنھا  ھمه گرند و ھدفید یک نندهک املک یھمگ ‡ ایانبھای  رسالت : یعنیباشد.  یم

 به ھم در فروع اند و اختالفشان متفق در اصول آنھا ین، ھمگیاز ا است، گذشته یکی
و  انسان اتیح یبا دگرگون فروعات، ھمراه هک چرا خود امتھاست، ر و مصلحتیخ

امبر ـ مثال ـ در یباشد. اما اگر دو پ ر و دگرگونیتواند متغ یم ،یو زندگ با زمان ھماھنگ
دو  ـ آن ھماالسالمیعل و ھارون یشدند ـ مانند موس ھمزمان با ھم امت یکعصر و  یک

متأخر است،  هک یامبریپ بود، پس آنھا مختلف اند. و اگر اقوام متفق امور با ھم در تمام
 ÷  میابراھ حضرت به ÷ لوط حضرت هک آورد، چنان یم مانیا متقدم امبریپ دعوت به
گرآمدند، مانند ید یک یامبر در پیشد. و اگر دو پ یو دعوت بانیآورد و پشت مانیا

 قیرا تصد یگرید از آنھا دعوتھریک  صورت نیھماالسالم، در ایعل یسیو ع یموس
 یایانب یامتھا تمام یسود از یبا هک ص امبر خاتمیپ بعثت است نیھمچن کند. می

 رد.یقرار بگ قید و تصدییمورد تأ گذشته
 ÷  را ـ ازآدم یامبریپ چیھ أ خداوند«فرمود:  هک است شده تیروا س یاز عل

 مانیپ ص محمد درباره یاز و هک نیخت، مگراینگیـ برن یبعد از و امبرانیتا پ گرفته
 اش یاریو  آورده مانیاو ا د بهیگشت، با مبعوث رسالت به اگر در زمانش هک گرفت

ز در ین شیخو از قوم دستور داد تا امبرانیاز پھریک  به خداوند متعال نیند. ھمچنک

ا ـمـل ي�ح ىسيوع موىس ناكلو «:  است آمده فیشر ثیدر حد». ردیبگ مانیپ باره نیا
 چیمن، ھاز  یرویرا جز پ شانیا بودند، یم زنده یسیو ع یاگر موس« .» ا اال اتباىعـمـهـوسع

اگر در ھر  هکھستند  یاعظم امام درواقع ص امبر خاتمیپ . پس»نبود یگرید شیگنجا
 جھت، در شب نیبود و از ا واجب ‡ ایانب بر ھمه شانیا بودند، اطاعت یم یعصر

 ص خدا آمدند ـ رسول گردھم المقدس تیا:در بیانب ھمه ارواح هک گاه اسراء ـ آن
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روز محشر  عیشف ص حضرت آن نیدارشدند. ھمچن عھدهرا در نماز  شانیا امامت
 »گاه آن«زند. یگر یم از آن العزم یاول امبرانیپ یروزحت در آن هک یا هیھستند، قض

ار اصر ک نید بر اید و گرفتیردکا اقرار یفرمود: آ« امبرانشیپ به خطاب خداوند متعال

 یمعنا را اصر: بهید زینام» اصر«گرفت،  امبرانشیاز پ هکرا  یعھد أ خداوند ؟»مرا
بر خود  هک آنچه به وفا نمودن را به شیخو صاحب هک است یمکومح سخت مانیپ

 یاز سو مانیپ نیا ساختن مکمح دھنده خود نشان نیدارد و ا یوام گرفته الزم
با شما  د و منیباش گواه . فرمود: پس میردکاقرار  ! یگفتند: آر« است متعال پروردگار
 نیگر دراید یاز شما بر بعض یضبع دادن یبر اقرار شما و گواھ : من یعنی » ازگواھانم

 . ھستم امر، از گواھان

ٰ َ�عۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  دَ َ�َمن تََو�َّ
ُ
 .]٨٢[آل عمران:  ﴾٨٢َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ ُهمُ  فَأ

ھا  امت و تمام ‡ امبرانیپ از تمام هک یمانیپ »نیبعد از ا هک یسانک پس«

:  یعنی» اند گروه، ھمانا فاسقان آن پس« !ص محمد یاز تو ا »برتابند یرو« شده گرفته
 اند. یالھ رمانف رهیاز دا رفتگان رونیب

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ ٱ دِينِ  أ ۥٓ  ُغونَ َ�بۡ  �َّ سۡ  َوَ�ُ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن لَمَ أ  ٱوَ  لسَّ

َ
 �َ�ۡهِ  َوَ�ۡرٗها ٗ� َطوۡ  �ِض ۡ�

 .]٨٣[آل عمران:  ﴾٨٣يُرَۡجُعونَ 
 نندهیآفر یخدا نیر از دیغ ینیا مردم، دی: آ یعنی ؟»ندیجو یالله را م نیجز دا یآ«

از  »آسمانھا در هکھر هک با آن«نند؟ ک یم یبانیپشت طلبند و از آن یرا م موجودات
 و ناخواه خواه« آن موجود در مخلوقات از تمام »است نیزم«در  هکھر  »و« فرشتگان

 ز دریچ ھمه یعنیاند:  گفته رھا: ناخواه)ک( یمعندر  مفسران »الله منقاد است یبرا
 یونک نیبوده، از قوان یالھ فرمان ـ منقاد و جمادات واناتیح یـ حت نیو زمھا  آسمان

و أل  یفرمانبردار خدا ز ناخواستهین افرک یو حتکنند  می ادیو انق اجبارا اطاعت یو
 رانی: مراد، اس یقول بهر باشد. کمن و زبانش دل هکھرچند  اوست، یھست نیرو قوانیپ

 برده بھشت یسو به شیخو اسارت یھا رھا وقالدهیدر زنج هکھستند ھا  امت مسلمان
، أ  للها نیجز د ینید طلب یعنیار است، کان ...) ھمزه للهر ای(أفغ شوند. ھمزه یم
 ساخته بغون) مقدمی: ( بر فعل الله) است نیر دی(غ : هک . و مفعول نارواست بس یارک

باشد.  یم باطل معبودان ار متوجهکان هکرو  است، از آن تر نجا مھمیدر ا را مفعولیشد ز
 باطل و پرستش نید دربرابر آن شدن میو تسل ؛ فرمانبردن یالھ نیر از دیغ ینید طلب
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را  سکھر یتعال حق امت، پسیدر روز ق »شوند یم دهیاو بازگردان یسو و به«باشد  یم
 دھد. یم پاداش یو عمل مطابق

ِ بِٱ َءاَمنَّا قُۡل ﴿  َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
ٓ  َعلَۡيَنا أ نزَِل  َوَما

ُ
ٰٓ  أ  َو�َۡعُقوَب  �ۡسَ�ٰقَ  �ۡسَ�ٰعِيَل  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�َ

 َوٱ
َ
ٓ  ۡسَباِط ۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ّ�ِهِمۡ  �َّبِيُّونَ ٱوَ�ٰ وَِعيَ�ٰ وَ مُ  أ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  مِن رَّ

َ
 ۥَ�ُ  َوَ�ۡنُ  ّمِۡنُهمۡ  أ

 .]٨٤[آل عمران:  ﴾٨٤لُِمونَ ُمسۡ 

را  قتیحق نیو ا »میآورد مانیا شده بر ما نازل خدا و آنچه بگو: به« !ص محمد یا
و  میبر ابراھ آنچه« به میآورد مانیبگو: ا »و« نک اعالم شیخو خود و امت یاز سو
اد و احفاز  لیاسرائ یبن لیاسباط: قبا »شده و اسباط نازل عقوبیو  و اسحاق لیاسماع

 مانیا» و« آوردند مانیا ÷  یموس به هکاند  ÷  عقوبی گانه دوازده فرزندان نوادگان
و  شده داده پروردگارشان از جانب«گر ید »امبرانیو پ یسیو ع یموس به آنچه« به میآورد

از  یبعض گذاشته، به فرق یھود ونصاری هک چنان »میگذار ینم فرق از آنان یک چیھ انیم
در  مهیرک هیآ نیر ایر نظیافرشدند. تفسکگر ید یبرخ آوردند و به مانیا ‡ امبرانیپ

منقاد و  یتعال حق ی: ما برا یعنی »میفرمانبردار و ما او را«.  گذشت» ۱۳۶ بقره/« سوره
 . میھست مخلص

[آل  ﴾٨٥َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱِمَن  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن ادِينٗ  ۡسَ�ٰمِ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ َوَمن يَبۡ ﴿ 
 .]٨٥عمران: 

 از شود و او در آخرت ینم رفتهید، ھرگز از او پذیگر بجوید ینیجز اسالم، د هکو ھر«

 رفتهیپذ شانیا نیجز د یگرید نی، دص محمد بعد از بعثت پس »است ارانکانیز
 گردن اسالم نید بهکه  کسی گر است، لذا،ید انیاد ھمه ناسخ شانیا نید ست، چونین

 س رهیابوھر تیروا به فیشر ثی. در حد ستین ینجات یو یبرا امتیباشد، در روز ق ننھاده
د و یآ یند، درآغاز نماز میآ یم امت، اعمالیدر روز ق: « است آمده ص خدا از رسول

 گاه . آن یر ھستید: تو بر خیفرما یم . پروردگار متعال نماز ھستم د: پروردگارا! منیگو یم
د: تو بر یفرما یم . پروردگار متعال ھستم اتکز من را!د: پروردگایگو ید و میآ یم اتکز
 . پروردگار متعال ھستم روزه د: پروردگارا! منیگو ید ومیآ یم روزه گاه . آن یر ھستیخ
 ».دھم یتو م سبب و به رمیگ یتو م سبب و امروز به یر ھستید: تو بر خیفرما یم
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 بن حارث درباره مهیرک هیآ نیاند: ا ردهک تیروا نزول سبب انیدر ب یمجاھد و سد
.  وستیپ هکفار مک و به برگشته از اسالم تن با دوازده هکشد  نازل ید انصاریسو
 د.ییگرا اسالم مجددا به اتیآ نیا بعد از نزول د: حارثیگو یم ب عباس ابن

ُ ٱ ِديَ�هۡ  َف َكيۡ ﴿  ْ  ٗماقَوۡ  �َّ ْ  إِيَ�ٰنِِهمۡ  َ�ۡعدَ  َ�َفُروا نَّ  وََشِهُدٓوا
َ
 وََجآَءُهمُ  َحقّٞ  لرَُّسوَل ٱ أ

ُ ٱوَ  ّيَِ�ُٰتۚ ۡ�َ ٱ ٰلِِم�َ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ  .]٨٦[آل عمران:  ﴾٨٦ل�َّ
 هک ند؟ با آنک یم تیافر شدند، ھداک مانشانیبعد از ا هکرا  یخداوند قوم چگونه«

 داستی: بع یعنی »آمد روشن لیدالشان  برای و است رسول، برحق نیا هکدادند  شھادت
 دادن یوگواھ آوردن مانیبعد از ا هکند ک تیھدا حق یسو را به یقوم أ خداوند هک

و  سبحان یخدا تابکاز  روشن لیدال و بعد از آمدن ص رمکامبر ایپ تیحقان به
گاھ لیدال نیآنھا از ا ، و بعد از شناختص امبریپ معجزات  آن، به اتیمقتض از یو آ

برگشته، از  نیاز د مرتدان هک »ندک ینم تیدادگر را ھدایب قومو خداوند «فر برگشتند ک
 مانده یفر باقکبر  هک است یسک مرتد بزرگتر از گناه گناه هک ستین کیاند. ش جمله آن

عناد و تمرد  یاز رو و سپس را شناخته را مرتد، حقیز است رفتهیرا نپذ و اصال اسالم
 . است دهیگرد نیدر د و شبھه کجاد شیا و سبب برتافته یرو از آن

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
نَّ  َجَزآؤُُهمۡ  �َِك أ

َ
ِ ٱ لَۡعنَةَ  َعلَيۡهِمۡ  أ ۡ ٱوَ  �َّ ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل

َ
 .]٨٧[آل عمران:  ﴾٨٧عِ�َ أ

از  و طرد ی: دور یعنی »خدا لعنت هک است نیا شانیسزا« : مرتدان یعنی »آنان«
 نیسزاوار ا : مرتدان یعنی »است برآنان یو مردم، ھمگ فرشتگان و لعنت« یو رحمت

 ھستند. لعنت ھمه

ُف َ�نۡ ﴿   .]٨٨[آل عمران:  ﴾٨٨يُنَظُرونَ  َوَ� ُهمۡ  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ
از  عذاب مانند، نه یم جاودانه« است آن نشانه هک دوزخ ا در آتشیلعنت، » در آن«
 یریتأخ آنان به ار عذابشانکو در  »شود یم داده مھلت آنان به گردد و نه یم استهک آنان
 شود. یم داده

 د:یفرما یو م ردهکرا استثنا  نندگانک توبه یتعال حق سپس

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  ْ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  تَابُواْ ِمنۢ  �َّ ۡصلَُحوا
َ
َ ٱ فَإِنَّ  َوأ  .]٨٩[آل عمران:  ﴾٨٩رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

 »آوردند اصالح ردند و بهک توبه«از ارتداد  : پس یعنی »از آن پس هک یسانکمگر «
و  اصالح به اسالم لهیوس بودند، به ساخته تباه شیخو نیبا ارتداد از د هکرا  : آنچه یعنی

و  و رأفت لطف از نیو ا »است مھربان خداوند آمرزنده گمان یب پس«آوردند  سامان
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د یآمرزد. با یم رد و برآنانیپذ یرا م ارانک توبه توبه هکباشد  یم بر خلقش یو رحمت
شود.  یم رفتهیز پذیبازگردد ـ ن اسالم یسو به مخلصانه مرتد ـ چنانچه توبه هک دانست

 ».ستین یاختالف چیعلما ھ انیم باره نیمن، درا در حد علم«د: یگو یم یانکشو امام
از  یفرمود: مرد هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس از ابن

را  یسک گشته مانیپش گاه وست، آنیپ کشر به مرتد شده آورد و سپس انصار، اسالم
 ؟ ھمان ھست یا توبه میا براید: آیبپرس ص خدا از رسول هکفرستاد  قومش یسو به

دادند، مجددا  نانیاطم یو به قومش هک شد و بعد از آن نازل مهیرک هیآ نیا هکبود 
 آورد. اسالم

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ َ�عۡ  �َّ ْ زۡ ٱ ُ�مَّ  إِيَ�ٰنِِهمۡ  دَ َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  تَۡوَ�ُتُهمۡ  ُ�ۡقَبَل  لَّن ٗر�ُ�فۡ  َداُدوا
ُ
 ُهمُ  َوأ

آٱ  .]٩٠[آل عمران:  ﴾٩٠لُّونَ لضَّ
» فر خود افزودندکبر  افر شدند، سپسک مانشانیاز ا پس هک یسانک یراست به«

 آنان ھرگز توبه« آن و اھل اسالم هیعل و توطئه رنگیبر ن فر و افزودنکدر  یداریباپا

د: (و یفرما یم )۴/۱۷( هیدر آ خداوند متعال هک مرگ، چنان ھنگام به »شود ینم رفتهیپذ
 از آنان یکھر مرگ چون شوند و سرانجام یم ستیناشا یارھاک بکمرت هک یسانک توبه

 مهیرک هیآ نیا هکبرآنند  یبعض ست).ین رفتهی؛ پذ ردمک توبه کنیند: ایگو یفرا رسد، م
 چون دند، سپسیفر ورزک ÷  یسیع به هکبودند  را آنانیز است انیھودیناظر بر 
خود  و آنان«افر شدند کز ین شانیا دند، بهیگرد مبعوث رسالت به ص محمد حضرت

 ».اند گمراھان

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ارٞ  َ�َفُرواْ َوَماتُواْ وَُهمۡ  �َّ َحِدهِم ِمنۡ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن ُكفَّ
َ
 ٱ ّمِۡلءُ  أ

َ
 َولَوِ  اَذَهبٗ  �ِض ۡ�

ْوَ�ٰٓ  ۦٓۗ بِهِ  َتَدىٰ �ۡ ٱ
ُ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك أ

َ
ِٰ�ِ�نَ  ّمِن لَُهم َوَما أ  .]٩١[آل عمران:  ﴾٩١�َّ

 باشند، چه یفار اصلک چه »اند فر مردهک حال و در افر شدهک هک یسانک قتیدر حق«
 هیرا فد نند و آنکرا پر از طال  نیزم یھرچند فراخنا« برگشتگان حق نیو از د مرتدان

 اندازه دوزخ، به از عذاب شیخو نجات یبرا امتی: ھرچند در روز ق یعنی »دھند
 آنان شود، ینم رفتهیپذ از آنان یک چیھرگز از ھ«آورند  هیاز طال فد نیزم یرو شیگنجا

 ستین یسک چی: ھ یعنی »نخواھند داشت یا دھنده یاری چیو ھ است کدردنا یرا عذاب
در : « است آمده فیشر ثیدھد. در حد نجاتشان أ خداوند از عذاب امتیدر روز ق هک

ا از ید: آیگو یاو م به یتعال حق گاه شود، آن یم آورده دوزخ از اھل یمرد امتیروز ق
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پروردگار  ! ید: آریگو یمردم ؟، آن یدھ یم هیاز طال فد نیزم شیگنجا اندازه به عذابم
عھد  آدم پدرت ؛ از تو در صلب را از تو خواستم نیمتر از اک، یگفت د: دروغیفرما یم

 افعالاینکه  اما علت». یدیابا ورز تو ی، ولیاورین یکرا شر یزیچ من به هک گرفتم
 شده انیب فیشر ثیحد نیندارد، در ا حالش به یسود افر، در آخرتک یویدن یکن

 گرفتند ـ و او شخصقرار  مورد پرسش جدعان از عبدالله بن ص خدا : رسول است
نمود  یم را اطعام و مردم ساخت یرد و آزاد مک یم دیرا بازخر رانیبود، اس ینواز مھمان

 ص حضرت دربر دارد؟ آن یسود در آخرت شیبرا یو یویر دنیخ ا اعمالیآ هکـ 
 یزی! چ نه« . »ادلين يوم خطيئيت اغفر يل رب: ادلهر من يوماً  يقل مـل نهأال، «فرمودند: 

:  نگفت از روزھا ھم یروز یخود حت یزندگ را او در طولیز دندار یسود حالش آنھا بهاز 

 .»امرزیب امتیمرا در روز ق یخطاھا پروردگارا!
رادر  افرانکخداوند متعال،  هک مینک یم )، مالحظه۹۰ـ  ۸۹( اتیآ به ینگاھ با

 : است ردهک میتقس گروه سه به مجموع
 . است شانی) ناظر بر ا۸۹( هیآردند و ک توبه صادقانه هک آنان -۱
 . است ) ناظر بر آنان۹۰( مهیرک هیو آ نبوده حیصح شان توبه هک آنان -۲
 . است ) ناظر بر آنان۹۱( مهیرک هیآ هکاند،  فر مردهکو بر  ردهکن اصال توبه هک آنان -۳

ا ُ�ِبُّونَۚ  ِ�َّ لۡ ٱلَن َ�َنالُواْ ﴿  ٰ تُنفُِقواْ مِمَّ ْ  َوَما َح�َّ ءٖ  ِمن تُنفُِقوا َ ٱ فَإِنَّ  َ�ۡ  ﴾٩٢َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
 .]٩٢[آل عمران: 

 مانیاز ا عبارت هک» ابرار« درجه : ھرگز به یعنی »دیرس ینم یارکویکن ھرگز به«
 بھشت هکرا » بر« د و ھرگز ثوابیرس ینم است آن و قبول در عمل یستگین، شایراست
شما در  نفقه هک : مگر آن یعنی »دینک د انفاقیدار دوست تا از آنچه«د یابی یدر نم است

 را دوست آن هک باشد یاموال ـ از آن از طاعات آن ریاز جھاد و غ ـ اعم أ خدا راه
 هیآ نیا بعد از نزول ش از اصحاب یشمار هک است آمده فیشر ثید. در احادیدار

 أ خدا راه شکشیپ راشان  اموال نیتر سیو نف آمده ص خدا نزد رسول مهیرک
 دھد. یم پاداشتان و بر آن »داناست د، قطعا خدا بدانینک انفاقھرچه  از و«ردند. ک

َعامِ ٱ ُ�ُّ ﴿  َِ�ٓ  َ�َن ِحّ�ٗ  لطَّ ٰٓءِيَل  ّ�ِ ٰٓءِيُل  َحرَّمَ  َما إِ�َّ  إِۡسَ� ٰ  إِۡسَ� ن لِ ِمن َ�بۡ  َ�ۡفِسهِۦ َ�َ
َ
 أ

َل  ۚ �َّوۡ ٱ ُ�َ�َّ ْ  قُۡل  َرٮُٰة تُوا
ۡ
ٓ تۡ ٱفَ  َرٮٰةِ �َّوۡ بِٱ فَ�  .]٩٣[آل عمران:  ﴾٩٣َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  لُوَها
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 لیتورات، اسرائ از نزول شیپ بود، جز آنچه حالل لیاسرائ یبن یھا برا کیخورا ھمه«
  عقوبی نجایدر ا» لیاسرائ«جمھور مفسران، مراد از  قول به »بود ردهک بر خود حرام

 میپسرابراھ اسحاق پسر عقوبی ، لقب»لیاسرائ«را یز لیاسرائ ملت است، نه ÷
 بود، به ردهک ر شتر را بر خود حرامیو ش گوشت ÷  عقوبی هک است . نقل است‡ 

ـ  س عباس ابن بود. ردهک را بر خود حرام یا یپ و رگ یدارا گر: او ھر گوشتید یقول
در  ص حضرت از آن انیھودی سؤال به در پاسخ ص خدا رسول استناد فرموده به

) داشت، یکاتی(س النساء عرق یماریب ÷  عقوبی«د: یگو یـ م میتحر نیا علت باره
(عرق) و  یوپ بخشد، رگ شیشفا یماریب نیاگر از ا هکرد کنذر أ  خدا یبرا پس

 شیشفا یتعال خورد و حق ینم باشد، یپ و رگ یدارا هکرا  یوانیھر ح گوشت
از  قبل بهمربوط  میتحر نیردند. لذا اک یرویپ یو ز از سنتین د، بعدا فرزندانشیبخش
 »دییگو یم بگو: اگر راست«بود.  حالل تورات ھا در کیخورا است، و تمام تورات نزول

را  آنچه یو درست یتا راست» دیرا بخوان د و آنیاوریب را تورات«د یمرا باور ندار و سخن
گفتم،  بر آنچه را توراتید زیابیاست، در ردهک انیشما ب یبرا داستان نیاز ا قرآن هک

 . است ناطق
اما  ردند،ک را بر خود حرام هیمار ا خادمشانی ز، عسلین ص امبرمایپ هک است نقل
ارتباط  نیرا درا» میتحر« ) از سوره۱( هیرد و آکد نییامر تأ نیرا در ا شانیا أ خداوند

 خواھد آمد. ر آنیتفس هکفرمود ـ  نازل
 فارهک یساخت، بر و را بر خود حرام یز مباحیچ یسکاگر  هک مسئله نیفقھا در ا

شود و در  یم الزم فارهک یو بر احناف اند؛ در مذھب یر؟ بر دو رأیا خیشود  یم الزم
 شود. ینم الزم فارهک یبرو یشافع مذھب

ىٰ �ۡ ٱَ�َمِن ﴿ ِ ٱَ�َ  َ�َ �َِك  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  مِنۢ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ ْوَ�ٰٓ
ُ
ٰلُِمونَ ٱ ُهمُ  فَأ [آل  ﴾٩٤ل�َّ

 .]٩٤عمران: 
 نیا ا بعد ازیآن،  و تالوت تورات : بعد از آوردن یعنی »نیبعد از ا هک یسانک پس«
بر «؛  است آمده خودشان تابکدر  هک آنچه در خصوص با آنان یو ھماوردطلب یتحد

 هک و آنچه خودش تابک یداور بهکه  کسی رایز »ارانندکخود ستم بندند، آنان خدا دروغ
 نانک جدل بعد از آن ھم شود و باز خواندهشناسد، فرا  یم شیخو درست یاعتقاد شرع

 . ستیارترنکستم یاز و سک چیبربندد، ھ دروغ سبحان یبر خدا
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ۗ ٱ َصَدَق  قُۡل ﴿ ُ ْ ٱفَ  �َّ ۖ  َ�ٰهِيمَ مِلََّة إِبۡ  تَّبُِعوا ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا  .]٩٥[آل عمران:  ﴾٩٥ُمۡ�ِ�ِ�َ ل
بود  فیحن هک میابراھ شکیاز  . پس گفت خداوند راست« انیھودی امبر بهیپ یا »بگو«

و  وضوح با تمام من رسالت صدق هک : مادام یعنی »دینک یروینبود، پ انکو از مشر
:  فیحن د.ینک یرویپ ھستم بر آن من هک اسالم نییشده، از آ بر شما روشن درخشش

 . حق نید یسو به باطل انیاز اد ندهیگرا

َل َ�يۡ ﴿  وَّ
َ
ِي لِلنَّاِس  ُوِضعَ  ٖت إِنَّ أ ةَ  لَ�َّ  .]٩٦[آل عمران:  ﴾٩٦ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  َوُهٗدى ُمَباَرٗ�  بَِبكَّ

برسر  انیھودیو  : مسلمانان است ردهک تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیمجاھد در ب
از  المقدس تیب هکگفتند  یم انیھودیدند؛ یورز یگر فخر میھمد به المقدس تیو ب عبهک
 مقدس نیباشد و درسرزم یم ‡ ایانب ھجرت محل هک جھت برتر است، بدان عبهک

شد:  نازل هکبود برتر است، ھمان عبهک هکگفتند: بل یم قرار دارد. و مسلمانان
 نیدر زم یتعال حق منظور عبادت به »شده نھاده مردم یبرا هک یا خانه نیاول قتیدرحق«
و «بود  ÷  میابراھ گذار آن انیبن هکاست،  عبهک : خانه یعنی »است هکدر ب هک است ھمان«

شود،  یم میمق در آن هک است یسک یبرا ر آنیخ یاری؛ بس عبهک تک. بر است »کمبار
 یسو جا به از ھمه هک یراتیو خھا  نعمت یاریبس جھت به کند، می را آن ارتیا قصد زی
و «گردد  یم مؤمنان بینص در آن هک یمضاعف ثواب سبب شود و به یر میسراز هکم

برپا  در آن یتعال ید باریتوح هک سبب نیا بسا به چه » انیجھان یبرا است یتیھدا
و  می(ابراھ نیلیخل شود و سنت یار میبس یو رکذ گردد، در مشاعر مقدسه یم

 گردد. یم ایاح ھماالسالم) در آنیعل لیاسماع
 به نسبت آن تی؛ بر افضل پرستشگاه نیاول عنوان به عبهک فیبا توص خداوند متعال

 ص خدا از رسول س ابوذر تیروا به فیشر ثیگذارد. در حد ید مکیگر تأید یعباد نکاما
 آن نیودوم بنا شد، مسجدالحرام نیزم یدر رو هک یمسجد نیاول: « است آمده

 هکم ھمان» هکب« ».دیبنا گرد عبهک یاز بنا سال چھل فاصله به هکبود،  یمسجداالقص
و  ستین یدسترس رابرآن ستمگران هک است نیا هکب به آن هیتسم : وجه یقول . به است

 نیا ا سببیند. کش یرام شانیگردنھا هکباشند، م قصد تجاوز داشته آن اگر به
 ثرتک سبب در نماز، به زنان هک یطور است، به در آن مردم ، ازدحامینامگذار

 یاریبسھای  نام هکم یبرا«د: یگو یرمیثک رند. ابنیگ یقرار م مردان یرو شیازدحام، پ
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،  ١، قادسیالقر ن، امیالحرام، بلداالم تیب ق،یالعت تیه، بکه، بکم اند، چون ردهکاد یرا 
 ».عبهکو ه، بلدهیمقدسه، حاطمه، رأس، بن

َقامُ  َ�ّيَِ�ٰتٞ  �ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ ﴿  ۗ َ�َن َءامِنٗ  َدَخلَُهۥ َوَمن إِبَۡ�ٰهِيَمۖ  مَّ ِ  ا  يِۡت ۡ�َ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱَمِن   .]٩٧[آل عمران:  ﴾٩٧َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ

و  »است میابراھ مقام«ھا؛  نشانه نیا از جمله هک »است روشن ییھا نشانه در آن«
 ستاد و نقشیا یم بر آن عبهک یبنا در ھنگام ÷  میابراھ هک است یا صخره آن

ما دستور  به یتعال . و حق است انینما طور برجسته به صخره در آن یو یپاھا
 یالھ روشن یھا از نشانه سنگ نیا ! ی. آر ٢میقرار دھ شیخو را نمازگاه آن هک داده

تواند پرواز  ینم از فراز آن شود و پرنده یدو برابر م مقام ھا در آن یکین هکاست، چرا 
د، در یدرآ در آن هکھر « هک است نیا عبهکدر  یالھ روشن یھا نشانه از جمله »و«ند ک

د، از یدرآ الحرام تیب باشد و به کمنایب یزیا چی یاز دشمن هک: ھر یعنی »است امان
 یخونھرچند  او نشوند؛ متعرض هک است واجب گردد و بر مردم یم منیترسھا ا ھمه
در ھرکس  یول شود، خارج از حرم هک باشد، تا آن را گرفته یا مالیباشد،  ختهیرا ر

را خود یگردد ز یم شود و جزا بر او اقامه یر میشد، دستگ یجرم بکمرت حرم داخل
خداوند  مکح نیا مشمول ن،یو بنابرا است ردهکرا آغاز  حرم حرمت کھت هک او بوده

ھا  حرمت کوھت« .]١٩٤[البقرة: ﴾قَِصاٞص  ُرَ�ُٰت �ُۡ ٱوَ ﴿د: یفرما یم هک قرارگرفته متعال

و  و عرفه یو من صفا و مروه ه، وجودکدر م روشن یھا نشانه از جمله. »دارد قصاص
قصد  هک است از جباران یسانک جمله، نابودشدن و از آن است گر مشاعر مقدسید

 نند.کرا ب آن میحر تجاوز به
و  یتعال یبار بر حق یدکیتأ نیا »عبهک خانه حج مردمان بر عھده الله است یو برا«

ر یتقد »را دارد آن به رفتن ییتواناکه  کسی یبرا« است عبهک خانه از حرمت یبزرگداشت
را دارد،  آن به رفتن استطاعت هکبشود  عبهک خانه حج یراھ یسکشود:  یم نیچن آن

فر ک هکوھر « سفر است و اسباب توشه یعنیاز: زاد و راحله،  عبارت استطاعت نیا
 انیاز جھان نا خداوندیقی«د یار نماکرا ان عبهک لیو فضا روشن یھا : نشانه یعنی »ورزد

                                                 
 . از گناھان نندهک ک: پا قادس -١
 ».۱۲۵ بقره/« نگاه، سوره -٢
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خود  نیا هکبل رساند، ینم یاو نفع اصال به بندگان و عبادات و طاعات »از استین یب
 گردند. یم لینا شیخو یانسان مالک به طاعات نیا یبا ادا هکھستند  بندگان

َ ٱَوَمن َ�َفَر فَإِنَّ ﴿:  نزول سبب انیدر ب رمهکع د: یگو یم ﴾َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ

گر ید ینید جز اسالم هکھر « .]٨٥[آل عمران: ﴾...ادِينٗ  ۡسَ�ٰمِ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ َوَمن يَبۡ ﴿ هیآ چون

است،  نیچن هک نونکگفتند: ا انیھودیشد،  نازل ».شود ینم رفتهیپذ ید، ھرگز از ویبجو
 عبهک خانه حجأل  یخدا«فرمودند:  آنان به ص خدا رسول ! میھست مسلمان ما ھم

را بر ما  آن یول«گفتند:  در پاسخ ، اما آنان»دهیگردان فرض را بر مسلمانان
 هیآ نیا هکبود  سر باز زدند. ھمان حج کمناس ، لذا از انجام» دهینگردان فرض

 شد. نازل مهیرک
 : امکاح انیب

 قصاص، علت به حل نیدر زم یسک شتنکاگر  هک است بر آن فهیابوحن امام -۱
 شود، ینم تعرض یبرد، بر و پناه حرم نیسرزم باشد و او به زنا واجبا یارتداد 

 نند تا بهک و معامله د و فروشیبدھند و با او خر او، جا، غذا و آب د بهینبا یول
 یشافع و امام کمال ر گردد. اما امامیناگز حرم نیاز سرزم آمدن رونیب
 . استز یعمد، جا قتل از قاتل در حرم گرفتن قصاص ند:یگو یم

 . است بار سنت یک سال در ھر پنج رار آنکو ت بار فرض یکدر عمر  حج -۲
 در ھمان حج یادا هکبرآنند  حنبل احمدبن و امام کمال فه، امامیابوحن امام -۳

 شود، یم آن یادا یشرطھا هیو بق واجد استطاعت لفکم شخص هک یاول سال
 حج یدر ادا هکبر آنند  یبانیش حسن و محمدبن یشافع امام ی. ول است فرض

 . تیبر فور نه ) استی(تراخ بر مھلت یمبن
 را به ست، اما جمھور فقھا آنیز نیجا در حج ابتی، نکمال امام مذھب بنا به -۴

 یادا قادر به هک یماریب یجا و به است ردهکن و حج ردهک فوتکه  کسی یجا
 هک یریگ نیمار زمیب را از ذمه ھا حج کیمال نیکدانند. ل یز میست، جاین حج

 اند. در نزد آنان ندارد، ساقط دانسته بکمر یخود را بر باال داشتن نگه قدرت
و  است مردهکه  کسی یجا به حج دادن انجام یبرا شخص ردنکریز، اجین

 . ز استیرده، جاک تیامر وص نیا به از مرگش قبل
 وجود عدم اضافه ه، بهینقل لهیو وس راه توشه داشتن منوط به حج استطاعت -۵

 . است راه تیامن و عدم از دشمن ، ترسیماریب ؛ چون یبدن مانع
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ۡهَل ﴿
َ
أ ِ ٱَ�ِٰت لَِم تَۡ�ُفُروَن � لِۡكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ُ ٱوَ  �َّ ٰ َما َ�ۡعَملُونَ  �َّ [آل  ﴾٩٨َشهِيٌد َ�َ

 .]٩٨عمران: 
خداوند شاھد و ناظر  هک ید، درحالیورز یفر مکخدا  اتیآ چرا به ! تابک اھل یبگو: ا«

گاهینک یم و برآنچه »ردار شماستک  فر را بر زبانک لمهک هک گاه آن ؟ پس است د آ
 به فرکا ینبوت،  و معجزات حق لیدال فر بهک هکد یدھ یم را انجام یا افعالید، یآور یم
 ند.یب یاست، او شما را م تورات اتیآ

ۡهَل  قُۡل ﴿ 
َ
أ وَن َعن َسبِيِل  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َ�ٰٓ ِ ٱلَِم تَُصدُّ نُتمۡ  ِعوَٗجا َ�ۡبُغوَ�َها َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ

َ
 َوأ

 ۗ ُ ٱ َوَما ُشَهَدآُء ا َ�عۡ  �َّ  .]٩٩[آل عمران:  ﴾٩٩َملُونَ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
 »دیدار یخدا باز م است، از راه آورده مانیا هکرا  یسکچرا  ! تابک اھل یبگو: ا«
 مؤمنان، فتنه انید تا در میزیر یھا م د و برنامهیشیاند یرنگھا مید، نینیچ یھا م توطئه پس

 یتعال حق به مانیو ا مردم انید تا مینک یم تالش توان با ھمهد و یرا برپا ساز کفر و شرک
و  شبھات نیا یالقا د تا بایخواھ ی: م یعنی »دیطلب یم یا یجک راه آن یو برا«د یگرد لیحا

از  بھره یو ب جک مردم یبرا را راه نی؛ ا ناھموار و ناھنجار استأ  خدا راه هک موھومات
 به »خود هک با آن«د یینما تیتثب را باطلتان ید تا ادعاھاینک یمعرف و استقامت اعتدال

 هک است، چنان یالھ رفتهیو پذ مقبول نیتنھا د اسالم هکد یدان یو م »دیگواھ« آن یراست
 اسالم هیچرا عل د، پسیا خود دانسته امبرانیبرپ شده نازل یھا تابکرا از  قتیحق نیا
شما را تا  یول »ستین د، غافلینک یم وخدا از آنچه«د؟ ینیچ یم د و توطئهکی ھمه نیا

 کند. می مجازاتتان گاه دھد و آن یم مھلت موعد عذابتان دنیرس

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  إِن ا ِينَ ٱ ّمِنَ  فَرِ�ٗقا تُِطيُعوا َّ�  ْ وتُوا

ُ
 دَ يَُردُّوُ�م َ�عۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

 .]١٠٠[آل عمران:  ﴾١٠٠َ�ٰفِرِ�نَ  إِيَ�ٰنُِ�مۡ 

 تیروا س عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب اسحاق و ابن یر طبریجر ابن
در  هک ییمانھایو پ یوند ھمجواریپ بر اساس از مسلمانان یفرمود: مردان هکاند  ردهک

 نازلأل  یخدا داشتند، پس یا مانهیروابط صم انیھودیاز  یبا برخبود،  تیجاھل
: اگر  یعنی »دیبر فرمان تابک از اھل یا د، اگر از فرقهیا آورده مانیا هک یسانک یا«فرمود: 

د، شما را ینکاعتماد  آنان سخنان و به فراداده گوش آنان یھا رنگیو ن سیدسا به
از  شما را پس«:  هک است نیا دھند و آن یم خود دارند، سوق هک یھدف ھمان یسو به

 ».گردانند یفر برمک به مانتانیا
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نُتمۡ  تَۡ�ُفُرونَ  َف َوَ�يۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ َءاَ�ُٰت  َعلَۡيُ�مۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  َوأ ۥۗ  َو�ِيُ�مۡ  �َّ  َتِصمَوَمن َ�عۡ  رَُسوُ�ُ

ِ بِٱ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  ُهِديَ  َ�َقدۡ  �َّ  .]١٠١[آل عمران:  ﴾١٠١مُّ
چرا  اند، افر شدهک از مسلمانان گروه آن هک ستین نیمراد ا» دیورز یفر مک چگونهو «

 راه هک است نیمراد ا هکاند، بل دهیگرد مخاطب )آمنوا الذين اـهـيأ يا(:  مانیا صفت به هک
 سرانجام هکد یرو یم یراھ به چگونه ! یشود. آر یم یفر منتھک ان، بهیھودیبا  یدوست

 اتیآ نیا هک بر شماست پس »شود یم بر شما خوانده یالھ اتیآ هک با آن« فر استک آن
شما  در قبال انیھودی هک یزیآم توطئه د تا از اھدافیزن آنھا چنگ د و بهیرا بخوان

گاه  ا را بهید و قضایینما او رجوع به پس »شماست انیخدا در م و رسول«د یشو دارند، آ
 به رجوع شود. البته یاثر م یب انیھودی رنگیقطعا ن صورت نیدر ا هکد، یدھ او ارجاع

ھا  ؛ آثار و نشانه شانیا اما بعد از درگذشت بود، شانیا اتیح در حال ص امبریپ شخص
در  یشان، ھمگیا اند و سنت آورده یتعال حق از جانب هکرا  یو قرآن شانیا رتیو س

 است چنان شناسند، پس یرا م و معارف منابع نیا ھم امت یو علما است یما باق انیم
و  سنت آستان به هک شرط آن ما ھستند، به انیدر م شهیھم یبرا ص خدا رسول هک
 تابک فار اھلک یھا و فتنه سیتا از دسا مییجو کتمس و بدانھا ردهک رجوع رتشانیس

 »است شده تیھدا راست راه برد، به خداوند پناه بهھرکس  و« میمان در امان ر آنانیو غ
 به شیاعتماد و گرا کخود و تر به بردن پناه را به مؤمنان خداوندمتعالن، یبنابرا

از  هک یا یھموار شود و از گمراھ شانیرو به تیھدا ند تا راهک یارشادم دشمنانش
 ابند.ی ییاست، رھا شده یزیر برنامهشان  برای دشمنان یسو

 هک است ردهک تیروا اسلم دبنیاز ز اتیآ نیا نزول سبب انیدر ب یر طبریجر ابن
بود،  مسلمانان هیتوز عل نهکیو  یا ار عقدهیبس یرمردیپ یھودی سیق بن فرمود: شاس

 گذشت، پس وگو بودند گفت گرم با ھم هک و خزرج اوس از برابر مجلس نامبرده یروز
 تیو روزگار جاھل ساخت برآشفته د، او را سختید از آنان هکرا  ییو صفا و الفت محبت

 یدراز دامن یھا یو دشمن یطوالن یر جنگیدرگ با ھم و خزرج اوس هکاد آورد ی را به
 برود و با آنان هکبود، دستور داد  یبا و هکرا  انیھودیاز  یاثنا جوان نیبودند. در ا

بود  ور شده شعله سخت یجنگ وخزرج اوس انیم در آن هکرا » بعاث«ند و روز یبنش
 انیدر م تیجاھل دوران احساسات رد. پسک نیچن یھودی اورد. جوانیب خاطرشان به

و  جنگ دانیم به هک باال گرفت ارچنانکو  گشت آغاز شد و مشاجره ختهیبر انگ آنان
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گاه هک ص خدا د. رسولیشک سالح  به و خطاب شتافته شانیسو شدند، به از ماجرا آ
د؟ یا را سر داده تیجاھل هیشما ھستم، داع انیدر م من هک یا درحالیفرمودند: آ آنان
خود  به مسلمانان بر اثر آن هکردند کراد یا غیموجز و بل یا خطابه باره، نیدر ا گاه آن

.  است بوده ر دشمنانشانکو م طانیش زه، بر اثر وسوسهیانگ نیا هکآمدند و دانستند
مھر و صفا بازگشتند. و خداوند  نییآ و به گرفته در آغوش یگرم گررا بهیھمد گاه آن

 نمود. نازلرا  اتیآ نیا متعال

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا سۡ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
[آل  ﴾١٠٢لُِمونَ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .]١٠٢عمران: 
 یتعال : ازحق یعنی »دینکـ پروا  اوست یسزاوار پروا هک از خداوند ـ چنان ! مؤمنان یا«
 : بنده هک نیاز ا است گونه، عبارت نیا یی. تقوا اوست تیالوھسزاوار  هکد ینکپروا  چنان

آنھا بر  ردنک کتر هکرا  یوامور داده است، انجام الزم یآنھا بر و دادن انجام هکرا  یامور
و «دھد  خرج را به شیخو وششکو  یسع تیجھت، نھا نیند و در اک کاست، تر الزم یو

 مرگ د تا چونیباش قرار نداشته اسالم جز حال ی: برحال یعنی »دیرینم یمسلمان جز در حال
د. یباش مسلمان هکد یبر شما آ ید ـ درحالیآ یناگھان هکبسا  شما در رسد ـ و چه

 سبحان یخدا هک است نیا یتقو حق«د: یگو یتقاته) م (حق ر:یدر تفس سمسعود ابن
ر کنگردد و مورد ش شود و فراموش ردهکاد ینشود،  یو از او نافرمان قرارگرفته مورد اطاعت

تقاته)  (حق یمعنا«د: یگو یم س عباس ابن». یو ناسپاس فرانک رد نهیقرار گ و سپاس
 ».ردینگ قرار یھم، مورد نافرمان زدن برھم چشم یک مدت به یحت یتعال : حق هک است نیا

ش  اصحاب بر فیلکت نیا ار بستنک شد، به نازل مهیرک هیآ نیا ند: چونیگو یم مفسران
 ھمان !را دارد؟ ییتقوا نیچن نیا توان یسک چه الله! ا رسولیگفتند:  آمد، پسدشوار 

ْ ٱفَ ﴿:  هیآ هکبود  َ ٱ �َُّقوا را  یالھ ید تقوایتوان یم هکتا آنجا « .]١٦[التغابن: ﴾َتَطۡعُتمۡ سۡ ٱَما  �َّ

 نیا یاند: معن گفته ید. بعضیگردان ما را منسوخ مورد بحث هیشد و آ نازل ».دینک شهیپ
 د. پسیتوان یم هکآنجا  تا اوست یسزاوار تقوا هکد ینک یتقو از خدا آنچنان هک است
 . ستین منسوخ مهیرک هی، آیمعن نیبنابرا

ْ �ۡ ٱوَ ﴿  ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْۚ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا ْ ذۡ َوٱ َ�َفرَّ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
ۡعَدآءٗ 

َ
لََّف  أ

َ
ۡصَبۡحُتم قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
ٰ  َوُ�نتُمۡ  َ�ٰٗناإِخۡ  بِنِۡعَمتِهِۦٓ  فَأ  �َّارِ ٱ ّمِنَ  ُحۡفَر�ٖ  َشَفا َ�َ

نَقَذُ�م 
َ
ۗ ّمِنۡ فَأ ُ  َها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  .]١٠٣[آل عمران:  ﴾١٠٣َ�ۡهَتُدونَ  لََعلَُّ�مۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ لَُ�مۡ  �َّ
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، یو نیا دی: عھد خدا، للها حبل» دینشو ندهکد و پرایزن الله چنگ حبل به یو ھمگ«
 سبحان یخدا مترادفند. پس با ھم ینھا در معنیا و ھمه است ا اسالمیا قرآن، ی

را از  شانیوا دستور داده ا قرآنیاسالم،  سمانیر به یجمع زدن چنگ را به مؤمنان
 از آن هک یاختالف د. البتهینما یم یاست، نھ نیدر د از اختالف یناش هک یا یندگکپرا
 و منافع ینفسان الیھواھا وام ساختن مکو حا نید در اصول است، اختالف شده ینھ

و  دهیپسند هکبل دهینگرد وھشکن ن،ید در فروعات یاجتھاد است، اما اختالف یشخص
 نیا هک باشد ـ چنان یم منان یخدا عتیشر یریگ آسان یھا و از نشانه است ستوده

د، ینکاد یخدا را بر خود  و نعمت«د. یآ یبرم ینبو ثیو احاد یقرآن از نصوص قتیحق
د، یردک یم و چپاول د و غارتیشتک یگر را میوھمد »دیگر بودیھمد دشمنان هک گاه آن

و  اوس لیاز اسالم، قبا قبل هک د. چنانیبرادر شد باھم ی؛ ھمگ نعمت نیا سبب به پس
ار و ی ھم اسالم، با نعمت به یبودند، ول ینیخون یخانگ جنگ ریثرب، درگیدر  خزرج

د. و بر یشد ھم او برادران نعمت تا به انداخت شما الفتھای  دل انیم پس«برادر شدند: 
 با اسالم »و او شما را از آن«د یقرار داشت در آن هک یفرک سبب به »دیبود آتش پرتگاه لبه

 دوزخ مرد به یم هکاز شما ھرکس  راید زیبود دوزخ گودال : شما بر لبه یعنی »دیرھان«
 نیشان، شما را ازایا لهیوس را فرستاد و به ص محمد حضرت یتعال حق افتاد، پس یم

 هک است یا یالھ سمانیر أ خدا تابک: « است آمده فیشر ثید. در حدیرھان پرتگاه
شما  یخود رابرا اتیخداوند آ گونه نیا«». است شده دهیشک نیزم یسو به از آسمان

 ».دیشو تیتا ھدا دارد یم انیب یروشن به

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿  مَّ
ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  يَۡدُعونَ  أ

ۡ
ۡ بِٱ ُمُرونَ َوَ�أ ۡ ٱ َعنِ  َهۡونَ َوَ�نۡ  َمۡعُروِف ل � ل  ُمنَكرِ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  .]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤ُمۡفلُِحونَ ل

 شما بهاز  ید گروھی: با یعنی »نندک ر دعوتیخ به هکباشند  ید از شما گروھیو با«
و  و ارشاد و با سلطه و موعظه مینند و با تعلک امیق یاسالم و دعوت یامر و نھ ضهیفر

است،  در آن ا و آخرتشانیسود دن هک آنچه یسو را به ومت، مردمکو ح قدرت
 هکد یباش ید امتیشما با ی: ھمگ است نیمراد ا یقول فراخوانند و دستور دھند. به

را یز تر است حیصح اول قول ید. ولینک یر مکاز من یو نھ معروف الله و امربه یال دعوت
 هیفاک ر فرضکاز من یونھ معروف است، لذا امر به تید بعضیمف مهیرک هیدر آ» من«
ھر  سزاوار شأن آن یواجرا ستین نیع بر فرد فرد امت، فرض آن انجام هکباشد  یم
 هیآ نیا ص خدا رسول هککند  می نقل س باقر ر از ابوجعفریثک . ابن ستین ھم یسک
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 . »وسنيت القرآن اخل� اتباع« فرمودند: فیشر ثیحد نیدر ا را خواندند و سپس مهیرک
ار ک به« هکباشند  ید ازشما گروھیبا »و« »است من و سنت قرآن یرویر؛ در پیخ«

 امر به هک د دانستی. با زبان ا بهیدست،  به »نندک ار ناپسند منعکامر و از  دهیپسند
 اگر اھل هک است اسالم ییفاک ضیر در نزد جمھور فقھا، از فراکاز من ینھ و معروف

 تا از آن ستیر چکنند و منکامر  آن تا به ستیچ دانند معروف یم هک آنان یعنیـ  علم
 تیر آن، فرضیگردد و در غ یساقط م گرانید از آن تینند، فرضک امیق آن نند ـ بهک ینھ
 هیضه، از آیفر نیا تیعموم هک گونه ماند، ھمان یم یباق یھر فرد مسلمان بر ذمه آن

 د.یآ یز برمی) ن۱۱۰(
 یواصل مطھر اسالم عتیشر واجباتترین  بزرگ ر ازکاز من یو نھ معروف امر به ! یآر
شود،  یم املک یاسالم نظام هک است بزرگ واجب نیرا با ایباشد ز یم آن از اصول مھم
گاھ جھل سبب حق، به نید روانیاز پ یبعض یگاھ هک جھت بدان  زهیانگ ا بهی، یوناآ

 فیالکت یا از ادایشوند،  یم منحرف شیخو نینفس، از د یاز ھواھا و خواھشھا یرویپ
 یسکاگر  پس کنند، می گر ظلمید یک ا بهی کنند، می یخال شانه شیخو یھا تیو مسئول
و  را موعظه، مقصر یرا راھنمون ، گمراهیگذار رانشانه را روشن، جاده راه هکنباشد 

د یپد در جامعه یاریو بس بزرگ انحرافات کش بنشاند، بدون خود یرا بر سر جا ظالم
 یو عاقبت سرنوشت به ما را از دچار شدن یتعال حق هک است جھت نیبد د، ھمیآ یم

 علت را به آنان هکدارد، آنجا  یبرحذر م لیاسرائ یبن و عاقبت ھمانندسرنوشت
مورد  لیاسرائ ید: (بنینما یم ر، لعنتکاز من یو نھ معروف امر به ضهیفر فروگذاشتن

گر را از ید یک ردند و از حد درگذشتند، آنانک یشکسر هکقرار گرفتند؛ چرا  لعنت
ردارشان) کار وک بد است ردند، چهک ینم یشدند نھ یم بکمرت هک یرکمن
 امیر قکاز من یونھ معروف امر به ضهیفر به هک ی: گروھ یعنی »گروه و آن«». ۷۹ مائده/«
. در  یو رستگار فالح به افتگانی شانند اختصاصی: ا یعنی »شانند رستگارانیا«ردند ک

فبلسانه،  ستطعی لم فان ده،یب رهیغیرا فلکمن مکمن یرأ من: « است آمده فیشر ثیحد
 را به د آنید، بایرا د یرکاز شمامن سک: ھر مانیاال ضعفأ کفبقلبه، وذل ستطعی لم فان

 نیخود و ا قلب به خود و اگرنتوانست زبان به ر دھد، اگر نتوانستییخود تغ دست
 ».است مانیا هیپا نیتر فیضع
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ْ كَ ﴿  ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ ْ خۡ ٱَ�َفرَّقُوا ْوَ�ٰٓ  ّيَِ�ُٰتۚ ۡ�َ ٱ َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َتلَُفوا
ُ
 لَُهمۡ  �َِك َوأ

 .]١٠٥[آل عمران:  ﴾١٠٥َعِظيمٞ  َعَذاٌب 
ھود ی آنان »ردندک اختالف ھم شدند و با ندهکپرا هکد ینباش یسانکو ھمانند «

 شده نازل آنان به هک در آنچه و اختالف یندگکاز پرا متعال یخدا هکھستند  یونصار
 ناتیب هک از آن پس«ردند؛ ک شهیپ دند و اختالفیچیآنھا سرپ یرد ولک شانیبود، نھ

 اختالف عدم و موجب حق نندهک نییتب هک است یروشن اتی: آ ناتیب »آمدشان  برای
و  اسالم از امت گذاران شدند، بدعت ندهکپرا هک اند: آنان گفته ی. بعض است
و  اتیازضرور هک و با آنچه جدا نموده امت میعظ خود را از جماعت هکاند  ییھا فرقه

 ثیدر حد ».است بزرگ یعذابشان  برای و«ورزند  یم است، مخالفت نید یادھایبن
 یشدند و نصار میتقس ا ھفتاد و دو فرقهی یکھفتاد و  ھود بهی: « است آمده فیشر

 گر اضافهید یتیدر روا ».شوند یم میتقس فرقه ھفتاد و سه به من ھمچنان، اما امت
ا ی ستکی گروه دند؛ آنیپرس اصحاب گروه، یکاند مگر  آنھا در آتش ھمه: « است شده

 ».اند من و اصحاب من رھرو راه هک ؟ فرمودند: آنانللها رسول

ٞ  تَۡبَيضُّ  مَ يَوۡ ﴿  ٞۚ  َو�َۡسَودُّ  وُُجوه ا وُُجوه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�َفۡرتُم وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ

َ
 َ�ۡعدَ  أ

ْ  إِيَ�ٰنُِ�مۡ   .]١٠٦[آل عمران:  ﴾١٠٦تَۡ�ُفُرونَ  بَِما ُكنُتمۡ  َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا
دو یسف ییھا چھره هک یروز«؛  است نیسھمگ یعذاب امتیدر روز قشان  برای ! یآر

 یھا شوند، چھره یم ختهیبرانگ شانیاز قبرھا هک ی: ھنگام یعنی »شود اهیس ییھا چھره
 ایآ«شود:  یم گفته آنان به »انیاھرویاما س« است اهیفار سک یھا د و چھرهیسپ مؤمنان

» دیرا بچش عذابد، یدیورز یفر مک هک آن یسزا به د؟ پسیافر شدک مانتانیبعد از ا
گر: ید یقول و به : منافقان یقول : مرتدان، به یقول تاب، بهک : اھل یبنابرقول انیاھرویس

 اند. مبتدعان

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ۡت �ۡ ٱ �َّ ِۖ ٱ رَۡ�َةِ  فَِ�  وُُجوُهُهمۡ  َيضَّ ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّ  .]١٠٧[آل عمران:  ﴾١٠٧َ�ِٰ�ُ

 یو رامتک یو سرا : در بھشت یعنی »خدا در رحمت ھمواره انیدرویو اما سپ«
 ».دانندیجاو«

ِ ٱ َءاَ�ُٰت  َك تِلۡ ﴿ � �َۡ بِٱ َعلَۡيَك  لُوَهاَ�تۡ  �َّ ُ ٱَوَما  ّقِ ِلَۡ�ٰلَِم�َ  ٗمايُرِ�ُد ُظلۡ  �َّ [آل  ﴾١٠٨لّ
 .]١٠٨عمران: 
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 !ص محمد ی: ا یعنی »میخوان یبر تو م حق را به آن هک خداست اتینھا آیا«
 هکـ  ات، باحقیآ نیا هک میخوان یرا بر تو م شیخو روشن یو حجتھا اتیآ نیا یدرحال
 انیبرجھان یستم چیو خداوند ھ« است دهیتن ـ درھم است یو راست عدل ھمان

 یتعال لذا حق باشند. عذاب خود مستحق هک آنان، مگر آن ردنک با عذاب »خواھد ینم
و با  ز دانا وتواناستیچ ھمه را او بهیند زک ینم ستم هک است یو داور عادل مکحا

 ند.ک ستم از خلقش یسک به هکندارد  آن به یازین چیاوصاف، ھ نیا داشتن

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِ ٱ�َ�  �ِض� ۡ�  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ

ُ
 .]١٠٩[آل عمران:  ﴾١٠٩ُمورُ ۡ�

 هکھرگونه  در آن پس »خداست از آن است نیدر زم و آنچهھا  آسمان در و آنچه«
 خدا یسو به ارھا ھمهکو «کند  می ند، تصرفک اراده هک یھر نحو خواھد و به

 تمامچرا که  از است،ین یب از ظلمأل  یخدا هک رو است نیاز ا ھم »شود یم بازگردانده
 . اموراست ھمه و او مرجع اوست است، در قبضه نیو زمھا  آسمان در آنچه

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿  مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
ۡ بِٱ تَأ ۡ ٱ َعنِ  َهۡونَ َوَ�نۡ  َمۡعُروِف ل  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل

ِۗ بِٱ ۡهُل  َءاَمنَ  َولَوۡ  �َّ
َ
َُّهم�  �لََ�َن َخۡ�ٗ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ۡ ٱ ّمِۡنُهمُ  ل �ۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل

َ
 ﴾١١٠َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ َ�ُُهمُ َوأ

 .]١١٠[آل عمران: 

 مردم یبرا هک« أ خدا : در علم یعنی »دیھست یامت نیبھتر« اسالم امت »شما«

: شما  است نیا یمعن یقول . به است شده د آوردهی: پد یعنی »است شده آورده رونیب
 اسالم امت هک است بر آن لیدل هیآ نید. ایا آورده مانیا هکد؛ از آنجا یھست امت نیبھتر

 و آخر آن امت نیا اول نیبودن، در ب نیبھتر نیو ا امتھاست نیبھتر االطالق یعل
 یقول اند. به آنان نیبھتر امت ، در مجموعهش  اصحاب هکھرچند  باشد، یم کمشتر

بھتر و  نیا ! ید. آریھست مردم یبرا مردم نی: شما سودمندتر است نیا یگر معنید
 یر نھکد و از منینک یامرم معروف به«:  هک است خاطر آن شما به سودمندتر بودن

 اوصاف نیبر ا هک گاه آن د تایتھس امت نی: بھتر یعنی »دیدار مانیخدا ا بهد و یینما یم
 ، امر بهأ  خدا به مانیا چون د، پسیرھرو باش و عمل دهیاز عق وهیش نیا و به متصف
با  و ھمراه شده از شما سلب بودن نیبھتر نید، اینار گذاشتکر را کاز من یو نھ معروف

 رود. یم نیاز ب شما ھم و اعتبار و غلبه آن، عزت
ر کذ هک است نیر شد، اکذ مقدم مانیر بر اکاز من یو نھ معروف امر بهاینکه  لیدل

ر یغ هک جھت تر است، بدان نندهک داللت ر آنانیبر غ مسلمانان یبرتر خصلت، به نیا
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اند. در  دورگشته مانیا قتیاز حق هکھرچند  را دارند، مانیا یز ادعاین مسلمانان
از «فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س قیر صدکابوب تیروا به فیشر ثیحد

شوند،  یم داخل بھشت به حساب بدون هکشدند  داده من به ھفتادھزار تن من امت
شان، یاز ا تن یک دل بر ھمهھایشان  دل است، چھارده شب ماه ھمچون شانیھا چھره

از آنان، ھفتادھزار  یکمرا با ھر او جهیو در نت ردمک طلب برآن افزونأل  یاز خدا پس

صف،  مائةو عرشون جلنةا هلأ«:  است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن». داد افزون تن
 ھشتاد صف امت نیاند و ا صف ستیصد و ب بھشت اھل« .»صفاً  ثمانون ذلك من ألمةا هذه

 .»دھند یم لکیرا تش شانیاز ا
 و امبرانیو پ أ خدا ھود بهی: اگر  یعنی »بودند آورده مانیا تابک و اگر اھل«

 »بھتر بودشان  برای قطعا«بودند  آورده نیمسلم مانیا ھمچون یمانیاھایشان  کتاب
 یسانک : ھمان یعنی» اند مؤمن از آنان یبرخ«ردند؟ ک چه ردند، پسکن نیآنھا چن یول
خارج،  حق : از راه یعنی »اند فاسق شترشانیب یول«آوردند  مانیا ص خدا رسول به هک

 ھستند. ص خدا رسول نندهک بیذکو ت سرگردان شیخو در باطل
 درباره مهیرک هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب و مقاتل رمهکع
 بدان شد، نازل فهیابوحذ آزاد شده برده و سالم جبل عب، معاذبنک بن یمسعود، اب ابن

گفتند:  ش ازاصحاب گروه نیا به یھودی یھوذای بن و وھب فیص بن کمال هک جھت
ما از شما برتر و  د وینک یم دعوت آن شما ما را به هک است ینیما بھتر از د نید
 رد.ک را نازل مهیرک هیآ نیا أ خداوند پس ! میوتریکن

وُ�مۡ ﴿  ٓ  لَن يَُ�ُّ ٗذىۖ  إِ�َّ
َ
ٰتِلُوُ�مۡ  �ن أ  ٱ يَُولُّوُ�مُ  يَُ�

َ
ونَ  بَارَ دۡ ۡ� [آل  ﴾١١١ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ

.]١١١عمران: 
آزار و  ھود در صددی ی: رؤسا است ردهک تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب مقاتل

 یو وھمراھان سالم بن للهعبدا بودند ـ چون آورده مانیا هک شان میان از یسانک تیاذ
 »یآزار کجز اند شما نرسانند به انیھرگز ز«فرمود:  نازل أ خداوند ـ برآمدند، پس

و  تیاز اذ یمگر نوع شما برسانند، را به انیز از انواع ینوع چیتوانند ھ ی: ھرگز نم یعنی
در  هک یانیز بر وارد ساختن است، اما و بھتان فیو تحر بستن از دروغ عبارت هکآزار را 

و اگر با شما «ستند یـ قادر ن آن و امثال و غارت جنگ باشد ـ چون انیز قتیحق

در برابر شما  مقاومت خورند و قادر به یم ستک: ش یعنی »نندک یم شما پشت بجنگند، به
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 »شوند ینم داده نصرت سپس«برسانند  یانیشماز بتوانند بهاینکه  رسد به ستند، چهین
:  گانه سه اوصاف نید ایبا شما مسلمانان . پس است زار وستهیپ ھمچنان ارشانک هکبل
از و یامت نیتا اد ینکحفظ  وستهیرا پ» أ  خدا به مانیرو اکاز من یمعروف، نھ امر به«

 . شما برخواھد گشت انیز به ر آن، ورقیبماندو در غ یشما باق یبرا یبرتر
اخبار از  عنوان ما ـ به صالح ھود در برابر سلفی ستکش مژده هک میشو یادآور می

 ةریخوردند و از جز ستکخود ش فیطوا با ھمه نهیمد انیھودیرا یز افتی ـ تحقق بیغ
 محو شدند. العرب

�ۡ  ّ�ِلَّةُ ٱ َعلَۡيِهمُ  ُ�َِ�ۡت ﴿ 
َ
ْ  َما نَ � ِ ٱ ّمِنَ  ِ�َۡبلٖ  إِ�َّ  ثُقُِفٓوا ٓ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  لٖ وََحبۡ  �َّ  ُءوَوَ�ا

ِ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ۡ ٱ َعلَۡيِهمُ  َوُ�ِ�َۡت  �َّ ۚ ل �َُّهمۡ  َمۡسَكَنُة
َ
ْ يَ�ۡ �َ  َ�ٰلَِك بِ� ِ ٱ َ�ٰتِ � ُفُرونَ نُوا َّ� 

 ٱ ُتلُونَ َوَ�قۡ 
َ
�  بَِغۡ�ِ  �بَِيآءَ ۡ� ْ  بَِما َ�ٰلَِك  َحّقٖ ْ  َعَصوا َ�نُوا  .]١١٢[آل عمران:  ﴾١١٢َ�ۡعَتُدونَ  وَّ

 برآنان«د یابیرا ب باشند و آنان انیھودی هک یی: در ھر جا یعنی »شوند افتهیجا کھر «
از  یعھد به مگر« گرفته در احاطه یو خوار جا ذلتکھود را ھری:  یعنی »شد زده یخوار

 أ خدا تابک آنھا به نھادن و گردن هیجز و قبول : فقط عقد ذمه یعنی »خدا یسو
ن، یمسلم زنھار و امان : یعنی »از مردمان یعھد و مگر به«دھد  یم پناه آنان به هک است

 فراھم یمجال آنان یبرا هک است نیر از مسلمیغ یگرید سانک یبانیو پشت یاریا ی
 سزاوار آن هکأ  خدا یازسو ی: خشم یعنی »گرفتار آمدنداز خدا  یخشم و به«کند  می

و  و خشم نتک: فقر و مس یعنی »شد زده بر آنان یینوایو مھر ب«شد  رشانیھستند، دامنگ
در  آن ا احساسیان، یپا یب یرد وگرفتار فقر و ذلتک احاطه بر آنان جوانب از تمام ذلت
 و گرفتار و فقر بر آنان یینوایو ب مھر ذلت زدن »نیا« خود ھستند ر و شعور و روانیضم

 را به امبرانیدند و پیورز یفر مکخدا  اتیآ به هک است سبب بدان« یالھ خشم به شدنشان
 ».ردند و از حد درگذشتندک ینافرمان هک است آن یسزا به نیشتند و اک یم ناحق
 چه ندارد،آنھا  ییو دارا مال به یان، ربطیھودی یابد نتکفقر و مس هک د دانستیبا

 فقر احساس شهیدار است، لذا آنھا ھم شهیآنھا ر روان در اعماق فقر و ذلت نیا
 .١باشند ا ھمیدن یھا نهیگنج تمام کاگر مال یحت کنند، می

شد و  واقع تابک و اھل انیھودیبر  اد شدهیموارد  مه، ھمهیرک هیآ نیا بعد از نزول
 در آن أ خداونداینکه  نداد، مگر یرو تابک و اھل نیمسلم انیم یا هکمعر چیھ

                                                 
 .۱۷۴/۱ر، یر المنیتفس د بهینک رجوع -١
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 یبندبودند، ولیپا شیخو عتیو شر نید به هک گاه زد تا آن رقم نیمسلم نام را به یروزیپ
 . آنھا برگشت انیز به گرفتند، ورق فاصله شیخو نیاز د چون

 ﴿ ْ ۗ  لَۡيُسوا ۡهلِ  ّمِنۡ  َسَواٗٓء
َ
ةٞ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ مَّ

ُ
ِ ٱ َءاَ�ِٰت  َ�ۡتلُونَ  قَآ�َِمةٞ  أ َّ�  ٓ ۡ ٱ ءَ َءانَا  وَُهمۡ  لِ �َّ

 .]١١٣[آل عمران:  ﴾١١٣�َۡسُجُدونَ 
و  سانیکشد،  انیب هک یبار ذلت برحال تابک : اھل یعنی »ستندین سانیک آنان«

 ضوابط امر وشرع و به »ردارک درست یگروھ تابک اھل انیاز م« هکستند، بلیھمانند ن
را  قرآن اتی:آ یعنی »خوانند یم شب در اوقاترا  یالھ اتیآ هکاند « می، برابر و مستقیالھ

 »نھند یم سجده و سربه«خوانند  یم شب مختلف (تھجد) و در ساعات در نماز شب
 نمونه سجده هک است آن یسجده، برا ر از نماز بهیخوانند. تعب ینماز م هک یدرحال

 . است یالھ در بارگاه بنده و تذلل خضوع
 از یاریمشھور در نزد بس«د: یگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیر در بیثک ابن

 هک شد نازل تابک اھل از دانشمندان عده آن درباره اتیآ نیا هک است نیا مفسران
 ».شانیا ریو غ هیسع بن د، ثعلبهیعب بن سالم، اسد بن للهعبدا آوردند؛ چون مانیا

ِ بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ ﴿    ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡ
ۡ بِٱ ُمُرونَ َوَ�أ ۡ ٱ َعنِ  َهۡونَ َوَ�نۡ  َمۡعُروِف ل َو�َُ�ٰرُِعوَن  ُمنَكرِ ل

ْوَ�ٰٓ  ۡيَ�ِٰت� �َۡ ٱِ� 
ُ
ٰلِِح�َ ٱ ِمنَ  �َِك َوأ  .]١١٤[آل عمران:  ﴾١١٤ل�َّ

 رکامر و از من معروف دارند و به مانیا امتیخدا و روز ق به«:  تابک از اھل گروه نیا

مراد از امر  هکبرآنند  یبعض ی. ول ینید واجب نیا عام مفھوم به »نندک یم ینھ
 با آن از مخالفت شان یو نھ ص امبریاز پ یرویپ به جا؛ امرشان نیدر ا معروف به

را یز ورزند ینم یاھلکو  یو تنبل »نندک یم ر شتابیخ یارھاکو در « است ص حضرت
ستگانند یشا : با یعنی »اند ستگانیاز شا و آنان«شناسند  یر را میخ یارھاک ثواب ارزش

 مجموعه نیشد، ا ارائه گروه نیاز ا هک یفیبنابر تعر باشند. پس یم ش ھمانا صحابه هک
است،  شده دآوردهیپد مردم یبرا هکھستند  یامت نیبھتر ز در زمرهین تابک از اھل

 . گذشت رشکذ هک اسالم امت ھمان یعنی

ْ َوَما َ�فۡ ﴿  ۗ  فَلَن َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا ُ َوٱ يُۡ�َفُروهُ َّ�  ۢ ۡ بِٱ َعلِيُم  .]١١٥[آل عمران:  ﴾١١٥ُمتَّقِ�َ ل
:  است نیا ی: (تفعلوا) معن قرائت باشد. و بهھرچه  »دھند انجام هک یریار خکو ھر «
:  یعنی »نندینب یناسپاس آن ھرگز درباره«د یدھ انجام اسالم شما امت هک یریار خکھر 



 ۳۲۹ سوره آل عمران

 و خداوند به«شود  یم داده شانیا به آن ثواب هکنخواھند ماند، بل و پاداش ثواب بدون

 شود. ینم عیضا ینزد و آنان ھرگز پاداش پس »داناست شگانیتقواپ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ لَن ُ�غۡ  �َّ ۡمَ�ٰلُُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  ِ�َ َ�َفُروا
َ
ۡوَ�ُٰدُهم َوَ�ٓ  أ

َ
ِ ٱ ّمِنَ  أ ۖ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
 َوأ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ  .]١١٦[آل عمران:  ﴾١١٦َ�ِٰ�ُ

ز ین فارشانکاز  مهیرک هیآ نیرد، در اکاد ی تابک اھل از مؤمنان أ خداوند چون
ر از ینض یوبن ظهیقر یبن : مراد از آنان یقول به »دندیفر ورزک هک یسانک«د: یگو یم سخن

 هک یا یبدفرجام و و عذاب متیاز ھز »را یزیچ و اوالدشانشان  اموال ھرگز«ھودند ی
اوالد را  ».ندک ینم دفع از آنان« درافگند؛ را در آن خواھد تا آنان یم أ خداوند

 گاهیپا نیزتریدانگیو ام انسان به انیکنزد نیتر را اوالد محبوبیرد زکاد یمخصوصا 
 جاودانه اند و در آن آتش اھل و آنان«ھا ھستند  یبالھا و سخت دفع یبرا یو یاکات

 ».خواھند بود

�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱَمثَُل َما يُنفُِقوَن ِ� َ�ِٰذهِ ﴿  َصابَۡت  ِ�ٌّ  �ِيَها َكَمثَِل رِ�حٖ  يَا�ُّ
َ
ْ  قَۡو�ٖ  َحۡرَث  أ  َظلَُموٓا

نُفَسُهمۡ 
َ
ۡهلََكتۡهُۚ  أ

َ
ُ ٱ َظلََمُهمُ  َوَما فَأ نُفَسُهمۡ  َوَ�ِٰ�نۡ  �َّ

َ
 .]١١٧[آل عمران:  ﴾١١٧َ�ۡظلُِمونَ  أ

 أ باخدا یرا در دشمن آن هکشان  اموال ییاراک عدم انیدر ب خداوند متعال گاه آن
 یدر زندگان آنان آنچه مثل«د: یفرما یم کنند، می مصرف اسالم هیو نبرد عل و رسولش

 ییاراکو نا یسود و ثمردھ در عدمشان  اموال نیا : صفت یعنی »نندک یم ا خرجیدن نیا
 و سوزان سخت یسرما صر: »است یسوزان یسرما در آن هک است یھمانند باد«خود 
 پس »را نابود سازد اند، بوزد و آن ردهک بر خود ستم هک یشتزار قومک به هک« است

 چیبودند، ھ بسته سود و ثمر آن به هک ییدھایام شتزار بعد از ھمهک آن صاحبان
ز یبودند، ن ردهک زراعت نیا صرف هک را ھم یعالوه، اموال رند و بهیگ ینم از آن یا بھره

بندند.  ینم یثمر خود طرف یب شتک نیاز ا هکفار کاند  نیرود، ھمچن یم از دستشان
 خود در حال فار با اموالک هک یریخ یارھاک آن یبرا است یمثل نیاند: ا گفته یبعض

 نابود شده یلک به آن ثمره هکشوند  یم متوجه امتیدھند و در روز ق یم فر انجامک
 هک یھنگام »اند ردهک ستم شتنیخود بر خو آنان هکرده، بلکن ستم آنان و خدا به« است
ردند. کشود، نابود  ینم ھرگز مغلوب هک یخداوند با ییجو زهیرا در ست شیخو اموال

 زین نانیبرد، ا نیاز ب کستمگر را پا قوم آن شتک هک باد سوزان نیھمانند ا ! یآر
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 یھایگذار هیاپوھا و سرماک، تالشھا و تکشر باد سوزان ردند، اماک را صرفشان  اموال
 رد.کرا نابود  باطلشان

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ بَِطانَةٗ  �َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا لُونَُ�مۡ  َ�  ُدونُِ�مۡ  ّمِن َءاَمُنوا

ۡ
ْ  َخَباٗ�  يَ� وا  َما َودُّ

ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ِمنۡ  ۡغَضآءُ ۡ�َ ٱ بََدتِ  قَدۡ  َعنِتُّمۡ 
َ
ۚ  ُصُدورُُهمۡ  ُ�ِۡ�  َوَما أ ُ�َ�ۡ

َ
 َ�ِٰت� �ٱ لَُ�مُ  بَيَّنَّا قَدۡ  أ

 .]١١٨[آل عمران:  ﴾١١٨قِلُونَ عۡ �َ  إِن ُكنُتمۡ 

 تیروا س عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب اسحاق و ابن یر طبریجر ابن
در  هک ییمانھایپ و یوند ھمجواریپ اساس به از مسلمانان یفرمود: مردان هکاند  ردهک

 نازلأل  یخدا داشتند، پس یا مانهیروابط صم انیھودیاز  یبود، با برخ تیجاھل
فار و ک هک نیرمسلمیاز غ : یعنی » ر خودتانید، از غیا آورده مانیا هک یسانک یا«فرمود: 

در  هکاند یو ھمراز و و ھمدل یخصوص ارانی:  شخص بطانه »دیرینگ بطانه«منافقانند، 
گاه یخصوصامور  قرار دارند و او آنھا را از رازھا و یامور و بطن  ! یسازد. آر یم خود آ

 »ورزند ینم یوتاھکشما  در حق یارکناب چیاز ھ« را آنانید زیریو ھمراز نگ دوست از آنان
و  : فساد در فعل گردند. خبال یم سازد، متوسل ار را بر شما خرابک هک ھر آنچه و به

آرزو دارند تا  : یعنی »دارند شما را دوست افتادن و محنت رنج و به« است و عقل جسم
 و سخنشان بغضاء از لحن«د یاست، درافت انیو ز یو سخت و رنج درد هیما هک در آنچه

از  داست، پسیھو در سخنانشان نیا هکاست،  بغض بغضاء: شدت »است ار شدهکآش
 هیاست، لذا تق خبر داده رشانیاز سر ضم شانیچند و زبانھایپ یحسد بر خود م شدت

نھاد  یدیو پل اند و سرانجام، خبث آورده یرو بکیتذ به و صراحتا نار گذاشتهکرا
 شانیھا نهیس و آنچه« است امال برمال شدهکلغزد،  یم شانیاز زبانھا از آنچه واندرونشان

در  هک با آنچه سهیمقا ، دریزبان یلغزشھا نیا هک یطور به »دارد، بزرگتر است یم نھان
؛  است کار اندیدارند، بس یم نھان امتو  و دعوت نید هیعل شان نهکیپراز  یھا نهیس

لذا  »دینک م، اگر تعقلیا ردهک انیشما ب یھا را برا ما نشانه قتیدرحق«!  مؤمنان یا پس
 د.یدھ صیتشخز و ییگر تمید یکرا از  و دشمن د و دوستیرا بشناس د دشمنانتانیبا

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ْوَ�ٓءِ  أ

ُ
ْ  �ذَا لَُقوُ�مۡ  ۦُ�ِّهِ  ِكَ�ٰبِ لۡ بِٱ َوتُۡؤِمُنونَ  بُّونَُ�مۡ ُ�ِ  َوَ�  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  أ  قَالُٓوا

ْ  �ذَا َءاَمنَّا ْ  َخلَۡوا وا  ٱ َعلَۡيُ�مُ  َعضُّ
َ
ْ  قُۡل  َغۡيِظ� لۡ ٱِمَن  نَاِمَل ۡ� َ ٱ إِنَّ  بَِغۡيِظُ�ۡمۗ  ُموتُوا َّ�  ۢ  َعلِيُم

ُدورِ ٱ تِ بَِذا  .]١١٩[آل عمران:  ﴾١١٩لصُّ
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د؛ یا گرفته یو ھمراز نھان خود دوست یبرا از آنان هک یسانک انیحام یا »ھان«
از آنجا  »ندارند شما را دوست آنان ید، ولیدار را دوست آنان هکد ییشما«فقط  هکد یبدان

و شما « است افتهی امکو استح شده ندهکشما آ هیعل شانیھا نهیظ و حسد در سیغ هک
 هک است شده شما را چه آنان، پس تابک و ازجمله »دیدار مانیاھا  کتاب ھمه به

با شما  و چون«آورند؟  ینم مانیشما ا تابک به هکد یریگ یم یدوست را به آنان یدرحال
نند، از ک خلوت . و چون میآورد مانیا« هیو تق نفاق یاز رو »ندیگو یرودررو شوند، م

چرا از  هک و تأسف حسرت یازرو »گزند یخود را م بر شما، سر انگشتان خشم شدت
 أ ا خداوند: قطع یعنی »دیریبم شیظ خویغ بگو: به«از شما عاجزند  گرفتن انتقام
 شیخو نید آورنده صحنه یرو و به نندهکروز یو پ بر مؤمنان شیخو نعمت نندهک تمام

راز  خداوند به هک«د یشو مرگ دق آن اثر د تا برییفزایظ خود بیبر غ کنیاست، پس ا
 ییھا شهیاند ھمه گذرد و به یھا م نهیس بر هک ییخلجانھا ھمه : به یعنی »ھا نهیس درون

ھایشان  دل در گروه نیا هک بر آنچه و ازجمله »داناست«رد یگ یم لکدر نھانھا ش هک
 اند. تابک اھل منافقان مه،یرک هیآ نیدارند. مراد ا یم پنھان

ْ  َسيَِّئةٞ  تُِصۡبُ�مۡ  �ن �َُسۡؤُهمۡ  َحَسَنةٞ  َسۡسُ�مۡ إِن َ�مۡ ﴿  ۖ  َ�ۡفرَُحوا ْ  �ن بَِها وا  تَۡصِ�ُ
 ْ ۗ  ًٔ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  َوَ�تَُّقوا َ ٱ إِنَّ  ا .]١٢٠[آل عمران:  ﴾١٢٠ُ�ِيٞط  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ

ھرچند  ره،یو غ یرومندیا نی، یو فراوان ، نعمتیروزیاز پ »برسد یریشما خ اگر به«
 یا یوناخوش یشما بد ند؛ و اگر بهک یم و ناراحت را ناخشنود آنان«باشد  کاند هک ھم

باشد، ھرگز  قرارداشته یموضع نیدر چن سکھر پس »شوند یشاد م برسد، از آن
:  در دو جمله هک د دانستیشود. با گرفته یو ھمدل یدوست به هک ستین آن ستهیشا

 به قرآن یبالغ شگرف ری، تعب ﴾َسّيَِئةٞ  ُ�مۡ �ن تُِصبۡ ﴿، و:  ﴾َحَسَنةٞ  َسۡسُ�مۡ إِن َ�مۡ ﴿
 نفاق دشمنان نیا هک است د آنی، مف»حسنه مساس«ر یرا تعبیز است انینما یخوب

، »ئهیس اصابه«ریگردند و تعب یم ناراحت مسلمانان به یریخ نیمترک دنیشه، از رسیپ
 نباشد و به جانبه ر و ھمهیامال فراگک بر مسلمانان بتیمص یتا زمان هک است د آنیمف

 یبر دشمن »دینکو اگرصبر «شوند  ینم نرسد، خوشحال استخوانشان ارد بهکاصطالح، 
 به یو مھرورز یاز دوست »دیینما یزگاریو پرھ« با آنان جنگ یھا یا بر دشواریآنان، 

 هیعل سوء آنان یتھاکھا و حر شهیاند و »رساند یشما نم به یانیز چیھ آنان رنگین« آنان
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پس، بر  »دارد احاطه کنند، می آنچه به نا خداوندیقی« اثر است یامال بکنتان، یشما و د
گاه ارشانکو اف اعمال  . تواناست شانیھا توطئه ساختن اثر یو بر ب آ

 ینصار ھود،یاز  فار ـ اعمکتا  ستیز نیجا مسلمانان یاند: برا گفته امکاح انیعلما در ب
 از آنھا به هک زاستیجا یقرار دھند، ول شیخو نیھمراز، مشاور و ام ـ را دوست انکو مشر
و  امت و محرمانه حساس مسائل به هک یا یومتکح یارھاکارمند در کارگزار و ک عنوان
 دهیخلفا د رهیدر س روش نیا چنانچه شود، آنھا مربوط نباشد، استفاده یاسیس یرازھا
 یعلما هکندارد ـ  صحت دشمنش هیعل دشمن یات، گواھیآ نیبنابرا نی. ھمچن است شده

 . است شده تیروا آن ز بودنیجا فهیابوحن نظراند، اما ازامام نیحجاز بر او  نهیمد

ۡهلَِك  ِمنۡ  َغَدۡوَت  �ذۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ُ�َبّوِئُ  أ ُ َوٱ قَِتاِل� َمَ�ٰعَِد لِلۡ  ُمۡؤِمنِ�َ ل [آل  ﴾١٢١َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ

 .]١٢١عمران: 
 منافقان و مؤمنان هک یپردازد، آزمون یاحد م داستان انیب به خداوند متعال گاه آن
.  ساخت انینما را یسخت یھا دار در عرصهیپا د و صابرانیز گردانیگر متماید یکرا از 

 درس انیھودیشود تا  یم در بدر و احد منتقل شیبا قر ر جنگکذ به یقرآن اقیس ! یآر
در  یبد فرجام شوند، چه با مسلمانان ر جنگیاگر درگ هکرند و بدانند یبگ رتعب

ـ  ۱۸۰تا  ۱۲۰ هیـ از آ مهیرک هیآ شصت خواھد بود. پس، در مجموع انتظارشان
 باشد. یاحد م غزوه رامونیپ

 امبر!یپ ی: ا یعنی »یآمد رونیب ات خانواده شیاز پ بامدادان هکرا  یزمان نکاد یو «
 به یھجر سوم سال شوال روز شنبه، ھفتم را در صبحگاه ات از خانه آمدن رونیب زمان

 »یآورد یفرود م دنیجنگ یبرا یرا در مواضع و مؤمنان«، یآمد رونیب هک گاه ادآور، آنی
 »و خداوند شنواست« یردک یم منبا دش ییارویرو : آنھا را در سنگرھا مستقر و آماده یعنی

 . بندگانش یردارھاکتھا و ین ھمه به »داناست«با تو  را در مشاوره مؤمنان سخنان

آ�َِفَتانِ  َهمَّت إِذۡ ﴿  ن ِمنُ�مۡ  طَّ
َ
ُ َوٱ َ�ۡفَشَ�  أ َّ�  ۗ ِ ٱ َوَ�َ  َوِ�ُُّهَما ِ فَلۡ  �َّ  َيَتَو�َّ

ۡ ٱ  .]١٢٢[آل عمران:  ﴾١٢٢ونَ ُمۡؤِمنُ ل
 از: عبارت فهیدو طا نیا »نندک یبزدل هکشدند  از شما بر آن فهیدو طا هک گاه آن«

 در دو جناحروز احد  هکبودند  اوس لهیاز قب حارثه یو بن خزرج لهیاز قب سلمه یبن
 منصرف غزوه نیدر ا ص رمکا با رسول یخواستند تا از ھمراھ ر قرار داشتند، پسکلش

 دل أل یگردند، اما خدا
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سبب،  نیبد ھم »بود اورشانیخداوند  هک آن و حال«ن، بازنگشتند یرد و بنابراکحفظ 
 هک بازنگشتند، چنان ارزارک دانیخود قرار داد و از م در پناه ییو ترسو یرا از سست آنان

بر  نه »نندک لکد تنھا برخدا تویبا و مؤمنان«بازگشتند  یاب بنلله عبدا یرھبر به منافقان
 . یر ویغ

ُ�مُ  َولََقدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ نتُمۡ  رٖ بِبَدۡ  �َّ
َ
ۖ  َوأ ذِلَّةٞ

َ
ْ فَٱ أ ُقوا َ ٱ �َّ [آل  ﴾١٢٣�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 .]١٢٣عمران: 
 شیتعداد خو یمک سبب به »هک یحال رد درک یارینا خداوند شما را در بدر یقیو «

 وعده عده ثرتک و به است یتعال حق از جانب یروزیپ هکد یتا بدان »دیبود ناتوان«
 دانیم در مؤمنان دارساختنیپا یبرا هک است یا مستأنفه جمله نی. ا ستین وابسته

 است یداریصبر وپا جهی، نتیروزیپ هکآورد  ادشانی را به قتیحق نیتا اراد شد یا هکمعر
ر و کش زانندهیبرانگ یرا تقویز »دیینما یسپاسگزار هکد، باشد ینکپس، از خدا پروا «

 . است سپاس

لَن لِۡلُمۡؤمِنِ�َ  َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿ 
َ
ن يَۡ�فَِيُ�مۡ  �

َ
ُ�مۡ  أ  ّمِنَ  َءاَ�ٰٖف  بَِثَ�َٰثةِ  َر�ُُّ�م يُِمدَّ

ۡ ٱ  .]١٢٤[آل عمران:  ﴾١٢٤ُمَ�لِ�َ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل
در روز بدر  هکرا  یاد آور ھنگامی به امبر!یپ ی: ا یعنی »یگفت یم مؤمنان به هک گاه آن«

 فرشته ھزار شما را با سه پروردگارتان هکند ک ینم تیفاکا شما را یآ«:  یگفت یم مؤمنان به

را  فرشتگان مدد از اندازه نیا تو، مؤمنان برداشت : براساس یعنی ؟»ندک یاری آمده فرود
 پنداشتند. یم یافکنا

 ﴿ ۚ ْ  إِن بََ�ٰٓ وا ْ  تَۡصِ�ُ تُوُ�م َوَ�تَُّقوا
ۡ
 َءاَ�ٰٖف  ِ�َۡمَسةِ  َر�ُُّ�م ُ�ۡمِدۡدُ�مۡ  َ�َٰذا فَۡورِهِمۡ  ّمِن َو�َ�

ۡ ٱ ّمِنَ   .]١٢٥[آل عمران:  ﴾١٢٥ُمَسّوِمِ�َ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل
[و تقوا  هکد در معریورز یداریو پا جنگ یو سخت بر شدت» دینک، اگر صبر یبل«

مقرر  هک یدر موعد »خود بتازند وخروش جوش نیبر شما با ھم افرانکو« پیشه سازید]
 : یعنی »رساند ینشاندار مدد م ھزار فرشته شما را با پنج پروردگارتان گاه ھمان«اند ردهک

 جنگ دانیم به یریتأخ گونه چیھ یب ھم فرشتگانند، یبر سر شما فرود آ آنان هک گاه ھمان
ار در ک رسم البته اند. ردهکنشاندار  ییھا خود را با نشانه هک یشوند، درحال یحاضر م

 یبند یشانیبا پ و نترس، خود را افراد شجاع هک ھست نیبود و چن نیھا چن هکمعر
ارزار ک در صف گاھشانیپا و گاهیتا جاکنند  می یگذار نشانه یگرید یا ا نشانهی رنگ سرخ



  تفسیر انوار القرآن  ۳۳۴

ا سبز، یا سرخ، ید، یسف ییدر روزبدر دستارھا فرشتگان هک است شده تیشود. روا شناخته
 سوار بودند. ابلق ی: آنھا بر اسبان یقول به بودند. بسته شیخو یبر سرھا یا زردرنگی

اند  برآن ر اجماعایر و سیتفس اھل«د: یگو یم» ریبکر یتفس«در  یراز نیفخرالد امام
 چنان پس ،»دندی) جنگیکیزی(ف ینیع صورت به افرانکدر روز بدر با  فرشتگان هک

د. یگو یم» المنار«ریتفس صاحب هک گونه باشد، آن یمعنو یامداد؛ امداد هکنبود 
 گر غزواتیردند، اما در دک تکبدر عمال شر در جنگ فرشتگان«د: یگو یم س عباس ابن

 ».دندیجنگ ینم عمال یشمار و مدد داشتند، ول به یحضور

ُ ٱَوَما َجَعلَُه ﴿   ِعندِ  إِ�َّ ِمنۡ  �َّۡ�ُ ٱَوَما  بِهِۦۗ  قُلُوُ�ُ�م َوِ�َۡطَم�ِنَّ  لَُ�مۡ  ىٰ إِ�َّ �ُۡ�َ  �َّ
ِ ٱ  .]١٢٦[آل عمران:  ﴾١٢٦ِكيمِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ �َّ

به  تا »شما قرار نداد یبرا یا جز مژده«را  : امداد با فرشتگان یعنی »را و خدا آن«
 دنیرس : به یعنی »آن به تانیو تا دلھا«د یگرد شادمان شیخو یروزیپ به آنوسیله 

 یخداوند توانا جز از جانب یروزیپ« هکد ید بدانیبا نیکل »رد، ویگ آرام« امداد فرشتگان
د ییپروردگار و تأ یاری ـ جز با یجنگ اناتکو ام رزمندگان یاریپس، بس »ستین مکیح

 خواست، بدون یمأل  یندارد و اگرخدا جنگ در سرنوشت یریتأث چیـ ھ یو قیو توف
 نیا ید، ولیبخش یم خود را نصرت نیدادو د یم انیپا ار آنانک شما، به یاز سو یجنگ

و  مانید تا ایمقرر گردان یشرع فیلکت عنوان به شما یرا برا داد و آن بیرا ترت جنگ

َ  َولَوۡ ﴿د: یفرما یم هک د، چنانیازمایشما را ب یداریپا � ٓ ُ ٱ ءُ َشا  َوَ�ِٰ�ن ُهمۡ ِمنۡ  نَتَ�َ َ�  �َّ
 ْ َۡبلَُوا تا  ید، ولیشک یم انتقام از آنان خواست یو اگر خدام« .]٤[محمد:  ﴾بَِبۡعٖض  َ�ۡعَضُ�م ّ�ِ

 نیدر ا فرشتگان تکمشار . پس، داستان»دیازمایگربید یبرخ لهیوس از شما را به یبرخ
 احد، غزوه نه بدر است غزوه راجح، مربوط بهو  یقو قول )، به۱۲۷ـ  ۱۲۴( اتیآ

 شانیا به یتعال را حقیباشد ز یدر روز احد م ات، امداد مؤمنانی: مراد آ یقول ھرچند به
رساند، اما  یمددم فرشتگان را به شانیورزند، ا یداریاگر در احد پا هکداد  وعده

مدد  فرشتگان اگربه نفرستاد، چه شانیاری به را ھم فرشته یکردند، لذا کن یداریپا
 خوردند. ینم ستکشدند، ش یم

ِينَ ٱ ّمِنَ  َطَرٗفا َطعَ ِ�َقۡ ﴿ ْ َ�َفُروٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ْ  يَۡ�بَِتُهمۡ  أ  .]١٢٧[آل عمران:  ﴾١٢٧َخآ�ِبِ�َ  َ�َينَقلُِبوا

تا  روز ساختی: شما را در بدر پ یعنی »را افرانکاز  یند بخشک کرد تا ھالک نیچن«
 ا آنانی« شدند شتهکدر روز بدر  هکبودند  یسانک نابود سازد و آنانفار را کاز  یا فهیطا
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گرداند و جلو  تنگ را بر آنان رهیساخته، دا شان نیا اندوھگی:  بتھمیکاو »را خوار سازد
 هک آن یب »بازگردند دانهیتا نوم«ند ک خوار و تارومارشان آنھا را گرفته یبر و سرمستکت

بدر در روز جمعه،  غزوه هک میشو یادآور میباشند.  افتهی خود دست و مرام ھدف به
 افتاد. اتفاق یھجر دوم سال کالمبار رمضان ھفدھم

 ٱ مِنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ�

َ
وۡ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ [آل  ﴾١٢٨َ�ٰلُِمونَ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

 .]١٢٨عمران: 

 را انکمشر ص خدا د: رسولیگو یم مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب س عمر ابن
 حق هکبود  ردند، ھمانک یاد می اسم را به از آنان یخود مردان نیو در نفر ردهک نینفر
را دارد  ارشانکاریاخت أ : خداوند یعنی »ستیار با تو نک نیار ایاخت«فرمود:  نازل یتعال

ا ینمودنشان،  وعذاب دادن ستکساختن، ش ند؛ از نابودک یم بخواھد با آنان و ھرچه
 هک اسالم، چنان به شانیا خود با تشرف تیو ھدا رحمت یسو به دنشانیبازگردان

و  »ارندکستم هکچرا« ا وآخرتیدر دن »ندک ا عذابشانیدرگذرد،  ا از آنانی«د: یفرما یم
 باشند. یم عذاب نیا مستحق

خواھد  مانیا شیقر لهیار قبک : فرجام هک است اشاره نیا دربردارنده مهیرک هیآ نیا
 به در آن هکاحد  بعد از غزوه ص خدا رسول هکد یآ یز بر میگر نید اتیبود. از روا
را در  انکمشر د،یرس شھادت به س حمزه وارد شد و حضرت یسخت بیآس مسلمانان

را در نماز  گر آنانید مه،یرک هیآ نیا ردند، اما بعد از نزولک یم نینفر نماز صبح قنوت
 ردند.کن نینفر

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ُب  �ََشآءُ  لَِمن فِرُ َ�غۡ  �ِض� ۡ� ۚ  َمن َو�َُعّذِ ُ َوٱ �ََشآُء  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]١٢٩[آل عمران:  ﴾١٢٩رَِّحيمٞ 
 گستره هکد یبدان پس »خداست است، از آن نیدر زم و آنچهھا  آسمان در و آنچه«

 »رابخواھد هکآمرزد و ھر یم«امرزد، یب »را بخواھد هکھر« است خداوند متعال، فراخ کمل
و کند  می در آن بخواھد و ھرچه اوست ک، ملکمل پس »ندک یم عذاب«ند، ک عذاب
 به یا اشاره نیا» است مھربان و خداوند آمرزنده«رساند  یم ثبوت ند، بهک اراده ھرچه

 یدعوت نیو لذا ا گرفته یشیپ یو بر خشم یتعال حق رحمت هک است قتیحق نیا
 نند.ک دنظریاسالم، تجد خود در قبال در موضع هک شیاز قر است
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َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  

ۡ
ْ َ� تَأ ْ َءاَمُنوا ْ لّرَِ�وٰٓ ٱ ُ�لُوا ۡض  ا

َ
ۖ  َ�ٰٗفاأ َ�َٰعَفٗة ْ َوٱ مُّ َ ٱ �َُّقوا  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 .]١٣٠[آل عمران:  ﴾١٣٠ُ�ۡفلُِحونَ 
 از یرا در مورد نھ یا معترضه هیاحد، آ داستان نیدر ب خداوند متعال گاه آن

 أ خدا را در راهشان  اموال و برداشته ربا دست از خوردن آورد تا مؤمنان یم یرباخوار
و  ربا را چند! دیا آورده مانیا هک یسانک یا«باشند:  آماده نشر اسالم یند و براینما انفاق
و  آن، واضح الکصور واش ھمه و به حاالت ربا در ھمه بودن حرام »دیبرابر نخور نیچند

 اعراب انیدر م هک از رباست خاص یلکنجا ناظر بر شیدر ا مهیرک هیآ نیکار است، لکآش
 یربو وام به نیمع یرا تا زمان مال آنان هکبود  نیچن وهیو ش لکش بود، آن مرسوم

در  افزودند و ھم یم بر مال ھم د،یرس یسر م وام بازپرداخت وقت دادند و چون یم
فرد  هکردند تا بدانجا ک یرار مکت یاپیپ یبارھا یار را براک نیو ا وام بازپرداخت زمان

 هک میشو یادآور می.  گرفت یم بود، باز پس در آغازداده هکرا  یبرابر وام نیرباخوار چند

 نیچند و چند(:  )أضعافا مضاعفةد (ینامند. ق یم» بکسودمر«ربا را  نوع نیا امروزه
مبتال بودند و  آن به تیدر جاھل مردم هک است یزشت ستم تیواقع انیب یبرابر) برا
ار یو بس مکن، یز باشد بنابرایجا آن بود، خوردن مکاگر ربا  هک ستین یمعن نیا قطعا به
و از خداوند پروا «شود  یم محسوب رهیبک و از اشد گناھان است یقطع حرام ربا ھمه

 ».دیشورستگار  هکباشد «ربا  بافروگذاشتن »دینک

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا ۡت  لَِّ�ٓ ٱ �َّارَ ٱ �َّ ِعدَّ
ُ
 .]١٣١[آل عمران:  ﴾١٣١لِلَۡ�ٰفِرِ�نَ  أ

 مؤمنان به است یارشاد نیا »دینکاست، پروا شده آماده افرانک یبرا هک یو از آتش«
ربا، از  خوردن : یعنیزند. یدادند، بپرھ یم انجام فار در معامالتشانک د از آنچهیبا هک

 را از شما سلب مانیا هک یید از ربایبا شما مؤمنان فار است، پسک وهیرد و شکعمل
 د.یزیبپرھ د؛یشو یم آتش فار مستوجبک ھمچون و با آنکند  می

ِطيُعواْ ﴿ 
َ
َ ٱَوأ  .]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

 أ ازخدا بردن با فرمان »هکباشد « ییدر ھر امر و نھ» دیبر او فرمان و از خدا و رسول«
 ».دیریقرار گ رحمت مشمول« ص و رسولش

 ﴿ ْ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َمۡغفَِر�ٖ  إَِ�ٰ  وََسارُِعٓوا َ�َٰ�ُٰت ٱ َعۡرُضَها وََجنَّةٍ  رَّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت  �ُض ۡ� ِعدَّ

ُ
 أ

 .]١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٣لِۡلُمتَّقِ�َ 
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 مانند آن یپھنا هک یو بھشت شیپروردگار خو از جانب یآمرزش یسو د بهیو بشتاب«
و  نیتر ضیعر بندگان، در حد علم نیو زم آسمان و چون »است نیو زمھا  آسمان عرض
 یبرا«اد شد ی از آنھا هیدر تشب جھت نیاند، بد سبحان یخدا مخلوقات نیتر فراخ

 یشما را از بھشت هک دیشو یم ییارھاک بکمرت چگونه پس »است شده آماده زگارانیپرھ
است؟ و  شده آماده زگارانیپرھ یبراکه  حالی گرداند، در محروم عظمتو  وسعت نیا به

 ؟. است شده آماده افرانک یبرا هکفروافگند  یشما را در دوزخ هکد یخور یچرا ربا م
اند  شده دهیآفر نونکا ھم و دوزخ بھشت هک است بر آن لیدل مهیرک هیآ نیا

 به یمرد: « است آمده فیشر ثی. در حد است نیز ھمیجمھور علما ن وموجودند. قول
 آن یپھنا هک ی: (بھشت است فرموده یتعال : حق آمد و گفت ص خدا محضر رسول
در  صورت، دوزخ نیدر ا هکد یخبر دھ من به است)، پس نیو زم مانند آسمان

پوشاند،  یزرا میچ د ھمهیآ یم چون هک ینیب یا میفرمودند: آ ص خدا رسول ؟ جاستک
 بخواھد. رسول أ خدا هک ییجا : در آن مرد گفت ؟ آن جاستکروز در  وقت در آن

 ».خدا بخواھد هک است ییجا دوزخ، در آن است نیھمچن فرمودند: پس ص خدا

ِينَ ٱ﴿ ٓ ٱيُنفُِقوَن ِ�  �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱَعِن  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َغۡيَظ لۡ ٱ َ�ِٰظِم�َ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ َّ� 
ۡ ٱُ�ِبُّ   .]١٣٤[آل عمران:  ﴾١٣٤ُمۡحِسنِ�َ ل

و « راحت و شیو گشا یآسان : حالت یعنی »در سراء هک«اند  »ھمانان« زگارانیپرھ
 آن »خورند یخود را فروم و خشمکنند  می انفاق« و رنج یو سخت ی: در تنگ یعنی »ضراء
نند. ک ینم ظلم یسک ظ خود بهیو غ خشم سبب و به ردهک حبس شیخوھای  دل را در
 ثیدر حد». رابروز نداد خود را فروخورد و آن : خشم ظهیغ ظمک«شود:  یم گفته

 آن یبر اظھار و اجرا هک یدرحال خود را فرو خورد خشم سکھر: « است آمده فیشر
 فیشر ثیدر حد نیھمچن». ندک یم مانیوا از امن را پر درونشأل  یقادر است، خدا

 یسک چه خود به انیشما در م« دند:یپرس ش ازاصحاب ص خدا رسول هک است آمده
زانو در آورند.  به یشتکنتوانند او را در  پھلوانان هک یسک گفتند: به ؟»دییگو یم پھلوان

بر خود مسلط  خشم در ھنگام هک است یسک قھرمان هکست، بلین نی! چن نه«فرمودند: 
و  ھمانا خشم: « است آمده فیشر ثیز در حدین خشم فرونشاندن وهیش درباره». است

 نیاز شما خشمگ یکی چون شده، پس دهیآفر از آتش طانیو ش است طانیازش غضب
از  : یعنی »گذرند یدرم از مردم« هکاند ھمانان زگارانیپرھ »و«». ردید وضو بگیبا شد،
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 نیا گذرند. البته یاست، درم مؤاخذه و مستحق ردهکبد  آنان بهکه  کسی مجازات
 آمده فیشر ثیقادر باشند. در حد یشک انتقام بر هک است یصورت در رامتکو  لتیفض

 : خورم یسوگند م بر آن هک ز استیچ سه«فرمودند:  ص رمکا رسول هک است
 شود. ینم مک دادن از صدقه یمال چیھ -۱
 د.یافزا ینم دربرابر عفو و گذشت، جز عزت أ خداوند -۲
 ».دھد یم او را رفعت أ ند، خداوندک تواضع أ خدا یبرا هکھر -۳

 احسان را از مقامات مقام نیا أ خداوند هک است لتیفض ھمه نیا نظر به
 انفاق با هکرا  ی: آنان یعنی »دارد یم را دوست و خداوند محسنان«د: یفرما یو م برشمرده
 رند.یگ یم شیپ را در یارکویکو ن احسان در امورشان، روش و گذشت یو بردبار

ِينَ ٱوَ ﴿  وۡ  �َّ
َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ْ  إَِذا َ�َعلُوا نُفَسُهمۡ  َظلَُمٓوا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َتۡغَفُروا  َوَمن ِ�ُ

نُوَب ٱ َ�ۡغفِرُ  ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  .]١٣٥[آل عمران:  ﴾١٣٥َ�ۡعلَُمونَ  ُهمۡ وَ  َ�َعلُوا
و  زشت ارک: ھر  فاحشه »شوند بکمرت یا فاحشه چون هک«اند  »آنان« زگارانیپرھ »و«

 نیتر از زشت را زنایز افتهی غلبه زنا، در استعمال به آن است، اما اختصاص یتیھر معص
 اند: فاحشه گفته یبعض . گناھان ابکبا ارت »روا دارند بر خود ستم ا چونی« است یمعاص
با  »الله رانند کاد ی«:  ھنگام در آن ! ی. آر است رهیصغ بر خود، گناه و ستم رهیبک گناه

 یخدا از بارگاه »شیخو گناھان یخواھند برا آمرزش پس« شیخوھای  دل زبانھا و
 سیشد، ابل نازل مهیرک هیآ نیا چون هک است دهیرس من د: بهیگو یم س آمرزگار. انس

 یاملک با آمرزش »آمرزد یرا م خدا، گناھان جز یسک و چه«شدم).  چارهیب هک( ستیگر
 هک ھمھرچند  ـ یگناھ چیباشد؟ لذا ھ نداشته یو عقوبت خود سرزنش دنبال به هک

شود.  یو آمرزش عدم سبب هک ستین بزرگ چنان یالھ برابر مغفرت باشد ـ در بزرگ
 وستهیپ هک عزتت : پروردگارا! سوگند به گفت سیابل« : است آمده فیشر ثیدر حد

 یتعال باشد. حق در اجسادشان ارواحشان هک گاه تا آن نمک یم را گمراه آدم فرزندان
 آمرزش از من هک هگا تا آن آمرزم یم بر آنان وستهیپ هک و جاللم عزت فرمود: سوگند به

 و »دانند یم هک با آن« از گناھان »اند شده بکمرت بر آنچه« زگارانیپرھ »و« ».بخواھند
گاھند  و  گناه به بر بازگشت مراد از اصرار: عزم »نندک یاصرار نم« است ار گناهک آن هکآ

 . است با توبه از آن یینھا دنیشک دست عدم
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 درباره مهیرک هی: آ است ردهک تیروا ب عباس از ابن نزول سبب انیعطاء در ب
 یزن یبود، روز» ابومقبل« تشینک هکشد  نازل» التمار بنھان« نام به یخرما فروش

بعدا از  اماد، ید و او را بوسیشکخود  یسو را به زن او آن د، پسیخوبرو از او خرما خر
 را به شیخو آمد و داستان ص خدا رسول خدمت به گشته مانیپش شیخو عمل نیا
 د.یگرد نازل مهیرک هیآ نیا گاه . آن باز گفت شانیا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٞ  َجَزآؤُُهم �َِك أ ۡغفَِرة ّ�ِِهمۡ  ّمِن مَّ ٰتٞ  رَّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي وََج�َّ

َ
ۚ  نَۡ�ٰرُ ۡ�  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ۡجرُ  َونِۡعمَ 
َ
 .]١٣٦[آل عمران:  ﴾١٣٦َ�ِٰملِ�َ لۡ ٱ أ

 آن از فرودست هک است ییو باغھا پروردگارشان از جانب یآمرزش پاداششان آنان«
 : یعنی »وستیکن چه عمل اھل بمانند و پاداش در آن است، جاودانه یجار بارانیجو

 بر هک است نیدھند، ا یم را انجام ادشدهی یکن اعمال هک یزگارانیپرھ پاداش
 تیروا به فیشر ثیند. در حدیآ یدرم بھشت شود و به یم دهیشکعفو  قلم گناھانشان

 ستین یسک چیھ«فرمودند:  هک است آمده ص خدا از رسول س قیر صدکابوب
 رد،یزد و وضو بگیبرخ از گناھش یادآوری ھنگام به شود، سپس یگناھ بکمرت هک

 بخواھد، جز آمرزش شیخو گناه از آنأل  یو از خدا نماز خوانده عتکدو ر گاه آن
 ».ردندک را تالوت مهیرک هیآ نیا گاه آمرزد ـ آن یبر او م أ خداونداینکه 

ْ  ُسَنٞ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ ﴿   ٱ ِ�  فَِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  �ِض ۡ�  َ�ٰقِبَةُ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا

ۡ ٱ �ِ�َ ل  .]١٣٧[آل عمران:  ﴾١٣٧ُمَكّذِ
 ستکاحد ش در واقعه مؤمنان : چون است آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

از  شیپ قطعا«نمود:  نازل د، خداوند متعالیرس شھادت به از آنان خوردند و ھفتاد تن
 یھا امت آنھا را در یتعال حق هک یعی: وقا یعنی »است شده یسپر ییھا شما سنت

 نیا از جمله هکروند،  یشمار م به یو یو از سنتھا اجرا درآورده به حق نندهک بیذکت
 نیا در وقوع اگر »پس« گر استیبا ھمد و مسببات اسباب رابطه ھم یکیسنتھا، 

 فرجام هکدیو بنگر« گرفتن قصد عبرت به »دیبگرد نیدر زم«د یدار کشھا  سنت

بربادرفته،  یامتھا آثار مشاھده هک ستین کیرا شیز ؟» است بوده چگونه نندگانک بیذکت
 یاخبار آنھا، دارا یادآوریو دنیتنھا شن هکگذارد  یجام بهھا  انسان در نفوس یریتأث

در  و نگرش یگردشگر ما را بهأل  یخدا هک است لیدل نیھم ست، بهین یریتأث چنان
 . است دستور دادهھا  امت احوال
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 .]١٣٨[آل عمران:  ﴾١٣٨ّلِۡلُمتَّقِ�َ  َوَموِۡعَظةٞ  ىاِس وَُهدٗ ّلِلنَّ  َ�َٰذا َ�َيانٞ ﴿
 کھال هک یستمگران حال در عاقبت ستنیو نگر نیر و سفر در زمیس امر به »نیا«
؛  قرآن نیا اتیاند وآ گذاشته یباق ختهیفرور و درھم کو مترو یرا خال ارشانیو د شده

و رھنمود و « آنان ریغ و حق دعوت نندگانک بیذکاز ت اعم »است مردم یبرا یانیب«
و  از مؤمن ـ اعم مردم تمام یھا برا عبرتانگر یب قرآن پس »است زگارانیپرھ یبرا یاندرز

 . شانیر ایغ یبرا است، نه یرھنمودو اندرز زگارانیپرھ یفقط برا یـ است، ول افرشانک

ْ َوَ� تَِهُنواْ َوَ� َ�ۡ ﴿  نُتمُ  َزنُوا
َ
 ٱ َوأ

َ
ؤۡ  ۡعلَۡونَ ۡ�  .]١٣٩[آل عمران:  ﴾١٣٩ِمنِ�َ إِن ُكنُتم مُّ

در روز  ص امبریپ د: اصحابیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
 وهکاز فراز کمشر از سواران یا د با دستهیول اثنا خالدبن نیخوردند، درا ستکاحد ش
را بر ما  بارالھا! آنان«ردند: کدعا  نیچن ص خدا رسول آورد، پس یرو نانک حمله

جز  یسک نیسرزم نیدر ا م، بارالھا!یندار ییرویا! ما جز تو نیروز و مسلط نگردان، خدایپ
 را نازل اتیآ نیا یتعال حق گاه آن». ندک تو را عبادت هکوجود ندارد  نفرات نیھم

 و سواران ور شده حمله برآنان مسلمان راندازانیاز ت یا عده هکبود  فرمود. ھمان

نتُمُ ﴿: أ  خداوند فرموده یمعنا ستا نیراندند. و ا عقب وهکرا زدند و از  کمشر
َ
 َوأ

 ٱ
َ
 .﴾...ۡعلَۡونَوۡ�

 یزدگ دل ،یآمادگ ک، تری، ناتوانی: سست وھن »دینشو نید و اندوھگینورز یو سست«
 هکد، بلینشو نیو اندوھگ سست ! ی. آر است یرومندیو ن قوت اسباب به توسل و عدم

» دیباش اگر مؤمن«د یروزیپ و برآنان بر دشمنانتان واقعه نیاز ا بعد »دیشما برتر هک«د یبدان

 د.ید، برتریباش ا اگر مؤمنید. ینشو و افسرده نیو اندوھگ د، سستی: اگر مؤمن یعنی
 بیمصا فراخوانده یداریو پا ییباکیش را به مؤمنان مهیرک هیآ نیدر ا خداوند متعال

 ختهیبرانگ دشمنانشان با را بر جنگ و آنانگوید  می تیو تعز تیتسل آنان روز احد را به
 دارد. یباز م یو بزدل و ترس یاز سست

ۥۚ  حٞ قَرۡ  َقۡومَ لۡ ٱ َمسَّ  َ�َقدۡ  قَۡرحٞ  َسۡسُ�مۡ إِن َ�مۡ ﴿   ٱ َك َوتِلۡ  ّمِۡثلُُه
َ
 �َّاِس ٱ نَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  يَّامُ ۡ�

ُ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  ِينَ ٱ �َّ ۗ  َءاَمُنواْ َو�َتَِّخَذ ِمنُ�مۡ  �َّ ُ َوٱ ُشَهَدآَء ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ [آل عمران:  ﴾١٤٠ل�َّ
١٤٠[. 

 رسول هک ید: ھنگامیگو یم مهیرک هیآ نیآغاز ا نزول سبب انیسعد در ب بن راشد
شوھر  یھا با جنازه ھمراه یگشتند، زن یاز احد بر م و ناراحت نیاندوھگ ص خدا
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و  ردک یم ونیو ش دو فغان خاطر آن آمد و به یبودند، م د شدهیشھھردو  هک وپسرش
با  نانک مناجات ص رمکامبرایاثنا پ نیزد، در ا یم بر سر و صورتش

فرمود:  نازل یتعال حق پس ؟!»نندک یم نیھمچن امبرتیا با پیآ«گفتند:  پروردگارشان
 ھمانند آن یبیز آسیرا ن قوم آن« است بیو آس : زخم قرح» دهیرس یشما قرح اگر به«

ردند، کوارد بیآسافتند و ی در روز احد بر شما دست : اگر آنھا یعنی »است دهیرس
ـ خوار و  وسردمدارانشان از نخبگان ھفتاد تن شتنکرا ـ با  ز در روز بدر آنانیشما ن

 نوبت به مردم انیرادر م« و نصرت یروزیپ ی »روزھا نیو ما ا«د؛ یساخت لیذل
 سنت ! یدھد. آر یم یھا رو و ملتھا در جنگھا  امت انیم هک یعیدر وقا »میگردان یم

 گروه نیا یم، گاھیینما دستگردانھا  امت انیرا م یروزیپ هک است رفته نیما بر ا
خود شما در روز بدر و  ی! برا نیمسلم یا هک گر، چنانید گروه آن ید و گاھینما غلبه

و تا « است با مؤمنان یروزیپ سرانجام، هکد ینافتاد، اما بدا رخداد اتفاق نیاحد ا

امال کنبرد،  یدانھایدرم شانیداریپا: با  یعنی »بدارد را معلوم خداوند مؤمنان
 یازل علم به سبحان یبتواند و االخدا گرفته تعلق آنان به گرداند تا پاداش زشانیمتما

 داند. یز را میچ خود ھمه
:  است ردهک تیروا مهیرک هیآ نیآخر ا نزول سبب انیدر ب رمهکاز ع حاتم یاب ابن

از اخبار  رفتند تا رونیاز شھر ب زناند، یر رسید نهیاحد در مد جنگ جهیخبر نت چون
گاھ آمدند،  یم سوار بر شتر از رزمگاه هکدند یرا د دو تن ھنگام نیابند، در ای یاحد آ

داد:  دو پاسخ از آن یکید؟ یخبر دار چه ص خدا د: از رسولیپرس از آنان یزن پس
بخواھد ھرچه  از بندگانشأل  یخدا هک ندارم کیگر باید نونک: ا گفت اند. زن زنده شانیا

 انیاز م« أ تا خداوند »و«شد:  نازل او گفت هک آنچه مطابق میرک قرآن رد. پسید برگیشھ

 د دانستیگرداند. با لینا شھادت رامتکو  ضیف را به شانی: ا یعنی »ردیبگ ییشما شھدا
 یسو به دعوت در راه شانیا هکدند ینام »دیشھ«رو  ازآن را أ خدا راه شتگانک هک
 قتیحق نیاند بر ا رسانده قتلشان به هک یسانک هیعل ینزد و اند و شده شتهک أ للها

 سبب هکاند: بل گفته ی. بعض است و تجاوز بوده ستم به شتنشانک : هکدھند  یم یگواھ
 داده شھادتشان  برای بھشت به لی: ن هک است نیا» دیشھ« آنھا به ینامگذار

 یبقا و دوام ستمگران سلطه پس »ندارد را دوست ارانکو خداوندستم« است شده
 کند. می را عذاب آنان یتعال حق و سرانجام نداشته
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َص ﴿ ُ ٱَوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ  .]١٤١[آل عمران:  ﴾١٤١َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َحقَ َءاَمُنواْ َوَ�مۡ  �َّ
 »گرداند کرا پا تا خدا، مؤمنان«بود  آن ید، برایشما رس به هک یبیآس نیز این »و«

 کپاشان  اعمال یھا فهیاز آن، صح گرداند و پس د و خالصیبپاال گناھانشانرا از  شانیا
 یسازک: پا صینماند.تمح یدر آنھا باق یگرید بهیشا چیھ و جز حسنات شده زهکیو پا

و  یشکسر سبب را به شان شهی: ر یعنی »و نابود سازد ستیرا ن افرانکو «.  است
و  شکروز گردند، سریپ چون را آنانیگرداند ز ند و آنھا را مستأصلکبر خیاز ب انشانیطغ

ات، یآ نیا گردد. پس یم آنان یو نابود یتباھ خود سبب نیشوند و ا یمغرور و متجاوز م
 متکح سه نجا بهیدر ا هکاحد است،  در روز فار بر مؤمنانک یینھا غلبه متکانگر حیب

 : است شده پرداخته
 . عمل در صحنه یداریپاو  مانیا اھل دنیگردان و معلوم زساختنیمتما -۱
 . شھادت ضیف به از مؤمنان یبعض دنیرس -۲
 یو نابود استدراج امر به نیبار تا اکو است انیطغ فار در چالهک افگندن -۳

 نجامد.یب املشانک

مۡ ﴿ 
َ
ن َحِسبۡتُمۡ  أ

َ
ْ  أ ا َ�عۡ  نَّةَ �َۡ ٱ تَۡدُخلُوا ُ ٱ لَمِ َولَمَّ ِينَ ٱ �َّ ْ ِمنُ�مۡ  �َّ  َوَ�ۡعلَمَ  َ�َٰهُدوا

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]١٤٢[آل عمران:  ﴾١٤٢ل�َّ
 شما را خداوند ھنوز مجاھدان هک آن د، حالیشو یم وارد بھشت هکد یا پنداشتیآ«
 به هکد یا پنداشتی: آ یعنی ؟»بدارد را معلوم صابران هک از آن شیو پ ز نساختهیمتما

 به شما، انیو صبر از م یداریپا جھاد و اھل اھل هک از آن د قبلیشو یوارد م بھشت
ز گشتند. یمتما گریاحد از ھمد در غزوه کنیا ز گردند؟ پسیمتما گرانیظھور، از د علم

ا َ�عۡ ﴿مراد از:  ُ ٱ لَمِ َولَمَّ ِينَ ٱ �َّ  علم ی؛ نف»نداشته را معلوم ھنوز خدا جھادگرانتان« .﴾...�َّ
است،  تیواقع در عرصه امر نیا ینیظھور ع مراد از آن، عدم هکست، بلین یتعال از حق

 ؛ برپا داشتن ھدف داند، پس یم ز را از ازلیچ ھمهأل  یقت، خدایدر حق هکچرا 
 بھشت به ورودشان موجب هکد یظھور آ عرصه به یارک تا از آنان است بر مردم حجت

 گردد. یتعال حق آمرزش یستگیو احراز شا

ۡ ٱ َ�َمنَّۡونَ  ُكنُتمۡ  َولََقدۡ ﴿ ن لِ مِن َ�بۡ  َموَۡت ل
َ
ۡ�تُُموهُ  َ�َقدۡ  تَۡلَقۡوهُ  أ

َ
نُتمۡ  َر�

َ
[آل  ﴾١٤٣تَنُظُرونَ  َوأ

 .]١٤٣عمران: 
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 یجنگ در آن هکبودند  یروز یدر آرزو مؤمنان »دیردک یآرزو م را سخت و شما مرگ«
دربدر حضور  هک یسانکگردند و  لینا شھادت ضیف د تا بهیآ وقوع فار بهکآنھا و  انیم

 انکبا مشر درآن هکروز بدر بود  چون یروز ما را ھم اشک یگفتند: ا ینداشتند، م
 هیآ نزول سبب انیب در هک گونه م، آنیشد یم آزموده در آن یریخ و به میدیجنگ یم
خود  هک آوردند، با آن یرو متیھز آمد، به شیاحد پ واقعه . اما چون است ز آمدهین مهیرک
 نهیفار، از مدک هیعل ییآرا صف یبرا ص امبریردند تا پک یپافشار سخت هکبودند  شانیا

 س نضر بن انس هکردند، کن یداریپا از آنان یجزتعداد عمل دانیدر م یشود، ول خارج
با  هک از آن شیپ«: دیبود مرگ یدر آرزو !یبود. آر شانیاز ا یکی س کمال بن انس یعمو

 یردند، آرزوک یرا م مرگ یو آرزو جنگ یآرزو مؤمناناینکه  سبب »دیروبرو شو آن
 »دیردک یم نگاه هک یدرحال«را  : مرگ یعنی »دیدیرا د آن پس«بود  شانیا یاز سو شھادت

تتمنوا  ال« : است آمده فیشر ثیدند. در حدیرس شھادت از شما به یتعداد هک یھنگام
 ظالل حتت جلنةا نأفاصربوا، واعلموا  وهمـمـذا لقيتفإ، فيةاهللا العا لقاء العدو، وسلو

روبرو  با آنان اما چون د،یبخواھ تید و از خدا عافینکرا ن دشمنبا  ییارویرو یآرزو«.  »السيوف

 .»رھاستیشمش یھا هیر سایدر ز بھشت هکد ید و بدانیورز یدارید، پایشد

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿  ۚ ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ وۡ  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ 
َ
ٰ  لِۡب يَنقَ  َوَمن أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن َعقَِبۡيهِ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ وََسَيۡجزِي ا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ل�َّ

 .]١٤٤[آل عمران: 

در احد  ص خدا رسول هک ی: ھنگام است آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
از  یبرخ پسشد!  شتهکمحمد  کنی: ا گفت اد زنانیفر طانیشدند، ش مجروح

شد  شتهک هک ص : محمد گفت یا ندهیگو هکشدند تا بدانجا  و منفعل سست مسلمانان
شما  برادران زیان)، نک(مشر را آنانید زیشو میارد، لذا تسلد یا دهیفا چه گر مقاومتید

و محمد جز «شد:  نازل پس شد! ینم شتهکامبر بود ی: اگر او پ گفت یگریھستند. د
 هک رد چنانیم یم لذا او ھم »اند گذشته یامبرانیپ از او ھم شیست، پین یا فرستاده

 شتهکاز آنھا  یبعض هک شود، چنان شتهک است نکمم نیگر مردند، ھمچنید امبرانیپ
 در آن أ خداوند هکبود» مائده« ) از سوره۶۷( هیآ از نزول ن، قبلیا شدند. البته
ا یرد یا اگر او بمیآ«رد. ک نیتضم دعوت را از گزند دشمنان ص امبرشیپ حفظ جان

شد،  شتهکا ی : اگر اودر گذشت یعنی »دیگرد یخود برم یھا شود، شما بر پاشنه شتهک
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 هکد یدان یم هک د، با آنینک یرا رھام شیخو دهیو عق نید و دیشو یمرتد م چگونه
 هکھستند  روانشانیپ نیرند و ایم یم هکمانند، بل ینم زنده شهیھم یبرا ‡ امبرانیپ

 ـ در ا شھادتی مرگ سبب خود ـ به امبرانیند، ھرچندپیجو یم کتمس شانیا نید به
ا با یاز جنگ،  ردنک با پشت »خود برگردد یھا پاشنه بر سکو ھر«نباشند؟  شان میان

رساند  یم انیز خودش به هکبل »رساند یخدا نم به یانیز چیھرگزھ پس« ارتداد از اسالم
رده، ک یداریپا هکرا  یسانک:  یعنی »دھد یم پاداشرا  رگزارانکش یزود و خداوند به«

 هکبر خود را أل  یخدا له، نعمتیوس نیبد شانیرا ایدند زیرس شھادت دند و بهیجنگ
 اند. ردهک یرگزارکاست، ش اسالم

 شده رانیو ح مهیار سراسیبس اصحاب هک ص رمکامبرایپ درگذشت در ھنگام
 ص محمد هکد یبگو یسک: اگر  گفت یم نانکد یتھد س عمر هکبودند تا بدانجا 

فرمود:  س قیر صدکھنگام، ابوب نی! در ا ی! آر زنم یرا م است، گردنش ردهک رحلت
 سکو ھر درگذشت ص نا محمدیقی هکبداند  د، پسیپرست یرا م ص محمد سکھر«

 هیآ نیا گاه آن رد.یم یو نم است زنده أ خداوند کش پرستد، بدون یرا م أ خدا
 امر درگذشت یبرا یساز نهید وزمیخود، تمھ مهیرک هیآ نیلذا ا». نمود تالوترا  مهیرک
 . است ص رمکامبرایپ

ن ٍس َوَما َ�َن ِ�َفۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  َ�ُموَت  أ ٗ�ۗ  اكَِ�ٰبٗ  �َّ َؤجَّ �ۡ ٱ ثََواَب  يُرِدۡ  َوَمن مُّ  تِهِۦنُؤۡ  َيا�ُّ

ۚ ِمنۡ  تِهِۦنُؤۡ  ِخَرةِ �ٱ ثََواَب  يُرِدۡ  َوَمن َهاِمنۡ  ِٰكرِ�نَ ٱ وََسَنۡجزِي َها  .]١٤٥[آل عمران:  ﴾١٤٥ل�َّ
 نوشته رد،یبم« یقضا و قدر و : به یعنی »للها اراده جز به هکرا نرسد  ینفس چیو ھ«

 نیمع یموعد در یھر شخص یرا برا مرگ أ : خداوند یعنی »د وقتیق به است شده
و  قھرمان مردان هک شده دهید اری؛ بس است ردهکشود، مقرر  ینم شیوپ پس چیھ هک

 شان مأوا و مأمن در ترسو و بزدل یاند و انسانھا مانده نبرد زندهھای  میدان در شجاع
نند. کدنظر یتجد ند و در محاسباتشانیخود آ د بهیترسو با یھا انسان اند، پس مرده

ا یبشر  دگاهیاز د ھدف نیند؛ اک یم انیبشر را ب و مقصد خلقت ھدف یتعال حق سپس
 »ا را بخواھدیدن نیا پاداش« با عملش »هکو ھر«:  آخرت ا خواستنیاست، یدن خواستن

 با عمل »هکو ھر میدھ یم« آن : ازپاداش یعنی »او از آن به« و مانند آن متیغن چون
و  »میدھ یم او از آن بخواھد، به« است ھمانا بھشت هک »را آخرت پاداش« شیخو

 یخدا . فرموده میبخش یم پاداش یفراوان بهبرابر  نیرا چند و چند یو حسنات
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 هک است یشخص اراده نی: ا هکدارد  اشاره قتیحق نیا رد: بخواھد)؛ بهی: ( عزوجل
 میخواھ را پاداش رگزارانکش یزود و به«کند  می نییا شر ـ را تعیر یـ از خ عمل عتیطب
 اطاعت رهیو غ یداریپاو  جنگ ما را در عرصه یفرمانھا اوامر و هکرا  یسانک:  یعنی »داد
 ر و اصحابکش، ابوبیخو نیبر د دارانیپا«فرمود:  هک است شده تیروا س یاز عل کنند. می

 ».بود رگزارانکر شیر امکابوب«فرمود:  یم شهیھم س ی، و عل»ھستند یو

يِّن ّمِن نَِّ�ّٖ ﴿
َ
ْ  َ�َما رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ  َمَعُهۥ َ�ٰتََل  َوَ�� ٓ  وََهُنوا َصاَ�ُهمۡ  لَِما

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  أ َوَما  �َّ

ْۗ سۡ ٱَضُعُفواْ َوَما  ُ ٱوَ  َتَ�نُوا ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦ل�َّ
از  یاری: بس یعنی »ردندکنبرد  یاریبس او خداپرستان ھمراه هک یامبریار پیبس و چه«

 شانیا با ھمراه یربان دند و علما و عابدانیجنگأل  یخدا با دشمنان ‡ امبرانیپ
 یتعال حق تیربوب مقام و شناخت یخداپرست به هکھستند  انی: ربان ونیردند. ربکنبرد 

، »یرب« مفرد آن هکار است، یبسھای  جماعت یمعنا ون) بهیا (ربیاند.  شده داده نسبت
د، یآنھا رس خدا به درراه هک یبتیمص سبب به پس«باشد.  یم و گروه جماعت یمعنا به

 شدن شتهکا یو  امبرانشانیپ شدن شتهکبا  أ خدا : دوستان یعنی »ردندکن یسست
 از استمرار نبرد با دشمن »ردندکن یو ناتوان«نشدند  سست و ھمسنگرانشان ھمراھان

:  انتکد. استیرس آنان در جھاد به هک ییبتھایرنجھا و مص سبب به »ردندکن یو زبون«
 آنان لذا به »دارد یم را دوست صابران و خداوند« است شدن میو تسل و خضوع ذلت

 دھد. یم پاداش
احد  در هک است یاز مسلمانان عده آن به ییگو هیناکو  ضیتعر ینوع مهیرک هیآ نیا

که  حالی افتاد و در بر اندامشان لرزه ص خدا رسول شدن شتهک عهیاز شا
 ما نزد یاز سو یقاصد اشک یگفتند: ا یرا داشتند، م انکمشر به شدن میتسل اراده
 رد.یبگ زمان) امان (در آن انکرھبر مشر انیما از ابوسف یبرود تا او برا یاب بن للهعبدا

ٓ  لَُهمۡ َوَما َ�َن قَوۡ ﴿  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۡمرِنَا ِ�ٓ  اَ�نَاَ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ  فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا قَالُوا

َ
ۡقَداَمَنا َوَ�ّبِۡت  أ

َ
 أ

 .]١٤٧[آل عمران:  ﴾١٤٧َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َقۡومِ لۡ ٱَ�َ  نَانُ�ۡ َوٱ
 ھمراه با دشمن، ییارویرو در ھنگام هک یگروھ آن : سخن یعنی »شانیا و سخن«

:  یقول به »ما را امرز بر ما گناھانیب گفتند: پروردگارا! هکنبود  نیجز ا«بودند  یالھ یایانب
 : مراد از آن، یقول به» ارمانکما را در  و ازحد گذشتن« است رهیصغ مراد از آن، گناھان

 یاز رو شانیا ! ی. آر از حداست و گذشتن یرو ادهی: ز . اسراف است رهیبک گناھان
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 یا شهیعابدپ انیربان هک خواستند، با آن آمرزش ، ملتمسانهیو فروتن ینفس ستهکش
ار یکپ یھا نبرد و جبھه یھا دانیدرم »ما را استوار دارھای  گام و«بودند  أ الله یبرا

 ».ده نصرت افرانک را بر گروهو ما «

ُ ٱاتَٮُٰهُم  َٔ َ� ﴿ �ۡ ٱثََواَب  �َّ ُ ٱوَ  ِخَرةِ� �ٱ ثََواِب  نَ وَُحسۡ  َيا�ُّ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ [آل  ﴾١٤٨ُمۡحِسنِ�َ ل
 .]١٤٨عمران: 

، یروزیرا ـ ازپ »ایدن نیا پاداش« و انابت یداریپا نیا سبب به »آنان خداوند به پس«
 است بھشت یعظما نعمت هک »را آخرت یکن و پاداش«و مانند آنھا  مت، عزتیغن
 ا و آخرتیدر دن پس »دارد یم دوست«را  در امور جنگ »ارانکویکرد و خداوند نکعطا «

 کند. می تیعنا ستهیدرخور و شا یپاداش آنان به

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  إِن ا ِينَ ٱ تُِطيُعوا ْ يَُردُّوُ�مۡ  �َّ ٰٓ  َ�َفُروا ۡعَ�ٰبُِ�مۡ  َ�َ

َ
ْ  أ  َ�َتنَقلُِبوا

 .]١٤٩[آل عمران:  ﴾١٤٩َ�ِٰ�ِ�نَ 

 در مهیرک هیآ نید: ایفرما یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س طالب یاب بن یعل
گفتند:  یم مؤمنان احد به ستکش در ھنگام هکشد  نازل منافقان ارتباط با سخن

مه، یرک هیآ نیلذا ا د!ییدر آ نشانید د و بهیان) بر گردکخود (مشر نزدبرادران
 میتسل به احد، دعوت در غزوه انکمشر نفع به ورق بعد از برگشتن هکرا  یسانک هیداع

 کند. می ند، ردیبنما یکبرخورد ن با آنان انکمشر هکدوار بودند یردند و امک شدن
 شما یھا د، شما را بر پاشنهینک اند، اطاعت دهیزفر ورک هک یسانکاگر از  ! مؤمنان یا«

 ارکانیز گاه و آن«گردانند  یفر برمک یسو به اسالم نی: شما را از د یعنی »گردانند یبرم

 اد ازیا با انقید؛ در دنینک یم انیفر، سراسر زک به بازگشت نی: در ا یعنی »دیشو یم
 ؛ با آخرتفر و در ک به اسالم نمودن لیو تبد و حقارت ذلت طعم دنیو چش دشمن
 . در دوزخ شدن و معذب از بھشت حرمان

ُ ٱبَِل ﴿  ِٰ�ِ�نَ ٱ َخۡ�ُ  َوُهوَ  لَٮُٰ�ۡمۖ َموۡ  �َّ .]١٥٠[آل عمران:  ﴾١٥٠ل�َّ

 یسو به : پس یعنی »است دھندگان یاری نیو او بھتر شماست یخداوند موال هکبل«
و  ھمدست د ویباش أ خدا د و از حزبینکن یبانید و از آنھا پشتیبازنگرد انکمشر
و فقط  آنھا نه شماست یموال أ را فقط خداوندیز یو دشمنان هیعل مانیپ ھم

 . یر ویغ نه گر شماستیاری أ خداوند
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ِينَ ٱ قُلُوِب  ِ�  ِ� َسُنلۡ ﴿  َّ�  ْ ٓ  َب لرُّعۡ ٱَ�َفُروا ْ  بَِما ُ�وا َ�ۡ
َ
ِ بِٱ أ ِۡل  َما لَمۡ  �َّ ۖ ُسلۡ  بِهِۦ ُ�َ�ّ  َ�ٰٗنا

َوٮُٰهمُ 
ۡ
ۖ ٱ َوَمأ ٰلِِم�َ ٱ َمۡثَوى َس َو�ِئۡ  �َّاُر  .]١٥١[آل عمران:  ﴾١٥١ل�َّ

 و انیابوسف هک گاه : آن است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب یاز سد
را  از راه یقسمتاینکه  آوردند؛ بعد از یرو هکم یسو و به از احد بازگشته انکمشر

و  شتهکرا  ؛ آنان میردک یارکبد چه ! و با خود گفتند: وه شده مانیمودند پشیپ
!  میردک شانیرھا گونه نینماند، ھم یباق از آنان شیب یمشت چون هک تا آن میردک یزخم

 عزم چون پس . مینک سره یکار را ک ساخته نک شهیو آنھا را ر میبرگرد هک مییایب کنیا
 نیاافگند و از  وحشت و رعبھایشان  دل در یتعال ردند، حقک ار جزمک نیخود را بر ا

 و ھراس رعب افرانکھای  دل در یزود به« شد: نازل گاه دند، آنیگرد منصرف شیخو میتصم
 کشر سبب به« مینک یقراریو ب میو ب را پر ازترسھایشان  دل هکزودا  »افگند میخواھ

 أ : خداوند یعنی »نفرستاده یو برھان حجت گونه چیھ بر آن هکخدا  به دنشانیورز
 گاهیو جا است آتش شان گاهیو جا« نداده قرار کبر شر یبرھان و انیو ب لیدل گونه چیھ

د؟ قطعا ینک یم یبانیپشت اناز آن چگونه ! مانانیا سست یا پس »بد است چه ارانکستم
 جابربن تیروا به فیشر ثید. در حدیبا آنان شما ھم د،ینک یبانیپشت اگر شما از آنان

 است شده داده خصلت پنج من به«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س للهعبدا
 : نشده داده از من قبل یامبریپ چیھ به هک

 نصرت راه، ماه یک مسافت اندازه دشمن، به بر قلب و رعب میب شدن با افگنده -۱
 . ام شده داده

 شد. قرار داده زهکیو پا گاه سجده میبرا ھمه نیزم -۲
 شد. دهیگردان حالل میبرا میغنا -۳
از خود یامت نیا از من قبل یایانب هک یحال و درشد  داده من به شفاعت اجازه -۴

 اند، به اوردهین أ خدا به کشر هک یبندگان یرا برا آن ا خواستند، منیرادر دن
 . ام داشته نگه آخرت

 یشدند، ول یم ختهیبرانگ شیخو قوم یسو مخصوصا به از من قبل امبرانیپ -۵
 ».ام دهیگرد مبعوث مردم ھمه یسو به من

ُ ٱ َصَدقَُ�مُ  َولََقدۡ ﴿  ۥٓ وَعۡ  �َّ وَ�ُهم إِذۡ  َدهُ ٰٓ  �ِإِۡذنِهِۦۖ  َ�ُسُّ  ِ�  َوتََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَِشۡلُتمۡ  إَِذا َح�َّ
 ٱ

َ
ٓ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ُتموََعَصيۡ  ۡمرِ ۡ� َرٮُٰ�م َما

َ
ا أ ن يُرِ�ُد ِمن ُ�ِبُّونَۚ  مَّ �ۡ ٱُ�م مَّ ن يُرِ�ُد  َيا�ُّ َوِمنُ�م مَّ
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ۚ �ٱ فَُ�مۡ  ِخَرةَ ُ َوٱ َعنُ�ۡمۗ  َ�َفا َولََقدۡ  ِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ  َ�ۡنُهمۡ  ُ�مَّ َ�َ  َ�َ  لٍ ُذو فَۡض  �َّ
ۡ ٱ  .]١٥٢[آل عمران:  ﴾١٥٢ُمۡؤِمنِ�َ ل

 از یبعض هکشد  نازل یھنگام مهیرک هیآ نی: ا است آمده نزول سبب انیدر ب
 به أ خداوند هک یم، درحالیشد بتیو مص ستکش نیجا دچار اکگفتند؛ از  نیمسلم

 وعده و قطعا خداوند«فرمود:  در پاسخشان یتعال حق بود؟ پس داده یروزیپ ما وعده
را  او آنان فرمان به هک گاه آن« دادنتان با نصرت »دیگردان شما راست خود را در حق

بود تا  نیو ظفر با مسلم را در آغاز نبرد احد، فتحید زیساخت یو تارومار م »دیشتک یم
 یگرید شدن شتهکاز  پس یکی هکرا  دشمن پرچمداران از تن نه آنان هکبدانجا 

 هکشود،  سره یک انکار مشرک هکبود  یکشتند و نزدکگرفت،  یم دوش را به پرچمشان
 محافظ گذرگاه راندازانیوت شده مشغول میغنا یآور جمع به نیمسلم ھنگام نیدر ا

 هکامر بود  نیردند و ھمک کتر متیغن طلب خود را به یدیلکو  احد، سنگر مھم وهک
و  »و در امر«د یشد فیو ضع : جبون یعنی »دیشد سست هک گاه تا آن«شد  متیھز سبب

و استوار و  مکخود مح بود: در مواضع داده فرمان راندازانیت به هک ص رمکامبرایدستور پ
روز یما پ گفتند: سپاه راندازانیاز ت یرا برخیز »دیپرداخت نزاع گر بهید یکبا«دار بمانند، یپا

عبدالله  شان فرمانده هکگر ید یاما برخ ! میبرس میغنا و به میست، بروین درنگ یجا شد، پس
خود  یدر جا ص خدا رسول فرمان بود، گفتند: طبق شان میان ز درین س ریجب بن

و  یروزیازپ »دیداشت را دوست آنچه هک از آن و پس«!  میبخور انکد تیو نبا میمان یم
امبر یاز دستور پ »دیردک ینافرمان« گاه احد، آن در آغاز جنگ »داد ما نشانش به« نصرت

 ی» اذا«از  قبل د. جملهیردک کتر میغنا طلب یرا برا یوھک مھم و گلوگاه ص ما
ز در برابر ین یتعال شود: حق یم نیچن یمعن پس کند، می داللت آن ه، بر جوابیشرط

 با دست »خواست یا را میدن از شما یبرخ« خود را از شما بازداشت عملتان، نصرت نیا
 یرا؛ با باق آخرت : پاداش یعنی »خواست یم را از شما آخرت یو برخ« متیغن به افتنی

 بن للهعبدا ـ ھمچون ص خدا رسول ازفرمان یرویپ خود به یدر سنگرھا ماندن
 »دیگردان بازتان د، از آنانیازمایشما را ب هک آن یبرا سپس«ـ  و ھمراھانش س ریجب

 تان متیـ با فرار و ھز د، شما را از آنانیبود افتهی الیاست انکبر مشر هک بعد از آن:  یعنی
ز گردند. یمتما از ناخالصان مخلص یانسانھا جهیند ودر نتک د تا امتحانتانیـ بازگردان

قرار  مورد امتحان هکرد ک معامله یسانک با شما چون یتعال حق هک است نیمراد ا
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از ین یسک ردنک امتحان و به امور داناست قیحقا به متعال یخدا ر آنیرند، در غیگ یم
 مانیپش شیخو ردهک؛ از  دانست هک آن سبب به »ازشما درگذشت نهیآ و ھر«ندارد 

؛  میگفت هک چنان شان یند. نافرمانکبرن شهیشما را از ر تان ینافرمان د، لذا بعد ازیا شده
 هک است آمده فیشر ثیدر حدبود.  راندازانیت به ص خدا رسول ستورد در مورد

د ییاین مانیاری م، بهیشو یم شتهک هکد یدیاگر د«فرمودند:  ر اندازانیت به ص خدا رسول
 تکمشار میغنا یآور ز با ما در جمعیم، نیگرفت متیو غن میردک فتح هک دیدیو اگر د

 ستکش د. اما آنھا چونینک کخود را تر د مواضعینبا یصورت چیھ : به یعنی ».دینکن
 صاحب مؤمنان به و خدا نسبت«ردند ک کخود را تر یو سنگرھا دند، مواضعیرا د انکمشر

 . از آنان و در گذشتن با عفونمودن »است و بخشش تفضل

ٰٓ  نَ تَلۡوُۥ َوَ�  تُۡصعُِدونَ  إِذۡ ﴿ َحدٖ  َ�َ
َ
ۡخَرٮُٰ�مۡ  ِ�ٓ  ُعوُ�مۡ يَدۡ  لرَُّسوُل َوٱ أ

ُ
َ�ٰبَُ�مۡ  أ

َ
 فَأ

�ۢ َِكۡيَ�  بَِغ�ّٖ  َ�مَّ ْ  لّ ٰ  َ�َۡزنُوا ٓ  َوَ�  ُ�مۡ فَاتَ  َما َ�َ َ�ٰبَُ�ۡمۗ  َما
َ
ُ َوٱ أ َّ�  ۢ  بَِما َخبُِ�

 .]١٥٣[آل عمران:  ﴾١٥٣َ�ۡعَملُونَ 
را  شیخو راه هکرا  ید زمانیاد آوری : به یعنی »دیرفت یز باال میگر درحال هک گاه آن«
 و به« دیشد یاحد دور م یوادز از یگر در حال کو ھراسنا مهیگرفته، سراس شیدر پ

 هکد یبود مستغرق هکمعر دانیز از میگر به : آنچنان یعنی »دیردک ینم التفات سک چیھ
 یتوجھ ص خدا رسول یادھایفر ا بهینداشت،  یو التفات توجه یگرید به یسک

 ھمراه کاند با گروه ص امبریاد پیفر »خواند یم سرتان امبر شما را از پشتیو پ«د ینداشت
نزد  به ! أ خدا بندگان ید، ایباز گرد !أ  خدا بندگان یا ھان«بود:  نیا دنبالتان به یو

با  ھنگام در آن هک میشو یادآور مید. یاعتنا بود یادھا بیفر نیا اما شما به». دیبشتاب من
جزا داد شما را  پس«بود  نمانده یباق یگرید سک چیتن، ھ جز دوازده ص خدا رسول

 هک یاندوھ سبب از دشمن، به فرار تان و ستکش اندوه : به یعنی »یاندوھبر  یاندوھ به
خوردن،  ستک؛ ش اول غم د. پسیساخت وارد ص خدا خود، بر رسول یبا نافرمان

د؛ یگرد اول غم سبب هک دوم بود و غم ارانی از یبرخ و شھادت متیاز غن تیمحروم
د. و یافگند در آن تان ینافرمان سبب را به ص خدا رسول هکبود  یا یدرد و ناراحت

 مهیرک هیآ یدر معنا راجح قول ھمان نیاست، ا گفته یر طبریجر ابن هک چنان
 دهیشما رس به آنچه یو برا« متیاز غن »دیا داده فک از بر آنچه تا سرانجام«باشد  یم

 ».است د، آگاهینک یم آنچه د و خداوند بهینشو نیاندوھگ« متیاز ھز »است
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نَزَل َعلَيۡ ُ�مَّ ﴿ 
َ
َمَنةٗ  َغمِّ لۡ ٱ َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ُ�مأ

َ
 قَدۡ  َوَطآ�َِفةٞ  ّمِنُ�ۡمۖ  َطآ�َِفةٗ  َ�ۡغَ�ٰ  �َُّعاٗسا أ

ۡتُهمۡ  َهمَّ
َ
نُفُسُهمۡ  أ

َ
ِ بِٱ َ�ُظنُّونَ  أ َا مَِن  َ�ِٰهلِيَّةِ� لۡ ٱَظنَّ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  �َّ  ٱَ�ُقولُوَن َهل �َّ

َ
مِن  ۡمرِ ۡ�

 ٱ نَّ إِ  قُۡل  ءٖ� َ�ۡ 
َ
ِۗ  ۥُ�َّهُ  ۡمرَ ۡ� نُفِسِهم ِ�ٓ  ُ�ُۡفونَ  ِ�َّ

َ
ا أ  ِمنَ  َ�َا َ�نَ  لَوۡ  َ�ُقولُونَ  لََكۖ  ُ�ۡبُدونَ  َ�  مَّ

 ٱ
َ
ا ءٞ َ�ۡ  ۡمرِ ۡ� ۗ  قُتِۡلَنا مَّ زَ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  لَّوۡ  قُل َ�ُٰهَنا ِينَ ٱ لََ�َ إَِ�ٰ  َقۡتُل لۡ ٱ ِهمُ ُكتَِب َعلَيۡ  �َّ

ُ ٱ َتِ�َ ِ�َبۡ وَ  ِهۡمۖ َمَضاِجعِ  َص  َما ِ� ُصُدورُِ�مۡ  �َّ ُ َوٱ قُلُو�ُِ�مۚۡ  ِ�  َما َوِ�َُمّحِ َّ�  ۢ  بَِذاتِ  َعلِيُم
ُدورِ ٱ  .]١٥٤[آل عمران:  ﴾١٥٤لصُّ

 فرمود: در هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عوام ربنیاز زب
 اصحاب از یسک ستم، پسینگر یم اطرافم طور به نیو ھم ردمکرا بلند  روز احد سرم

 أ خدا سوگند به افتاد، یفرو م بانشیگر به کسب بر اثر خواب سرشاینکه  نبود مگر
: اگر  گفت یم هک دمیشن یم ییایرؤ ر را بسانیقش بن معتب سخن خواب در حال هک
 شتهکنجا یدر ا شد؛ یم ما واگذاشته ار بهیاز اخت یزیار بود و چکو نظر ما در  یرأ
را  مهیرک هیآ نیاأل  یخدا گاه خاطر سپردم، آن را به یو جمله نیا ! پس میشد ینم

 هک با وجود آن »ردک بر شما نازل یآرامش و محنت، اندوه بعد از آن سپس«: فرمود نازل
 یگروھ هک«بود  »کسب یخواب« صورت به آرامش نیبود و ا فراھم و ھراس ترس اسباب

 رفته جنگ به یالھ پاداش در طلب هکبودند  یمؤمنان و آنان »از شما را فرا گرفت
در نبرد  شانیداریو پا غم و زوال دل ونکو س آرامش سبب کسب خواب نیا بودند، پس

 طمع به هک از منافقان ارانشیر و یقش بن بودند از: معتب عبارت گرید فهید. اما طایگرد
دند و یچیپ یخود مبر  اوضاع، از تأسف شدن بودند و بعد از دگرگون آمده رونیب متیغن
 و برھم درھم یسخنان هکبودند  و نگران شانیپر آنچنان هکحضور در معر از یحت

 آنھا فقط غم وغم ھم و تمام »بودند شیخو جان فقط در غم یو گروھ« ! یگفتند. آر یم
بر آنھا  خواب توانست ینم و التھاب از اضطراب یحالت نیبود و طبعا در چن جانشان

ناروا  یگمانھا خدا، و درباره«نبودند  ھم آرامش نیا ، مستحقیجانباز ند و ک غلبه

 برحق ص امبریپ رسالت هکبود  نیا پندارشان »بردند یم تیجاھل یگمانھا ھمچون
 »گفتند یم«رد یگ ینم حق، پا نید یسو به شوند و دعوتشان یروز نمیپ شانیو ا ستین

تا از  بر دشمن و غلبه ازنصرت » ھست یا ار بھرهک نیا ما را در ایآ« ص خدا رسول به
؛  ستین یا ما را بھره : البته هکبود  نیا سخن نیاز اشان  ھدف ؟ میبرخوردار شو متیغن
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ارھا ک بگو: سررشته« است یبر حق نید اسالم، نید هکنداشتند  دهیعق منافقان را آنیز

و  نصرت ست،ین ینقش شما را در آن دشمن شما و نه نه پس »خداست دست سر به یک
در  أ خدا تیعنا هکد یاوست، بدان دست به ھم متیو ھز ستکاو و ش از جانب فتح
نباشد، اما  ینوبت در جنگ ستکو ش یروزیپ هک ستین از آن امبرانش، مانعیپ حق

را  یزیچ آنان«؟  ستکی و از آن ستیار چک : سرانجام هک است نیاست، ا مھم هک یزیچ

 هکردند، بلک یتو اظھار نم یرا برا بود و آن نفاق هک »داشتند یم دهیپوشھایشان  دل در
ردند ک یم است، سؤال آن فھم داند و خواھان یرا نم یمطلبکه  کسی از تو ھمانند

؟  ستیداشتند چ یم پنھانھایشان  دل را در آنچه هکپرسد  یم یسک ییگو »گفتند یم«
اگر ما در «گفتند:  یخود مھای  دل ا دریخود،  انید: آنھا در میگو یم یتعال حق پس

 هکمعر نیدر ا هکاز ما  یسانک:  یعنی »میشد ینم شتهکنجا یم، در ایداشت یاریار اختک نیا
 هک یسانکد، یبود خود ھم یھا بگو: اگر شما در خانه«شدند  ینم شتهکرفتند،  نیاز ب

 شیخو یقلتگاھھا یسو به«خود  یبا پا »شده، قطعا نوشته بر آنان شدن شتهک
 یقضا رایند زیاین رونیخود ب یقتلگاھھا یسو بهاینکه  نداشتند از یریو گز »رفتند یم

و  اخالص از »شماستھای  دل را در خداوند آنچه سان نیتا بد« ر استیناپذ برگشت یالھ
از  »شماستھای  دل را در د و آنچهیازمایب«امر  تینی؛ در ع لکو تو و ثبات نیقی

 »است ھا آگاه نهیس راز و خداوند به«ند ک تان هکیو تز »گرداند کپا« طانیش یھا وسوسه
 است نیا کند، می امتحان را بندگان هک آن سبب ست، پسین بر او پنھان از آن یزیو چ
 اند.یرا بنما قیحقا مردم تا به

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ تََولَّوۡ  �َّ َما  ۡمَعانِ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ يَۡومَ  ِمنُ�مۡ  ا َُّهمُ سۡ ٱإِ�َّ ل يۡ ٱ َ�َ  َما ِض بَِبعۡ  َ�ٰنُ لشَّ
 ْۖ ُ ٱ َ�َفا َولََقدۡ  َكَسُبوا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ َ�نۡ  �َّ  .]١٥٥[آل عمران:  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

شدند،  و منھزم »ردندک پشت«احد  در غزوه »روز برخورد دو گروه هکاز شما  یسانک«
 ابکارت با وسوسه را : آنان یعنی »شاندک لغزش را به آنان طانیش« هک ستین نیجز ا

ار و کاز  یبعض سبب مگر به«نبود  ستکش نینمود و ا متیو ھز ستکگناه، دچار ش

در  بود، پس ص امبریپ با فرمان از مخالفت عبارت هک »شان«آلود خود  گناه »ردارک
شدند.  بود، باز داشته شده داده وعده آنان به هک یا یالھ مخالفت، از نصرت نیا یازا

 به طاعت هک شاند، چنانک یم گناه را به انسان گناه هک است بر آن لیخود دل نیا
 شان یو عذرخواھ توبه سبب به »درگذشت و قطعا خداوند از آنان«دارد  یوا م اطاعت
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دھد تا  یم فرصت بنده و به ردهکن شتاب در مجازات »را خداوند آمرزگار بردبار استیز«
 ند.ک را درمان رشیو تقص را جبران شیخطا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ كَ  �َّ ْ َ� تَُ�ونُوا ِينَ ٱَءاَمُنوا ْ ِ�ِخۡ  �َّ ْ َوقَالُوا ْ  إِذَا َ�ٰنِِهمۡ َ�َفُروا ُ�وا َ�َ  �ِ 

 ٱ
َ
وۡ  �ِض ۡ�

َ
ْ  أ ى َ�نُوا ْ  لَّوۡ  ُغّزٗ ْ  َما ِعنَدنَا َ�نُوا ْ  َوَما َماتُوا ُ ٱ ِ�َۡجَعَل  قُتِلُوا  ِ�  ةٗ َ�ٰلَِك َحۡ�َ  �َّ

ُ ٱوَ  قُلُو�ِِهۡمۗ  ُ َوٱ َو�ُِميُتۗ  ۦيُۡ�ِ  �َّ  .]١٥٦[آل عمران:  ﴾١٥٦بَِص�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ
 یرھبر ـ به مراد: منافقان »دندیفر ورزک هکد ینباش یسانکمانند  ! مؤمنان یا«

ا یا درنسب، یفر، کدر  برادرانشان : در حق یعنی »برادرانشان و به«اند ـ  یاب عبدالله بن
و در  »سفررفتند به« و مانند آن منظور تجارت به »هک یھنگام« رفاقتو  یر دوستد

شدند  شتهک و در جنگ رفته رونیجھاد ب : به یعنی »ا جھادگر شدندی«سفر مردند 
چرا که  راگفتند، سخن نیا »شدند ینم شتهکمردند و  یماندند، نم یگفتند: اگر نزد ما م«

 رونیجھاد ب اگر به هکپندار را  »نیند اتا خداو«نداشتند  مانیا یقضا و قدر الھ به

 یتعال حق ! یآر »قرار دھد یحسرت هیماھایشان  دل در«شدند  ینم شتهکرفتند،  ینم
 زنده هک و خداست«رد کجاد یاھایشان  دل در حسرت نیا افزودن یپندار را برا نیا

ا یدر جھاد، سفر،  بخواھد؛ هک ییبخواھد و در ھرجا هک یھر زمان »راندیم یمو کند  می
 شما در ھنگام ! موضع مؤمنان یا ست، پسین مرگ بازدارنده در خانه و نشستن ر آنیغ

 فار نباشد، چنانک ا جنگ، ھمانند موضعیا تجارت، یدر سفر،  یزیا عزیبرادر  مرگ
 ید از صابرانید و بایبخور و افسوس حسرت شیخو دانیشھ شما بر شھادت هکنباشد 

 چیو ھ »ناستید، بینک یم آنچه و خدا به«دارند  راسخ مانیا یالھ مقدرات به هکد یباش
 . ستین دهیپوش بر او دا و پنھانیز از امور پیچ

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َولَ�ِن قُتِلۡ ﴿  وۡ  �َّ
َ
ٞ  ُمتُّمۡ  أ ِ ٱ ّمِنَ  لََمۡغفَِرة ا َخۡ�ٞ  ةٌ َورَۡ�َ  �َّ [آل  ﴾١٥٧َ�َۡمُعونَ  ّمِمَّ

 .]١٥٧عمران: 
قطعا « آن ریا در غیدر سفر،  »دیریا بمی«در جھاد  »دیشو شتهکخدا  اگر در راهو «

 تیمز : یعنی »نندک یم جمع آنان از آنچه از او، بھتر است یاز خدا و رحمت یآمرزش
، یالھ رحمت و مغفرت در جلب آن ر شگرفیو تأث أ خدا در راه ا مردنیشدن،  شتهک

 یبرا پس کنند، می یآور آن، جمع ا و منافعیدناز  مردم هک است ییزھایچ بھتر از آن
ا یدن یفان یھا را بر بھره یو و رحمتأل  یخدا آمرزش هک ستین ستهیشا مؤمن

 . است یگذرا و فان یزھایچ و ماندگار است، بھتر از یباق را آنچهیدھد ز حیترج
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تُّمۡ ﴿ وۡ  َولَ�ِن مُّ
َ
َ�  قُتِۡلُتمۡ  أ ِ ٱ َ�ِ ونَ ُ�ۡ  �َّ  .]١٥٨[آل عمران:  ﴾١٥٨َ�ُ

 خدا گرد آورده یسو قطعا به« یو صورت ھر وجه به »دیشد شتهکا ید، یو اگر مرد«

 نداشته یدر پ یگر مالقاتید هک ستین یابد یشما، فراق برادران : مرگ یعنی »دیشو یم
 شگاهیدر پ ھم با را د و او ھمهیشو یم گرد آوردهأل  یخدا یسو به ھمه هکباشد، بل

 کند. می خود حشر

ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ فَبَِما رَۡ�َ ﴿  ا ُكنَت  َولَوۡ  ِ�َت لَُهۡمۖ  �َّ ْ َ�  َقلۡبِ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا  َحۡولَِكۖ  ِمنۡ  نَفضُّ
 ٱ ِ�  وََشاوِرُۡهمۡ  لَُهمۡ  تَۡغفِرۡ سۡ َوٱ ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ فَٱ

َ
ۡ  َت فَإَِذا َعَزمۡ  ۡمرِ� ۡ� ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َ ٱإِنَّ  �َّ ُ�ِبُّ  �َّ

ۡ ٱ ِ�َ ل  .]١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩ُمَتَوّ�ِ
 »ینرمخو شد با آنان« هکبود  بر تو و بر آنان »للها از جانب یرحمت سبب به پس«

 به هک یبزرگ رحمت سبب جز به ستیبر مردم، ن ص امبریپ یو مھربان : نرمش یعنی
ھای  دل شد تا داشته یارزان ص حضرت بر آن یتعال حق یاز سو یمدد عنوان

 و اگر«رد و استوار گردد یگ اوج نیار دکند و کدا یپ شیگرا شانیا به ارانشانی
 غلظت »یبود دل و سخت« و بدخلق عاطفه ی، بیدرشتگو یفظ: تندخو »یدرشتخو

قطعا از « ر استیخ یبرا آن یریرپذیو تأث و انفعال تیحساس و عدم ی: سنگدل قلب

 رفتند ومتفرق یم یراھ بهھریک  و سر خود گرفته »شدند یم ندهکتو پرا رامونیپ
 برآنان و« رد از حقوقیگ یم تو تعلق به هک در آنچه »درگذر از آنان پس«شدند  یم

و با « ردیگ یم تعلق سبحان یخدا حق به هک در آنچه أ از خداوند »بخواه آمرزش

ا یرد، یگ یم صورت مشورت در مانند آن هک ی: در امور یعنی »نک ارھا مشورتکدر  آنان
را  ش اصحاب خاطراینکه  عالوه دستور به نی. ا نک مشورت در امر جنگ با آنان
 انیدر م مشورت اصل تیمشروع معرف کند، می را جلب شانیا و مودت ساخته خوش

 درباره شرع هک است یامور در . مراد: مشاوره ز ھستین ص امبریپ بعد از رحلت امت
 بازگذاشته آرا در آن تضارب یبرا را دانیو م اتخاذ ننموده یو واضح روشن آنھا موضع

 یامور در چنان ارانشانیعمال با  ص خدا و رسول یشرع در امور مسلم است، نه
شتر یب سک چیھ«فرمود:  هک است ردهک تیروا س رهیازابوھر یردند. ترمذک یم مشورت
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 بدر، غزوه در غزوه ص حضرت آن هک چنان». ردک ینم مشورت ص خدا از رسول
 .١ردندک مشورت با اصحابشان کاف در داستان یو حت هیبیحد غزوهخندق، 
 هک با علما در آنچه هک است واجب یاسالم امور جامعه ن، بر زمامدارانیبنابرا

گاھانک شود، با یم لکو مش مشتبهشان  برای هک نیاز امور د ا در آنچهیدانند،  ینم  ارآ
 وران شهیاند و است، با خبرگان امور جنگ به متعلق هک در آنچه ارتش و فرماندھان

 دولت نیمأمور ،یوانید رجال و با سران است مردم مصالح به متعلق هک در آنچه مردم
 یزنیو را شود؛ مشاوره یم مربوط آن شور و مصالحک یسازندگ به هک و وزرا در آنچه

 نیو د علم با اھل هک یزمامدار ساختن معزول در وجوب«د: یگو یم ینند. قرطبک
بعد  : چون یعنی »ینمود را جزم عزمت و چون«». ستین یخالف چیند، ھک ینم مشورت

 لکبر خدا تو«شد  مطمئن میتصم بر آن ودلت یگشت مصمم یامر یاز مشاوره، بر اجرا
 ».دارد یم را دوست نندگانک لکتو را خداوندیز«امر  آن در انجام» نک

 جینتا سپردن یمعنا به هکست، بلین اسباب کتر یمعنا به لکتو هک د دانستیبا
 داللت مهیرک هیآ«د: یگو یم یراز . امام است اسباب به بعد از توسل یتعال حق ارھا بهک

 یارک چیھ واگذارد و خودش را به خودش انسان هک ستین نیا لک: تو هکدارد  نیبرا
 مشورت، با امر به باشد، نیپندارند ـ و اگر چن یم از جھال یبعض هک ندھد ـ چنان انجام

 انسان هک است نیا یتعال بر حق لکتو هکرد، بلیگ یقرار م در منافات لکتو امر به
 هکباشد، بل نداشته نانیبر آنھا اطم در قلبش نیکار بندد، لک را به یظاھر اسباب

 آن داستان درباره وارده فیشر ثیو حد». باشد یتعال حق و عصمت بر پناه نانشیاطم
تا شتر  آمد و خواست ص خدا نزد رسول یا یاعراب:  است یمشھور ثی، حدیاعراب
را  شیا شتر خویالله! آ ا رسولی:  ند وگفتکرھا  خودش حال به گونه نیرا ھم شیخو
فرمودند:  ص خدا ؟ رسول مینما لکو بر خدا تو را ببندم ا آنینم، ک لکو بر خدا تو نمکرھا 

 است آمده س یعل تیروا به فیشر ثیدر حد نیھمچن ».نک لکرا ببند و بر خدا تو آن«
فرمودند:  آن فیدر تعر قرار گرفتند، پس موردسؤال »عزم«از  ص خدا رسول هک
 ».است شانیاز ا یرویپ سپس و یرأ با اھل عزم، مشاوره«

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿د: یگو یم نزول سبب انیدر ب ب عباس ابن
َ
ر کابوب درباره ﴾ۡمرِ ۡ�

 نیمسلم ھمه و پدر شانیا رانیو وز ص خدا رسول انیحوار هکشد  نازل ب وعمر

                                                 
 .۱۶۸ ۳ر /یر المنیتفسی فارس و ترجمه ۳۳۱/۱ر یثک ر ابنیمختصر تفس د بهینک نگاه -١
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 ب ر و عمرکابوب به ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد نیبودند. ھمچن
ھرگز از  د، منیشو و متفق یرأ ھم گرید یکبا  یدر مشورت اگر شما دو تن«فرمودند: 

 ».گردم یشما برنم یرأ

ُ ٱ ُ�مُ إِن يَنُ�ۡ ﴿  ِيٱ ذَا َ�َمن َ�ُۡذۡلُ�مۡ  �ن فََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ  �َّ  يَنُ�ُُ�م ّمِنۢ  �َّ
ِ ٱَوَ�َ  َ�ۡعِدهۦِۗ  ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ  .]١٦٠[آل عمران:  ﴾١٦٠ُمۡؤِمُنونَ ل

رو یپ فقط : پس یعنی »ستین بر شما غالب سک چیدھد، ھ اگر خداوند شما را نصرت«
و «د ینک اکاو ات و فقط بهد یبدان شیخو بانیو فقط او را پشت بوده یتعال حق یفرمانھا

شمابردارد،  یاریاز  دست دشمنانتان هیعل و در نبردتان »اگر شما را فروگذارد
، یروزیو پ قدرت یقیحق سرچشمه پس ؟»خواھد داد بعد از او شما را نصرت یسک چه«

 یرویو ن ادوات و بر اسباب نه »نندک لکد تنھا بر خدا تویبا و مؤمنان« است یتعال حق
 خود. یظاھر

﴿ ۚ ن َ�ُغلَّ
َ
تِ  َ�ۡغلُۡل  َوَمن َوَما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ

ۡ
� لۡ ٱ يَۡومَ  َغلَّ  بَِما يَأ ٰ ُ�ُّ َ�فۡ  قَِ�َٰمةِ ا ٖس ُ�مَّ تَُو�َّ  مَّ

 .]١٦١[آل عمران:  ﴾١٦١ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوُهمۡ  َكَسَبۡت 
 هک دیگرد نازل یرنگ سرخ فهیدر مورد قط مهیرک هی: آ است آمده نزول سبب انیدر ب

را  آن ص خدا د رسولی: شا گفت از مردم یکیشد و  گم متیغن در روز بدر از اموال
از  انتی: ھرگز خ یعنی »ورزد انتیخ هکرا نسزد  یامبریپ چیو ھ«باشند!  برداشته

خود  به ارانشی اطالع را بدون و آن برده دست میاز غنا یزیچ د تا بهیآ یبر نم یامبریپ
 داشته معصوم هیفروما و زشت یارھاکرا از  امبرانشیپأل  یرا خدایدھد ز اختصاص
 شود. یصادر نم شانیاز ا ار نامناسبکاست، لذا 

 انسان هک است : آن غلول کند. می هیتنز» غلول«را از  یالھ یایانب مهیرک هیآ نیا
 ز ازیچ آن رد، خواهیبرگ خودش ندارد، به در آن یحق هکرا  یزیچ نیمسلم از مال
ـ  مهیرک هیآ نیا ه، و ـ بر اساسیھد ا از اموالیات، کز ا از اموالیباشد،  متیغن اموال
 رسول هک است آمده فیشر ثیباشد. در حد یم رهیبک و از گناھان است حرام غلول
 به و خطاب برگرفته متیغن از شتران یشتر را از پشت کیرک رشته ص خدا

 . پس ازشماست یکیھر ، ھمانند حقکرک یمو نیدر ا من حق«فرمودند:  ارانشانی
 بر صاحب یا ییرسوا و یخوار امتیدر روز ق را غلولید زیحذر باشبر  ! از غلول ھان
 سکو ھر«». دینک میراتسل میاز غنا نیا و مافوق و سوزن د نخیبا ی. حت است شیخو
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 میتحر جمله، متضمن نیا »دیایرده، بک انتیخ در آن با آنچه امتیورزد، روز ق انتیخ
 یمت، تنھا گناھیدر غن غلول رایز است د از آنیشد و برحذرساختن انتیو خ غلول
شود و  یم مجازات آنان ر نگاهیز و در حضور مردم امتیدر روز ق آن فاعل هک است
گاه یار وکمحشر از  اھل ھمه  امتیاو در روز ق ؛ آمدن مجازات نیگردند، ا یم آ

 گردن بال و مال و آن است مال آن حامل هک است یحال در انتیخ با مال ھمراه
 رسول: « است آمده فیشر ثیرد. درحدیقرارگ مورد محاسبه هک از آن قبل اوست،

 برگمارده اتکز اموال یآور جمع را به» ازد« لهیاز قب بهیلت ابن نام به یمرد صخدا
 نیشماست، اما ا مال بخش نی: ا گفت آمد و شده یآور جمع با اموال بودند، پس

بر منبر  ص خدا رسول ! شده داده هیھد من به هک است من گر، مالید بخش
 م، پسیفرست یم یاو را بر عمل هکرا  عامل است شده رفتند و فرمودند: چه

پدر و  چرا در خانه ! شده داده هیھد من گر بهید نیو ا شماست از آن نید: ایگو یم
 یذات سوگند به ر؟!یا خیشود  یم داده هیھد یو ا بهیآ هکتا بنگرد  مادر خود ننشست

ند، ک ینم انتیخ آن از شما به یکیاوست،  فکیبال در دست ص محمد جان هک
، اگر شتر باشد؛ است ختهیاو آو برگردن مال د و آنیآ یم امتیدر روز قاینکه  مگر
را آواز گوسفند  گاو و اگر گوسفند باشد، آن را آواز شتر، اگر گاو باشد آن را بانگ آن

 اعمال چه »شود یم داده یتمام به ردارشکارو ک یجزا سکھر به گاه آن«...».  است
 اعمال بر حجم با افزودن» نرود ستم بر آنان و«شر  اعمال باشد، چه داده ر انجامیخ

 . بدشان

َ�َمِن ﴿ 
َ
ِ ٱ َ�ٰنَ رِۡض  �ََّبعَ ٱأ ِ ٱ ّمِنَ  �َِسَخٖط  بَآءَ  َكَمنۢ  �َّ َّ�  

ۡ
 َو�ِۡئَس  َجَهنَُّمۖ  َوٮٰهُ َوَمأ

ۡ ٱ  .]١٦٢[آل عمران:  ﴾١٦٢َمِص�ُ ل
 یرضا یایجو یالھ یو در اوامر و نواھ »ردهک یرویخدا را پ یخشنودکه  کسی ایآ«

 است یسکھمانند « محرمات به یاز آلودگ یالھ و منزه وارسته یایانب ـ چون است یو
 به« میدر غنا غلول ـ از جمله، انتیو خ یالھ یاوامر و نواھ مخالفت سبب به »هک

 دو، باھم نینه، قطعا ا ؟» است جھنم گاھشیو جا از خدا دچار شده« میعظ »یخشم
 نانیا و عاقبت نیبر بھشت آنان عاقبتچرا که  ھمانند ندارند، یو عاقبت سانیک یسرنوشت

 . شهیپ انیعص مغضوبان یبرا جھنم »است یبد بازگشتگاھ و چه« است جھنم یواد

ِۗ ٱ ِعندَ  َدَرَ�ٌٰت  ُهمۡ ﴿  ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ۢ  .]١٦٣[آل عمران:  ﴾١٦٣َ�ۡعَملُونَ  بَِما بَِصُ�
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رو یپ هک یسانک را درجاتیگر زیاز ھمد متفاوت »دارند ینزد خداوند درجات آنان«
ست، یاند، ن شده یو و عذاب دچار خشم هک یسانک مراتب ھستند، ھمچون یالھ یرضا

 طبقه نیتر نییپا و ؛ میجح طبقات نانیا اتکو در است مینع در جنات آنان درجات
 یزیچ پس »ناستیب کنند، می آنچه و خداوند به« است منافقان مربوط به دوزخ، طبقه

 نیتر نییتا پا هکیتز و ازفروگذاشتن درجات نیتا بلندتر گرفته نفوس هکیآنھا ـ از تز از اعمال
 دھد. یم املکطور  را بهشان  اعمال یجزا یزود و به ستین دهیـ بر او پوش اتکدر

ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ ﴿  ۡ ٱَ�َ  �َّ نُفِسهِمۡ  ّمِنۡ  وٗ� رَسُ  �ِيهِمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ُمۡؤمِنِ�َ ل
َ
ْ  أ  َعلَيۡهِمۡ  َ�تۡلُوا

ُِمُهمُ  َو�َُزّ�ِيهِمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َو�َُعلّ ْ مِن َ�بۡ  ۡكَمةَ ۡ�  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  ُل �ن َ�نُوا
بِ�ٍ   .]١٦٤[آل عمران:  ﴾١٦٤مُّ
 انشانیدر م از خودشان یامبریپ هک گاه نھاد، آن منت خداوند بر مؤمنان نیقی به«
 ـ به انسان نوع مالکاو  بود، با بعثت یم آدم یبن ر جنسیامبر از غیاگر پ چه »ختیبرانگ

 انیاز م ختهینگامبر برایپ نیا ! یشد. آر ینم ـ محقق تیدر جنس اختالف سبب
خواند،  یم را برآنان : قرآن یعنی »خواند یم آناناو را بر  اتیآ هک«:  است یسکخودشان، 
شناختند  یرا نم حق یھا و برنامه نیاز قوان یزیبودند و چ تیجاھل اھل هک بعد از آن

 سنت »متکو ح« قرآن »تابک آنان و به«فر ک از نجاست »دارد یم شان زهکیو پا«
 در آن کیش چیھ هک »بودند یارکآش یدر گمراھ از آن شیقطعا پ هک یحال آموزد، در یم«
 رسول آن با بعثتأل  یخدا هک است بزرگ چھار نعمت یلکطور ھا به نیا . پس ستین

 . داشت یارزان اسالم معظم، بر امت
 اند: گفته امکاح انیعلما در ب

شد؛  دهید ینزد و مال رد و آنک انتیخ متیغن از اموال یزیدر چ یسک ھرگاه -۱
 در مذھب یو بیر و تأدیگردد. تعز یمر یو تعز بیو تأد شده باز گرفته یاز و

 نیو ز تنش و جامه ـ بجز سالح یو هیاال و اثاثک هک است نیچن حنبل احمدبن
شود ـ  یم گرفته باز پس یاز و هک متیغن و اموال بشکو مر اسب راقیو
 است نیا فهیو ابوحن ی، شافعکمال شود. اما مذھب یم سوزانده گراموالشید
او  هک ز استیجا یشود، ول ینم مت، سوزاندهیار در غنک انتیخ هیو اثاث االک هک
 نند.ک یمال مجازات را

 قبل دیرد؛ باک انتیخ متیغن در اموال یسکاگر اینکه  نظر دارند بر علما اتفاق -۲
 برگرداند و اگر او را میغنا نندهک میتقس را به شوند، آن متفرق مردم هک از آن
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را  هیبرگرداند و بق (زمامدار) مسلمانان امام را به آن سھم (یک پنجم)د، یند
 ند.ک صدقه

 ا تعلقیشود،  یم امور فرستاده انیمتول به متیغن از اموال هک ییایھدا -۳
 ییدر رسوا آن مکو ح است متیانت) در غنی(خ غلول رد، از جملهیگ یم

 باشد. یم متیار در غنک انتیخ مکآخرت، ح

 ﴿ ٓ ا َولَمَّ
َ
َ�َٰبۡتُ�م أ

َ
ِصيَبةٞ  أ َصۡبُتم قَدۡ  مُّ

َ
ٰ  قُۡلُتمۡ  ّمِۡثلَۡيَها أ َّ�

َ
 ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قُۡل  َ�َٰذ�ۖ  �

نُفِسُ�ۡمۗ 
َ
َ ٱ إِنَّ  أ َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]١٦٥[آل عمران:  ﴾١٦٥قَِديرٞ  ءٖ َ�َ
 است در روز احد شدن شتهکو  ستکمراد ش »دیرس یبتیشما مص به هک یا ھنگامیآ«

در روز احد  رایدر روز بدر ـ ز »دیبود آوردهوارد «خود  بر دشمنان »را آن دوچندان هک«
 انکاز مشر ھفتاد تن در روز بدر؛ هک یدند، درحالیرس شھادت به نیاز مسلم ھفتاد تن

وارد  انکمشر به دوچندان بهضر هک ! با آن یر گشتند. آریگر اسید و ھفتاد تن شتهک
و  ستکش نی: ا یعنی ؟» جاستک از نیا« تعجب یاز رو »دیگفت«د یبود آورده

 و رسول میجنگ یمأ  خدا ما درراه هک آن ؟ حال است یرو ما از چه شدن شتهک
 را داده انکبر مشر یروزیپ ما وعده به ھمأ  و خداوند ز با ماستین ص خدا

 نیاز ا راندازانیت مخالفت سبب به »است از نزد خودتان« ستکش »بگو: آن«؟  است
نند ک کخود را تر یدسنگرھاینبا از احوال یحال چیھ : به هک ص امبریپ فرمان

 ».تواناست یزیھرچ خدا به گمان یب«

بدر ـ از  در آنچه علت به د: مسلمانانیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عمر
ز ین س یشدند. ازعل بودند، در روز احد مجازات داده ـ انجام رانیاز اس هیفد گرفتن

 . است شده تیر روایتفس نیر اینظ

 ﴿ ٓ َ�ٰبَُ�مۡ  َوَما
َ
ِ ٱ نِ فَبِإِذۡ  ۡمَعانِ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ يَۡومَ  أ ۡ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  �َّ [آل عمران:  ﴾١٦٦ُمۡؤمِنِ�َ ل

١٦٦[. 
در  ستکو ش شتار و جراحتکمراد  »دیشما رس به در روز برخورد دو گروه و آنچه«

 آن یدر معنا یبود. بعض یقضا و قدر و : به یعنی »خدا بود اذن به« روز احد است
شما و  انیم هکبود  أ ار خداکد، یشما رس به در روز برخورد دو گروه اند: آنچه گفته
در  »بدارد را معلوم و تا مؤمنان«د یروز گردانیرا بر شما پ و آنان گذاشت یرا خال آنان
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مؤمنان، بر  تیترب هکبود  یمتکح یشما از رو ستکش . پس ظھور و امتحان عرصه
 . است از آن ییھا جلوه از منافقان، مؤمنان ساختن زیمتما و یاز نافرمان حذر داشتنشان

ِينَ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ ﴿  َّ�  ْۚ ْ  لَُهمۡ  َو�ِيَل  نَاَ�ُقوا ْ  َ�َعالَۡوا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َ�ٰتِلُوا وِ  �َّ
َ
ْۖ دۡ ٱأ  َ�ۡعلَمُ  قَالُواْ لَوۡ  َ�ُعوا

ۡقَرُب  يَۡوَم�ِذٍ  لِۡلُ�ۡفرِ  ُهمۡ  َ�ُٰ�ۡمۗ �ََّبعۡ �َّ  قَِتاٗ� 
َ
يَ�ِٰن�  ِمۡنُهمۡ  أ ۡفَ�ٰهِ  َ�ُقولُونَ  لِۡ�ِ

َ
ا لَيۡ بِأ  ِ�  َس ِهم مَّ

ُ َوٱ قُلُو�ِِهمۚۡ  عۡ  �َّ
َ
 .]١٦٧[آل عمران:  ﴾١٦٧يَۡ�ُتُمونَ  بَِما لَمُ أ

 ساختن ارکآنان، آش داشتن مراد از معلوم »بدارد را معلوم تا منافقان نیھمچن«
 . مراد از منافقان، است مؤمناناز  صفشان دنیگردان زیمتما و سرانجام وضعشان

 هیآ نزول سبب انیدر ب یر ویو غ شھاب ھستند. از ابن یو ارانیو  یاب بنلله عبدا
 رونیاحد ب یسو به ارانشانیاز  با ھزار تن ص خدا : رسول است شده تیروا مهیرک

 باثلثخود  یاب بن للهمودند، عبدایرا پ نهیاحد و مد نیب از راه یمنزل چون رفتند، پس
 آنان از ص : محمد گفت یم هک ید، درحالیشکنار ک شانیا ) مردم، از صفیک سوم(

از  دفاع و نهیدر مد ماندن یمرا در باق رفت) و حرف رونیب نهیرد (و از مدک اطاعت
خود را در  خاطر، چه چرا و به میدان یما نم هکخدا سوگند  رفت، بهیشھر، نپذ درون

و «.  بازگشت و نفاق کش خود از اھل روانیبا پ هکبود  ؟ ھمان میبدھ شتنک نجا بهیا

 و روز آخرت أ خدا به اگر از مؤمنان »دیخدا بجنگ د در راهییایشد، ب گفته آنان به چون
 مانیا و روز آخرت أ خدا ارتان، اگر بهیو د از خود و فرزندان »دینک ا دفاعی«د یھست
 در خط مقدم ید، ولینک ما دفاع سر شما از پشت هک است نی: مراد ا یقول د. بهیندار

شتر یر ما را بکلش یاھیو س تیجمع شما هک است نیگر: مراد اید یقول د. بهینجنگ
 میدانست یگفتند: اگر م«و  دهیدرخواستھا ابا ورز نیا ھمه رشیاز پذ د. اما منافقانیساز
 و ھمراه »میردک یم یرویمسلما از شما پ«خواھد داد  رخ یو برخورد »خواھد بود یجنگ

:  است نیا یاند؛ معن گفته یبعض ! ستیار نک در یدرآنجا جنگ یم، ولیدیجنگ یبا شما م
م، از یدانست یم مقرون مصلحت را به ا آنیم، یتوانا بود آشنا و بر آن دنیجنگ اگر ما به

و  با خفت هک ی: روز یعنی »بودندتر  نزدیک فرک به روز، آنان آن«.  میردک یم یرویشما پ
 »مانیا تا به«بودند تر  نزدیک فرک را گفتند، به سخن نیدند و ایشکنار کز شما ا یخوار

 در هکند یگو یم یزیخود چ زبان به«مسلمانند.  پنداشتند؛ آنان یم هک یسانکنزد  در
ردر یثک دارند. ابن یم فر را پنھانکرا اظھار و  مانیا : منافقان یعنی »ستینھایشان  دل
 نیا جمله ندارند، از آن مانیا آن صحت ند، بهیگو یم هک یسخن«د: یگو یم آن یمعن
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را آنھا قطعا یم)؛ زیردک یم یرویخواھد بود، از شما پ یجنگ میدانست ی: (اگر م سخنشان
 نهیمرز مد به از مسلمانان یشک انتقام یبرا انکاز مشر یرکلش هکدانستند  ینا میقیو 

 تأمل یبس یمنافقان، جا یمعما از سو یک گونه به موضوع نیا طرح است، پس آمده
 هیرا عل ییھا رنگین چه هکداند  یو م »داناتر است دارند، یم نھان آنچه و خدا به«». دارد

 یبرا بزرگ یا ییار و رسواکآش یدیتھد نیا هک ستین کیاند. ش داشته پنھان مسلمانان
 . است منافقان

ِينَ ٱ﴿  ْ ِ�ِخۡ  �َّ ْ  َ�ٰنِِهمۡ قَالُوا َطاُعونَا لَوۡ  َوَ�َعُدوا
َ
ْۗ  َما أ ْ دۡ فَٱ قُۡل  قُتِلُوا نُفِسُ�مُ  َ�نۡ  رَُءوا

َ
 أ

ۡ ٱ  .]١٦٨[آل عمران:  ﴾١٦٨َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  َمۡوَت ل
از  و »نشستند« خود در خانه هکھستند  یسانک منافقان، ھمان : آن یعنی »آنان«

 در واقعه هک از مؤمنان »شیخو« انیکو نزد »برادران و در باره«ردند ک یجھاد خوددار
 نهیاز مد نرفتن رونیدر ب »ردندک یم یرویگفتند: اگر از ما پ«دند یرس شھادت احد به

» دینکدور  را ازخودتان د، مرگییگو یم بگو: اگر راست« جنگ نیدر ا »شدند ینم شتهک«
خود  اجل شد؛ به شتهک هکھر  گمان یند و بکحذر  یتواند از قدر الھ ینم یسک:  یعنی
 هکد ییگو یم اگر شما راست ست، پسین یزیگر را از مرگ سک چیو ھ است شده شتهک

د، یرید نمیدارد؛ با یم نگه سالمت به شدن شتهکو  را از مرگ در خانه، انسان نشستن
ز قرار یرومند نین ییھا در قصرھا و برج هکھرچند  است، یبر شما آمدن مرگ هک آن حال

 د.یباش داشته

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ َوَ� ﴿ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ مۡ  �َّ
َ
ۚ أ ۡحَيآءٌ  بَۡل  َ�ٰتَۢ�

َ
[آل  ﴾١٦٩يُۡرزَقُونَ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  أ

 .]١٦٩عمران: 
 یمؤمنان طور تمام نیدر روز احد و ھم از مؤمنان »شدند شتهک هکرا  یسانکو ھرگز «

 یاعال یبرا : یعنی »خدا راه در«شوند  یم شتهکا یشدند،  شتهک نکر امایدر سا هکرا 
 آنان »هکبل«اند  مرده هک نکن : گمان یعنی »مپندار مرده« یو نید دادن یاریالله و  لمهک
شھدا در  ارواح: « است آمده فیشر ثیدر حد هک ، چنانیقیحق یزندگان به »اند زنده«

 یروزخرامند و  یخورند و م یم قرار دارند و دربھشت سبز در بھشت یپرندگان جوف
 ما مرده به نسبت آنان هکندارد  یمعن نیبا ا یامر منافات نیا البته». شوند یم داده

 خود بهأل  یو خدا است بیجزء غ هک است یبرزخ یاتیشھدا، ح اتیرا حینباشند ز
، یو رامتک : در پناه یعنی» نزد پروردگارشان«شھدا  آن »هک«باشد.  یداناتر م آن تیفکی
:  یعنی »شوند یم داده یروز«باشند  یکنزد مسافت و قرب انکم از نظر یو بهاینکه  نه
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، غذا و یبھشت یھا وهیھا و م کیاز خورا آنان خود، به رامتک در پناه یتعال حق
ا با یاز دن رزقشان هکمستمر است، ھرچند  ینزد و شانیدھد وروز یم یدنینوش

 . است شده قطع شھادتشان
د یشھ هکبرآنند  شھدا، فقھا دو نظر دارند: احناف و نماز جنازه فنکدر مورد غسل، 

 داده غسل بود، کو پا لفکنماز بخوانند و اگر م یو بر و نموده فنک اش را با جامه
شود و  یم فنک شود، نه یم داده غسل د نهی: شھ هکشود. اما جمھور فقھا بر آنند  ینم
 بود، آن راز خونیغ یو موجود بر بدن شود و اگر نجاست یم بر او نماز خوانده نه

 شود. یم دهیگردان کپا یو از بدن نجاست

﴿ ٓ ُ ٱ َءاتَٮُٰهمُ  فَرِِحَ� بَِما ونَ َو�َسۡ  لِهِۦِمن فَۡض  �َّ ِينَ بِٱ َتبِۡ�ُ ْ  لَمۡ  �َّ  َخۡلفِهِمۡ  نۡ مِّ  بِِهم يَۡلَحُقوا
 َّ�

َ
 .]١٧٠[آل عمران:  ﴾١٧٠َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  �

 حق هک آنچه : شھدا به یعنی »است، شادمانند داده آنان خود به خدا از فضل آنچه به«
قرار  در آن هک یا یقیحق اتیح و به است نموده یارزان آنان به شھادت رامتکاز  یتعال

و  خوشحال رسد، یم شانیا به سبحان یخدا یو روز از رزق هک آنچه دارند و به
 آنان ھنوز به و« مؤمنشان از برادران »شانندیا یاز پ هک یسانک یو برا«مسرورند 

 و نه است بر آنان یمیب نه هکنند؛ ک یم یشاد«اند  دهینرس شھادت و به »اند وستهینپ

 ندهیدر آ هک مؤمنشان بر برادراناینکه  : خوشحالند از یعنی »شوند یم نیاندوھگ
 . ستین آخرت یفردادر  یو اندوھ میب چیرند؛ ھیم یم مانیا بر ایرسند،  یم شھادت به

ونَ ﴿ ِ ٱ ّمِنَ  بِنِۡعَمةٖ  �َۡستَبِۡ�ُ نَّ  لٖ َوفَۡض  �َّ
َ
َ ٱ َوأ جۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ َ� يُِضيُع أ [آل عمران:  ﴾١٧١ُمۡؤمِنِ�َ ل

١٧١[. 
 »خدا و فضل بر نعمت«و جھاد  مانیا از اھل برادرانشان یبرا »نندک یم یشاد«
 پاداش خداونداینکه  و«اند  دهید ینزد و هک، یتعال حق یو خشنود نیبر بھشت چون

 هکرا  یمؤمن چیھ پاداش أ خداوند هکافتند ی: در یعنی »گرداند ینم را تباه مؤمنان
 ز شادمانند.یامر ن نیا یبرا ند، پسک ینم عیباشد، ضا داده انجام یکن عمل

و  قدر و منزلت ھمه رفتند و آن بھشت به : شھدا چون است آمده فیشر ثیدر حد
از  ایدر دن برادرانمان اشک یدند، گفتند: ایھست، د در بھشتشان  برای هکرا  ینعمت

گاه ما شده بینص هک یرامتک ھمه نیا و  شتافته ارزارکھای  میدان شدند تا به یم است، آ
 گشتند.پس یم لینا میا افتهی ما دست هک یریخ نیا دند و بهیرس یم شھادت به

 نازل امبرتانیرا بر پ حالتان یو چگونگ خبر : من هکخبر داد  شانیا به پروردگارشان
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 : یمعنا است نیشدند. و ا انو شادم امر خوشحال نیشھدا از ا گاه آن ! ردمک

ونَ َو�َسۡ ﴿ ِينَ بِٱ َتۡبِ�ُ ْ  لَمۡ  �َّ  .﴾...يَلَۡحُقوا

ِينَ ٱ﴿ ْ سۡ ٱ �َّ ِ وَ  تََجابُوا ٓ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  لرَُّسولِ ٱِ�َّ َصاَ�ُهمُ  َما
َ
ۚ لۡ ٱ أ حۡ  َقۡرُح

َ
ِيَن أ ْ لِ�َّ  ِمۡنُهمۡ  َسُنوا

َقوۡ َوٱ َّ� ْ جۡ  ا
َ
 .]١٧٢[آل عمران:  ﴾١٧٢َعِظيمٌ  رٌ أ

 رخ شوال احد در ماه د: غزوهیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
 اردو یبدرالصغر و در محل آمده نهیمد یحوال به قعده یذ داد و تجار در ماه

 آنجا احد به ز، بعد از واقعهین سال نیدر ا ردند. آنانک یرا بر پا م یزدند و بازار یم
 رسول داشتند، شیخو و جان بر تنھا  زخم از احد مؤمنان هک یحال بودند و در آمده
خود  من« خواستند... و فرمودند: داوطلب دشمن بیتعق جھت شانیاز ا ص خدا

ر، ی، زبیعثمان، عل ر، عمر،کابوب پس». نشود ھمراه با من سک چیام، ھرچند ھ رونده
با ھفتاد  دهیو ابوعب فهیمسعود، حذ بن للهعوف، عبدا بن سعد، طلحه، عبدالرحمن

 بیآمدند و در تعق رونیب داوطلبانه ردهک را اعالم شان یآمادگش  از صحابه تن
 یتعال حق ھنگام نیدند، در ایرس» صفراء« منطقه ردند تا بهک تکحر انیابوسف
را بعد از  شانیا هک گاه آن »ردندک امبر را اجابتیخدا و پ دعوت هک آنان«فرمود:  نازل

 دادن فراخواند تا با نشان شیر قرکو لش انیابوسف ردنک بیتعق از احد، به بازگشت
 برداشته زخم هک بعد از آن« گرداند را مرعوب انکن، مشریمسلم یرومندیو ن قوت

 بازگشته نهیمد جنگ، به بیاز آس خورده و زخم وفتهکفرو یرھایکو با پ »بودند
، یرنجور و زخم یرھایکپ با ھمان گفته یکرا لب ص امبریپ فرمان درنگ یبودند، ب

و  یکین هک از آنان یسانک یبرا«پرداختند؛  دشمن بیتعق به زانیو خ افتان
 ».است بزرگ یردند، پاداشک یزگاریپرھ

 !ام خواھرزاده یا«فرمود:  س ریزب بن عروه به هک است شده تیروا ل شهیاز عا
 هک میشو یادآور می». بودند زگارانیو پرھ انیکن نیا ، از زمرهب رکر و ابوبیزب پدرانت

 باشد. یاحد م غزوه تابع هک است شده دهینام »حمراءاالسد« غزوه نام غزوه، به نیا

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱإِنَّ  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ ْ  إِيَ�ٰٗنا فََزاَدُهمۡ  َشوُۡهمۡ خۡ فَٱ لَُ�مۡ  َ�َُعوا  َوقَالُوا
ُ ٱ َحۡسبَُنا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  .]١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٣َو�ِيُل ل
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 خواست یوقت انید: ابوسفیگو یم مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
بدر  در ندهیآ ما و شما سال : وعده گفت ص خدا رسول به تا از احد برگردد، خطاب

زفرمودند: اگر ین ص خدا د. رسولیرساند قتل را به ارانمانی هک ییجا است، ھمان
با  انید، ابوسفیفرا رس بعد سال چون . پس ما با شما در ھمانجاست خدا خواست، وعده

 فرود آمد، اما حق» مرالظھران« هیاز ناح» مجنه« نام به یدر محل آمده رونیب انکیم
 نی. در ا افتی مصلحت نیرا قر هکم به افگند وبازگشت و وحشت رعب یو در دل یتعال

با  : من او گفت به بود، برخورد، پس بازگشته ازعمره هک یمسعود اشجع بن میاثنا با نع
 یقحط ؛ سال امسال هکاز آنجا  یبودم، ول گذاشته وعده بدر در موضع ارانشیمحمد و 

 هکباشد  ید سالیار باک نیم، ایر شویدرگ ما با آنان هک ستین صالح است، یسالکو خش
 گاه وعده محمد به هک ندارم دوست . اما من میر بنوشیو ش میبچران اھانیگ از در آن

 دانیم به شدن را از خارج وند و آنانیبپ نهیمد مردم . لذا به میباش امدهیما ن یول د،یآ
آمد و  نهیمد به می. نع یدار شتر پاداش خدمت، ده نیو در برابر ا گردان و منفعل سست
 آنان به مردم هک یسانک ھمان«شد:  نازل داد، پس خود را انجام سرانجام یب تیمأمور
 هک است یمسعوداشجع بن مینع یعنی، یاعراب شخص مراد از مردم، ھمان »گفتند
و  انی: ابوسف یعنی »مردمان«:  گفت مسلمانان بود و او به او را فرستاده انیابوسف

 جنگ از باب انیابوسف ! یآر »دیبترس از آنان اند، پس شما گرد آمده یبرا« سپاھش
 یمسعود اشجع بن مینع قیازطر ـ میر مستقیطور غ را به امیپ نیمسلمانان، ا هیعل یروان

 مانشانیبر ا«ار ک نیوجبن، ا ترسبه جای  فرستاد، اما و مؤمنان ص امبریپ ـ به

 ما را بس و گفتند: خداوند«رد کن جادیا مؤمنان و اراده در عزم یتزلزل چیو ھ »افزود

و او ما کند  می را از ما دفع شر آنان أ : خداوند یعنی »است یارسازکو یکن و چه است
.  میسپار یاو م را به امورمان و تمام مینک یم لکتو یبر و هک اوست و ھم است را بسنده

بود، لذا  یا یتجارت لیو وسا اسباب ھمراھشان رفتند و یبدرالصغر به وعده طبق پس
 سالم ار بردهیبس یدند و سودیخر شمشکو  یروغن و نان ردهک و معامله د و فروشیخر

 بازگشتند. نهیمد و سرفراز به

 اهللا ونعم حسبنا«د، یدر افتاد میعظ یلکدر مش : چون است آمده فیشر ثیدر حد
فرمود:  هک است آمده ل شهیعا تیروا به فیشر ثیدر حد نید. ھمچنییبگو .»الو�يل
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 را بر سر و محاسن شیخو دست حضرت گرفت، آن یم شدت ص امبریبر پ غم چون

 .»الو�يل اهللا ونعمحسبي« فرمودند: یدند و میشک یبلند م یو بعدا نفس دهیشک شیخو

ْ ٱفَ ﴿ ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا ْ َوٱ ُسوٓءٞ  َ�ۡمَسۡسُهمۡ  لَّمۡ  لٖ َوفَۡض  �َّ ِۗ ٱ َ�ٰنَ رِۡض  �َّبَُعوا ُ ٱوَ  �َّ ذُو  �َّ
 .]١٧٤[آل عمران:  ﴾١٧٤َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض 

 شیر قرکبا لش ییارویرو یبرا مسلمانان هک : بعد از آن یعنی »بازگشتند پس«
 از گزند تیو عاف سالمت هک »خدا از جانب یبا نعمت«رفتند؛ بازگشتند  رونیب نهیازمد

 یبعض رد.ک تیعنا بر آنان أ خداوند هک ی: با پاداش یعنی »یو فضل«بود  دشمنشان
 »بود دهینرس آنان به یبیآس چیھ هک یحال در« در تجارت یاند: با سود گفته آن یمعندر 
 انجام هک در آنچه »بودند یالھ یخشنود یایجو و ھمچنان« ا جراحتیشدن،  شتهکاز 

 نیدر ا دانیم به شدنشان آن، خارج از جمله هکگذاشتند،  یفرو م هک دادند و آنچه یم
 ».است میعظ فضل یو خداوند دارا«بود  غزوه

َما َ�ٰلُِ�ُم ﴿  يۡ ٱإِ�َّ وۡ  َ�ٰنُ لشَّ
َ
ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  فََ� َ�َافُوُهمۡ  ِ�َآَءهُۥُ�َوُِّف أ  ﴾١٧٥مُّ

 .]١٧٥[آل عمران: 
 دشمن را از نبرد با خواھد تا شما مؤمنان یم هک »خبردھنده نیا هک ستین نیجز ا«

 نیلع سیابل : یعنی »ترساند یخود م دوستان از هک است طانیش«ند سازد کو  سست
ترساند  یاند م افرانک هک شیخو را از دوستان خود، مؤمنان یزیانگ با وسوسه هک است

ھستند.  یتکو شو قدرت یفار داراکا یگو هککند  می را القا واھمه نیا شانیو در ا
را  انیابوسف ھشدار هک است ادشدهی یاعراب شخص طان، آنیاند: مراد از ش گفته یبعض

 دوستان آنان د، چهیفار نترسک: از  یعنی »دینترس پس، از آنان«داد  انتقال مؤمنان به
با  ییارویموھوم، از رو ترس نیا ی، لذا برمبناییورسوا ستکش به ومکاند و مح طانیش

 »دید، اگر مؤمنیبترس من و از«د ینکن ید و سستینشو جبون یو نمودن و دنبال دشمن
سزاوار  را منید زیرا فرو گذار اتمید و منھیدھ دھم، انجام یم فرمان شما بهرا  آنچه پس
 ر و شر ھمهیخ هک د، چرایببر حساب ام یو از اوامر و نواھ ردهکپروا  من از هک ھستم آن
 . است من دست به

ِينَ ٱ ُزنَك َوَ� َ�ۡ ﴿  � لۡ ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ ْ  لَن إِ�َُّهمۡ  ُ�ۡفرِ وا َ ٱ يَُ�ُّ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  ا َّ�  َّ�
َ
�

ا لَُهمۡ  َعَل َ�ۡ   .]١٧٦[آل عمران:  ﴾١٧٦َعِظيمٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِخَرةِ� �ٱ ِ�  َحّظٗ
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 به »نسازند نیشتابند، تو را اندوھگ یفر مک در نصرت هک آنان« ص محمد یا »و«
 مغموم سخت ارشانک نیاز ا ص رمکامبرایمرتد شدند و پ هکبودند  یقوم : آنان یقول

 یلذا خدا بودند، مشتاق سخت مردم مانیبر ا ص حضرت را آنیگشتند ز نیو اندوھگ
 ص خدا رسول گر:ید یقول رد. بهک ینھ خوردن و از اندوه گفته تیرا تسل شانیا سبحان

را از  شانیا یتعال حق ردند، پسک یار افراط میش، بسیخو فر قومکبر  خوردن در اندوه

 فََ� ﴿د: یفرما یز مین» فاطر« ) از سوره۸( هیدر آ هک نمود، چنان ینھار ک نیافراط در ا
بر  خوردن حسرت را از مبادا جانت پس( .]٨[فاطر:  ﴾...َحَسَ�ٍٰت  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡفُسَك  تَۡذَهۡب 

 کاز مل فر آنانک:  یعنی »رسانند ینم یانیز چیخدا ھ ھرگز به نانیا«). ییبفرسا آنان
پروردگار  هک ینید ھرگز به : آنان است نیا مراد ایند. ک ینم مک یزیچ سبحان یخدا
در  هکخواھد  یخداوند م«برسانند  یانیتوانند ز یاست، نم ساخته بندگانش مشروع یبرا

 بزرگ یعذاب آنان یقرار ندھد و برا« ثواب از یا ا بھرهیدر بھشت،  »یا بھرهشان  برای آخرت
 خودشان به فرشانک انیز فر، پسک یسو به شیدرگرا و شتابشان وششک سبب به »است

 کند. می جلب شانیسو را به آخرت از بھره تیو محروم برگشته

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ شۡ ٱ �َّ ُوا ِ  ُ�ۡفرَ لۡ ٱ َ�َ ْ  يَ�ٰنِ ۡ�ِ ٱب وا َ ٱلَن يَُ�ُّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا
َ
[آل  ﴾١٧٧أ

 .]١٧٧عمران: 
 مانیا یازا فر را بهک:  یعنی »دندیخر مانیا یبھا فر را بهک هک یسانکقت، یدر حق«

 یانیز چیخداوند ھ ھرگز به«رد یگ یم آن یبھا اال را در قبالکدار، یخر هک گرفتند، چنان
 ».است کدردنا یعذابشان  برای رسانند و ینم

ِينَ ٱ َسَ�َّ َوَ� َ�ۡ ﴿  ْ َ�َفُروٓ  �َّ �ََّما ا
َ
نُفِسهِمۚۡ  َخۡ�ٞ  لَُهمۡ  ُ�ۡمِ�  �

َ
َما ّ�ِ ْ  لَُهمۡ  ُ�ۡمِ�  إِ�َّ  لَِ�َۡداُدٓوا

 ۖ هِ�ٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  إِثٗۡما  .]١٧٨[آل عمران:  ﴾١٧٨مُّ
ارزاق،  در یعمر و فراوان با طول »آنان ما به دادن مھلت هکھرگز نپندارند  افرانکو «

ست، ین نیچن موضوع قطعا »است سودشان به«دار در روز احد یو ناپا یمقطع یروزیا پی
 ند و عذابیفزایب شیخو تا بر گناه میدھ یم مھلت آنان به« یرو از آن »ما فقط« هکبل

فار ک استدراج، به وهیش به سبحان یخدا پس ».دارند« شیخو نیمکدر  »یبار خفت
 به دادن ند و مھلتیفزایب شیخو دھد تا بر گناھان یگوارا م یماد یعمر و زندگ طول
در  را بالفاصله یا یو بد ھرگناه أ را اگر خداوندیز است یالھ جزء سنن ارانکگناھ
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خود  حال به انسان» اریاخت«و » فیلکت«و افتی یر مییتغ جھان داد، چھره یا جزا میدن
 ماند. ینم یباق

ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ۡ ٱِ�ََذَر  �َّ ٓ  ُمۡؤمِنِ�َ ل ٰ َما نُتمۡ  َ�َ
َ
ٰ  َعلَۡيهِ  أ ّيِِب� ٱِمَن  بِيَث �َۡ ٱ يَِم�َ  َح�َّ َوَما  لطَّ

ُ ٱَ�َن  َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  َغۡيبِ لۡ ٱ َ�َ  لَِعُ�مۡ ِ�ُطۡ  �َّ ٓ  رُُّسلِهِۦ ِمن َتِ� َ�ۡ  �َّ ۖ َمن �ََشا ْ  َٔ َ�  ُء ِ بِٱ اِمُنوا َّ� 
ْ �ن تُؤۡ  ۦۚ لِهِ َورُسُ  ْ  ِمُنوا ۡجرٌ  فَلَُ�مۡ  َوَ�تَُّقوا

َ
 .]١٧٩[آل عمران:  ﴾١٧٩َعِظيمٞ  أ

 ص خدا از رسول د: مسلمانانیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب هیابوالعال
 ومؤمن منافق انیآن، م لهیوس به هکشود  داده یا نشانه شانیا ردند تا بهک درخواست

 نیرا برا مؤمنان هک ستین خداوند برآن«فرمود:  نازل یتعال حق ز دھند، پسییتم
د یپد را یاسباب هکبل »واگذارد« با منافقان یختگیاز آم »دیھست شما بر آنکه  حالی

ونداند یپ یم وقوع ـ را به جھاد و ھجرت صدور فرمان ـ ھمچون ییآورد و آزمونھا یم
 و وارسته زهکیپا ھمانا مؤمن هک »کرا از پا« و نافرمان : منافق یعنی »دیپل هک تا آن«

 یجداساز نیا یواقع دانیجھاد و ھجرت، م یھا یمحنتھا و سخت پس »ندکجدا « است
شما را از  هک ستین بر آن و خدا« ار گشتکآش منافقان ییدر احد رسوا هک چناناست، 

 أ را خداوندید زیز دھییگرتمید یکرا از  کو ناپا کد پایتا بتوان »گرداند آگاه بیغ
گاه رابر آن سک چیو ھ دهیگردان خودش را مخصوص بیعلم غ تصور  گرداند، پس ینم آ

گاه یمعنا ؛ به یالھ یوح بر اساس از منافق مؤمن جدا ساختن هکد ینکن  ساختنتان آ
و او را بر  »ندیگز یرا بخواھد برم هکھر خدا از فرستادگانش نیکول« است بیاز امور غ

گاه شیخو بیاز غ یزیچ گر بازشناساند. ید یکرا از  و منافقتان گرداند تامؤمن یم آ
از  یاریبس یمعرف ـ و از جمله یا یبیاخبار غ نیچن ص رمکا از رسول هک چنان

 است نکز ممین نیب روشن گر مؤمنانی، دص رمکامبرایـ صادر شد، جز پ منافقان
نمودار  از آنان هک یو قرائن احوالشان یو بد گناھان یاریرا با بس منافقان یگاھ

د و یاوریب مانید و اگر ایاوریب مانیا امبرانشیخدا و پ به پس«دھند  صیشود، تشخ یم
 ».خواھد بود بزرگ یپاداش شما ید، براینک یزگاریپرھ

ِينَ ٱ َسَ�َّ َوَ� َ�ۡ ﴿ ٓ  َخلُونَ َ�بۡ  �َّ ُ ٱ َءاتَٮُٰهمُ  بَِما َُّهم�  �ُهَو َخۡ�ٗ  لِهِۦِمن فَۡض  �َّ  َ�ّٞ  ُهوَ  بَۡل  ل
َُّهۡمۖ  ْ  َما َسُيَطوَّقُونَ  ل ِ ِميَ�ُٰث  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ مَ يَوۡ  بِهِۦ َ�ِلُوا َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱوَ  �ِض� ۡ� بَِما  �َّ

 .]١٨٠[آل عمران:  ﴾١٨٠َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ 
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 درباره هیآ نیا هکاند  برآن مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب جمھور مفسران
رده، کعطا آنان به شیخو خدا از فضل آنچه به هک یسانکو «شد.  نازل اتکز بازدارندگان

 بخل آن هکنند کھرگز تصور ن«نند ک ینم انفاق أ خدا را در راه و آن »ورزند یم بخل

 آنچه یزود به است، انشانیز به آن هکبل«باشد  یم سودشان و به »است خوبشان  برای
 هک یاموال یزود : به یعنی »شود یم گردنشان طوق امتیاند، روز ق دهیورز بخل آن به هک

 انسان هک است آن:  بخل شود. یم از آتش یطوق شانیاند، بر گردنھا دهیورز بخل آن به
 یاست، خوددار الزم هک ییدرجا مال و از انفاق بازداشته حق را از صاحب واجب یحق

 یعالمھا یاھال هک آنچه : ھر یعنی »خداست از آن نیو زمھا  آسمان راثیو م«ند ک
 اموال بهھا  انسان چرا است، پس أ خدا یشوند، برا یم بر آن راثیم نیو زمھا  آسمان

 هک ینند، درحالک ینم م، انفاقیا دستور داده آنان به هک ییرا در جا آنو  دهیورز بخل
و  »است د، آگاهینک یم آنچه و خدا به«ر؟ یپذ برگشت است یتیعار اموال، نزدشان نیا

 دھد. یجزا م آن شما را مطابق
فرمودند:  هک است آمده ص خدا از رسول س رهیھر یاب تیروا به فیشر ثیدر حد

أخذ يامه، يالق ومي طوقهي بتانيز� هل شجااع اقرع هل ته، مثل�ؤد زي ماال فلماهللا  آتاه من«
 اتکداد، اما او ز یاو مال به أ خداوندکه  کسی . »ک�ك، انا ک: انا مال قولي ثم هيبلهزمت
 هک[د یآ یاو در م یبرا یسرتاس یافع لکش به امتیدر روز ق مال را نپرداخت، آن مالش
 سپس او شده گردن طوق ]بیمھ[ یافع ) و آن]است ختهیر شیزھر دارد، موھا از بس

 ردند.ک تالوت گزد یاو را م را گرفته شخص آن دھان دو طرف
 یا یمدع گونه چیوجود ھ بدون ھا و اموال ییخلق، دارا یاز نابود پس هکاز آنجا 

شد، با  ریتعب یتعال حق راثیم عنوان زھا بهیچ نیـ از ا مانند، لذا ـ بنابر عادت یم یباق
 هک است یسک را وارثیز ستندین راثیم یتعال حق به نسبت قتینھا در حقیا هک آن
 کمال متعال یخدا هک یدرحال است، نبوده آن کقبال مال هکبرد  ارث را به یزیچ

 باشد. یم موجودات و ھمه نیو زمھا  آسمان

ُ ٱ َسِمعَ  لََّقدۡ ﴿  ِينَ ٱ َل قَوۡ  �َّ ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ۡغنَِيآُءۘ  َوَ�ۡنُ  فَقِ�ٞ  �َّ
َ
ْ  َما َسَنۡكُتُب  أ  َوَ�ۡتلَُهمُ  قَالُوا

 ٱ
َ
ْ  َوَ�ُقوُل  َحقّٖ  بَِغۡ�ِ  �بَِيآءَ ۡ�  .]١٨١[آل عمران:  ﴾١٨١رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاَب  ذُوقُوا

خدا  : ما به گفت س قیر صدکابوب به فنحاص نام به یا یھودی:  مهیرک هیآ نزول سبب
 کند، می او نزد ما تضرع هک ازمند است، ما چنانیما ن به هک اوستو  میندار یازین چیھ
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پندارد ـ از ما  یم شما قیرف هک از بود ـ چنانین یو اگر او از ما ب مینک ینم تضرع ینزد و
 حق هک یھنگام« د:یگو یم نزول سبب انیدر ب ب عباس . ابن خواست ینم وام

ن ذَا ﴿:  هیآ یتعال ِيٱمَّ َ ٱ رُِض ُ�قۡ  �َّ  را نازل .]٢٤٥البقرة:  -١١د: ی[الحد ﴾َحَسٗنا ًضاقَرۡ  �َّ

ر یفق ا پروردگارتیآ !ص محمد یو گفتند: ا آمده ص خدا نزد رسول انیھودینمود، 
خداوند  مسلما«د: یگرد نازل هکبود  شود؟ ھمان یم قرض طالب از بندگانش هک است

گفتند: « متعال خداوند حال قتیحق به و جھل غرور ثروت یاز رو »هکرا  یسانک سخن
 یراست اگر به هکبود  نی: مراد آنھا ا یقول به »دیم، شنیتوانگر و ما ازمند استیخدا ن

. لذا  ر استیاوفق باشد، پس شده قرض از ما طالب ص محمد بر زبان أ خداوند
را گفتند،  آنچه یزود به« نندک یافگن کش اسالم نیخود در د القاءات نیخواستند تا با ا

و در برابر  داشته را نگه وآن اعمال سندهینو فرشتگان یھا فهیدر صح »نوشت میخواھ
 نیا »میسینو یم آنان دست رابه امبرانیپ شتنک ناحق و به«رد ک میخواھ مجازاتشان آن

 امبرانیپ شتنک ازمند است، با گناهیبراو ـ ن گفتند: خداوند ـ پناه هکھود را ی سخن
باشد.  سخنشان نیا گناه یو بزرگ وقاحت بر یھیتنب تا ساخت وستهیپ توسط آنان

قتلھا  آن یمجر ـ ھرچند آنان عصر رسالت انیھودی به ‡ امبرانیپ قتل دادن نسبت
د ییرا مورد تأ و آن بوده یراض شیرد اجداد خوکعمل آنھا از هک است نیا ینبودند ـ برا

در  آنان به هک یسخن نیبا ا:  یعنی »دیرا بچش سوزان عذاب : مییگو یو م«دادند  یقرار م
 . است ور و سوزان شعله : آتش قی. حر میریگ یم انتقام م، ازآنانییگو یم دوزخ

َمۡت ﴿ يِۡديُ�مۡ  َ�ٰلَِك بَِما قَدَّ
َ
نَّ  �

َ
َ ٱ َوأ �ٖ  َس لَيۡ  �َّ  .]١٨٢[آل عمران:  ﴾١٨٢ّلِۡلَعبِيدِ  بَِظ�َّ

و  درگناه غرق یو زندگ »شماست نیشیردار پکار و کخاطر  به« سوزان عذاب »نیا«
 یعذاب پس »ستیدادگر نیب بندگان به خداوند ھرگز نسبت« ا، وگرنهیشما در دن تیمعص

 . است عدالت نیع هکبل ستین چشاند، ستم یشما م به هک

ِينَ ٱ﴿  ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ٓ َعِهَد إَِ�ۡ  �َّ �َّ  َنا
َ
ٰ  لِرَُسولٍ  نُۡؤِمنَ  � تِيََنا َح�َّ

ۡ
ُ�لُهُ  بُِقۡرَ�انٖ  يَأ

ۡ
ۗ ٱ تَأ  �َّاُر

ِ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ بِٱ َ�ۡبِ�  ّمِن رُُسلٞ  َجآَءُ�مۡ  قَدۡ  قُۡل  ِيٱَو�  ُكنتُمۡ  إِن َ�َتۡلُتُموُهمۡ  فَلِمَ  ُتمۡ قُلۡ  �َّ
 .]١٨٣[آل عمران:  ﴾١٨٣َ�ِٰد�ِ�َ 

 یامبریپ چیھ به هک است بسته مانیگفتند: خداوند با ما پ هکھستند  یسانک نانیا«
 در سنت »را بسوزاند آتش، آن هکاورد یب یا یما قربان یبرا هک م، مگر آنیاورین مانیا

 امبرشانیپ ردند، سپسک یم را عرضه یا یآنھا قربان هکبود  نیبرا لیاسرائ یبن
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 را یقربان آمد و آن یفرود م از آسمان یآتش گاه رد، آنک یو دعا م خاست یبرم
قرار  شیخو امبرانیپ ھمه ینیدھای نییرا جزء آ وهیش نیا یتعال حق . البته سوخت یم

ردند کادعا  لیاسرائ ی. اما بن دهینگردان شانیا نبوت صدق لیدل عنوان را به و آن نداده
 دروغ به هک یسانک انیم وهیش نیدارند و با ا یمانیعھد و پ باره نیدر ا یالھ از بارگاه هک

 نیا یتعال حق گذارند. پس یم فرق امبرند،یپ حق به هک یسانکو کنند  می نبوت یادعا
ار کآش لیدال هکبودند  یامبرانیپ من از شیبگو: قطعا پ«و فرمود:  را رد نموده شانیادعا

 اگر راست شما آوردند، پس یبرا« فوق لکش به یقربان میاز تقد »دیگفت را با آنچه

ر یو سا ‡ اءیا، اشعیرکفرزند ز ییحی ھمچون ؟»دیشتکرا  د، چرا آنانییگو یم
و  مخالفت هی؛ قض هیقض دند؟. پسیرس قتل به انیھودیشما  دست به هکرا  یامبرانیپ

 آن لهیوس به هک است یزی: ھر چ . قربان وبرھان و حجت قناعت هیقض عناد است، نه
 گر.ید یزھایا چی واناتیاز ح شود؛ اعم جسته تقرب سبحان یخدا یسو به

بُوَك َ�َقدۡ ﴿ ُ�رِ ٱوَ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ بِٱ َجآُءو َ�ۡبلَِك  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذَِب  فَإِن َكذَّ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱوَ  لزُّ
ۡ ٱ  .]١٨٤[آل عمران:  ﴾١٨٤ُمنِ�ِ ل

 اگر تو را پس«د: یفرما یم شیخو یامبر گرامیپ ییدلجو یبرا یتعال حق گاه آن
 ھا و فهیو صح معجزات« ھمانندت »از تو شیپ هک ھم یامبرانیپ هک ردند، بدانک بیذکت
 آنان اوهی لذا بر سخنان »شدند مواجه بیذکار و تکبودند، با ان آوردهروشنگر  تابک
 . است تابک یمعنا زبور، به . زبر: جمع نک مبارزه و با آنان با باشکیش

ۡ ٱ ذَآ�َِقةُ  ٖس ُ�ُّ َ�فۡ ﴿ ُجوَرُ�مۡ  نَ ��ََّما تَُوفَّوۡ  َمۡوِت� ل
ُ
 �َّارِ ٱ َعنِ  زِحَ َ�َمن زُحۡ  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومَ  أ

دۡ 
ُ
ۗ  َ�َقدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ِخَل َوأ �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ َوَما فَاَز ُّ� ٓ  .]١٨٥[آل عمران:  ﴾١٨٥ُغُرورِ لۡ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  َيا

 یا ھر موجود زنده را سرنوشت مرگ یتعال حق »است مرگ چشنده یھر نفس«
 را سک چیھ وان، پسیا حیا جن، یا فرشته، یموجود بشر باشد،  نیا است، خواه دهیگردان
 به املکطور  به تانیز پاداشھایو ھمانا روز رستاخ« ستین یزیگر مرگ جام دنیشکاز سر

شود،  یم پرداخته املکطور  به پاداش هک روز است نیو فقط در ا »شود یم شما داده
از  یفقط بخش شود، یم داده انسان به برزخ ا در عالمیا، یدر دن هک آنچه پس

ا یر باشند یازپاداشھا ـ خ یبخش هکدارد  اشاره قتیحق نیا خود به نی. ا پاداشھاست

القرب  نإ«:  است آمده فیشر ثیرسند. در حد یم انسان ا قبر بهیا، یدر دن یشر ـ گاھ
ا یبھشت،  یاز باغھا یباغ ھمانا قبر،« .»حفر انلار من ةحفر وأ اجلنة ر�اض من ضةرو
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 بھشت و به شده داشته دور دوزخ ازآتش هکھر  پس«. »است دوزخ یھا از حفره یا حفره

 و از آنچه افتهی دست خواسته یم آنچه به : یعنی »است شده ابیامکشد، قطعا  درآورده
 هکـ ھرچند  یا یو رستگار یابیامک ھرگونه رایز است افتهی داشته، نجات ھراس

 از ھرگونه و نجات است چیھ بھشت باشد ـ بدون انسان یھا خواسته تمام برآورنده
و « ستین نباشد ـ نجات ابندهی نجات دوزخ از آتش آن صاحب چنانچهـ  ھم یانیز

 و بھره نفع از آن انسان هک است یزیچ : ھرآن متاع »ستین غرور ا جز متاعیدن یزندگان
 . استیدن یآرزوھا و خواھشھا به شدن فتهیفر رد. غرور:یگ یم

 و نندگانک قیتصد د) بهی(وعد و وع میو ب مژده مه، متضمنیرک هیآ نیا
 فرمود: هک است شده تیروا س ریجب دبنی. از سع است ص امبریپ نندگانک بیذکت

 حیترج آخرت ا را بریدن هک است یسک مه، فقط متوجهیرک هیآ نید در اید و تھدیوع
و  متاع نیبھتر شیا برایطلبد، دن یا میدن لهیوس را به آخرتکه  کسی دھد، اما یم

 س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیشود. در حد ینم یو ھشدار شامل نیو ا است یا بھره
دربھشت، بھتر از  انهیتاز یک یقتا جایحق«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده

بر  قتیحق نیا د تایرا بخوان ﴾...زِحَ َ�َمن زُحۡ ﴿:  هید آیخواھ یھاست، اگر میا و مافیدن
 ».شود شما روشن

 ندن، بهک احتضار و جان ھنگامدر  هک است اند: سنت گفته امکاح انیعلما در ب
بسا  را چهیند زکرار کرا ت آن هک یاز و خواستن شود، بدون نیتلق شھادت لمهک انسان

 ھنگام در آن هک است مستحب نیگردد. ھمچن یو یو دلتنگ مالل رار، سببکت هک
 خواندن هک است آمده فیشر ثیرا در حدیشود ز خوانده یز بر وین» سی« سوره

 در بردن هک است سنت سازد. ھمچنان یم محتضر آسان بر شخصرا  ، مردن»سی«
 شود. لیتعج گورستان یسو به مرده

ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  ِ�ٓ  َ�ُۡبلَُونَّ ﴿ 
َ
نُفِسُ�مۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ِمنَ  َولَتَۡسَمُعنَّ  َوأ وتُواْ  �َّ

ُ
 لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

ِينَ ٱ َوِمنَ  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٗذى ُ�ٓوا

َ
ْ  �ن َكثِٗ��ۚ  أ وا ْ  تَۡصِ�ُ  ٱ َعۡزمِ  َ�ٰلَِك ِمنۡ  فَإِنَّ  َوَ�تَُّقوا

ُ
[آل  ﴾١٨٦ُمورِ ۡ�

 .]١٨٦عمران: 
 در طور قطع : به یعنی »د شدیخواھ آزموده تانیھا ھا و جان و شما قطعا در مال«

و  اثرحوادث آنھا بر دادن دست د؛ با ازیریگ یقرار م شیو آزما خود مورد امتحان اموال
.  است اموال به متعلق هک یا یشرع فیالکر تیو سا واجب یھا انفاقو  ب، بذلیمصا
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 به د؛ بامرگ، مبتال شدنیریگ یقرار م شیو آزما خود مورد امتحان یدر جانھا ھمچنان
 .أ  خدا در راه شدن شتهکو  زانیعز دادن ھا، ازدست یماریب

 نازل بدر غزوه از و قبل نهیمد به مؤمنان بعد از ھجرت مهیرک هیآاینکه  به با توجه
بر  شان ییودلجو تیتسل جھت شانیا و امت ص خدا رسول به است یخطاب نیشد؛ ا

خود را  شد تا مؤمنان روبرو خواھند با آن ندهیدر آ هک و فاسقان افرانک ید و آزارھاکی
 راه نونکا ساخته، از ھم ھا آماده یرنجھا و ناخوش بر تحمل ییباکیو ش یداریپا به

 تابک آنان از شما به شیپ هک یسانکو از «رند یرو دارند، درنظر بگ شیپ هکرا  یدشوار
 هک »اند دهییگرا کشر به هک یسانک از و ھمچنان« یھود و نصاری: از  یعنی »شده داده

 از طعن »دید شنیخواھ یاریآزار بس دل سخنان«اند؛  تابک ر اھلیفر از غک فیر طوایسا
 . شیخو یو آبرو و مقدسات نیو تمسخر در د

 یھودی اشرف بن عبک درباره مهیرک هیاز آ بخش نینزول، ا در سبب یتیروا بنا به
اشعار؛  نیرد و در اک یھجو م شیرا با اشعار خو ص خدا رسول هکشد  نازل

 . ختیانگ یبر م ص حضرت آن هیرا عل شیفارقرک
 نفس ردنک بندیو پا د ساختنیصبر: مق »دیینما شهیپ ید و تقوینکاگر صبر  یول«
در  و مقاومت خشم فروخوردن دارد، ھمچون را ناخوش آن هک است یزیبرچ

 از گناھان دنیگز ی: دور ی. تقو تیرضا و احساس یداریپا هیھا با روح یبرابرسخت
صبر  » نیا«د یترد ید، بینک نیچناگر  ! ی. آر است یالھ دستورات به یبندیوپا

تا  است بر شما واجب هک است ییارھاک : از آن یعنی »امور است از عزم« یزگاریوپرھ
ار را ک شخص هک گاه ، آن»االمر عزم«شود:  یم د. گفتهینکاستوار  خود را بر آن میتصم
 رساند و استوار گرداند. سامان را به و آن ردهک مکمح

 وهیش به را جدالیز ستین منسوخ مهیرک هیآ نیا مک: ح هک است نیا راجح قول
دستور  جھاد به هک با وجود آن ص رمکا رسول هک چناناست،  مطلوب شهیوتر، ھمیکن

 گذشتند. یدر م ردند و از منافقانک یمدارا م انیھودیبودند، با  شده داده

َخذَ  �ذۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱِميَ�َٰق  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
َ�َنَبُذوهُ  تُُمونَُهۥلِلنَّاِس َوَ� تَ�ۡ  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

 ٓ ْ شۡ َوٱ ُظُهورِهِمۡ  ءَ َوَرا ۡوا ونَ �َشۡ  َما فَبِۡئَس  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  َ�َ  .]١٨٧[آل عمران:  ﴾١٨٧َ�ُ
ھود ی: از یعنی »شده داده تابک آنان به هک یسانکخداوند از  هکرا  یھنگام نکاد یو «

 »دینکن تمانشکد و یینما انیب مردم یرا برا د آنیحتما با هکگرفت،  مانیپ« یو نصار
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 آن پس« دیندار را پنھان و آن نموده انیب مردم یرا برا ص حضرت آن : نبوت یعنی

سر افگندند  محابا پشت یرا ب یالھ مانی: عھد و پ یعنی »سر خود انداختند عھد را پشت
بد  فروختند، چه« ایدن ارزش ید و بیو پل پست یھا از بھره »یزیناچ یبھا را به و آن«

 .!»دندیخر آنچه است
سودمند را  از علم یزیتا چ علماء است یبرا سخت یھشدار متضمن مهیرک هیآ نیا

 امهیالق ومی الجم تمهکف علم عن سئل من: « است آمده فیشر ثینند. در حدکن پنھان
بپوشاند، در روز  را علم رد و آنیقرار گ مورد پرسش یاز علم سکنار: ھر من بلجام

 یبرا نشر علم خود بروجوب نیا هک». شود یم زده لجام از آتش یا دھنه به امتیق
عھد  و نادان جاھل ازمردم أ خداوند«د: یفرما یم س یعل کند. می داللت مردم

 ».اموزانندیب هک اموزند، اما از علما عھد گرفتهیب هک نگرفته

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ� َ�ۡ ﴿  ٓ  رَُحونَ َ�فۡ  �َّ ْ  بَِما تَوا
َ
�ُِحبُّونَ  � ن وَّ

َ
ْ  أ ْ  لَمۡ  بَِما ُ�َۡمُدوا  َ�َۡسبَنَُّهم فََ�  َ�ۡفَعلُوا

  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َعَذاِب� لۡ ٱ ّمِنَ  بَِمَفاَز�ٖ 
َ
 .]١٨٨[آل عمران:  ﴾١٨٨ِ�مٞ أ

 بر آنچه هکدارند  و دوستکنند  می یاند شادمان ردهک آنچه به هکرا  یسانکھرگز «
در  کیدردنا عذاب مپندار و آنان از عذاب رند، رستهیقرار گ شیاند، موردستا ردهکن
 ند و دوستک یداده، شادمان انجام هک یکین یارھاک به سک: ھر یعنی »دارند شیپ

 نجات او را نند، پسک شیاست، او را ستا ردهکن هک ھم آنچه به مردم هکباشد  داشته
 د.یمپندار از عذاب افتهی

 یروز اند: ردهک تیروا مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب ر آنانیو غ و مسلم یبخار
 او بگو: اگر چنان برو و به س عباس نزد ابن ! رافع ی: ا خود گفت دربان یبرا مروان
 آنچه به هکدارد  و دوست است شادمان ردهک آنچه به هکاز ما  یھر شخص هکباشد 

؟  میریگ یقرار م عذاب ما مورد ھمه گمان یرد، بیقرار گ شود؛ موردعذاب ستوده ردهکن
دارد؟  یارتباط شما چه به مهیرک هیآ نیا«فرمود:  یو فرستاده در پاسخ س عباس ابن
 را تالوت ماقبل هیآ ، سپس»شد نازل تابک اھل درباره هیآ نیا هک است نیامر ا قتیحق

َخذَ  �ذۡ ﴿نمود: 
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱِميَ�َٰق  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
 نیدر ھم س عباس ابن نی.ھمچن ﴾...ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

آنھا در  یردند ولک سؤال یزیچ درباره تابک اھلاز  ص خدا رسول«د: یگو یم رابطه
 ص خدا از نزد رسول یآوردند و درحال نیدروغ یو سخن نموده تمانکرا  قتیپاسخ، حق

اند  داده یدرست پاسخ سؤالشان به هکردند ک یوانمود م نیچن شانیا به هکرفتند  رونیب
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گر ید یاز سوخواھند بود!  شیستا قابل ص حضرت آن شگاهیدر پ پاسخ نیو با ا
 هیآ هکبود  اند. ھمان داشته پنھان شانیرا از ا یواقع پاسخاینکه  بودند از شادمان

 . دا ساختیرا ھو ارشانک رابرمال و مال آنان یساز صحنه نیا مهیرک
 تخلف از جھاد هکشد  نازل از منافقان یسانک درباره مهیرک هیگر، آید یتیروا به

 آمده شانیا حضور گشتند، به یاز جھاد بر م ص خدا رسول هک یردند، اما ھنگامک یم
 هکرند یگ قرار شیمورد ستا یزیچ آن به هکداشتند  نمودند و دوست یم یعذرخواھ

 تیدو روا نیا انیم ردنک جمع«د: یگو یم یحجر عسقالن بودند. حافظ ابن نداده انجام
 ».باشد شده نازل گروهھردو  در مورد مهیرک هیآ هک است را محتملیز است نکمم

ِ ُملۡ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك َوِ�َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱوَ  �ِض� ۡ� َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]١٨٩[آل عمران:  ﴾١٨٩قَِديرٌ  ءٖ َ�َ
 هیآ نیا »تواناست یزیو خداوند بر ھرچ خداست از آن نیو زمھا  آسمان ییو فرمانروا«

َ ٱإِنَّ ﴿گفتند:  هکشد  نازل یانیھودی جاھالنه سخن بیذکدر رد و ت مهیرک  فَقِ�ٞ  �َّ
ۡغنَِيآءُ  َوَ�ۡنُ 

َ
 ».۱۸۱هیآ«م) یر و ما توانگر ھستیخدا فق( ]١٨١[آل عمران: ﴾أ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ قِ إِنَّ ِ� َخلۡ ﴿   ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ ٱ تَِ�ِٰف خۡ ٱوَ  �ِض ۡ� ْوِ�  َ�ٰٖت � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ﴾١٩٠ۡلَ�ٰبِ ۡ�

 .]١٩٠[آل عمران: 
آنھا  و تفاوت »و روز شب آمدن گرید یک یو درپ نیو زمھا  آسمان نشیمسلما در آفر«

 یراھنماھا ھا و : نشانه یعنی »است یاتیآ« رهیو غ یو سرد یو گرم یوتاھکو  یدر دراز
اما  کند، می داللت سبحان نندهیبر وجود آفر هک است یواضحھای  برھان و روشن

 ھا و انحراف یجکاز وارسته یعقلھاو  نقص یھا از شائبه نابھای  »خرد صاحبان یبرا«
است،  ردهکاد یاز آنھا  مهیرک هیآ نیدر ا سبحان یخدا هک ییھا ر در نشانهکرا مجرد تفیز

 یا و شبھه کش چیھ هکوند دھد یپ یمانیا تا او را به است یافکو  بسنده عاقل یبرا
 مانیا هک است ن، واجبید بنابراینما رخنه آن درون و به ردهک را متزلزل تواند آن ینم

 ثی. در حد د و وراثتیبر تقل ومستظھر باشد، نه کیمت ینیقی لیدال بر پشتوانه انسان
». ندکر نکتف را بخواند و در آن مهیرک هیآ نیاکه  کسی بر یوا: « است آمده فیشر

تا بامداد  ص خدا مه، رسولیرک هیآ نیا نزول درشب هک است شده تیروا ھمچنان
 ستند.یگر یم وستهیپ

 کرا دریز یو ذات نه است یتعال حق یھا دهیر، آفرکتف دانیم هک د دانستیبا
 . است نکو نامم محال یالھ ذات قتیحق
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ِينَ ٱ﴿ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  َوُ�ُعوٗدا اقَِ�ٰمٗ  �َّ ُرونَ  ُجنُو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخۡلقِ  ِ�  َو�َتََفكَّ  لسَّ
 ٱوَ 

َ
 .]١٩١[آل عمران:  ﴾١٩١�َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا ُسۡبَ�َٰنَك  َ�ِٰطٗ�  َ�َٰذا َت َر�ََّنا َما َخلَقۡ  �ِض ۡ�

خدا  هک آنان ھم« کند: می فیو توص فیتعر نیخرد را چن صاحبان یتعال حق گاه آن
ھستند  یسانکخرد  : صاحبان یعنی »نندک یاد می دهیپھلو آرم و به و نشسته ستادهیرا ا

 هک نند، چنانک یادمی احوال را در ھمه خداوند متعالو  نموده ر جمعکر و ذکف انیم هک
در » رکذ«: مراد از  یقول ردند.بهک یاد می اوقات را در ھمهأل  یخدا ص رمکامبرایپ
را  نند و آنک ینم کتر از احوال یحال چینماز را در ھ هک یسانک:  یعنی.  نجا نماز استیا

کنند  می ادا دهیپھلو خواب و به نشسته وجود عذر، و درحال ستادهینبود عذر ا حال در
و ھا  آسمان و متقن عیبد : در صنع یعنی »نندک یر مکتف نیو زمھا  آسمان نشیو در آفر«

 میشو یادآور میشند. یاند یآنھا م اجرام یبزرگ و آنھا و عظمت و ثبات امکو استح نیزم
 . است قرآن یاصل نیاز مضام نشیآفر یھایدر شگفت تأمل به دعوت هک

 . است یاسالم متکدر ح» صنع اتقان برھان«آن، ناظر بر  مشابه اتیو آ مهیرک هیآ نیا
و  یباز و به »ھودهینھا را بیا پروردگارا!«ند: یگو یر مکذا شمندانیو اند رانکمتف نیا

را  نیتا زم یا دهیآفر شیخو و قدرت متکبر ح یلینھا را دلیا هکبل »یا دهیافرین« عبث
 یز گردانیمتما شانتکسر ا ازر و فرمانبردارانت قرار داده بندگانت شیآزما دانیم
 دوزخ آتش ما را از عذاب پس« ستین ات یخداوند شأن قیال هک از آنچه »تو یمنزھ«

 ».بدار درامان

﴿ ٓ ۡخَز�ۡتَُهۥۖ  َ�َقدۡ  �َّارَ ٱ تُۡدِخلِ  َمن إِنََّك  َر�َّنَا
َ
ٰلِِمَ� مِنۡ  أ نَصارٖ  َوَما لِل�َّ

َ
 .]١٩٢[آل عمران:  ﴾١٩٢أ

را تو در  هکھر  پروردگارا!«ند: یگو یر مکذا شمندانیو اند رانکمتف ھمچنان
 »ارانکستم یو برا« یا ساخته مقدارش یو خوار و ب »یا ردهک شینا رسوایقی، یافگن آتش

 ».ستین یاورانی چیھ« افرانک ی: برا یعنی

 ﴿ ٓ �ََّنا َنا رَّ يَ�ٰنِ  ُ�َنادِي ُمَنادِٗيا َسِمۡعَنا إِ�َّ نۡ  لِۡ�ِ
َ
ْ  أ ۚ  َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا َ�َا  فِرۡ غۡ فَٱ َر�ََّنا اَمنَّا

َنا اتَِنا َٔ َسّ�ِ  َ�نَّا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِرۡ   ٱ َمعَ  َوتَوَ�َّ
َ
 .]١٩٣[آل عمران:  ﴾١٩٣بَۡرارِ ۡ�

 هک میدیھمانا ما شن پروردگارا!«ند: یگو یر مکذا شمندانیو اند رانکمتف ھمچنان

:  یقول وبه است ص خدا دعوتگر ھمانا رسول نیا هک »خواند یفرا م مانیا به یدعوتگر
 یندا : به یعنی »میآورد مانیا د، پسیآور مانیپروردگار خود ا به هک« است دعوتگر، قرآن

و  یاظھار فروتن یرار ندا براکت »پروردگارا« میآورد مانیو ا گفته یکدعوتگر لب نیا
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و  رهیبک : گناھان یعنی »یبزدا ما را ئاتیامرز و سیما را ب گناھان« است تضرع
 بندگانت در حقوق هکرا  ییھا یوتاھک ا آنیدرپوشان،  شیخو مغفرت را به مان رهیصغ

 و ما را در زمره«ما در برابر آنھا  ردنک ن، باعذابکار نکاست، برمال و آش از ما سر زده
 یپروردگار سع در طاعت هکاند یسانک شانیو ا است» بار« ابرار: جمع »رانیابرار بم

 شانی: ا یقول . به است عیار وسیبس طاعاتشان گستره ند وینما یم عیوس وششکو  غیبل
 اند. و صالحان ‡ یالھ امبرانیپ

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡ ﴿ َنا َ�َ ۡ ٱ لُِف إِنََّك َ� ُ�ۡ  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومَ  زِنَاَر�ََّنا َوَءاتَِنا َما وََعد�َّ  ﴾١٩٤ِميَعادَ ل
 .]١٩٤[آل عمران: 

به وسیله  هکرا  و آنچه پروردگارا!«ند: یگو یر مکذا شمندانیو اند رانکمتف ھمچنان

 ‡ امبرانیپ بر زبان هک یا وعده »نکما عطا  ، بهیا داده ما وعده به فرستادگانت
رسوا ز یروز رستاخ و ما را« است یو طاعت بر اھل أ خداوند شده، ھمانا پاداش داده

 را خالف ات وعده را تویز« است نیننگ یو حقارت ، ذلتییرسوا نیا هک »نگردان

 ییھا ش، وعدهیخو بزرگ و انعام مالکو  قدرت لیدل به خداوند متعال ! یآر »ینک ینم
 شیتابھاکو  سپرده شیار خوکویکو ن مؤمن بندگان به ‡ امبرانشیپ بر زبان هکرا 

 بھشت به افتنشانیو رھ عذاب از گناھان، نجات آمرزش ھستند ـ چون آن ز متضمنین
 هک است آمده فیشر ثیباشند. در حد آن مستحق هک یند، درصورتک ینم ـ ھرگز خالف

 آل آخر سوره گانه ده اتیخاستند، آ یبرم نماز تھجد به هک یھنگام ص خدا رسول

 اجعل ا�«ردند: ک یم مناجات نیچن شیخو یبا خدا خواندند و سپس یرا م عمران

 ، ومننوراً  شمايل ، وعننوراً  يمي� ، وعننوراً  برصي ، و�نوراً  سميع ، و�نوراً  قليب يف
ا! یبارخدا« .» مةالقيا يوم نوراً  يل عظمأ، ونوراً  فو� ، ومننوراً  خليف ، ومننوراً  يدي ب�

 من راست جانبرا و از  ینور ام یینایرا و در ب ینور ام یید آور ودر شنوایرا پد ینور در قلبم
را و از فراز  ینور سرم را و از پشت ینور من شیشاپیرا و از پ ینور چپم را و از جانب ینور

 .»قرارده گبزر ینور امتیدر روز ق من یرا و برا ینور سرم
ـ با  درشب از خواب دار شدنیبعد از ب دھگانه اتیآ نیا : خواندن هکعلما بر آنند 

 . است ـ مستحبص رمکا رسول اقتدا به

ّ�ِ  َر�ُُّهمۡ  لَُهمۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ ﴿ 
َ
ِضيعُ  َ�ٓ  �

ُ
وۡ  َذَكرٍ  ّمِن ّمِنُ�م َ�ِٰملٖ  َ�َمَل  أ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 َ�ۡعُضُ�م أ

ِينَ فَٱ َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  خۡ  �َّ
ُ
ْ َوأ ْ َهاَجُروا ْ َوقُتِلُواْ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن رُِجوا ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا

ُ
َوأ
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َ�ّفَِرنَّ َ�نۡ 
ُ
ۡدِخلَنَُّهمۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�

ُ
ٰٖت  َوَ�  ٱ َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي َج�َّ

َ
 ِعندِ  ّمِنۡ  اثََوابٗ  نَۡ�ٰرُ ۡ�

ِۚ ٱ ُ ٱوَ  �َّ  .]١٩٥[آل عمران:  ﴾١٩٥�ََّواِب ٱ نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ
 چیھ عمل من هک«:  وعده نیا با دادن »ردک را اجابت شانیدعا پروردگارشان پس«

بر زنان،  حیتصر »ا زنیاز مرد « آن ثواب با ندادن »نمک ینم عیشما را ضااز  یعمل صاحب

آمنوا وعملوا  نيالذ( یمعنا ز در عمومین آنان آنھاست، وگرنه ردنک خاطردلخوش به

از  هک و آنچه یاسالم دعوت در تکمشار را به ضمنا زنان مهیرک هی) داخلند. آالصاحلات
:  یعنی »دیگریاز ھمد ھمه«د ینما یم بیو ترغ قیخود دارد، تشو دنبال و جھاد به ھجرت
شما،  شما مانند مردان شما ھستند و زنان مانند زنان یتعال حق شما در طاعت مردان
اند  دهیگرد منشعب اصل یکاز ھردو  و ازمردان اند و زنان وجود آمده به از زنان مردان

 باشند. یم لفکم جنسھردو  و وحوا بوده آدم جنس، از نسلھردو  رایز
 به ل سلمه ام هکشد  نازل یھنگام مهیرک هی: آ است آمده نزول سبب انیدر ب

ز ین زنان از ھجرت یتعال حق هک شنوم ینم الله! من ا رسولی:  گفت ص خدا رسول
 ص خدا رسول یسو به »اند ردهک ھجرت هک یسانک پس«باشد.  دهآور انیم به یسخن

اند  »شده خود رانده یھا از خانه« هک یسانک »و«ار خود یدار و د ک؛ با تر و زنان از مردان
 به هک است ییمراد آزارھا »اند دهیآزار د من در راه« هک یسانک »و«أل  یخدا در طاعت

 نیبرگردند، اما ا شیخو نیدند تا از دید یم انکمشر از یتعال حق به شیخو مانیا سبب
 و ھمه نداشت بر آنان یگریاثر د چیحق، ھ نید به شترشانیب کآزارھا، جز تمس

رند، یگ یقرار م نجهکو ش تی، مورد آزار و اذیالھ نید به شانکتمس سبب به هک یسانک
 »و« أ خدا با دشمنان »اند دهیجنگ« هک یسانک »و«اند  داخل مهیرک هیآ در خطاب

. مراد،  است مقامات نیبرتر نیا هکـ  أ خدا در راه »اند شده شتهک« هک یسانک
را یز » میزدا یرا م ئاتشانیس«:  هکنانند یا ! یاز آنھاست، آر یبرخ دنیرس شھادت به

 در راه و جھاد و شھادتکند  می خود را محو قبل ما گناھان أ خدا در راه ھجرت
 است آمده ثیدر احاد هک گرداند، چنان یم کرا ـ پا ـ بجز وام گناھان تمام ،أ  خدا

 پاداش نی. ا آورم یاست، درم روان بارانیآنھا جو از فرو دست هک ییھا را در باغ آنان و«
 رد.یگ یم تعلق نندگانک عمل به هک »و نزد خداوند استیکن و پاداش است یالھ

نََّك َ�َقلُُّب ﴿ ِينَ ٱَ� َ�ُغرَّ  .]١٩٦[آل عمران:  ﴾١٩٦َ�ٰدِ ۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ِ�  �َّ
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 آنان رایشد ز نازل هکم انکمشر درباره مهیرک هیآ نی: ا است آمده نزول سبب انیدر ب
 ازمسلمانان یبرخ ردند، پسک یم بردند و تجارت یسر م به و نعمت و رفاه شیدر آسا

 یکیر ونیخ به شان یزندگان و گذران شتیرا در امر مع أ خدا گفتند: دشمنان
شد:  نازل هکبود  ھمان ! میا آمده جان به یو سخت ما از فقر و فاقه هک آن م، حالیابی یم
 با ھدف شانیاز سو یتجارت یسفرھا دادن بیو ترت »در شھرھا افرانکوگذار  گشت«

ا یدن نیدر ا هک کاند است یمتاع نیرا ایز »بدیتو را نفر« یماد یزندگ به دنیبخش رونق
د: یگو یم رمهک. ع است دوزخ یسو به بازگشتشان شوند و سپس یمند م بھره از آن

 ».برند یم بھره از آن هک است یینعمتھا و و روز آنان شب رفت و مراد؛ آمد«

َوٮُٰهمۡ  ُ�مَّ  قَلِيلٞ  َمَ�ٰعٞ ﴿ 
ۡ
ۡ ٱ َو�ِۡئَس  َجَهنَُّمۖ  َمأ  .]١٩٧[آل عمران:  ﴾١٩٧ِمَهادُ ل

 سبحان یخدا پاداش به نسبت هک »است یزیناچ یمند بھره«ا یدن متاع »نیا«
 »است یآرامگاھبد  و چه است دوزخ گاھشانیجا سپس«ندارد  یاعتبار و ارزش گونه چیھ

 است یادآوری ستهیاند. با ردهک خود آماده یبرا فر خود، در دوزخکبا  هک یگاھیجا آن
 شد. دهینام شخند و سرزنش، آرامگاهیر یاز رو دوزخ هک

ِينَ ٱَ�ِٰ�ِن ﴿  ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ٰتٞ  لَُهمۡ  َر�َُّهمۡ  ا  ٱ َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها نُُزٗ�  نَۡ�ٰرُ ۡ�

ِۗ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ِ ٱَوَما ِعنَد  �َّ  .]١٩٨[آل عمران:  ﴾١٩٨ّلِۡ�َبَۡرارِ  َخۡ�ٞ  �َّ
 شهیرا پ پروردگارشان یتقوا هک یسانک«فار؛ ک یبرا جھنم درمقابل »نیکل«

 شانیا یبرا«برند  یار مک نیاز ا هک یگریار دیبس منافع ھمه عالوه به »اند ساخته
 از جانب یدر آنند، نزل و جاودانه است یجار آن از فرودست بارانیجو هک است ییباغھا

 هک یا منزلیه، یو ھد ییرایشود؛ از پذ یم آماده ھمانیم یبرا هک : آنچه نزل »خدا است
 عانیومط روانیپ یبرا هک ییاز نعمتھا »نزد خداوند است و آنچه«رد یگ یم یجا در آن

 یتجارت یسفرھا فار درک هک یاز منافع »بھتر است ارانکویکن یبرا« نموده آماده شیخو
 آورند. یم دست گر بهید و در مشاغل

ۡهلِ  �نَّ ِمنۡ ﴿
َ
ِ بِٱ ِمنُ لََمن يُؤۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ َّ�  ٓ نزَِل  َوَما

ُ
ٓ  إَِ�ُۡ�مۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 َ�ِٰشعِ�َ  إَِ�ِۡهمۡ  أ

 ِ ونَ  َ�  ِ�َّ ِ ٱ َ�ٰتِ � �َۡشَ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�ۚ  اَ�َمنٗ  �َّ
ُ
ۡجرُُهمۡ  لَُهمۡ  أ

َ
َ ٱ إِنَّ  َرّ�ِِهۡمۗ  ِعندَ  أ َ�ِ�ُع  �َّ

 .]١٩٩[آل عمران:  ﴾١٩٩َساِب ۡ�ِ ٱ
 فرود آنچه آورند و به یم مانیالله ا به هکھستند  یسانکتاب، ک اھل انیاز م و البته«

آورند  یم مانیز این »خودشان یسو به شده فرود آورده آنچه شما و به یسو شد به آورده
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اند و  برده نید از یا بھره تابک از اھل ی: برخ یعنی »اند برابر خدا خاشع درکه  حالی در«
 اتیو آ سوره نیا اتیدرآ از آن أ خداوند هک ییھا ییرسوا یکگران، شریھمانند د

 امبرشیبر پ و آنچهأ  للها به مانیا انی، م»بعض« نیرا ایستند زیگفته، ن سخن آن مشابه
و کنند  می رده، جمعک نازل خودشان یایبرانب هک و آنچه آورده فرود ص محمد حضرت

خاطر  را به ص محمد حضرت یروی: پ یعنی »ستانند ینم کاند ییخدا بھا اتیآ عوض«
خود را  پاداش نزد پروردگارشان هکنانند یا«گذارند  ی، فرو نمیا یویدن ا جاهی مقام سبک

 . است آمده» ۵۴ قصص/ سوره«در  هک دوبار، چنان هکبار، بل یک رر، نهکم یپاداش »دارند
 ».است الحساب عیخداوند سر ! یآر«

 نازل حبشه پادشاه ینجاش درباره مهیرک هیآ«د: یگو یم نزول سبب انیر در بیثک ابن
د: یگو ی؛ م یبصر حسن یول». گزاردند بیغا نماز جنازه یبر و ص خدا رسول هکشد، 

 ص محمد ازحضرت قبل هکشد  نازل تابک از اھل عده آن درباره مهیرک هیآ«
 ».دندیگرو اسالم به و ردهک یرویپ شانیحضرت، از ا آن ستند و بعد از بعثتیز یم

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡص ٱَءاَمُنوا وا ْ وَ  ِ�ُ ْ َوَرابُِطوا ْ ٱَوَصابُِروا َ ٱ �َُّقوا  ﴾٢٠٠ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 .]٢٠٠[آل عمران: 
صبر بر  را به مؤمنان یتعال حق »دیورز یدارید و پاینک شهیصبر پ ! مؤمنان یا«

 یگریود است» صبر« یکی:  هک د دانستیزد. بایانگ یبرم از شھوات ییباکیو ش طاعات
 مصابره هکجنگ،  یھا یبر سخت ییباکیو ش دربرابر دشمنان یداری: پا یعنی، »مصابره«

 نیسرزم ی: در مرزھا یعنی »دیباش جھاد آماده یو برا« و دشوارتر است تر از صبر سخت
جھاد را  لیگر وسایو د اسبان هک یدرحال د،یباش قرارداشته باش آماده در حال یاسالم

 دنیشکنامند. انتظار یم» مرابطه«را اصطالحا  یآمادگ نید و ایدار یم ار نگاهک یایمھ
 یبندیمرزھا و پا ردنک مک، مح»رباط«ن، ی. بنابرا است »رباط«ز از ینمازھا در مساجد ن

 سبب یالھ یتقوا پس »دیرستگار شو هکد، باشد ینکو از خداپروا « مساجد است به
 با سفارش به یبعد و سوره ختم آن به با سفارش سوره نیا هک ییاست، تقوا یرستگار

 شود. یآغاز م آن
 فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س رهیاز ابوھر

 حال مرابط(به در آن مؤمنان هکنبود  یا غزوه چنان« رمکا رسول در زمان قتیدرحق
نمازھا در  خواندن با هکشد  نازل یسانک درباره مهیرک هیآ نیا نیکباش) باشند، ل آماده
در آنھا، مساجد را آباد  عزوجل یر خداکدر مساجد و ذ ماندن یباق و سپس آن اوقات
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 ا شما را از آنچهیآ«فرمودند: «خدا  رسول هک است آمده فیشر ثیدارند. در حد یم نگاه
گاه یرا بلند م را محو ودرجات گناھان با آنأ  خداوند هک گاھتان کنی؟ (ا نمکن سازد آ  آ
 مساجد و انتظار یسو ار بهیبس نھادن ھا، گام یبا وجود سخت وضو ساختن املکنم): ک یم
 ».رباط است نیرباط، ا است نیرباط، ا است نی؛ ا یازنمازبعد  ینماز دنیشک

 نیسرزم در هک یاز مسلمانان یبانیو پشت أ خدا (رباط) در راه یآمادگ لتیدر فض
 ثیحد نیا جمله آن است، از آمده یاریبس ثیز احادیقرار دارند، ن آن در مقابل دشمن

در  نیھمچن». ھاستیومافا یبھتر از دن أ خدا روز در راه یک یآمادگ: « است فیشر
شود، جز  یم زده مھر ختام یو رد، بر عملیم یم هک یسکھر: « است آمده فیشر ثیحد

 داده انیـ جر امتیدر روز ق ختنشیـ تابرانگ یبر و عملش هک أ خدا مرابط در راه
 ».گردد یم منیز ایر نکر و منکین قبر و سؤال از عذاب هک شود، چنان یم





 
 
 

 نساء سوره

 . است هی) آ۱۷۶( یو دارا است یمدن
 ، آن جھت نی، از ا ار استیبس سوره نیدر ا زنان به متعلق امکاح چون : هیتسم وجه
» ینساء القصر« را سوره» طالق« ، سوره آن ، و در مقابل»یبرکنساء ال« را سوره

 پنج» نساء« در سوره فرمود: هک است شده تیروا س مسعود بن للهعبدااند. از  دهینام
 اندازه نیبدھند، مرا بد من آنھا به ھا را در عوضیا و مافیدن اگر تمام هک است هیآ

َ ٱإِنَّ ﴿عبارتند از:  هیآ پنج نیند، اک ینم شادمان �ٖ  ِمۡثَقاَل  لِمُ َ� َ�ظۡ  �َّ و:  .]٤٠[النساء:  ﴾َذرَّ

ْ إِن َ�ۡ ﴿ َ ٱإِنَّ ﴿و: » ۳۱ هیآ« .]٣١[النساء:  ﴾َ�ۡنهُ  ُ�ۡنَهۡونَ  َما َكَبآ�ِرَ  َتنُِبوا ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
 أ

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿:  هیو آ» .]٤٨[النساء:  ﴾بِهِ  �ُۡ�َكَ 
َ
ْ  إِذ � لَُمٓوا نُفَسُهمۡ  ظَّ

َ
  .]٦٤[النساء:  ﴾أ

و  اجتماع هیاول ھسته یعنی؛ کوچک خانواده امکاح متضمن» نساء« هکمبار سوره
 نیھم باشد، به یم یانسان جامعه لکبا  آن و رابطه یاسالم جامعه یعنیبزرگ؛  خانواده

 یانیرا با ب انسان نشیو منشأ آفر اصل ، وحدت هیآ نیدر نخست سوره نیا هک است لیدل
 عام رابطه نیا و نگھبان مراقب عنوان را به یالھ یو تقوا ردهک نییتب و شگرف روشن

 د.ینما یم یمعرف یاجتماع

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ

ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما َوَ�ثَّ  ْ َوٱ َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  بِهِۦ َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱإِنَّ  َحاَم َ�َن  �َّ

 .]١[النساء:  ﴾١ا�ِيبٗ رَ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
را  د و جفتشیآفر یواحد شما را از نفس هکد، ھمو ینکپروا  از پروردگارتان ! مردم یا«

رد ـ و او ک در آغاز او را خلق هکد یآفر یتن یک را از آن: شما  یعنی »د آوردیز از او پدین
د یآفر یدرحال حواء است هکرا  جفتش ÷  آدم چپ یاز پھلو ـ سپس است ÷  آدم

 آمد و به خوشش ید، ازویدار شد و حواء را دیب چون بود، پس در خواب ÷  آدم هک
 ھمانا زن: « است آمده فیشر ثی. درحد گرفت ز با او انسید و حواء نیگرد لیمتما یو

 آن هک یاگر بخواھ ، پس است آن یباال پھلوقسمت بخش نیتر جکو  شده دهیاز پھلو آفر
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 یبردار بھره ی؛ درحالینک یبردار بھره و اگر از آن یا ستهکرا ش ؛ آنیساز را راست
ار و یبس مردان«و حواء  : از آدم یعنی »دو و از آن«». ھست در آن یجک هک یا ردهک

 هکد ییپروا نما ییو از خدا« با زاد و ولدشان »ندکپرا« نیزم یرا دررو یاریبس » زنان

 نام و به أ خاطر خدا به: « مییگو یم هک چنان »دینک یم درخواست گریاو از ھمد نام به

 هللاباا م�سأل من«:  است آمده فیشر ثیدر حد». ینک و چنان نیچن هک خواھم یاو از توم
از  نیھمچن« .»دیاو بدھ به ، پس خواست کمکأ  خدا نام از شما به هکھر « .»فاعطوه

پروا أ  تا از خدا است بر شما الزم هک یطور : ھمان یعنی »دینکپروا  وند ارحامیپ گسستن
 را صلهید زینگسل شیخو انیکنزد و از نموده تیرا رعا رحم د صلهیبا گونه نید، ھمینک

 : نام . ارحام است دستور داده آن تیرعا به أ خداوند هک است یامور از جمله رحم
ر یو غ محرمان نیب یفرق ـ بدون و زنان ازمردان اعم ـ شاوندانیو خو انیکنزد تمام

 پدر و مادر با انسان از جھت هکھستند  یانیکنزد نجا:یدر ا ، اما مراد از آن آنھاست
ھمانا «.  است رحم واجب صلهاینکه  نظر دارند بر باشند. علما اتفاق داشته قرابت

و  ر نظر داشتهیشر شما را زر و یخ او اعمال پس » است بر شما نگھبان خداوند ھمواره
 را چنان أ خداوند: « است آمده فیشر ثیدھد. در حد یجزام شما را در برابر آن

 ».ندیب یا او تو را م، قطع ینیب یرا اگر تو او را نمیز ینیب یاورا م ییگو هک نک عبادت
 هک ، شده جر خوانده : (االرحام) به و حمزه ، اعمش ، قتاده ینخع میابراھ تیدر روا

ز بر ین آن وندیپ حق و به رحم نام به درخواست ز بودنیجا مهیرک هیقرائت؛ از آ نیبنابرا
 . ستین یتعال یر باریغ به سوگندخوردن یمعنا ، به نیا د و البتهیآ یم

 ﴿ ْ مۡ  َ�َٰ�ٰٓ ۡ�َ ٱَوَءاتُوا
َ
ْ  َوَ�  َ�ٰلَُهۡمۖ أ لُوا ِ  بِيَث �َۡ ٱ تَتََبدَّ ّيِِب� ٱب   لطَّ

ۡ
ْ َوَ� تَأ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  ُ�لُٓوا

َ
 إَِ�ٰٓ  أ

ۡمَ�ٰلُِ�مۚۡ 
َ
  .]٢[النساء:  ﴾٢َكبِٗ�� اَ�َن ُحو�ٗ  إِنَُّهۥ أ

.  است مانیتی یایا و اوصیاول متوجه خطاب نیا »دیبازدھ آنان را به مانیتی و اموال«
 ثیرا درحدیز است دهینرس بلوغ دوران و ھنوز به پدر نداشته هک است یسک:  میتی

 سوره نی) ھم۶( هیاز آ هک و ـ چنان». ستین یا یمیتی،  از بلوغ پس: « است آمده فیشر
برسند،  بلوغ سن به هکشود یم برگردانده شانیا به یفقط زمان تامیا د ـ اموالیآ یبر م

،  ، مجاز است هیآ نیآنھا در ا به میتی اطالق ستند، پسین میتی قتیدر حق زمان در آن هک
 بدل کد را با پایو پل«اند  داشته بلوغ سن به دنیاز رس قبل هک یا یمیتی اعتبار حالت به

 یمبنا تیدر جاھل هکد ینکرا ن یارک ھمان تامیا با اموال ! مؤمنان ی: ا یعنی »دینکن
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و  را گرفته تامیا و مرغوب سره اموال مردم تیرا در جاھلیبود ز با آنان رفتار مردم

َوَ� ﴿ یاند؛ معن گفته یگذاشتند. بعض یم آنبه جای  خود را و نامرغوب ناسره اموال
 ْ لُوا ِ  بِيَث �َۡ ٱتَتََبدَّ ّيِبِ ٱب  د استیو پل شما حرام یبرا هکرا  تامیا : اموال است نیا ﴾لطَّ

 مهیو با ضم » را ھمراه آنان و اموال«د یرا بخور خودتان و حالل کپا اموال هکد، بلینخور
 ». است بزرگ یگناھ نیا هکد، یخود نخور با اموال« ردنک

 غطفان لهیاز قب یمرد درباره هیآ نی: ا است آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 سن به میتی آن چون بود، پس ینزد و یاریبس اموال مشیتیاز پسر برادر  هکشد  نازل
سرباز زد. و  یو اموال رد، اما او از دادنک طلب شیرا از عمو شیخو د، اموالیرس بلوغ

 باز داد. یو را به شد، اموالش نازل هیآ نیا هک بعد از آن

�َّ  ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿ 
َ
�  ْ ْ ٱفَ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ُ�ۡقِسُطوا ٓ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لنَِّسا

�َّ  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ  َوُرَ�َٰعۖ  َوثَُ�َٰث 
َ
�  ْ وۡ  فََ�ِٰحَدةً  َ�ۡعِدلُوا

َ
يَۡ�ُٰنُ�مۚۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ۡدَ�ٰٓ  َ�ٰلَِك  �

َ
�َّ  أ

َ
� 

 ْ  .]٣[النساء:  ﴾٣َ�ُعولُوا
 صورت نید، در اینکرفتار ن و انصاف عدل به میتی دختران در حق هکد یدیو اگر ترس«

 نه بر شما حاللند، هک میتی ر دخترانیاز غ »دیخود درآور احکن د بهیپسند یم هک یاز زنان
:  یعنی » ا چھار زنی زن سه ای،  دو زن« دهیگردان بر شما حرام أ خداوند هک یاز زنان

شتر از چھار یب ردنک د. و جمعیدرآور شیخو یھمسر را به ا چھار تنی،  ، دو، سه یک
 . ستیز نیمرد جا یک یبرا زن

ـ  شانیپسرعموھا ـ چون میتی دختران یای، اول تی: در جاھل هیمراد آ یمعنا انیب
 آنان مھر ـ را به ـ چون احکمقرر در ن آوردند، اما حقوق یدرم شیخو احکن را به آنان

 یخدا ردند، پسک یرفتار نم از ھمسران رشانیمانند غ با آنان باره نیو در ا نپرداخته
و داد رفتار  عدل به شانیبا ااینکه  مگر رد،ک ینھ شانیایتوسط اول آنان احکاز نأل 

 داده آنان به ییزناشو ر حقوقیھستند و سا آن مستحق هکرا  یمھر نیشود و باالتر
 به شیگر موردپسند خوید ـ از زنان میتی دختران د ـ بجزیبا صورت نیر ایشود، در غ

 میتیدختر  در حق هکپندارد  یخود م غالب گمان به سکرند. لذا ھریبگ یھمسر
ا یگر، ید زن یکو  ردهکنظر  با او صرف د از ازدواجیبا ند،ک ینم د عدالتیبا هک چنان

 ستم میتیدختر  خود درآورد و در حق احکن به را تا چھار زن یحت ضرورت در صورت
 در نوبت ھمسرانتان انیم »دینکرفتار ن عدالت به هکد یدیترس یم و اگر«ند کن
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شتر از یب نه »دینکتفا کا زن یک به«فقط  و مانند آنھا، پس معاشرت ، ، نفقه یخواب ھم
د ینک ینم عدالت آنھا در محبت انیم هکد یدیترس ی: اگر م است نیا یمعن یقول . به آن

 ای،  یمعنو : عدالت هک است نیا راجح شتر. اما قولیب د نهیریبگ زن یکفقط  ـ پس
 انسان و توان امر از وسع نیرا ایز ستیمورد نظر ن مهیرک هیدر آ یقلب محبت
ر یباسا سهیـ در مقا ل عائشه خود به ص خدا رسول هک گونه ، ھمان است خارج
:  است آمده فیشر ثیدر حد هکداشتند. چنان یشتریب یقلب ـ محبت مطھرات ازواج

 ا!یبار خدا« . »ملكأوال  فيما تملك فال تؤاخذ� ملكأفيما  هذا قس� ا�«
 آن کتو مال هک مرا در آنچه ، پس ھستم آن کمال من هک یزیدر چ است من میتقس نیا

تفا کا» ای« .»قرار نده ، مورد مؤاخذه ستمین آن کمال ) و منیقلب محبت یعنی( یھست
باشد. مراد:  اریبس ، ھرچند تعدادشان نزاینکاز  »دیا شده کمال هک آنچه به«د ینک

 خاطرنشان . ازدواج قیاز طر ، نه است تکیمل قیاز طر زانینکبا  یجنس معاشرت
 ندارند. یخواب ھم در نوبت ی، حق کیمل زانینک هکشود  یم

 اموال از خوردن : مردم است آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب اتیاز روا یکیدر 
باز  دست ، با داشتند، اما در امر زنان یباز م و خود را از آن ردهک گناه احساس مانیتی

 یو گاھ آوردند یدر م شیخو ازدواج به خواستند از آنان یمھرچه  و ردهک عمل
 ردند، پسک ینم تیرعا شان میان را در عدالت هکبسا  و چه ردهک عدالت شان میان
را  شانیشد تا ا نازل ھم هیآ نیا آن با جواب وستیردند، پک سؤال مانیتی امکاز اح چون

دارند، در  میب مانیتیدرمورد  یعدالت یاز ب هک گونه ھمان هکسازد  امر متوجه نیا به
 به یدگیرس هکرا  یتعداد شتر از آنیو ب بوده کمنایب یعدالت یز از بین مورد زنان

 شان یو ناتوان ز در ضعفین را زنانینند زکن احک، ن ستین نکممشان  برای آنھا حقوق
قبال در  د. اما آنچهیآ یز برمین یگرید یمعنا تیروا نیھستند. لذا از ا مانیتیھمانند 

بر  نزول از سبب هک یمعن نیبود، اما ا ل عائشه تیروا ی، بر مبنا میگفت هیر آیتفس
 . است س عباس ابن د؛ قولیآ یم

 به ، نسبت زن یک به نمودن تفاک: ا یعنی »دینکن ستم هک است آن بهتر  نزدیک نیا«
 ، جور و ستم به یاز آلودگ ماندنتان سالم ، به شتر از آنیا بی دو زن انیم ردنک جمع

 زن یک گرفتن احکن به: « است (اال تعولوا) گفته ی؛ در معنیشافع . امام استتر  نزدیک
 یمعن نیا اال تعولوا ـ به: « است گفته انیسف». دیالوار نشویع هک است آن بهتر  نزدیک

 ».دیر نشویفق هک است آن بهتر  نزدیک ، زن یک به نمودن تفاک: ا است
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 : امکاح انیب
اما  نظر دارد. یو صغارت در حال میتیدختر  احکن ز بودنیجا به فهیابوحن امام -۱

 هک تا آنگاه میتیدختر  احکن هکو جمھور علما برآنند  یشافع ، امام کمال امام
 . ستیز نینگردد، جا بالغ

مھر،  در پرداخت عدالت ـ در صورت یو یـ مثال پسر عمو میتیدختر  یول -۲
و  ، اما زفر است فهیابوحن یرأ نیند و اک ازدواج یبا و تواند بعد از بلوغش یم

 خودش ازدواج ـ او را به نندهکعقد عنوان تواند ـ به ینم یول هکبر آنند  یشافع
شروط  از ی، شرط احکدر ن تیرا والیو زمامدار ز مکحا اجازه درآورد، مگر به

 . عقد است
سوء  یکدر  اتیآ به توجه از عدم یبعض: « است آمده» القرآن معارف«ر یدر تفس

اگر  هک دهیدستور رس هیآ نی: در ا هک است نیا اند و آن قرار گرفته یبیعج تفاھم
 زن یک با ازدواج د، بهییرا بر قرار نما و مساوات د عدلیتوان ینم هکد ینکخطر  احساس

 تیرا رعا ومساوات عدل توان یا نمقطع هک ساخته واضح یگرید هید و در آینکتفا کا
 . زاستیمطلقا نا جا زن یکاز  شیب احکن هکشد  نیا جهینت نمود. پس

از  شیب احکاز ن یری، جلو گ اتیآ نیدر ا أ خداوند اگر ھدف هکد یشید اندیاما با

ْ ٱفَ ﴿ : هکبپردازد  لیتفص نیا به هک داشت یازین بود، او چه یم زن یک َما َطاَب  نِ�ُحوا
ٓ ٱلَُ�م ّمَِن  دودو،  مورد پسندتان د از زنانینک احکن یعنی ﴾َوُرَ�ٰعَ  َوثَُ�َٰث  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا

» خطر احساس« است؛ پس ینیقی یعدالت یب صورت را در آنیز» و چھار چھار سه سه
و  ص خدا رسول یو عمل یقول انی، ب عالوه . به نخواھد داشت ییمورد معنا نیدر ا

 شیبا ب ازدواج گاه چیھ اسالم هک است گواه نیآنھا بر ا متداوم و تعامل ش رامک صحابه
در  و مساوات عدالت تیرعا هک است ھمان قتیو حق ننموده یریرا جلو گ زن یکاز 

 یقلب لیو تما در محبت یعنی یاریراختیدر امور غ مساوات توان و عدم یاریامور اخت
بر  یلیدل اتیآ نیدر ا وجود ندارد و نه یتعارض گونه چیھ هیدو آ نیا نیاست؛ لذا ب

 ».است آمده تعدد زوجات تیممنوع

 ﴿ ْ ٓ ٱَوَءاتُوا ۚ َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡ  ءَ لّنَِسا ءٖ  َعن لَُ�مۡ  ِطۡ�َ  فَإِن لَٗة  ا ٔٗ َهنِٓ�  فَُ�ُوهُ  َ�ۡفٗسا ّمِۡنهُ  َ�ۡ
رِٓ�   .]٤[النساء:  ﴾٤ا ٔٗ مَّ
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 لیم د و اگر بهیبدھ شانیا به« یا هیھد عنوان به »خاطر بیط یرا از رو و مھر زنان«

در  آنچه لذا »دیو گوارا بخور را حالل آن شما واگذاشتند، پس را به از آن یزیچ خودشان
آنھا با  موافقت مجرد ، نه است خاطر زنان ی، خوش معتبر است یواگذار نیا بودن حالل

 ا ٔٗ َهنِٓ� ﴿ر یدرتفس س عباس د. ابنیآ یخاطر بر نم بیو ط تیرضا از آن هک یالفاظ
رِٓ�   یو مرد، مھرخود را به بیو فر رساندن انیز بدون زن ھرگاه«د: یگو یم ﴾ا ٔٗ مَّ
 ییلغت؛ غذادر  ء: یھن». و گواراست نینوش یعنیء؛  یء و مر یھن آن د، پسیبخش
 و از آن شده ھضم خوب هک است ییء: غذا یبرد و مر یم لذت از آن خورنده هک است

 د.یآ عمل به یتغذ
 یمرد چون هکبود  بر آن : رسم است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب

 پس ١داد، یدختر نم را به و آن خود گرفته یرا برا داد، مھرش یم احکن را به دخترش
ا و ی، اول شوھران هیآ گر: مخاطبید یقول فرمود. اما به را نازل هیآ نیا متعالخداوند 

 اند. شده منع مھر آنان از خوردن هکاند  زنان سرپرستان

ْ َوَ� تُؤۡ ﴿ ٓ ٱ تُوا َفَها مۡ  ءَ لسُّ
َ
ُ ٱَجَعَل  لَِّ� ٱ َ�ٰلَُ�مُ أ �ِيَها  زُقُوُهمۡ رۡ َوٱ قَِ�ٰٗما لَُ�مۡ  �َّ

ۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُولُواْ لَُهمۡ  ُسوُهمۡ �ۡ ٱوَ   .]٥[النساء:  ﴾٥مَّ
 حقاینکه  لیو دل است تامیخود ا مراد: اموال» دیرا ندھ اموالتان ھانیسف و به«

 ینگھدار را به شانیا لهیوس نیتا بد است نیداد ا نسبت تامیا یایاوص را به اموال یتعال
در  یوناھنجار یآشفتگ» سفه« اصلزد. یبرانگ خودشان اموال ھمچون تامیا از اموال

خرد و  مک یانسانھا ای،  نابالغ نجا؛ اطفالیدر ا ھانی. مراد از سف خرد و رفتار است
 یبازدھ طرق به هکـ ھستند  ا خردسالی ، بزرگسال از مرد و زن ـ اعم یا شهیاند سست
 هک انیزھای  راه و از شود، آشنانبوده یم شتر آنیب یور رشد و بھره سبب هک اموال
از  یسانک نی، چن نینند بنابراکزیتوانند پرھ یشود، نم یم اموال یو تباھ ینابود سبب

:  یعنی »را خداوند آن هک«را یشوند ز یم (محجور) قرار داده ممنوعشان  اموال در تصرف
 لهیوس به تان یامور زندگ هک یطور به » است شما قرارداده شتیمع قوام سبب«را  اموال

سازند،  را تباه اموال نیخرد ا مک ھانیاگر سف رد، پسیگ یم سر و سامان اموال نیھم
 از اموالشان  برای : یعنی »دیدھ شانکو پوشا ک، خورا و از آن« شوند یشما م بار دوش

                                                 
 . است نیچن افغانستان از مناطقی اریدر بس مکحا و رواج رسم نونکا ھم هکچنان -
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 نیرا تأم شیخو کو پوشا کخورا مخارج آنبه وسیله  هکد یبپرداز یا یمقرر خودشان
د: یید. مثال بگویو بدھیکن وعده آنان : به یعنی »دییبگو دهیپسند یسخن و با آنان«نند ک

بر  خودتان را به د؛ اموالتانیرشد رس به ا خردتانید، یدیرشد رس سن به ھرگاه
 . میگردان یم

ْ �ۡ ٱوَ ﴿  ٰٓ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱ َتلُوا ْ  إِذَا َح�َّ ْ دۡ فَٱ رُۡشٗدا ّمِۡنُهمۡ  َءا�َۡسُتم فَإِنۡ  �َِّ�حَ ٱ بَلَُغوا  ِهمۡ إَِ�ۡ  َ�ُعوٓا
ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ 

َ
ٓ  َوَ�  أ ُ�لُوَها

ۡ
اٗفا تَأ ن َو�َِداًرا إِۡ�َ

َ
ْۚ  أ وا  َ�نَ  َوَمن فَۡليَۡسَتۡعفِۡفۖ  انِيّٗ غَ  َ�نَ  َوَمن يَۡ�َ�ُ

ُ�ۡل فَلۡ  �فَقِ�ٗ 
ۡ
ۡ بِٱ َيأ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  ُتمۡ فَإَِذا َدَ�عۡ  َمۡعُروِف� ل

َ
ْ  أ ۡشِهُدوا

َ
ِ بِٱ َوَ�َ�ٰ  َعلَۡيِهمۚۡ  فَأ َّ� 

 .]٦[النساء:  ﴾٦اَحِسيبٗ 
شد  نازل شیو عمو فرزند رفاعه ثابت درباره مهیرک هی: آ است آمده نزول سبب انیدر ب

محضر  به شیعمو بود، سپس خردسال ثابت فرزندش هک در گذشت یدر حال را رفاعهیز
سر  به فلمکت تحت ام و درخانه است میتی رد: پسر برادرمک آمد و عرض ص رمکا رسول

؟  باز دھم یو را به مالش وقت وچه است حالل میبرا ز از مالشیچ چه هکد ییبرد، بفرما یم
 نیچن شیآزما نیا »دییازمایرا ب مانیتیو « فرمود: نازل خداوند متعال هکبود  ھنگام نیدر ا

 یپ تصرفش و حسن نجابت ند تا بهک تأمل یو واخالق انتیدر د میتی : سرپرست هک است
،  در مالش یو تصرف د تا از نحوهیازمایو او را ب داده یو را به از مالش یزیچ ببرد، ھمچنان

 از بلوغ ـ قبل یو شافع فهیـ در نزد ابوحن شیآزما نیا دادن بیرابداند. ترت حالش قتیحق
 »برسند« بلوغ سن : به یعنی » احکحد ن به هک یتا ھنگام« است بعد از بلوغ کنزد مال و در
 : ھفده فهیوابوحن کو نزد مال یسالگ پانزده / حنبل بن احمدو  ینزد شافع بلوغ سن
:  ظھار و در زن یمو دنییرو و یمن آب در مرد: فرودآمدن بلوغ . از عالمات است یسالگ

:  یعنی »رشد شانیاگر در ا پس« ض) استی(ح ماھانه عادت دنیو د یو باردارشدن
 آنان را به شان اموال«د یشد مطمئن امر نیو از ا »دیافتی سراغ« یاردانکر و یتدب حسن

رشد و  افتیو بعد از در شود، مگر بعد از بلوغ ینم داده آنان به مانیتی لذا اموال »دیبرگردان
و  معقول یخود را در جا اموال هک یا گونه ، به در اموالشان تصرف با حسن آنان یاردانک

 عبارت یرشد: در نزد شافعنند. کر نیو تبذ اسراف و در آن نموده مصرف مورد ضرورت
رشد، فقط  )/( . اما در نزد جمھور فقھا در مال تصرف و حسن نیدر د از: صالح است

 . است در مال تصرف تیاھل
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 د، مالشیرس یسالگ و پنج ستیب سن به میتی ھرگاه هک است بر آن فهیابوحن امام
اما  نشد. سراغ ھم یشود، ھرچند در او رشد و فھم یم باز گردانده یو به ھرحال به

 یو به یو نشود، مال ثابت میتی تیرشد و اھل ی: تا وقت هک است نیجمھور ا مذھب
 به« آنان کیوچکو  کیودکدر  »را اموال و آن«باشد.  هک یشود؛ در ھر سن ینم داده

رند. یار بگیرا دراخت شیخو و اموال »شوند بزرگ هک آن د، از ترسینخور و شتاب اسراف
 از د قبلید: باییبگو رند، با خودیآنھا صغ هک نونکا شما از ھم هکنباشد  گونه نی: ا یعنی

 یرا در راھ برد، اموالش رونیب را از چنگم شیخو برسد و اموال بلوغ سن به میتیاینکه 
 هکد یتوانگر بود، با سکوھر« ! نمک مصرف شتاب و به ، مسرفانه است من دلخواه هک

 د در حد عرفیبود، با ستتنگد سکو ھر«ند یگز یدور میتی و از اموال »ندک یزگاریپرھ
،  و در خوردن نموده و عشرت یخوشگذران تامیا با اموال هکنباشد  و چنان »بخورد از آن
:  است نیا یاند؛ معن گفته ید. بعضینما عمل ومرفھانه ، مسرفانه دنیو پوش دنینوش
 چون پس«بخورند.  از آن ، میتی در مال ارشانکمزد  اندازه د جز بهینبا یا ولی یوص

 اموال هک »دیریبگ گواه بر آنان« و رشدشان بعد از بلوغ »دیبرگرداند آنان را بهشان  اموال
و از  شده ھا از شما دفع تھمت هک است گونه نیاند و بد ردهک افتیشما در را از شیخو

 ھا کیدر نزد مال گرفتن د. گواهیشو یم منیا یبعد یھا دعواھا و جنجال عاقبت
 یافک یحسابرس یو خداوند برا«.  است ، مستحب و در نزد احناف ھا، واجب یوشافع

 . شماست احوال و گواه د، حسابگر اعمالیدھ یم انجام و در ھرآنچه » است

ا ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ﴿ انِ لۡ ٱ تََركَ  ّمِمَّ  ٱوَ  َ�ِٰ�َ
َ
ٓ  قَۡرُ�ونَ ۡ� ا نَِصيٞب  ءِ َولِلّنَِسا انِ لۡ ٱ تََركَ  ّمِمَّ َ�ِٰ�َ 

 ٱوَ 
َ
ا قَلَّ ِمنۡ  ۡقَرُ�ونَ ۡ� وۡ  هُ ِممَّ

َ
ۚ  أ ۡفُروٗضا نَِصيٗبا َكُ�َ  .]٧[النساء:  ﴾٧مَّ

 قدرت هک ییھا و پسربچه زنان به هکبود  آن رسم تیجاھل : در دوران نزول سبب
پدر و مادر  از آنچه مردان«شد:  نازل دادند؛ پس ینم راثینداشتند، م دنیجنگ
 شاوندانیپدر و مادر و خو ز از آنچهین دارند و زنان یگذارند، سھم یبرجا شاوندانیوخو
 یبرجا یمتوف هک آنچه : از تمام یعنی »اد باشدیا زی مک مال ، آن یگذارند، سھم یبرجا

،  است یا وبھره بر ھستند، سھم ارث هک یو به یکنزد و زنان مردان یگذارد، برا یم
 یجنگ باشد؛مثال سالح نداشته تیصالح مردان استفاده یجز برا هکمترو ھرچند مال

 به هک« ورآالتیز باشد،چون داشته تیصالح زنان استفاده یفقط برااینکه  ایباشد، 
 خداوند متعال هک ثابت است یحق نی: ا یعنی»  است دهیو مقرر گرد نیمع یسھم عنوان

 . ستیز نیجا آناز  استنکا ی،  بردن نیازب باھدف در آن بردن و دست ساخته را فرض آن
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ْ  قِۡسَمةَ لۡ ٱ�َذا َحَ�َ ﴿  ْولُوا
ُ
ۡ ٱوَ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱأ ْ  هُ ّمِنۡ  ُزقُوُهمرۡ ٱفَ  َمَ�ِٰك�ُ ل  لَُهمۡ  َوقُولُوا

ۡعُروٗفا قَۡوٗ�   .]٨[النساء:  ﴾٨مَّ
حضور  هکتر میبر سر تقس و مستمندان مانیتیو «بر  ر ارثیغ » شاوندانیخو و چون«

و با «دھند  یم خاطر بیط به ورثه هک یھر مقدار »دیبدھ از آن یزیآنھا چ به ابند، پسی
و آزار بدور  منت از هک است ی، سخن دهیپسند سخن »دییبگو دهیپسند یسخن آنان

،  میستین اموال نیا کمال د، مای: ببخش مضمون نیبد از آنان یعذرخواھ باشد، چون
 . است مانیتی از آن اموال نیا هکبل

 نیا». دیگردان را منسوخ هیآ نیا مک) ح۱۱ هی(آ راثیم هیآ«د: یگو یم ب عباس ابن
در  س عباس ابن . اما از ز ھستین اربعه جمھور فقھا و ائمه ، مذھبب عباس ابن قول
، لذا امر  ستین ومنسوخ است مکمح مهیرک هیفرمود: آ هک است شده گر نقلید یتیروا
 هکھرچند  ، است وجوب دیستند، مفیبر ن ارث هک یانیکنزد به هیاز ارث یزیچ دادن به

 هکاز تر یزیچ ، دادن مذاھب ینظر فقھا به یاند. ول ردهک کرا تر آن به عمل مردم
 . واجب نه است بر، مستحب ر ارثیغ انیکنزد به یمتوف

ِينَ ٱ ۡخَش َوۡ�َ ﴿  ْ  لَوۡ  �َّ ْ  ِضَ�ًٰفا ذُّرِ�َّةٗ  َخۡلفِهِمۡ  ِمنۡ  تََرُ�وا ْ  َعلَۡيِهمۡ  َخافُوا َ ٱ فَۡلَيتَُّقوا َّ� 
ْ َوۡ�َ   .]٩[النساء:  ﴾٩َسِديًدا قَۡوٗ�  ُقولُوا

 دارند، میب آنان« ندهیآ »گذارند، بر یاز خود برجا یناتوان اگر فرزندان هک یسانکو «
 به ایاوص »دید از خدا پروا دارند و بایبا بترسند، پس«ز ین مردم مانیتیبر  از ستم »دیبا
 وعدالت با حق هک »ندیبگو استوار و درست یسخن«فرد محتضر  به حاضران ای،  مانیتی

 یبرا موعظه اندرز و نیا رندهیو دربرگ تامیا یایاوص متوجه خطاب نیباشد. ا موافق
دارند  دوست هکنندک دارند، ھمان شیخو فلکت تحت هک یمانیتید با ی: با است شانیا

 هیآ نیا«د: یگو یم س عباس ابن شود. انجام خودشان با فرزندان شانیا بعد از درگذشت
 حاضر است یدر نزد وکه  کسی و احتضار قرار دارد درحال هک است یناظر بر مرد

 نیا أ خداوند ، پس مضر است اش ورثه حال به هککند  می یتیاو وص هکشنود  یم
و  حق راه به تشیفرد محتضر را در مورد وص تاکند  می را امر تیوص شنونده شخص
 ».برگرداند عدالت

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ۡمَ�ٰلُُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  ِ�َ َ�َفُرواْ لَن ُ�غۡ  �َّ
َ
ۡوَ�ُٰدُهم َوَ�ٓ  أ

َ
ِ ٱ ّمِنَ  أ ۖ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
 ُهمۡ  َوأ

 .]١٠[آل عمران:  ﴾١٠�َّارِ ٱ َوقُودُ 
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 شیخو مکدر ش هک ستین نیخورند، جز ا یم ظلم را به مانیتی اموال هک آنان نهیھرآ«
 یدرآتش یزود و به«شوند  یم معذب از عذاب نوع نیبا ا امتیو روز ق »خورند یرا م آتش

 است آمده فیشر ثی. در حد است آن یھا ھا و زبانه آتش؛ شعله فروزش »ندیدرآ فروزان
خود  یازقبرھا یدرحال از مردم یگروھ امتیدر روز ق«فرمودند:  ص خدا رسول هک

ا یشد:  سؤال شد.ک یم زبانه شانیاز دھانھا آتش یھا شعله هکشوند  یم ختهیبرانگ
 فرموده خداوند متعال هکد ینیب یا نمیستند؟ فرمودند: آکی نآنا !ص للها رسول

ِينَ ٱإِنَّ ﴿:. است َّ�  
ۡ
ۡمَ�َٰل  ُ�لُونَ يَأ

َ
 .﴾...ًماُظلۡ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱ أ

ُ ٱيُوِصيُ�ُم ﴿  ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
َكرِ  أ  ٱ َحّظِ  ِمۡثُل  لِ�َّ

ُ
�ۡ � ٓ  نثَيَۡ�ِ  نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ فَۡوَق  ءٗ فَإِن ُ�نَّ �َِسا

بََو�ۡ  ُفۚ �ِّۡص ٱ فَلََها َ�ِٰحَدةٗ  َ�نَۡت  �ن فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ 
َ
ُدُس ٱ ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  لُِ�ِّ  هِ َوِ�  لسُّ

ا تَرَ  ۚ  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ ُۥ يَُ�ن لَّمۡ  فَإِن َوَ�ٞ ۥٓ  َوَ�ٞ  �َّ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  َوَورِثَُه
َ
 ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  �ُّلُُثۚ ٱ�

ٞ إِخۡ  ُدُسۚ ٱ فَِ�ُّمِهِ  َوة ٓ  يُوِ�  َوِصيَّةٖ  دِ عۡ �َ  ِمنۢ  لسُّ وۡ  بَِها
َ
ۡ�َنآؤُُ�مۡ  َءابَآؤُُ�مۡ  َديٍۡن�  أ

َ
 تَۡدُرونَ  َ�  َو�

 ُّ�
َ
قۡ  ُهمۡ �

َ
ۚ  لَُ�مۡ  َرُب أ ِۗ ٱ ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ  َ�ۡفٗعا َ ٱإِنَّ  �َّ  .]١١[النساء:  ﴾١١اَ�َن َعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ

 للهعبدا جابربن سؤال به در پاسخ مهیرک هیآ نیا:  است آمده نزول سبب انیدر ب
 مال پرداخت در مورد عدم فرزندانش یاز عمو عیرب سعدبن زن تیاکو ش س یانصار

و  بعداز آن هی، آ مهیرک هیآ نیا هکشود  یم شد. خاطرنشان نازل آنان به پدرشان هیارث
:  است آمده فیشر ثیض) اند. در حدی(فرا راثیم علم اتی، آ سوره نیا بخش انیپا هیآ

 نیو ا است علم نصف ضیرا فراید زیدھ میز تعلین مردم را به د و آنیریرا فراگ ضیفرا«
 . ١»شود یم برداشته من امت انیاز م هک است یزیچ نیگردد و اول یم فراموش علم

 یسانک فرزندان راثیم : در باره یعنی »ندک یم مکح اوالدتان شما در حق خداوند به«
دو دختر  برابر بھره«آنھا  از »پسر را«:  هککند  می مکح نیرند، چنیم یم هکاز شما 

 باھم باشند، پس ور و اناثکذ ، یاز متوف بجا مانده فرزندان هک است یمراد حالت » است
ھا و  نهیھز نیتأم یرا مرد برایز است دختر راثیپسر دو برابر م راثی، م حالت نیدر ا

،  یزندگ فیالکت و تحمل و تجارت وحرفه شغل به دادن ، سامان خانواده یزندگ مخارج
 ، فرزندان بران راثیم انیاگر در م هک دانست دیاز دارد. باین مضاعف سھم نیا به
 آنان یماند، برا یم یالفروض) باق یبر (ذو سھم بران راثیاز م هک بودند، آنچه یورکذ

                                                 
 د.یا شویجو فقه تبکرا در  راثیمی لیتفص امکاح -١
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آنھا  اھل را به ) راثیدر م نیمع سھام( ضیفرا« : فیشر ثیحد نیا لیدل ، به است
 نیتریکنزد یماند، برا یباق ) نیمع سھام صاحبان( الفروض یذو از هک د و آنچهیبسپار

 نیا )ھا نوه( پسران نبود، فرزندان یفرزند یدارا یاما اگر متوف». وراستکمرد از ذ
آنھا  باشند و ھمراه »دختر« یمتوف ورثه ھمه »و اگر«شوند  یم صاحب را سھم
 » کماتر دوسوم آنان سھم شتر باشند، پسیب از دو تن« دختران نینباشد و ا یپسر
 راثیم دوسوم آنان سھم بودند، باز ھم فقط دو تن و اگر دختران » است« یمتوف

 مکح سوره نیاز ا هیآ نیآخر هک یخواھردو  به اسیاست؛ در ق یاز متوف بجامانده
ودو خواھر  نداشت یفرزند ی: (اگر متوف است و گفته ردهک انیآنھا را صراحتا ب راثیم

دو  ، ھرگاه نیبنابرا اند). یو راثیم دوسوم دو خواھر مستحق ، آن از خود بجا گذاشت
 ھستند. سھم نیا مستحق یاول قیطر باشند، دو دختر به هکتر دوسوم خواھر، مستحق

از پدر و  یکھر یو برا« یمتوف » هکتر نصف اوست یبرا باشد، پس یکی«دختر  »و اگر«
اگر « است مقررشده یمتوف » هیاز ارث ششم یک«بودند  زنده اگر بعد از مرگش » یمادر و

باشد  داشته یپسر انوهیشتر، یا بی تن یک،  ا اناثیور کاز ذ »باشد یفرزند یدارا یمتوف
و «) یا (نوه یفرزند پسر و نه یفرزند : نه یعنی »باشد نداشته یفرزند یمتوفاگر  یول«

 ھمراه یگرید وارث چیآنھا ھ با یعنیو انفراد،  ییتنھا به »باشند یاو پدر و مادر و وراثان
 پس«باشند:  فرزندشان دو وارث آن ا ھمسر و فقطیو شوھر،  فرزند و نوه نباشد، چون

برد. اما اگر  یگر را پدر مید دوسوم یعنی ، هیارث هیو بق » است سوم یک مادرش یبرا
 مادر فقط مستحق صورت نیوجود داشتند، در ا زین یا ھمسر متوفیبا آنھا شوھر  ھمراه

شوھر  باشد و سھم یا ھمسر ـ میشوھر  سھم ـ بعد ازپرداخت یمتوف هیارث سوم یک
 یا خواھرانی » یبرادران یو اگر متوف« است آن چھارم یک ھمسر و سھم هیارث نصف

باشند  یمتوف برادران آنان ، چه هیارث از مال »دارد سھم ششم یک باشد، مادرش داشته«
ا یبرادر،  یکشتر. اما یا بی دوتن خواھر باشند، چه یکبرادر با  یک چه و خواھرانش چه
 نیا گرداند. البته ینم محجوب کماتر سھم ششم یک به سوم یکخواھر، مادر را از  یک
 یادا ا بعد ازی،  ردهک سفارش بدان یمتوف هک است یتیوص یاز ادا پس« راثیم میتقس

ر شد کذ هک یآنان یبرا هینھا از ارثیر ایا غی،  ششم یکا ی،  سوم یکا ی،  : دوسوم یعنی » نید
بر  هک ییوامھا پرداخت و بعد از یمتوف تیوص به رد، مگر بعد از پرداختنیگ ینم تعلق
 . اوست ذمه
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و بعد  است مقدم تیبر وص وام پرداخت هکا برآنند ـ اجماع و خلف علما ـ از سلف
شود. لذا  یم میتقس بر ورثه هکتر مانده یباق هک است تیوص یو اجرا وام از پرداخت

و  پدرانتان«.  ستین اجرا رد، قابلیگ تعلق هیارث مال سوم یکاز شتر یب به هک ییایوصا
 هک رو است نی: ازا یعنی »شما سودمندترند یبرا یک دامک هکد یدان ی، شما نم فرزندانتان

 راثیم میرد و تقسک میشما تقس و فروع اصول انیدر م گونه نیرا بد راثیم أ خداوند
 ، پدران راثیم استحقاق ، در اصل تیجاھل رسوم ننمود و برخالف خود شما محول را به

 د.یبرابر گردان ھم را با و فرزندان
 ازجانب«شما  بر عھده نیمقرر و مع » است یا ضهیفر« هیآ نیدر ا مندرج امکاح نیا

 شما برنامه در حق آنچه به » است مکیح«شما  مصالح به است »دانا للها نهیی، ھر آللها
 . است ردهک یزیر

ۡزَ�ُٰجُ�مۡ  تََركَ  َما نِۡصُف  َولَُ�مۡ ﴿ 
َ
َُّهنَّ  يَُ�ن لَّمۡ  إِن أ ۚ  ل  فَلَُ�مُ  َوَ�ٞ  لَُهنَّ  َ�نَ  فَإِن َوَ�ٞ

ُ�عُ ٱ ا تََر�ۡ  لرُّ ٓ  َوِصيَّةٖ  َ�ۡعدِ  مِنۢ  َنۚ ِممَّ وۡ  يُوِصَ� بَِها
َ
ُ�عُ ٱ َولَُهنَّ  َديٖۡن�  أ ا تََر�ۡ  لرُّ  يَُ�ن لَّمۡ  إِن تُمۡ ِممَّ

ۚ  لَُّ�مۡ  ا تََر�ۡ  �ُُّمنُ ٱ فَلَُهنَّ  َوَ�ٞ  فَإِن َ�َن لَُ�مۡ  َوَ�ٞ ٓ  ونَ تُوُص  َوِصيَّةٖ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ُتم� ِممَّ وۡ  بَِها
َ
 أ

وِ  َكَ�ٰلَةً  يُورَُث  رَُجلٞ  َ�نَ  �ن َديٖۡن� 
َ
ٞ مۡ ٱ أ ة

َ
وۡ  ۥٓ َوَ�ُ  َرأ

َ
ٌخ أ

َ
ۡختٞ  أ

ُ
ُدُسۚ ٱ ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  فَلُِ�ِّ  أ  لسُّ

ْ فَإِن َ�نُوٓ    ا
َ
َ�ٓءُ  ِمن َ�ٰلَِك َ�ُهمۡ  َ�َ �ۡ أ ٓ  يُوَ�ٰ  وَِصيَّةٖ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  �ُّلُِث� ٱ ِ�  ُ�َ وۡ  بَِها

َ
 َ�ۡ�َ  َديۡنٍ  أ

 ۚ ِۗ ٱ ّمِنَ  َوِصيَّةٗ  ُمَضآّرٖ ُ ٱوَ  �َّ  .]١٢[النساء:  ﴾١٢َعلِيٌم َحلِيمٞ  �َّ
در  خطاب »باشند نداشته ی، اگر فرزند شماست شما از آن زنان راثیاز م یمیو ن«

 باشند، چه یپسرم ا فرزندانیا دختر، ی. مراد از فرزند: پسر،  است شوھران نجا متوجهیا
 باشد، شما را از آنچه یرا فرزند شانیاگر ا پس«نباشند  بر باشند چه راثیم آناز شوھر 

 باشد، نصف نداشته یفرزند زن هک ی: در صورت یعنی » است سھم چھارم یکاند  بگذاشته
 یعنیباشد ( ھم نییپا یھا ، اما با وجود فرزند ـ ھرچند در رده شوھر است از آن زن هیارث

از  پس« سھام نیا ، البته ھست زنش هیارث چھارم یکشوھر  سھمباشد) ـ  زن جهیو نت نوه

 ».دارند هک یوام« پرداخت »ایباشند،  ردهک سفارش آن به هک« است » یتیوص انجام
 زنان یو برا«:  است شده انیب نیچنشان  شوھران از زنان بردن راثیم مکاما ح

فرزند  نیا چه »دیباش نداشته ید، اگر فرزندیا شما بگذاشته از آنچه سھم چھارم یک است
 زنان یبرا صورت نیباشد، در ا یاگر شما را فرزند پس«نباشد  بر باشد، چه ارث از زنتان

 ردهک سفارش آن به هک یتیوص ید، بعد از ادایا بگذاشته از آنچه است سھم ھشتم یک
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 بدون وجود فرزند و ـ با هک یدر سھم : زن د دانستیو با » یا یبدھ ا پرداختید، یباش
موجود در عقد  : اگر زن یعنی دارد. تکمشار گر شوھرشید ـ دارد، با زنان وجود آن

 ا زنانی ، زن یاما اگر شوھر بجز و ، است یو از آن سھم نیباشد، ا یکیشوھر  احکن
ند و یکشر ـ باھم یخالف چیھ یـ ب سھم نیدر ا یو زنان باشد، ھمه داشته ھم یگرید

بر  ھم یمتوف تیو وص یدر مورد بدھ سخن شوند. یم مستحق کطور مشتر را به آن
:  اللهک »باشد اللهکبرند  یم از او ارث هک یا زنیو اگرمرد، «.  گذشت هک است یوجھ آن

ھر  اعراب هک میشو یادآور می.  یجد پدر و نه دارد، نه یفرزند نه هک است ییمتوفا
الله) کنبرد، ( راثیم یب) از وی(تعص ینسب از راه یا جدیافرزند، یپدر،  هکرا  ییمتوفا

ا پسر یا عموھا، ی،  برادران هکھستند  ییمتوفا ا زنانی ، مردان اللهک نامند، پس یم
 انیم و مناسبت است» لیلکا«الله) از ک( برند. اصل یم راثیم شانیا از شانیعموھا
 یحواشز از ین بران راثیم نیدارد، ا بر سر احاطه لیلکا هک ھمچنان هک است نیآنھا ا
 اللهک یا زنیاگر مرد  ! یباشند. آر ینم یو و فروع و از اصول داشته احاطه یبرو یمتوف

و  : مراد از برادر هک نیدارند بر ا علما اجماع »باشد داشته یا خواھریدر، و برا«باشد 
 برادران راثیم مکح ) ھستند. البتهیافی(اخ یمادر و خواھران نجا، برادرانیخواھر در ا

 )، در آخر سورهی(عالت یپدر و خواھران ) و برادرانیانی(اع یو مادر یپدر خواھرانو 
او باشد و  یبرادر مادر چه » است هکتر سھم ششم یکدو  از آنھریک  یبرا پس«د. یآ یم

تنھا باشند؛ اینکه  شرط برابرند، اما به مکح نیدر ا ور و اناثکاو و ذ یخواھر مادر چه
ا، منفرد یافیاخ ا خواھرانی،  یافیاخ :اگر برادران یعنی »بودند نیاز ا ادهیز اما اگر آنان«
 »ندیکشر باھم کماتر سوم یکدر  آنان پس«بودند  تن یکشتر از یطور مختلط، ب ا بهی
ر و کمذ انیدر م تمام یشوند، با تساو یم کرا مال هیارث سوم) یک( : فقط ثلث یعنی

 . شیخو مؤنث
 اختالف از چند وجه ورثه هیبا بق یافیاخ و خواھران برادران«د: یگو یر میثک ابن

برند.  یم راثیـ م با مادرشان یعنیبدو منسوبند ـ که  کسی : آنھا با هک نیا دارند؛ اول
برند،  ینم راثی: م هک نیا برابرند. سوم با ھم راثیآنھا در م ور و اناثک: ذ هک نیا دوم

.  یجد پدر و نه باشد، نه داشته یفرزند : نه یعنیباشد،  اللهک شانیا مرده هک گاه مگر آن
 برند. چھارم نمی راثی، م یفرزند متوف با پدر و جد و فرزند و فرزند ھمراه ، آنان نیبنابرا

آنھا  ور و اناثکشود، ھرچند ذ یشتر نمیب مال از ثلث وجه چیھ به شانیا : سھم هک نیا
 ا بعد از پرداختی شده سفارش بدان هک یتیوص ازانجام پس« البته». باشند ار ھمیبس
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 چیھ و به »نباشد رسان انیز ورثه حال به یو بدھ تیوص او در هکد یدارند و با هک یا یبدھ
 نیا باشد. مثال به را نداشته آنان به رساندن انیواضرار، قصد ز انیز از وجوه یوجھ

 یسک یا برای،  است نبوده یو بر ذمه هکند کاقرار  یزیچ به یسک یبرا هک صورت
ز یچ ورثه به رساندن انی، جز ز تیاقرار و وص نیاز ا ند و ھدفشک تیرا وص یزیچ
ند، ک تیرا وص هیارث شتر از ثلثیب ر آنانیغ یا برای وارث یا براا مطلقینباشد. یگرید

 ی، ھر اقرار نیستند. بنابراین یراض یامر نیچن و به نداده را اجازه آن ورثه هک یدر حال
 و مردود باشد؛ باطل ورثه به رساندن انیز از آن ھدف هک یتیا ھر وصی،  یارکبدھ به

 . متر از آنک و نه ثلث شود ـ نه یاجرا نم ز از آنیچ چیو ھ است
 ازگناھان تیدر وص رساندن انیز«فرمود:  هک است شده تیروا س عباس از ابن

 آن مخالف هک بندگانش یاز سو یتیھر وص پس» خدا تیوص است نیا». «است رهیبک
باشد  یسزاوارتر م یرویپ به أ خداوند تی، لذا وص است یالھ تیوص به باشد، مسبوق

 هک ییایوصا شود،ھمچون یم نار گذاشتهکباشد  آن مخالف هک ییای، وصا نیبنابرا
 از وجوه یبر وجھ ا مشتملیگر، ید یبر برخ از ورثه یبرخ دادن یبرتر متضمن

 بر اھل»  بردبار است« بران راثیم به است» و خداوند دانا« است آنان به یرسان انیز
فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیاز شما. در حد یو نادان جھالت

در  شانیا مرگ چون نند، سپسک یم عمل حق طاعت به تمام سال ، شصت یازنیمرد، «
 ».گردد یم واجبشان  برای دوزخ آتش رسانند و در اثرآن یم انیز تیرسد، در وص یم

ِۚ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ ﴿ َ ٱَوَمن يُِطِع  �َّ ٰٖت  ِخۡلهُ يُدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 نَۡ�ٰرُ ۡ�

 ۚ  .]١٣[النساء:  ﴾١٣َعِظيمُ لۡ ٱ َفۡوزُ لۡ ٱ َوَ�ٰلَِك  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
 شده نییتع ی: مرزھا یعنی » است للها حدود مقرره« امکاز اح گذشت هک »نھایا«

و  نیقوان از: است حد، عبارت . حدود: جمع ستیھا روا ن تجاوز از آن هک اوست
نند و ک عمل آن تا به است ردهک وضع بندگانش یرا برا آنھاأ  خداوند هک یامکاح

آنھا را أ  خداوند هکشود  یم اطالق یحدود بر محرمات ند. گاهیتجاوز ننما از آن
 دهینام» حدود« ، عتیدر شر نیمع ی، مجازاتھا جھت نیھم به،  است ردهک منع
 امکاز اح ر آنیوغ راثیم میدر تقس» ندک اطاعت امبرشیاز خدا و پ هکو ھر«اند.  شده

 در آن ، جاودانه است یآنھا جار از فرودست بارانیجو هکدر آورد  ییھا بھشت او را به«
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ا با یدر دن یا یابیامکو یرستگار چیھ هک » است بزرگ یابیامک ھمان نیھستند و ا
 ند.ک یتواند برابر ینم آن

َ ٱ ِص َوَمن َ�عۡ ﴿  ا نَاًرا ِخۡلهُ يُدۡ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  َعَذابٞ  َوَ�ُۥ �ِيَها َ�ِٰ�ٗ
ِه�ٞ   .]١٤[النساء:  ﴾١٤مُّ
 ر دادنییبا تغ »ندکند و از حدود مقرر او تجاوز ک یاو را نافرمان و رسوللله ا هکو ھر«

 آن در جاودانه هکدرآورد  یخداوند او را در آتش«آنھا  به عمل ا فرو گذاشتنی،  امکاح نیا

 س مسعود ابن تیروا به فیشر ثیدر حد » نندهکبار و رسوا  خفت عذاب و او راست است
 را به و آن دیریرا فراگ ) راثیم علم( فرائض«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده
 دهیز برچین و ھمانا علم ھستم یدرگذشتن یشخص را منید زیدھ میز تعلین مردم

 با ھم راثیم ضهیفر درباره دوتن هکتا بدانجا  دار خواھد گشتیھا پد خواھد شد و فتنه
 ».ندک مکح در مورد آن هکابند ی نمی را یسکاما  کنند، می دایپ اختالف

ِٰ� ٱوَ ﴿  َّ�  
ۡ
ٓ  َ�ِٰحَشةَ لۡ ٱ �ِ�َ يَأ ْ سۡ فَٱ �ُِ�مۡ مِن �َِّسا ۡر�ََعةٗ  هِنَّ َعلَيۡ  تَۡشهُِدوا

َ
ْ  فَإِن ّمِنُ�ۡمۖ  أ  َشهُِدوا

ۡمِسُكوُهنَّ 
َ
ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهنَّ  يُوتِ ۡ�ُ ٱ ِ�  فَأ ۡ ٱَح�َّ وۡ  َموُۡت ل

َ
ُ ٱ َ�َۡعَل  أ  .]١٥[النساء:  ﴾١٥لَُهنَّ َسبِيٗ�  �َّ

و  است ستیناشا : فعل فاحشه »شوند یم فاحشه بکمرت هکشما  از زنان یسانکو «
 ازمسلمانان » شیخو چھار مرد را از جنس بر آنان« است» زنا« نجا، فعلیدر ا مراد از آن

ھا  را در خانه دادند، آنان شھادت« آنان چھار مرد بر جرم »اگر د، پسیطلب گواه« عادل
د. ینک منعشان با مردم زشیو از آم »دھد انیرا پا عمرشان مرگ هک د تا آنینک محبوس

 نیھم مکح ! یشد.آر منسوخ بود، سپس اسالم در اول مکح نیا هک میشو یادآور می
 به »ندکمقرر  یراھشان  برای ا خداوندی«شوند  یھا زندان د در خانهیبا آنان هک است

ار، کزنا مرد و زن یبرا» حد« هیآ ند. و با نزولک گر نازلید یمکح در موردشاناینکه 
 رد، در خانهک یزنا م چون ، زن در آغازاسالم«د: یگو یم ب عباس ابنرد. ک ھم نیچن

ا�َِيةُ ٱ﴿شد:  نور نازل سوره هکمبار هیآ هک نیشد... تاا یم یزندان )العمر طور مادام به(  لزَّ
اِ� ٱوَ  ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا  حالت نیاز ا یراھ آنان یبرا أ خداوند بیترت نیا و به .]٢[النور:  ﴾ِ�ُ

 نیازا». شد یخورد و رھا م یانه) می(تاز شد، دره یزنا م بکمرت سکھر ، پس گشود، ازآن
حد فرمودند:  هیآ بعد از نزول ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیرو در حد

 راه آن[رد، کمقرر  یراھ آنان یخداوند برا هک قیتحق : به)را مکح نیا( د از منیریبگ«
 ) نگرفته زن هک یو مرد ردهکشوھر ن هک یزن(ر کر با بکب یزنا مجازات] : هک است نیا
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و  گرفته زن هک یمرد( بیبا ث بیث یزنا و مجازات است سال یکد یو تبع انهیصد تاز
 ».است باران و سنگ انهیصد تاز ) ردهکشوھر  هک یزن

فقھا  جمھور یرأ هک،  ستین یدیگر تبعی، د زدن انهیبعد از تاز هکھا بر آنند  یاما حنف
شوند،  یم رجم ار ـ در نزد جمھور ـ فقطکزنا متأھل مرد و زن البته.  است آن برخالف

گردد. و  یم یجار برآنانھردو  انهیو تاز د: رجمیگو یم حنبلبن . اما احمد  انهیتاز بدون
 . است نشده و منسوخ است یزنا، باق بر عمل عادل چھار شاھد مسلمان یگواھ مکح

انِ ٱوَ ﴿  َ َّ�  
ۡ
ۖ  َٔ َ�  ِمنُ�مۡ  تَِ�ٰنَِهايَأ ۡصلََحا تَابَا فَإِن اُذوُهَما

َ
ْ  َوأ ۡعرُِضوا

َ
ۗ  فَأ ٓ َ ٱ إِنَّ  َ�ۡنُهَما َ�َن  �َّ

ابٗ   .]١٦[النساء:  ﴾١٦رَِّحيًما اتَوَّ
 زنان و مردان انیاز م هک یمرد و زن : آن یعنی »نندک یزنا م هکاز شما  سکدو و آن«

و  دشان؛ با زدنیوبرنجان »دیرا آزار دھ آنان پس«گردند  یزنا م زشت عمل بکشما مرت
 یاسالم جامعه» االمر یاول« و امکح نجا متوجهیدر ا . خطاب و تشر و سرزنش خیتوب

 ـ یو به و آزار رساندن در خانه ساختنش یار، زندانکزنا زن مکدر آغاز، ح ! ی. آر است
از  »ردندک اگر توبه پس. « زندان او بود بدون آزار رساندن ارکمرد زنا مکـ بود و حھردو 

 دست آنان«و آزار  بیتعذ »از«گرفتند  شیپ یارکویکو ن »آمدند صالح و به«زنا  فعل
 هیآ از نزول ، قبل میگفت هک چنان مکح نیا » است ر مھربانیپذ خداوند توبه راید، زیبردار

 د.یگرد منسوخ آن و با نزول حد بود

َما ﴿  ِ ٱَ�َ  َ�ةُ �َّوۡ ٱإِ�َّ ِيَن َ�عۡ  �َّ وٓ ٱ َملُونَ لِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَرِ�بٖ  مِن َ�تُوُ�ونَ  ُ�مَّ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  ءَ لسُّ
ُ
 فَأ

ُ ٱ َ�ُتوُب  ُ ٱ َوَ�نَ  ِهۡمۗ َعلَيۡ  �َّ  .]١٧[النساء:  ﴾١٧اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ
 خود بر یتعال : حق یعنی » است الزم للهبر ا توبه قبول وعده هک ستین نیجز ا«

ارشوند ـ ک توبه شیسو به را ـ چنانچه ارانک توبه توبه هک دهیگردان واجب شتنیخو
 یبر خدا ، عقال توبه رفتنیپذ هک است نیرد و از آنھا درگذرد، اما اعتقاد ما بر ایبپذ

 جھالت یاز رو هک است یسانک یتنھا برا« توبه رشیپذ . البته ستین واجب متعال

 شناختن عدم نجا:یا در مراد از جھالت »شوند یم« : گناھان یعنی » یستیناشا بکمرت
 ابکارت هک است یآلود گناه عمل ابکدر ارت یشرم یو ب یسرکسب هک، بل ستین گناه

 فوران ، در ھنگام یسرکسب حالت نیا باشد. البته یخردمند نم شخص سزاوار شأن آن
 هک سکھر«د: یگو یم ب عباس ابن ید. ولیآ ید میپد بر انسان خشم ا فورانی،  شھوت

،  ستیار ناشاک ابکرا ارتیز است و جاھل شود، او قطعا نادان یم یستیناشا عمل بکمرت



 ۳۹۷ سوره نساء

 سپس«شوند  یم گناه بکمرت هک یسرکسب جاھالن آن ! یآر». اوست خود اثر جھالت

 ثیحد در »ردیپذ یرا م شان خداوند توبه هکآنانند « ازگناھانشان »نندک یم توبه یزود به
و  مرگ غرغره در حال هک یرا ـ مادام بنده ا خداوند توبهقیتحق:« است آمده فیشر

 ردنک ؛ توبهیکنزد یدر زمان ردنک ، مراد از توبه نیبنابرا». ردیپذ ینباشد ـ م ندنک جان
از  الموت) ک: (مل یعنی،  مرگ فرشته مشاھده تا ھنگام گناه ابکارت انیم یزمان درفاصله

 یرو امور از ھمهدر  پس » است مکیح یو خداوند دانا«.  ار استک توبه شخص یسو
 کند. می مکح یو فرزانگ ییدانا

ِيَن َ�عۡ  �َةُ �َّوۡ ٱ َسِت َولَيۡ ﴿  ّ�ِ ٱ َملُونَ لِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ قَاَل إِّ�ِ  َموُۡت ل

ِينَ ٱَوَ�  �نَ لۡ ٱ ُت ُ�بۡ  ۚ  َ�ُموتُوَن وَُهمۡ  �َّ اٌر ْوَ�ٰٓ�َِك  ُكفَّ
ُ
ۡ�َتۡدنَا أ

َ
ِ�ٗما َعَذابًا لَُهمۡ  أ

َ
 .]١٨[النساء:  ﴾١٨أ

از  یکی مرگ هک یتا وقتکنند  می گناه هک ستین یسانک یبرا توبه قبول و وعده«
 زنده به یدیام چیرد و ھیم یا مگر حتمیحاال د هکداند  یم هک یا گونه به »در رسد آنان

 توبه نیا هک » ردمک توبه نونکد: ایگو یم« ھنگام نیو در آخر است نمانده یباق ماندنش
 یسانکرا یز »رندیم یفر مک درحال هک یسانک ز توبهیو ن«ندارد  یو حال به یسود چیھ
 آن ھمانند عدم شانیا درحق ندارند و وجود آن یا رند، اساسا توبهیم یفر مکبر  هک

 یجزا به » میا ساخته آماده کدردنا یعذاب« گروهھردو  ی: برا یعنی » نانیا یبرا« است
 . آنان گناھان

 اند: گفته امکاح انیعلما در ب
 . است فرض بر مؤمنان امت اتفاق به از گناه توبه -۱
 . ز استی، جا یگرید در گناه دادن با ادامه ، ھمراه یاز گناھ توبه -۲
 توبه شود، نه یم رفتهی، پذ است شانیا ناظر بر احوال هیدو آ نیا هک یسانک توبه -۳

 . امتیافر در قک توبه احتضار و نه محتضر در حال شخص

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َ� َ�ِلُّ لَُ�مۡ  �َّ ن َءاَمُنوا

َ
ْ  أ ٓ ٱ تَرِثُوا ۖ َكرۡ  ءَ لنَِّسا ْ  َ�ۡعُضلُوُهنَّ  َوَ�  ٗها  ِ�َۡذَهُبوا

ٓ  بَِبۡعِض  ٓ  َءاتَيۡتُُموُهنَّ  َما ن إِ�َّ
َ
�ِ�َ  أ

ۡ
�  بَِ�ِٰحَشةٖ  يَأ َبّيَِنةٖ وُهنَّ  مُّ ۡ بِٱ وََ�ِ�ُ  فَإِن َمۡعُروِف� ل

ن َ�َعَ�ٰٓ  ُتُموُهنَّ َكرِهۡ 
َ
ْ  أ ُ ٱ َوَ�ۡجَعَل  ا ٔٗ َشۡ�  تَۡ�رَُهوا  .]١٩[النساء:  ﴾١٩َكثِٗ�� ��ِيهِ َخۡ�ٗ  �َّ

 ارث به لشانیم را برخالف زنان هک ستیشما روا ن ید، برایا آورده مانیا هک یسانک یا«
و  گرفته شیخو یبرا ارث قیرا از طر آنان هک ستین شما حالل ی: برا یعنی »دیبر

 شانیھا نفس به شما از خودشان هکپندار  نید، با ایگردان دشانیو مق محبوس
د یبا لذا شما کنند، می ردند وک یم نیچن تیجاھل اھل هک د، چنانیتر ھست حق یذ
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 یایاول یا ای ! شوھران یا »زیو ن«شود  برده ارث به هک ستین ییاالک زن هکد یبدان
ر از یغ یگریباداینکه  از »دینک رامنع شانیا« هک ستین شما حالل ی! برا یشوھر متوف

 رند ـ از آنیم یم هک یرا ـ ھنگام شانیا راثید میبتوان منع نینند تا با اک ما ازدواجش
 ردهک استفاده شانیا مھر گرفتن بازپس یفشار برا لهیوس نید از ایا بتوانید، یخود ساز

 د.یبدھ ازدواج اجازه شانیا به گاه و آن
مرد  چون هکبود  نیبر ا تیجاھل اھل و عادت رسم«ند: یگو یو ابومجلز م یزھر

گر از ید یکیا ی،  زن رآنیمرد از غ ، پسر آن گذاشت یبجا م یمرد و از خود ھمسر یم
و از  از خود زن زن آن ار بهک نیافگند و با ا یرا بر او م شیخو ، جامه یو ینسب انیکنزد
 ب عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیز در بین یبخار». شد یتر م حق یذ شیایاول

مرد،  یمرد م چون هک بود نیبر ا تیجاھل اھل رسم«فرمود:  هک است ردهک تیروا
 از آنان یکیاگر  شدند، پس یم یسزاوارتر تلق یو (تصاحب) زن به یمتوف یایاول
دادند  یم یزن به یگرید خواستند، او را به یو اگرم گرفت یم احکن ، او را به خواست یم

 میتصم ھرحال؛ آنھا به به دادند، پس ینم احکن خواستند، او را اصالبه ینم و اگر ھم
 س عباس گر از ابنید یتیدر روا». سزاوارتر بودند تر و حق یذ یو درباره یریگ

 او را به شیشوھر متوفا یکنزد از بستگان یکیبود،  یم بایز زن اگر آن: « است آمده
تا  داشت یم شیبود، او را در بند خو یبا میو ناز واگر زشت گرفت یم شیخو احکن

 یآزاد ند و در قبالکد یخود را بازخر هک داشت یا اورا وامیرد، یرابگ راثشیرد و میبم
:  است شده اضافه یبخار تیدر روا». ردک یم شیو رھا گرفت یم یا هیاز اوفد یو
 ثمن : آنھا مھر را ھمچون هک نیا مطلب حاصل». شد نازل مهیرک هیآ نیا هکبود  ھمان«

 آوردند. یم حساب به زن یبرا ییوبھا
از ومھر را  »دیآر دست د، بهیا داده آنان را به از آنچه یتا بخش«د ینکار را نک نیا ! یآر
 یارکآش یارکزشت بکمرت هک مگر آن«د یدر بر به و از چنگشان گرفته بازپس آنان

 انکام نیشوھر ا : فقط یعنی.  یو انیکنزد نه استشوھر  استثنا مخصوص نیا »شوند
د: یگو یم ابوقالبه باشد. داشته رانهیسختگ یخود روش شهیفسادپ زن با هکرا دارد 

 و در معاشرت رسانده انیز او به هک ستین کیبا زنا شد، پس بکمرت شخص زن ھرگاه«
 یو یبرا شیخو از مھر هک ر فشار و آزار بگذارد تاآنیرد و او را زیبگ سخت یبر و

:  اند: مراد از (فاحشه گفته یجمع ».بازستاند هیفد یاز واینکه  یعنیدرگذرد. 
ر یجر . اما ابن با شوھر است یو یوناسازگار زن ی، بدزبان مهیرک هی) در آیارکزشت
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و  ی، بدزبان یزنا، ناسازگار و شامل است (فاحشه) عام لمهک هک است ا برآنحیترج
 : به یعنی »دینک یزندگان دهیپسند وجه به و با زنان«شود  یم ھمه دست نیاز ا یاعمال

 شده؛ چون شناخته دهی، پسند زن خانواده انیو درم عتیدر شر هک یا وهیش آن
 نیا . البته یگذران در شب آنان حق و دادن طوردرست به بر آنان ، انفاق یخوشرفتار

،  نیبنابرا است دهیگردان حاللأل  یخدا هک است یامور مربند ھمانکدر  یمعن
 . ستین محرمات ابکدر ارت آنان گذاشتن آزاد یمعن به با زنان یخوشرفتار

وانا  الهله م��خ م��خ«فرمودند:  ص رمکا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد
 شما ھستم نیبھتر و من اش خانواده یبرا شماست نیشما، بھتر نیبھتر« .» اله� م��خ

،  از اسباب یسبب به »دیندار دوست«را  : زنانتان یعنی »را و اگر آنان«. »ام خانواده یبرا
 ییباکید و شینکصبر  دیبا باشند، پس شده یا ناسازگاری،  یارکبد بکمرت هک آن یب

د و یبدار را ناخوش یزیچ بسا را چهیز«د ینکن شتاب از آنان د و در امر جداشدنیورز
ا یدن و به صحبت استمرار ومداومت لیاز قب »باشد نھاده یاریر بسیخ خداوند در آن

 فیشر ثیدر حد هک د. چنانیندار دوستش هک یزن از آن ستهیو شا صالح فرزندان آمدن
و رفتار،  لیو شما لکرا اگر از نظر شیز نورزد نفرت مؤمنه از زن مرد مؤمن: « است آمده

 ».گردد یراض یگر ازوید یبسا از بعد پسندد، چه یاو را نم

َرد�ُّمُ  �نۡ ﴿ 
َ
َ�نَ  جٖ َزوۡ  تِۡبَداَل سۡ ٱ أ ْ  فََ�  قِنَطاٗر� إِۡحَدٮُٰهنَّ  َوَءاتَۡيُتمۡ  َزۡوٖج  مَّ ُخُذوا

ۡ
 ِمۡنهُ  تَأ

ۚ  ًٔ َشۡ�  ُخُذونَُهۥ ا
ۡ
تَأ

َ
بِيٗنا ٗماثۡ � َ�ٰٗناُ�هۡ  �  .]٢٠[النساء:  ﴾٢٠مُّ

خود  نیشیپ زن یعنیگر، ید » یھمسر نیرا جانش«د یجد » ید ھمسریو اگر خواست«
طال  رطل . قنطار: صد هیا ھدیمھر،  عنوان به» دیباش داده یاز آنھا قنطار یکی د و بهینک«

 : اگر مرد، زن یعنی »دیرینگ از او پس یزیچ پس« است میلو و نکیدو  و ھر رطل است
و  یارکبد زهیانگ به طالق هک آن یداد، ب او طالق به یلیم یب یرا از رو شیخو

 هکرا  از آنچه یزیچ هک ستین مرد حالل یبرا صورت نیدر ا باشد، پس یو یناسازگار
 یو تعد ستم را به ا آنیآ« ردیبگ ، از او بازپس است داده هیا ھدیمھر  عنوان او به به

 یو دروغ : ستم ؟ بھتان مردان یا »دیریگ یم« واضح یو حرام ناحق : به یعنی »ارکآش
و  ، حرام کش بدون نیا هکگرداند،  زده رتیو ح را مبھوت یمورد تعد طرف هک است
 . است بزرگ یگناھ
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ُخُذونَُهۥ َف َوَ�يۡ ﴿ 
ۡ
فَۡ�ٰ  َوقَدۡ  تَأ

َ
َخۡذنَ  َ�ۡعٖض  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُ�مۡ  أ

َ
 ّمِيَ�ًٰقا مِنُ�م َوأ

 .]٢١[النساء:  ﴾٢١َغلِيٗظا
 از هک با آن« ار استکار بعد از انکد انیر، مفیتعب نیا »دیستان یرا م آن و چگونه«

 حق یول ، است یجنس افضاء: مقاربت«د: یگو یم س عباس ابن ؟»دیا گرفته امکگر ید یک
 »و«». اموزدیبرتر راب یادب مسلمانان به هک آن یرد، براکاد ی هیناک به از آن یتعال

 مکمح یاز شما عھد زنان«که  حالی د، دریستان یم را باز پس هیا ھدیمھر  از زنان چگونه
 نیرومندتریرا با ن مرد و زن هک ی، عقد است احکعھد، ھمانا عقد ن نیا هک ؟»اند گرفته
اگر مرد بعد  پس کند. می جادیآنھا ا انیرا م تعھدات نیتر یو قو وند دادهیپ ھم به رابطه

و  است شیمھر خو لک مستحق رد، زنک یشرع ا خلوتی مقاربت ، با زنش احکاز عقد ن
 هک ی، مگر در حالت است حرام دادنش طالق در صورت یاز و یزیچ بر شوھر، گرفتن

و  . در نزد احناف گذشت آن انیب هک باشد ـ چنان شده یا ناسازگاریزنا،  بکمرت زن
 هکھا بر آنند  کیھا و مال یگردد، اما شافع یم ثابت» حهیصح خلوت«ھا، مھر با  یحنبل

 . خلوت صرف به شود نه یم مقرر وثابت مھر با مقاربت
 دارد: دکیو تأ حیتصر زنان مسلم از حقوق بر چھار حق فوق اتیآاینکه  خالصه
 . زنان بردن ارث به میتحر -۱
 . طالق وقوع مجدد در صورت از ازدواج زن از ممانعت ینھ -۲
 . دهیو و پسندیکن وهیش به از معاشرت یدر برخوردار زن حق -۳
 . املکطور  به شیخو هیمھر افتیدر در زن حق -۴

ْ َما نََ�َح ﴿  ٓ َوَ� تَنِكُحوا ٓ ٱ ّمِنَ  ؤُُ�مَءابَا  َ�َن َ�ِٰحَشةٗ  إِنَُّهۥ َسلََفۚ  إِ�َّ َما قَدۡ  ءِ لّنَِسا
 .]٢٢[النساء:  ﴾٢٢َسبِيً�  وََسآءَ  َوَمۡقٗتا

 مردند، یم پدران چون هکبود  جیرا تی: در جاھل است آمده نزول سبب انیدر ب
 آوردند، پس یدرم شیخو احکن را به پدرانشان بودند، زنان ر زنانشانیاز غ هک یفرزندان

 به »دینکن اند، ازدواج درآورده خود ازدواج را به آنان پدرانتان هک یو با زنان«شد:  نازل
 عادت از آن ید نھیمف جمله نیا . پدرانتان و بزرگداشت و احترام رامتک تیرعا جھت
 هک » است داده رخ« هیآ نیا از نزول قبل » در گذشته هک مگر آنچه« است تیجاھل زشت

باشد و  یو منفور م ستیار ناشاک نیھمانا ا«ند ک ینم مؤاخذه شمارا بر آن أ خداوند
 ». است یبدراھ
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داد  یم خود را طالق ا زنیمرد  یپدر م پدر را ـ چنانچه پسر با زن احک، ن تیدر جاھل
 ار از نظرصاحبانک نیرا ایدند زینام یو منفور م مبغوض احکن یعنی» مقت« احکـ ن

 اجماع ر(آباء: پدران)، بهی. تعب است و روش رسم نیمنفور و ناپسند و بدتر خرد، سخت
 رد.یگ یز در بر میھا) را ن علما؛ اجداد (پدر بزرگ

َ�ُٰتُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ُحّرَِمۡت ﴿  مَّ
ُ
َخَ�ٰتُُ�مۡ  َوَ�َناتُُ�مۡ  أ

َ
ٰتُُ�مۡ  َوأ  َوَ�َناُت  َوَ�َٰ�ُٰتُ�مۡ  وََع�َّ

 ٱ
َ
 ٱَوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
َ�ُٰتُ�ُم  ۡختِ ۡ� مَّ

ُ
ِٰ�ٓ ٱَوأ َّ� �

َ
َخَ�ٰتُُ�م َضۡعَنُ�مۡ أ

َ
َ�َٰعةِ ٱ ّمِنَ  َوأ َ�ُٰت  لرَّ مَّ

ُ
َوأ

 ٓ �ُِبُ�مُ  �ُِ�مۡ �َِسا ِٰ� ٱ َوَرَ�ٰٓ َّ�  ٓ ِٰ� ٱ �ُِ�مُ ِ� ُحُجورُِ�م ّمِن �َِّسا  لَّمۡ  فَإِن بِِهنَّ  ُتمَدَخلۡ  �َّ
 ْ ۡ�َنآ�ُِ�مُ  وََحَ�ٰٓ�ُِل  َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  فََ�  بِِهنَّ  َدَخۡلُتم تَُ�ونُوا

َ
ِينَ ٱ � ۡصَ�ٰبُِ�مۡ  ِمنۡ  �َّ

َ
ن أ

َ
 َوأ

 ْ  ٱ َ�ۡ�َ  َ�َۡمُعوا
ُ
َ ٱ نَّ إِ  َسلََفۗ  إِ�َّ َما قَدۡ  ۡخَتۡ�ِ ۡ�  .]٢٣[النساء:  ﴾٢٣رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  �َّ

 یوندھایپبه وسیله  و محارم یرضاع ، محارم ینسب محارم میتحر هیه؛ آیآ نیا
 نسب در گروه بر شما ھفت«فرمود:  س عباس ابن هک ، چنان ) استی(سبب یشاوندیخو

 ».ردک را تالوت هیآ نیا . سپس است شده حرام یشاوندیو خو
 شامل . لفظ (مادران)، آنان گرفتن احکن : به یعنی » است شده حرام بر شما مادرانتان«

ز یباشند ـ ن داشتهباالتر قرار  یھا ـ ھرچند در مرتبه یو مادر یپدر مادر بزرگان
 است شده بر شما حرام »و«باشند.  یم شخص آنھا مادران را ھمهیشود ز یم
 یھا مرتبه درھرچند  شود، یم ھم فرزندان دختران : شامل دختران » دخترانتان«
 شخص پسران از دختران آن ھا)، چه جهیھا و نت نوه باشند (چون قرار داشته یتر نییپا

 احکحنبل) ن واحمدبن ک، مال فهی. جمھور فقھا (ابوحن یو از دختران باشند و چه
 حرام ی، بر و است شده متولد ی) وی(من نطفه از آب هک اش یدختر زنا را بر پدر زان

بر شما  »و«باشد.  یم حرامزاده هک، ھرچند  است یدختر و واقع ز دریرا او نیدانند ز یم
)، یو مادر ی(پدر یانیاع خواھران شامل:  خواھران»  خواھرانتان« است شده حرام

 شود. یم )، ھمهی(پدر یعالت ) و خواھرانی(مادر یافیاخ خواھران
،  پدرتان خواھر هک است یھر زن : اسم عمه » تانیھا عمه« است شده برشما حرام »و«

خواھر پدر مادر  و آن مادر است از جھت عمه یباشد. گاھ از اجدادتان یکیا خواھر ی
خواھر  هک است یھر زن : اسم خاله » تانیھا خاله« است شده بر شما حرام »و«باشد.  یم

 و آن پدر است از جھت خاله یباشد. گاھ تانیھا از مادربزرگ یکیا خواھر ی،  مادرتان
 دختر برادر: اسم »برادر دختران« است شده برشما حرام »و«باشد.  یخواھر مادر پدر م
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 والدت ا نسبتی،  میمباشر و مستق والدت او نسبتبرادر شما با  هک است یھر مؤنث
 شده برشما حرام »و«خود دور باشد.  درمراتب باشد، ھرچند ھم داشته یا باالواسطه

 خواھر شما با او نسبت هک است یھر مؤنث دخترخواھر: اسم »خواھر دختران« است
 باشد. خود دور ھم باشد، ھرچند در مرتبه داشته یا بالواسطه ای میمستق والدت

 دوره در طول »اند ر دادهیشما را ش هکشما  مادران آن« است شده برشما حرام »و«
شود. در  ینم میتحر سبب یاز زن رخوردنی، ش مدت . اما بعد از آن یرخوارگیش دوساله

 نیدر ب مسئله ، اما است د شدهیمق مرتبه پنج به رخوردنیتعداد ش حیصح ثیاحاد
 ردادنیبار ش پنج متر ازک به میتحر هکھا بر آنند  یشافع:  است مورداختالف مذاھب

،  میتحر در اثبات کاند رخوردنیش هکھا برآنند  کیو مال شود، اما احناف ینم ثابت
 هکھا بر آنند  یشترنباشد. و حنبلیب قطره یکھرچند  ، ار استیبس رخوردنیش ھمچون

 خواھران« است شده حرامبرشما  »و«گرداند.  ینم حرام ردادنیبار ش متر از سهک
 ر خوردهیش زن یک با او از پستان یطفل هک است ی: دختر یخواھر رضاع »شما یرضاع

را  ردھندهیش قرار داد و زن نسب منزله را به یرخوارگیشأل  ی، خدا نیباشد. بنابرا
و پدر و مادر  است یو یردھنده؛ پدر رضاعیرو، شوھر ش نیاز ا د،ینام »رخواریش«مادر 

 شوھر زن یبرا هک یو ھر فرزند یو و خواھر او؛ عمه یو مادربزرگ و پدربزرگاو؛ 
 رخوردنیاز ش قبل باشد ـ چه ردهیش زن ر آنیمتولد گردد، ھرچند از غ ردھندهیش

ھستند و مادر  یو و خواھران برادران ـ ھمه بعد از آن باشد و چه او متولدشده
 زن آن یبراکه  کسی و ھر آن یو خاله و خواھرش است یو ، مادربزرگ ردهیش زن

ھستند و ھر  یو یو مادر یپدر و خواھران د، برادرانیا آیدن شوھر به نیاز ھم
 و خواھران برادران مکشوھر متولد شود؛ ح ر آنیاز غ ردهیش زن یبرا هک یسک آن

 را دارند. یو یمادر
 و عبارتند از: مادرزن هک » زنانتان مادران« است شده بر شما حرام »و«

شما  بر »و«شوند  یم دختر، بر شوھر حرام احکمجرد عقد ن به هکاو،  یھا مادربزرگ
 نار شماپرورشکدر  هک« تانی: دختراندرھا یعنی » زنانتان دختران« است شده حرام

 تحت هک است ی: دختر بهیرب »دیا ھمبستر شده با آنان هک زنانتان آن اند ـ از بطن افتهی
 و پرورش تیترب شود. البته یم تی(شوھر مادر) ترب یناپدر یو سرپرست تیرعا

 هک یھنگام دختر زن رایز ستیمعتبر ن یو میجمھور ـ در تحر دختراندر ـ بنا بر قول
 آن هک نیشود، ولوا یم حرام یند، بر وک(مقاربت)  یجنس زشیآم شوھر با مادرش
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نجا، یدر ا پرورشو  تید تربیق باشد، لذا نشده ھم تیترب شیخو یناپدر دختر در خانه
اگر با  پس« ستین یدخل چی، ھ میتحر را در اصل و لذا آن شده انیب عرف بنا بر غالب

بر شما  دختر اندرانتان احک: در ن یعنی » ستین ید، بر شما گناھیا آنھا ھمبستر نشده
 د.یباش از آنھا جدا شده مادرانشان با از ھمبسترشدن ، اگر قبل ستین یگناھ

 احکرا ن مادران«:  هکاند  ردهکرا استنباط  یشرع قاعده نیا هیآ نیعلما از ھم
 هک یسبب ر محرماتیاما در سا ».گرداند یم حرام با مادران را مقاربت ، و دختران دختران

 نی، ا مرد با زن احکمجرد عقد ن به هک د گفتی، با پسر و مادرزن پدر، زن عبارتند از: زن
 باشد. ردهکن یجنس زشیآم شیخو با زن ھم اگر یشوند، حت یم حرام یبر و گروه
عقد  مجرد به پسرانتان : زنان یعنی » پسرانتان زنان« است شده برشما حرام »و«

 ھم مقاربت با آنان فرزندانتان هکشوند، ھرچند  یم ، بر شما حرام با آنان پسرانتان احکن
شما  از پشت هک«باشند:  ی، فرزندان فرزندان نیااینکه  باشند، اما مشروط بر ردهکن

 از پشت هکشما  یھا پسرخوانده زنان شما نباشند، پس یھا : پسرخوانده یعنی »باشند
 بود. مرسوم تیجاھل در هک آنچه خالف ستند، برین رشما ھستند، بر شما حرامیغ

با  : ازدواج یعنی »دو خواھر انید مینک جمع هک نیا« است شده بر شما حرام »و«
 شده شما حرام د، بریجدا شو ا مرگشی دادن با طالق یاز و هک از آن شیپ خواھرزنتان

و  زن انیم ای،  یو و خاله زن انیا می،  یو و عمه زن انیم نمودن جمع نی. ھمچن است
: ھر  است نیموردا نیدر ا یلک قاعده . البته است حرام یا دختر خواھر ویدختر برادر 

 یگرید آن احکن م؛ینک ر فرضکمذ را از آنھا یکیاگر  هک یقرابت یدارا دو زن آن
 گاه تا آن حرمت نیا و است حرام احکآنھا در ن انیم ردنک باشد، جمع حرام شیبرا
:  یعنی » است گذشته مگر آنچه«دو در عقد مرد باشد.  از آن یکی هکماند  یم یباق

 باشد، شما را گذشته میتحر از نزول قبل حرام یھا احکن نیاز ا هک بر آنچه أ خداوند
:  یتعال حق فرموده یمعنا هک نیدارند برا اجماع نیمسلم نیند. ھمچنک ینم مؤاخذه

  َعلَۡيُ�مۡ  ُحّرَِمۡت ﴿
ُ
َ�ٰتُُ�مۡ أ  ، چه گروه نیبا ا یجنس عمل هک است نی، ا هیتا آخر آ ﴾...مَّ

ھردو  و است ) حرامیبردگ قیاز طر ک(تمل نیمی کمل قیاز طر و چه احکن قیاز طر
 . است یو جار یسار گروهھردو  در حرمت نیو ا استبرابر  باھم حرمت

 عبارتند از: هککند  می داللت از نسب سک ھفت میبر تحر مهیرک هیآ پس
 باشند. باالتر قرار داشته یھا در مرتبه هکھا، ھرچند  مادر و مادر بزرگ -۱
 باشند. تر قرار داشته نییپا یھا در مرتبه هک، ھرچند  فرزندان دختر و دختران -۲
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 خواھر. -۳
 . عمه -۴
 . خاله -۵
 دختر برادر. -۶
 دختر خواھر. -۷

 از: عبارتند هکدارد،  ز داللتین ر نسبیاز غ سک شش میبر تحر مهیرک هیآ هک چنان
 . یمادر رضاع -۱
 . ردهیش زن و فروع اصول تمام است . و مانند آن یخواھر رضاع -۲
 . است گرفته انجام مقاربت با مادرانشان هک یزنان دختران -۳
 . پسران زنان -۴
 ای،  یو و خاله زن انیا می،  یو و عمه زن انیا میدو خواھر،  انیم ردنک جمع -۵

 .١ یو دختر برادر و دختر خواھر و زن انیم
،  است ھا گذشته میتحر نیا از ابالغ را قبل و آنچه » است خداوند آمرزنده گمان یب«

 هک ساخته را بر شما حرام یسانکرا فقط یبر شما ز » است مھربان«آمرزد  یبر شما م
 هکوجود دارد  یا بالغه یھا متکآنھا ح میو در تحر شماست یبرا یآنھا رحمت میتحر

 د.یشو یمند م د و بھرهیاز آنھا مستف شیخو ا و آخرتیدر دن

ۡ َوٱ﴿  ٓ ٱِمَن  ُمۡحَصَ�ُٰت ل يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ  إِ�َّ َما َملََكۡت  ءِ لنَِّسا
َ
ِ ٱ كَِ�َٰب  � ِحلَّ  ُ�مۚۡ َعلَيۡ  �َّ

ُ
 َوأ

ا لَُ�م ن َ�ٰلُِ�مۡ  َوَرآءَ  مَّ
َ
ْ  أ ۡمَ�ٰلُِ�م تَبۡتَُغوا

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ  ۦبِهِ  ُتمعۡ َتۡمتَ سۡ ٱ َ�َما ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ  �ُّ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ 
ُ
ۚ  أ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  بِهِۦ تََ�َٰضۡيُتم �ِيَما َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

� لۡ ٱ َ ٱإِنَّ  َفرِ�َضةِ  .]٢٤[النساء:  ﴾٢٤اَ�َن َعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ
 شیخو شوھر ریغ یشوھردار برا زن پس » است شده شوھردار بر شما حرام و زنان«

 یاستثنا به« شود یاو سپر جدا گردد و عده شیاز شوھر خواینکه  ، مگر ستین حالل

ر یاس دارحرب از نیمی کمل به هکرا  یزانینک:  یعنی »دیا شده آنان کمال هک یزنان
 در دار حربشان  شوھران باشند و داشته شوھر ھم در دارحرب هکد ـ ھرچند یا ردهک

                                                 
 .دییبجو فقهی تابھاکرا در  محرمات امکاح لیتفص -١
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 ییجو امکرد، ک یداریخر را یز شوھردارینک یباشند ـ بر شما حاللند، اما اگر مرد
 جدا گردد. یاز و شوھرشاینکه  ، مگر ستین حالل شیز براینک از آن یجنس

 نیا«د: یفرما یرد، مک یرا معرف یو سبب ینسب محرمات یتعال حق هک بعد از آن
 هک یالزم است یمکح نی: ا یعنی » است بر شما مقرر شده هک است یالھ ضهیفر
 عتیشر د و بهینرو رونیب ی، از حدود مقرر و ، پس ستیروا ن یسکبر  آن ردادنییتغ
،  است حالل« ر شدکذ اتیآ نیدر ا هک»  محرمات نیا یو بر شما سوا«د یبند باشیپا یو
از  هیمھر دادن با هک است : بر شما حالل یعنی » شیخو اموال د بهینک احکن طلب هک

آنھا را بر  أ خداوند هکد ینک را طلب یزانینکا ی با زنان ، ازدواج شیخو حالل اموال
 د.ینک راطلب حرام شیخو و مبادا با اموال است دهیگردان شما حالل

ند ک ینم دایپ مھر صحت جز به احکن هک است بر آن لی، دل مقام نیدر ا» اموال«ر کذ
 احکن طلب ! یگردد. آر یم نشود، مھر واجب برده عقد از مھر نام و ھرچند در ھنگام

 : نه یعنی » رانان شھوت نه«زنا  به شدن از آلوده » نانک طلب عفت« شیخو اموال د بهینک
:  . مسافح است در حرام فروافتادناز  نفس و نگھداشت یطلب : عفت . احصان نندگانکزنا

ھمانا  هک،  آن حیصح گاهیر جایدر غ یمن آب ختنیاز: ر است عبارت ، سفح است از سفح
در  باشد، نه د در حاللیبا شما با اموالتان احکن : طلب یعنیباشد.  زن حالل فرج

 زشیو آم : با جماع یعنی»دیگرفت ازاو بھره هک از زنان یسک پس« و حرام یارکزنا
 به ھم با بر آن هک »را مھرشان پس«د ی، از اوبرخوردار شد یشرع احکن لهیوس به یجنس

 از جانب زنان ی: مھر برا یعنی» دیبدھ آنان به یا ضهیفر عنوان به«د یبود دهیرس توافق
 از آنان هکھستند  ی، زنان مهیرک هیاند: مراد آ گفته ی. بعض است مقررشده متعال یخدا
 مشروع در صدر اسالم متعه احکن هک میشو یادآور میشود.  یم گرفته بھره متعه احکبا ن

 س یاز عل و مسلم یبخار تیروا به فیشر ثیدر حد هک شد. چنان منسوخ بود وسپس
 گوشت و از خوردن متعه احکبر از نیدر روز خ ص خدا رسول«فرمود:  هک است آمده

 توافق به گر بعد از مھر مقررید یکبا  هک و بر شما در آنچه«». ردندک ی، نھ یاھل خران

 تیمھر، با رضا ردنکبعد از مقرر و شوھران : اگر شما زنان یعنی » ستین ید گناھیدیرس
از مقدار  هکحاضر شود  زن ، چه ستیبر شما ن کید، باینک مکا یاد یگر مھر را زید یک

رد یبگ میشوھر تصم و چه ببخشد شیشوھر خو را به آن لکا ید، ینما مک شیمھر خو
 گسستن ا از ھمی،  ادامه درباره هک یمیتصم ا ھرگونهید و یفزایب بر مقدار مھر زن هک

 متکح دانا و صاحب » است مکیح یدانا للها نهیھر آ«د یریبگ شیخو ییزناشو یزندگ



  تفسیر انوار القرآن  ۴۰۶

و از  است دهیگردان مشروع شیخو خلق یبرا هک یامکو در اح دهیآفر هک در آنچه است
 یو خوشبخت نسل یھا، بقا حفظ نسب سبب هک احکعقد ن به مربوط امکدر اح جمله

 شود. یو مرد م زن
 : است ار رفتهک به یمعن سه به میرک (محصنات) در قرآن هک ر استکذ قابل

 . هیآ نیر ھمیشوھردار ـ نظ زنان -۱
 ».۴نور/« دامنکپا زنان -۲
 ).یبعد هیآزاد (آ زنان -۳

ن َطۡوً�  مِنُ�مۡ  �َۡستَِطعۡ  َوَمن لَّمۡ ﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ ُمۡحَصَ�ِٰت ل ا  ُمۡؤمَِ�ِٰت ل فَِمن مَّ

يَۡ�ٰنُُ�م َملََكۡت 
َ
ۡ ٱ َ�تََ�ٰتُِ�مُ  ّمِن � ُ ٱوَ  ُمۡؤمَِ�ِٰت� ل عۡ  �َّ

َ
 ّمِنۢ  َ�ۡعُضُ�م �ِإِيَ�ٰنُِ�م�  لَمُ أ

ۡهلِهِنَّ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ فَٱ َ�ۡعٖض� 
َ
ِ  َوَءاتُوُهنَّ  أ ُجوَرُهنَّ ب

ُ
ۡ ٱأ  ۡ�َ �َ  َصَ�ٍٰت ُ�ۡ  َمۡعُروِف ل

فَِ�ٰٖت  خۡ  ُمتَِّخَ�ٰتِ  َوَ�  ُمَ�ٰ
َ
ٓ  َداٖن� أ ا ۡحِصنَّ  فَإِذَ

ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  أ

َ
 َما نِۡصُف  َ�َعلَيۡهِنَّ  بَِ�ِٰحَشةٖ  �

ۡ ٱ َ�َ  ن مِنُ�مۚۡ  َعنََت لۡ ٱ َخِ�َ  َ�ٰلَِك لَِمنۡ  َعَذاِب� لۡ ٱمَِن  ُمۡحَصَ�ِٰت ل
َ
ْ تَۡصِ�ُ  َوأ  َخۡ�ٞ  وا

ُ َوٱ لَُّ�ۡمۗ   .]٢٥[النساء:  ﴾٢٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
به وسیله  » هکباشد  نداشته« یمال اناتکو ام یی: توانا یعنی » طول هکاز شما  سکو ھر«

 زانینکشما از  دست از آنچه هکد یبا ند، پسک ازدواج مؤمن« دامنکو پا »آزاد با زنان« آن

 یز مسلمانینک هک رواست یسک نیچن ی: برا یعنی »ندک احک، ن است شده کمال مانیباا
با  ازدواج یمال ییتوانا رد. اما اگریگ احکن به است یراز خود ویغ یگرید کدر مل هکرا 
 ستیز نیز جاین یتابکز ینک احکن . است حرام یز بر وینکبا  ، ازدواج را داشت یآزاد زن
شود ـ بر  یر مکذ هیآ نیھم در ادامه هکـ  احناف ی. اما رأ جمھور فقھاست یرأ نیو ا
 ، از ازدواج ضرورت در صورت پس » داناتر است شما مانیا و خدا به«.  است آن بودنز یجا
آزاد  از زنان یبرخ مانی، از ا از آنان یبرخ مانیا هکبسا  چه راید زینورز امتناع زانینکبا 

 رفتیرا پذ آنان مانید ظاھر ایبا هکدھد  یم امر توجه نیا د، بهیق نیا بھتر باشد. البته
د. یھست ÷  آدم آزاد ـ فرزندان ز و چهینک شما ـ چه را ھمهیز »دیگرید یک از ھمه«
را  زانینک پس«د ینسبھا و حسبھا فخر ورز د بهی: نبا هک نیبر ا است یر ھشداریتعب نیا

 آنھا. انکمال : با اجازه یعنی »دینک احکن آنان اھل اجازه با
 باشد و یاو م یز، ولینک کمال هک است بر آن لیدل هیآ نیا«د: یگو یر میثک ابن
 آنان به معروف وجه را به شانیو مھرھا«». ستین حیصح یو اجازه ز بدونینک ازدواج
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 و چنان است دهیو پسند و، معروفیکن و عرف در شرع هک یوجھ : بر آن یعنی» دیبدھ
،  فروگذار نموده اھانت یرا از رو شانیاز مھرھا یزی، چ ز بودنشانینکخاطر  به هکنباشد 

 در«ز ھستند ین شانیمھرھا کمال آنان انکد. و مالیبرسان انیز آنان امر به نیدر اا ی
 هکد یرینگ احکن را به یزانینک : یعنی »ارکزنا نه« دامنکو پا »باشند فهیعفکه  حالی

طور  به هک است یاو زن » رندهیگ یپنھان دوست و نه«گردند  یزنا م بکمرت یطور علن به
 بیرا ع یعلن یزنا تیدر جاھل اعراب هک میشو یادآور می کند. می زنا یبا فرد یپنھان

 سبحان ی، خدا شمردند. پس ینم بیع را یپنھان دوست پنداشتند، اما گرفتن یم
 به یا پنھانیار، کطور آش به هک یزینک دادن احکن و به گرفتن احکن از به گونه نیبد

 »شدند فاحشه بکردند، اگر مرتک ازدواج چون گاه آن«رد ک یباشد، نھ زنا آلوده عمل
 » آزاد است زنان از عقوبت یمین بر آنان پس« زنا است از عمل نجا عبارتی: در ا فاحشه

،  انه) استیتاز از: جلد (زدن عبارت باشد و آن نکمم آن هیتجز هک یعقوبت : چنان یعنی
 ار پنجاهکزنا زانینک ، مجازات نیشود. بنابرا ینم (سنگسار) نصف را رجمیز رجم نه
 باشد. یم انهیرده) صد تازک(شوھرن ر محصنهیآزاد غ زن یرا حد زنایز است انهیتاز

 بکمرت اگر بردهاینکه  نظر دارند بر اتفاق مسلمانان«د: یگو یم یشافع امام
 مجازات را نصف مجازاتشان هک هیآ نیھم لیدل ، به ستین یرجم یزناشد، بر و

 باشند) ردهک ازدواج هک ی: درصورت (اذا احصند یاز ق». است دهیآزاد گردان زنان
 ستین یبر و یبود، حد ردهکن ازدواج هکرد کزنا  یزینک: اگر  هکشود  یم دانسته

 هکشود، بل ینم یحد جار یزینک نیبر چن هک است بر آن ب عباس ، ابن نیبنابرا
 حد هکرد. اما جمھور علما بر آنند یگ یقرارم وبکو مورد لت بیمنظور تأد فقط به

با  ازدواج » نیا«شود.  یم یزنا گردد، جار بکمرت هکز ین یا ردهکن ز ازدواجینکبر 
 »دارد میب گناه شیاز آال هک« است رخصت »از شما یسک یبرا« کمملو انکزینک

را فرو  شیخو شھوت آزاد، عطش با زن ندارد تا با ازدواج ینکتماینکه  لیدل به
و  فهیابوحن امام . اما است در گناه درافتادناز  و ترس انیو ز : مشقت نشاند. عنت

لوده ترس ، زانینک احکن ز بودنیجمھور ـ در جا یرأ ـ برخالف ارانشانی  شدن از آ
اند: ھر  گفته هکاند، بل ردهکن آزاد را شرط با زنان بر ازدواج یمال توان و عدم گناه به

جواز  شیبرا یتابکو  مؤمن زینک احکنبود، ن ازدواج در حال یآزاد مرد با زن گاه
از  باشد و چه نداشته باشد، چه را داشته یآزاد با زن ازدواج یمال قدرت دارد، چه

ۡ ٱوَ ﴿:  هیمراد از آ رایباشد ز نداشته باشد، چه داشته میب گناه به شیآال مَِن  ُمۡحَصَ�ُٰت ل
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ِينَ ٱ َّ�  ْ وتُوا
ُ
 عام یمعن نیو ا اند دامنکپا زنان .]٥[المائدة:  ﴾لُِ�مۡ مِن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

 » شما بھتر است یبرا« زانینک احکاز ن » ردنکو صبر «رآزاد. یآزاد و غ در زنان است
 یاستکو  نفس خوارساختن فرزند، ساختن برده به با آنان احکرا نیز با آنان احکاز ن

شما  یھا لغزش » است مھربان و خداوند آمرزنده«انجامد  یم شخص و منزلت مقام
از شما دور  شیخو رحمت ، به است مشقت سبب هکرا  آمرزد و آنچه یرا م

 گرداند. یم

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ َ لَُ�مۡ  �َّ ِينَ ٱ ُسَنَ  َو�َۡهِديَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ ُ َوٱ َعلَۡيُ�ۡمۗ  َوَ�ُتوَب  لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  �َّ َّ� 
 .]٢٦[النساء:  ﴾٢٦َعلِيٌم َحِكيمٞ 

 اعمال از هکرا  و آنچه »ندک انیشما ب یبرا«را  شیخو امکاح »خواھد یخداوند م«
 و سنت رهیس و شما را به«سازد  روشن تانی، برا است شما بر شما پنھان و مصالح یکن

 یسنتھا تابه »راھبر شود« شانیا صالح روانیو پ گذشته یای: انب یعنی » انینیشیپ
 رحمت شما به : بر یعنی »گذرد از شما در«خواھد تا  یز مین »و«د ینکاقتدا  آنان حسنه

د و از ینک د، توبهیداشت هک ییھا مخالفت د تا از آنیعطا فرما قیشما توف بازگردد و به
 » است مکیح یدانا للهو ا« داد رخصت زانینکبا  شما در ازدواج به هک روست نیھم

 مشروعشان  برای هک درآنچه است متکح ، صاحب شیخو بندگان مصالح به داناست
 . است دهیگردان

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�ُتوَب َعلَيۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ َوُ�رِ�دُ  ُ�مۡ يُرِ�ُد أ َهَ�ٰتِ ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ْ َميۡ  لشَّ ن تَِميلُوا

َ
 ً� أ

 .]٢٧[النساء:  ﴾٢٧َعِظيٗما
 است یدکیتأ نیو از شما درگذرد. ا »بازگردد رحمت بر شما به هکخواھد  یو خدا م«
 نیا مقابل در هک است یسانکر کذ سبب به رار آنکو ت قبل هیم) در آیکعل توبیبر (و
فار و کاز  ارانکزنا عبارتند از: هک »نندک یرا م شھوات یرویپ هک و آنان«قرار دارند:  توبه

 د از راهینک لیو م آنان فسادآلود و روش راه یسو به »دینک لیم هکخواھند  یم«فجار 
 » بزرگ یجروک« د بهینک شهیپ یجروکو  باطل یسو به ، از حق ستم راه یسو به انهیم
را  آنان یھایارک، بد یشرع د و بندیق چیھ داشت در نظر بدون هکخواھند  ی: م یعنی

 در عواقب هک آن یھستند، ب خود یران ر شھوتکف فقط به ارانکرا زناید زیدھ انجام
 ییخواھشھا نجا: فقط آنیدر ا بنگرند. مراد ازشھوات أ خداوند و حرام ا در حاللیامور، 
 . است حالل عتیدر شر هک آنچه نه ، نموده آنھارا حرام فیشر شرع هک است
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ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  �َّ
َ
 .]٢٨[النساء:  ﴾٢٨اَضعِيفٗ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ وَُخلِقَ  أ

و اوامر و  نیبار شما را در امر قوان »ند از شماک کسب هکخواھد  یخداوند م«
 گر راید یھا یریگ از آسان رآنیو غ زانینک احکشما ن یبرا جھت نیھم خود، به ینواھ

 است ناتوان ، پس در برابر شھوات » است شده دهیآفر فیضع و انسان« است داده رخصت
 مھاربزند و در برابر آن شیخو شکسر و بر شھوت شده رهیچ شیخو بر نفساینکه  از

 آسان فیموجود ضع نیتا برا است خواسته أ خداوند هک روست نیند، از ھمک مقاومت
 . است ساخته روشن اتیآ نیدرا هک گرداند، چنان از امور را بر او مباح یاریو بس گرفته
،  است در برابر زنان انسان ، ناظر بر ضعف ضعف نیا هکرساند  یم مهیرک هیآ اقیس

د: یگو یم عکیو د.یگردان فراخ در امر زنان یو یرا برا رهیدا یتعال ، حق جھت نیھم به
 ».پرد یم یو مرد از سر عقل،  در امر زنان«

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  

ۡ
ْ َ� تَأ ْ َءاَمُنوا ۡمَ�ٰلَُ�م ُ�لُٓوا

َ
ٓ  َ�ِٰطلِ لۡ بِٱ بَۡيَنُ�م أ ن إِ�َّ

َ
 تَِ�َٰرةً  تَُ�ونَ  أ

ْ  َوَ�  ّمِنُ�مۚۡ  تََراٖض  َعن نُفَسُ�مۚۡ  َ�ۡقُتلُٓوا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  .]٢٩[النساء:  ﴾٢٩رَِحيٗما َ�َن بُِ�مۡ  �َّ

 هک یا وهیش : به یعنی »دینخور ناحق خود به انیخود را در م اموال ! مؤمنان یا«
 یربو ، قمار، معامالت یری، زورگ انتی، خ یدزد ؛ ھمچون دهینگردان را مباح آن عتیشر

 یتجارت هک مگر آن« گذشت »۱۸۸/ هیآ« بقره ، در سوره هیآ نیر ایر نظی. تفس آن و امثال
اد ی مخصوصا از تجارت یتعال حق . است دوفروشیخر : دادوستد با معامله تجارت »باشد

 ثر و اغلبک، ا دوفروشیخر قیاز طر را دادوستدیدادوستدھا ز ر انواعیاز سا رد، نهک
از  : عبارت یتراض » خودتان یتراض به«باشد  یتجارت ! یدھد. آر یم لکیدادوستدھا را تش

گاھ ا ی زدن غش رد ـ بدونیگ یم هک از آنچه است فروشندهدار و یاز خرھریک  یآ
و  توافق به بعد از معامله آنھاست جدا شدن ـ و سپس اپولی جنس بیع ردنک پنھان

ا اصطالح هک پابرجاست معامله ار) فسخیار (اختیدو خ آن شدن از جدا . و قبل تیرضا
، عقد را با  معامله نیطرف : چون هکبرآنند  نامند. اما احناف یم» ارمجلسیخ«را  آن

 ھم عقد متفرق از محل هکھرچند  ، ز استیجا معامله بستند، آن تیورضا توافق
 عی(ب دست به بر جواز دادوستد دست مهیرک هیاز نظر احناف؛ آ باشند. ھمچنان نشده

:  یعنی »دیشکو خود را ن«دانند  یز نمیرا جا ھا آن یاما شافع کند، می ) داللتیتعاط به
 بهرا  آن فیشر شرع هک یسبب د، مگر بهیشکگر را نید یاز شما بعض یبعض ! نیمسلم یا

 د.ینکز نین یشکباشد و خود شناخته تیرسم
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 آنھا حرامند: ھمه هک ردهکر کمورد را ذ ، پنج ینھ نیر ایدر تفس ینسف
 چون ھمه را مؤمنانیاز مؤمنان؛ ز شماست از جنس هکرا  یسکد یشکن -۱

 اند. تن یک
 یشکخود لیاز وسا یا لهیوس د بهینبا یعنیند، ک یشکخودد ینبا سک چیھ -۲

 د.یانتحار نما
 برکه  کسی راید زیشکگر را بی، ھمد گر در اموالید یک به نمودن د با ستمینبا -۳

 سازد. یرا نابود م خودش هک است چنان کند، می ستم یگرید
 تکھال خود را به صورت در آن هکد، ینکن یرویپ نفستان یاز ھواھا -۴

 د.یا افگنده
 گردد. قتل موجب هکد ینشو یعمل بکمرت -۵

 امتیق شد، روزکب یارد و آھنکرا با  خودش سکھر: « است آمده فیشر ثیدر حد
 جاودان درد ـ در آن یم با آن جھنم را در آتش شیخو مکو ش اوست در دست اردشک

 و آن است یو دردست یو ند، سمک یشکخود یسمبه وسیله  سکو ھر است یو ابد
خود را از  سکو ھر است یابد و جاودان نوشد ـ در آن یم جرعه جرعه جھنم را در آتش

و  جاودان ـ در آن است شده فروافگنده جھنم شد، او در آتشکفرو افگند و ب یوھک
 شد، بهکب یزیچ خود را به سکھر: « است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن». است یابد
 شما مھربان به خداوند نسبت گمان یب«». شود یم عذاب امتیز در روز قیچ ھمان لهیوس

 سبب هک ساخته و متنبه متوجه یامور شما را به هک شماست به یو و از رحمت » است
را در امر  لیاسرائ یبن چونھایی  امت هک ی، در حال شماست ابدان یو بقا اموال انتیص

 . ساخت لفکم یشکخود ، به توبه

ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  نَاٗر�ۚ  نُۡصلِيهِ  فََسوَۡف  َوُظۡلٗما ُعۡدَ�ٰٗنا َ�ٰلَِك  َعۡل َوَمن َ�فۡ ﴿  ﴾٣٠�َِسً�ا �َّ
 .]٣٠[النساء: 

 ایخود  قتل بکا مرتیناروا بخورد،  را به مردم : مال یعنی »ندک نیچن سکو ھر«
،  اعمال نیدر ا یو قصد و مرامکه  حالی : در یعنی » تجاوز و ستم یاز رو«شود،  گرانید

،  یریو زورگ اغصبی،  جور و چپاول به گرانید مال گرفتن ناروا ـ چون ابکتجاوز و ارت
 به پس«حد ـ باشد،  ا اجرانمودنیا ارتداد، ی رقصاصیر خطا و در غیغ به گرانید شتنک

 او به : درآوردن یعنی »ارک نیو ا میآور یدرم« و مخصوص میعظ » یرا در آتش یو یزود
 سازد. را ناتوان یتعال تواند حق یز نمیچ چیرا ھیز » است آسانبر خدا « آتش
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ْ إِن َ�ۡ ﴿  ۡدَخٗ�  َونُۡدِخلُۡ�م اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ۡنَهۡونَ  َما َكَبآ�ِرَ  َتنُِبوا  مُّ
 .]٣١[النساء:  ﴾٣١َكرِ�ٗما

 شما یتعال حق هک یا رهیبک : اگر از گناھان یعنی »دینکز یپرھ اتیبائر منھکاگر از «
 رهیصغ : گناھان یعنی »شما را ئاتیاز شما س«د ینک ی، دور است ردهک یرا از آنھا نھ

 یگاھیجا : به یعنی » میآور یارجمند درم یگاھیجا و شما را به میساز ینابود م«شما را 
 بابدر  ثیاحاد هکشود  یم . خاطرنشان است نیبر بھشت هک،  و و دلخواهیک، ن ستهیشا

 به یو بعض گناه ھفت آنھا را به ثیاحاد نیاز ا یبعض هک،  ار استیبس رهیبک گناھان
 هک است آمده و مسلم یبخار تیروا به فیشر ثیاند. در حد محدود ساخته متر از آنک

 شانیاثنا از ا نی، در ا»دیزیبپرھ نندهک کز ھالیچ از ھفت«فرمودند:  ص خدا رسول

 انلفس باهللا، وقتل الرشك«؟فرمودند:  ستیچ نندهک کھالز یچ ھفت نیا هکشد  سؤال
، الزحف يوم ، واتلو�ايلتيم مال �لأالر�ا، و �لأ، والسحر، وال باحلقإاهللا  حرم اليت

، أ  اخد به کعبارتند از: شر زیچ ھفت نیا« .» مؤمناتـال الغافالت محصناتـال وقذف
ربا،  ـ خوردن حق ـ جز به است دهیگردان را حرام آن شتنک خداوند متعال هک ینفس شتنک

 از آن هک یمؤمن دامنکپا زنان به زدن و تھمت جنگ در روز ردنک ، پشت میتی مال خوردن

 ھفتاد به از ھفت رهیبک گناھان«د: یگو یم س عباس ابن نیکل .»خبرند یدور و ب به اتھام
 را به آن أ خداوند هک است یھر گناھ رهیبک گناه«د: یگو یاو م . ھم»استتر  نزدیک

ز ین یذھب نیالد شمس امام». باشد ردهک ختم شیخو ا عذابی،  ا لعنتی ، ا غضبی،  آتش
 . است را بر شمرده رهیبک ھفتاد گناه و در آن نوشته یتابکبائر ک در باب

ْ َوَ� َ�َتَمنَّوۡ ﴿  َل  َما ا ُ ٱ فَضَّ ٰ  َضُ�مۡ َ�عۡ  ۦبِهِ  �َّ ا نَِصيٞب  ّلِلرَِّجالِ  َ�ۡعٖض�  َ�َ ْۖ �ۡ ٱ ّمِمَّ  تََسُبوا
 ٓ ا نَِصيٞب  ءِ َولِلّنَِسا ۚ �ۡ ٱ ّمِمَّ ْ  َٔ َوۡ�  تََسۡ�َ َ ٱ لُوا َ ٱإِنَّ  لِهِۦٓۚ ِمن فَۡض  �َّ  ءٍ َ�َن بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ
 .]٣٢[النساء:  ﴾٣٢َعلِيٗما

گفت؛  سلمه : ام است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیاز مجاھد در ب
است؟  راثیم ما نصف یز برایو ن میرو یروند و ما نم یجھاد م به مردان !للها ارسولی

 یازشما را بر بعض یبعض خداوند بدان هکرا  یزیو چ«رد: ک نازلأل  یخدا هکبود  ھمان

مانند  یو ند تا حالکآرزو شخص هک ز استیاما جا »دینک، آرزو ن است دهیبخش یبرتر
 از آنچه مردان«باشد  قشیازرف حال نیا زوال یدر آرزو هک آن یباشد، ب قشیرف حال



  تفسیر انوار القرآن  ۴۱۲

 أ خداوند پس » یا اند بھره ردهک حاصل ز از آنچهین دارند و زنان یا اند بھره ردهک حاصل
ار و کاز  یا بھره از دو گروه یکھر ی، برا شیخو متکو ح اراده یاقتضا حسب به
خدا را از  و فضل«دھد  یم مناسب یجزا را در برابرآن آنان هک است قرار داده ردارشانک
 مشغول و آن نیا و مقام نعمت یتمنا و آرزو بهاینکه  ی: بجا یعنی »دینک درخواست یو

را ید زیگرد یو ر و فضلیخ خواھان أ د و از خداوندینک ار و تالشکد، خود یشو
 به فیشر ثیدارد. در حد یم یشما ارزان به و از آن راستیو فراگ او گسترده فضل

 نفإ، فضله سلوا اهللا من«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س مسعود ابن تیروا

د ینک خداوند درخواست از فضل« .» انتظار الفرج ةالعباد فضلأ ن�، و�سأل نأ اهللا �ب

 شیانتظار گشا عبادت نیرد و بھتریقرار بگ مورد درخواست هکدارد  دوست یتعال را حقیز

 است علم یاز رو یو و بخشش فضل پس » داناست یزیچ ھر خدا به گمان یب«. »است
 یمکا حیار، کدر سبحان یداند، لذا بر خدا یرا م رد، آنیقرارگ مورد درخواست و چون

 د.ینکن اعتراض یو امکو اح از افعال

 ﴿ ٖ ا َمَ�ِٰ�َ  َجَعۡلَنا َولُِ�ّ انِ لۡ ٱ تََركَ  ِممَّ  ٱوَ  َ�ِٰ�َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡقَرُ�ونَۚ ۡ� يَۡ�ُٰنُ�مۡ  َ�َقَدۡت  �َّ

َ
 اتُوُهمۡ  َٔ َ�  �

َ ٱ إِنَّ  نَِصيَبُهمۚۡ  َّ�  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٣٣[النساء:  ﴾٣٣َشِهيًدا ءٖ َ�َن َ�َ

 یکنزد شاوندانیپدر و مادر و خو از آنچه« یھر مال یا برایاز شما،  » یکھر  یو برا«
 انیک: نزد یموال کنند. می را احراز مال آن هک » میا قرار داده یبران راثیاند، م بجا گذاشته

 هک یسانکو «شوند  یم کرا مال آن شده یکنزد یو راثیم به هکھستند  بر انسان ارث
 یمانیپ ھم و دوستان انیکنزد مراد »دیبدھ شانیا را به بشانید، نصیا بسته مانیپ با آنان

 نامند. یم» موااله یموال«را  اصطالحا آنان هکھستند 
 هک سان نیبردند، بد یم گر ارثید یکاز  مانانیپ ھم هکبود  برآن رسم تیدر جاھل

و  یبر یم راثیم : تو از من گفت یاو م و به بست یم یدوست مانیپ یگریبا مرد د یمرد
با  ز پابرجا بود، سپسین و در آغاز اسالم تیجاھل ، در دوران ھنک رسم نیا از تو! من

ْ ﴿:  هیآ ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
ۡوَ�ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  رَۡحامِ ۡ�

َ
گر ید یک به نسبت شاوندانیخو« .]٧٥[األنفال:  ﴾بَِبۡعٖض  أ

و  تیفقط وص مانیپ ھم ید و برایگرد منسوخ ».خدا سزاوارترند تابکدر  گرانیاز د

ٓ ﴿:  یتعال حق فرموده نیا لیدل ماند، به یباق یارکویکن ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۡوِ�َآ�ُِ�م إَِ�ٰٓ  َ�ۡفَعلُوٓا

َ
 أ

ۡعرُ   .»دینکب یاحسان ا)ی تیخود (وص دوستان د بهیبخواھ هک مگر آن« .]٦[األحزاب:  ﴾اوفٗ مَّ
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» موااله« عقد یگریبا د یسکو اگر  ستین منسوخ هیآ نیا مک، ح در نزد احناف یول
و  ١ بران) وبعد از عصبه (سھم فروض برد، اما بعد از صاحبان یم راثیم ی، از و بست

 یا زنیمرد  : چون است نیچن ز از نظر احنافین مهیرک هیر آیتفس . پس االرحام یذو
 تواند به ینبود، م ھم آزاد شده نبود و برده عرب ، از قوم نداشت یشد و وارث مسلمان
 تیاگر جنا هک بندم یم یدوست مانیپ شرط نی: با تو برا هکد یبگو یعرب مسلمان شخص

 د:یبگو ھم یگرید و آن ! یبر راثیم از من و اگر مردم یبدھ هید من ی، بجا ردمک
 مانیپ از ھم عرب شخص و آن دهیمنعقد گرد» موااله«عقد  صورت نیدر ا پس ! رفتمیپذ

 شاوندانیا خوی،  ، عصبه فروض از اصحاب یسک هک یبرد؛ در صورت یم راثیخود م
بر  ھمانا خداوند ھمواره« ترند، وجود نداشت حق یذ از او در ارث هک مانشیپ ھم شخص

 ، بر عقدھا و معامالت نیباشد بنابرا یم و نھان ارکآش یدانا و او » است گواه یزیھر چ
 حق فرموده نید. اینکگر وفا یھمد خود در قبال تعھدات به ،پس است ز گواهیشما ن

باشد،  ما گواه یمانھایبر پ أ خداوند یرا وقتیز است یو ھشدار مژده نیتر غیبل یتعال
 کند. می مجازات ینکش مانیو در برابر پ داده آنھا پاداش برابر وفا به ما را در

ُٰموَن َ�َ  لرَِّجاُل ٱ﴿ ٓ ٱقَ�َّ َل  ءِ لّنَِسا ُ ٱبَِما فَضَّ ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  �َّ ٓ  َ�ۡعٖض  َ�َ ْ  َو�َِما نَفُقوا
َ
 مِنۡ  أ

ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ 
َ
ٰلَِ�ُٰت فَٱ أ ۚ ٱ َحفَِظ  بَِما ّلِۡلَغۡيبِ  َ�ٰنَِ�ٌٰت َ�ٰفَِ�ٰتٞ  ل�َّ ُ ِٰ� ٱوَ  �َّ َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ  �َّ

ۡ ٱِ�  ُجُروُهنَّ هۡ ٱفَعُِظوُهنَّ وَ  ۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل َطۡعَنُ�مۡ  فَإِنۡ  ُ�وُهنَّ
َ
ْ  فََ�  أ  َسبِيً�ۗ  َعلَۡيِهنَّ  َ�ۡبُغوا

َ ٱ إِنَّ   .]٣٤[النساء:  ﴾٣٤َكبِٗ�� اَ�َن َعلِيّٗ  �َّ
 : مرد یعنی«د: یگو یم...)  ر (قوامونیر در تفسیثک ابن »اند میق بر زنان مردان«

 بر زنان ، نیرد ـ بنابراک شهیپ یژروکـ اگر  اوست او و مؤدب مکو حا ، بزرگ زن سیرئ
 اطاعت دھند، یدستور م شانیا به هک یو معروف دهیدر امور پسند تا از مردان است

 یبرخ را بر انیآدم یبرخ للها هک است آن سبب به« مرد بر زن استیر نیا». نندک

أل  یخدا هکشدند  تیمز نیا مستحق خاطر آن به : مردان یعنی » است داده یبرتر
از  هکتا بدانجا  است دهیبخش یبرتر بر زنان و جسمشان در عقل یاوصاف را به شانیا
 مردان لتیفض زند. ھمچنانیخ یبرم و امرا و جھادگران امکخلفا و ح آنان انیم

ندارند،  یاملک ییوتوانا یستگیشا امور، در آن زنان هک است یگریدر امور د برزنان

                                                 
 کنند ویم احاطه شخص را بهیدند زینام را عصبه . آنانیپدر و از جھتاند انسان انیک: نزدعصبه -١

 .العربگردد.لسانیبرخوردار م شانیا یبانیو پشت تیرد و از حمایگیرو مین شانیا سبب او به
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،  ، خطبه ، اذان امامت ، ، خالفت نبوت و چون و نماز مردان روزه بودن املک چون
 شدن و ثابت و طالق احکن بودن ک، مال در حدود و قصاص ی، گواھ ، جمعه جماعت

و «:  است نیا دوم بود، سبب بر زنان مردان» تیقوام« اول سبب نی. ا از آنان نسب
:  یعنی کنند. می و» ردندک خرج« بر زنان » شیخو از اموال مردان هک آن سبب به زین

 یاز سو زنان نفقه پرداخت وجوب لی، دل هیآ نی. ا است مردان بر دوش مھر و نفقه
 باشد. یم مردان

مرد بر  »قوامت« هی، قض نیب ینظر و سطح وتاهک از مردم یاما در عصر حاضر، برخ
از دولتھا،  یدر برخ هککنند  می هکیت یواھ استدالل نیا و به شاندهک معارضه را به زن

 نیا اند. پاسخ نموده را احراز یبلند گاهیو اعتبار و جا دهیرس تیمکو حا استیر به زنان
 د ـ نهیرا با زنان تیمکاز حا برآمده جی، نتا یو اوضاع احوال ا در چنان: قاعدت هک است

قرار داد و  یابیـ مورد ارزھردو  و بلندمدت مدت وتاهکدر  هک، بل مدت وتاهکفقط در 
 یو برا أ خدا یبرا »فرمانبردارند«ار، کویکون » ستهیشا زنان پس«رد. ک قضاوت گاه آن

از  است؛ اعم آنھا واجب یبرا آن تیرعا هکھستند  یحقوق دارنده و برپاشان  شوھران
 آنچه : ھر یعنی »را ابتیغ واجباند  دارنده و نگاه«شان  شوھران و حقوق أ خدا حقوق

از  کنند، می ، حفظ است واجب بر آنانشان  شوھران ابیغ ھنگام در حفظ آن هکرا 
شوھر و  و حفظ فرزندان شیخو یدامنک، حفظ پا شیخو نفس داشت نگه : حفظ و جمله
 ص رمکا رسول هک است آمده فیشر ثی. در حد یو اسرار و اموال و خانه

 ، تو را شاد سازد و چون یبنگر یو یسو به چون هک است ی، زن زنان نیبھتر«فرمودند:
 ند درنفسک، تو را حفظ  یشو بیغا یاز و برد و چون ، از تو فرمان یدستور دھ یو به

:  یعنی »الله داشت نگاه به«امورند  نیا نگھدارنده ستهیشا زنان ! یبل». تو و مال شیخو
و  یاریو  یحفظ الھ سبب ، به زنان یاز سوشوھر  ابیدر غ امور فوق یحفظ و نگھدار

و  یانو نافرم یشکنشوز: سر »دیدار میب از نشوزتشان هکرا  یو زنان« است یو قیتوف

 بر شوھرش زن«: » مرأهـلا نشزت«ند: یگو یم . اعراب بر شوھر است ییجو یبرتر
 یو برابر ) دریجنس (مباشرت نکیرد، از تمکن اطاعت از امرش یعنی، »ردک یشکگردن

از امور  نیو مانند ا رفت رونیب ازخانه شوھرش اجازه سر باز زد، بدون یعذر بدون
 هکرا  : آنچه یعنی »دیدھ پندشان« نخست ، یا ناشزه زنان نیدر برخورد با چن » پس«

 گر واجباتیو د معاشرت شوھر، حسن است؛ از اطاعت نھاده آنان عھده برأل  یخدا
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 و از عواقب بیامور ترغ نیا رشیپذ به ردهک حتشانینصد و یآور ادشانی رابه آنان ذمه
 . است حل راه نیاول نید. و ایدھ مشانیب و نشوزت یشکسر

 یسک یبرا هک بودم یم را دستوردھنده یسک اگر من: « است آمده فیشر ثیدر حد
 سبب ند ـ بهک سجده شوھرش یبرا هک دادم یرا دستور م زن گمان یند، بک سجده

را  آنان«:  هک است نیا حل راه نیدوم » و سپس«». دارد یو شوھر بر ذمه هک یبزرگ حق
ر روانداز یرا در ز د وآنانینک یدور شانیھا : از خوابگاه یعنی »دینک کھا تر در خوابگاه

.  است با آنان یجنس زشیآم از عدم هیناکر، یتعب نید. ایندھ یجا شی(لحاف) خو
 پشت یو به شوھر در بستر خواب هک است آن خوابگاهدر  دنیگز یاند: دور گفته یبعض

 چنان »دیرا بزن آنان«:  هک است نیا حل راه نیسوم رد، پسکر نیتأث ھم نیاگر ا »و«ند ک
.  و آزاردھنده و گزنده سخت یزدن باشد، نه و اصالحشان بیقصد تأد به هک یزدن

با  هک است نموده آن د بهیرا مق زدن نیا ص رمکا رسول سنت هکشود  یم خاطرنشان
از خود بر  ینجامد و اثرین یدر و یعضو نقص به هک یطور باشد، به متیو مال ینرم
 و نشوزت یشکد و سرید و شایبا هک چنان »ردندک اگر از شما اطاعت پس«نگذارد  یجا

 هک یردارکا یاز گفتار،  یزیچ به »دییرا نجو یراھ چیگر بر آنھا ھید« را فروگذاشتند
 لفکخود مجبور و م به نسبت و محبت یورز عشق را به آنان د، پسیآ ناخوش را آنان

خدا  گمان یب« دینکن یرو ادهیو ز ییجو ، لذا بھانه ستین ارشانیدر اخت نیا هکد، ینگردان

شما بر  بزرگتر از قدرت بر شما أ خداوند قدرت هکد یبدان پس » است بزرگ بلند مرتبه
اد ی را بر خود به متعال یخدا د و قدرتینکن ستم آنان ، بر نیباشد بنابرا یم زنانتان

 ھاست. قدرت ھمه او فوق را قدرتید زیآور

ْ �ۡ فَٱ بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفتُمۡ  �نۡ ﴿  ۡهلِهِۦ ّمِنۡ  اَحَكمٗ  َعُثوا
َ
ٓ  ّمِنۡ  اوََحَكمٗ  أ ۡهلَِها

َ
ٓ  إِن أ  يُرِ�َدا

ُ ٱ يُوَّ�ِقِ  إِۡصَ�ٰٗحا ۗ بَيۡ  �َّ ٓ َ ٱ إِنَّ  َنُهَما  .]٣٥[النساء:  ﴾٣٥�َ�َن َعلِيًما َخبِ�ٗ  �َّ
 کنیا . است زن یاز سو در آن ینشوز و نفور و ناسازگار هکبود  اول حالت نیا

 ! شرع امکح و تقضا یامور و ا یایاول یا »و« کند: می انیب هیآ نیرا در ا دوم حالت
 د، پسیبود کمنایب«و شوھر  زن انی: م یعنی » آنان انیم اختالف اگر از باال گرفتن«

 چنان »را زن از خانواده یداور مرد و از خانواده یداور«و شوھر  زن یسو به »دیبفرست
 یستگیدو شا آن انیم یو داور تیمکح ، به و انصاف نیو د از نظر عقل هکرا  یداوران

 و د از خانوادهیبا داوران هکسازد  یم مشخص نجا خداوند متعالیباشند. در ا داشته
 یآشناتر، رازھا آنان احوال ، به مرد و زن خانواده هک باشند، چرا مرد و زن شانیخو



  تفسیر انوار القرآن  ۴۱۶

دو و  آن انیم یو سازگار صلح یفضا جادیتر و بر ا دارنده را نگه آنان و محرم یخصوص
فقط در  داوران نییتع ترند. البته مشتاق شانکمشتر یار و بار زندگکمجدد  افتنی سامان

 طرف هکباشد  و نابسامان دهیچیپ یا گونه وشوھر، به زن انیمروابط  هک است یزمان
،  حالت نیبود، در ا شده شناخته ناحق نگردد، اما اگر طرف آنھا مشخص انیدر م ناحق
 شود. یم گرفته یاز و گر قطعاید طرف حق

 خرج و شوھر به زن انیم را در اصالح مقدورشان وششک هک است ! بر داوران یآر
 بیترت نیا به کنند، می مکح آن یمقتضا قادر بودند، به اصالح نیا اگر بر دھند، پس

 را به یو حال نیو در ع بازداشته را از آزار زنش یمرد؛ و مقصر بودن در صورت هک
ا مانند یشوند.  یم یبر و انفاق مقصر بود؛ مانع و اگر زن کنند. می ملزم نفقه پرداخت

 اعمال شیخو یار داورکدو، در آن انیم التکمش یبعد از بررس هک ییھا صلهیاز ف نیا
بود و آنھا در  خارج داوران و شوھر از توان زن انیم اگر اصالح یند. ولینما یم
 طور سالم به کمشتر یزندگ نیا گر ادامهید هکدند یرس قتیحق نیا به شان یریگ جهینت

 انیتوانند م ی، م صورت نیشوند، در ا جدا دو از ھم د آنیو با ستین نکمم آن یعیو طب
 افگنند. ییو جدا یآنھا دور

نافذ  و شوھر زن انیم نمودن در امر جمع داوران صلهیفاینکه  دارند بر علما اجماع
اما از نظر  نزد جمھور علما نافذ، ، به افگندن ییو جدا قیآنھا در تفر صلهیف ی. ول است

 دارند، نه را ردنک جمع تیصالح داوران هکبرآنند  را احنافیز ستینافذ ن احناف
 و تفاھم سازش جادیو ا ردنک جمع قادر به هک یرا و در صورت افگندن ییجدا تیصالح

 مکح دو، جز به آن انیم قیدھند، لذا تفر ارجاع یقاض را به هیدو نبودند، قض آن انیم
آنھا  تیو ن »را بخواھند« و شوھر زن انیم » اصالح اگر داوران«رد. یگ ینم انجام یقاض
و  زن انی: م یعنی »دو آن انیم خداوند«باشد  و دلسوزانه صادقانه یتیمورد، ن نیدر ا

 شانکمشتر یزندگ و به بازگشته معاشرت و حسن الفت تا به »دھد یم یسازگار«شوھر 
ردند، ک گر اختالفید یکبا  شانیار داورکدر  بدھند. اما اگر داوران دوباره یسروسامان

 به داناست » است خداوند دانا و آگاه نهیھرآ« ستین نافذعلما ـ  اجماع آنھا ـ به مکح
گاه داوران اراده  باشد. یستمگر م هکا شوھر ـ ی ـ از زن یسک به است و آ

ْ �ۡ َوٱ﴿  َ ٱ ُبُدوا ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ ُ�وا يۡنِ لۡ َو�ِٱ ا  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱ َو�ِِذي َ�ٰٗناإِحۡ  َ�ِٰ�َ
ۡ ٱوَ  اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱذِي  ارِ �َۡ ٱوَ  َمَ�ِٰك�ِ ل ِ  لصَّ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  �بِ �َۡ ٱب َوَما  لسَّ

يَۡ�ُٰن�ُ  َملََكۡت 
َ
َ ٱإِنَّ  ۡمۗ �  .]٣٦[النساء:  ﴾٣٦فَُخوًرا َتاٗ� َ� ُ�ِبُّ َمن َ�َن ُ�ۡ  �َّ
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 هک است آمده فیشر ثیدر حد »دینگردان یکرا با او شر یزید و چیو خدا را بپرست«
 أ خداوند حق هک یدان یا میآ«فرمودند:  س جبل معاذبن به ص خدا رسول

او رابپرستند و اینکه  داناترند. فرمودند: : خدا و رسولش ؟ معاذ گفت ستیچ بربندگان
 ردند، حقکار را ک نیاگر ا هک یدان یا میفرمودند: آ اورند. سپسین یکرا با او شر یزیچ

امر  نیاول پس». ندکن راعذاب شانیا هک است نیا آنان ؟ حق ستیچ أ بر خدا بندگان
 ، و عدم یو ، طاعت یگانگی به یو ، خواندن خداوند متعال ضه؛ ھمانا معرفتیفر نیو اول
» دینک پدر و مادر احسان و به« است یو تیو ربوب تیالوھ در شأن یو به آوردن کشر

و  مانیتیو  شانیخو و به« ازشانین ھنگامدر  بر آنان و انفاق و عمل در سخن
 هیھمسا و به« گذشت» ۱۷۷/ هیآ« بقره در سوره ر آنید. تفسینک ز احسانین»  نانکیمس

 ، به نکدر مس یگیھمسا ھمراه به هک است یسکد. او ینک ز احسانین »شاوندیخو

 یکنزد هیھمسا ﴾ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱذِي  ارِ �َۡ ٱوَ ﴿ ا مراد از:یباشد.  ز داشتهین ینسب یکینزد انسان
ز یدور ن هیا ھمسای،  یاجنب و گانهی: ب یعنی » گانهیب هیھمسا و به. « وار استید وار بهیو د

 . خاطرنشان است یو نصران یھودی هیھمسا ، اند: مراد از آن گفته ید. بعضینک احسان
 پس کند، می دایپ تفاوت یو منزل یو دور یکینزد حسب به هیھمسا حق هکشود  یم

 هک ھراندازه شود و به یتر م فیضع ھم یو باشد؛ حق دورتر منزلش هک ھراندازه به
 هک است آمده فیشر ثیشود. در حد یتر م یقو ھم یو باشد، حقتر  نزدیک منزلش
 هیھمسا درباره من به وستهیپ لیجبرئ«فرمودند:  هیھمسا حق درباره ص رمکا رسول

 ».برد یم ارث هیاز ھمسا هیبردم؛ ھمسا گمان هک رد تا بدانجاک یم سفارش
 به سفر و قیرف ھمسر، به : به یعنی » در پھلو نشسته نینش ھم به«د ینک احسان »و«

 »و« نھایا مانند ای،  تجارت ا انجامی،  صنعت ا آموزشی،  علم لیدر تحص اقامت قیرف
گذرد،  یم شما طور گذرا از نزد به هک یمسافر : به یعنی » لیالسب ابن« د بهینک احسان

اند: مراد از  گفته ی. بعض : راه یعنی:  لیند. سبک مسافر احسان تا به است میبر مق پس
گر: مراد از ید یقول به باشد. شده تمام راھش توشه هک است یا مانده راه ، مسافر در آن
 شانیو ا » شده یو کشما مال دستکه  کسی آن به«د ینک احسان »و« است ھمانیم آن

د یبا زانینکو  غالمان هکدادند  دستور ص خدا رسول هک اند، چنان زانینکو  غالمان
شوند  پوشانده یلباس و از ھمان خورد یم آنان کمال هکشوند  اطعام ییغذا از ھمان

غذا و  مستحق برده: « است آمده فیشر ثیدر حد نیپوشد. ھمچن یم آنان کمال هک
 نهیھرآ«». نشود ساخته لفکم خود حد توان ار جز بهکو از  است شیخو کپوشا
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باشد بر  مالحظه یپروا و ب یبر و بکمت : یعنی » مختال هکرا  یسکندارد  دوست للها
 ، برشمردن ییفخر: خود ستا »باشد و فخرفروش« شیخو گانیو بر ھمسا مردم

 یسک. اما اگر  است یینما خود بزرگ و یفراز و گردن شیخو و افتخارات مناقب
رگزار ک، برشمرد، او ش یو فضل به اعتراف منظور را بر خود به یتعال حقھای  نعمت
 هک ـ چنان ستین وھشک، لذا سزاوار ن دهیورز امیق یتعال ر حقکش واجب و به است
 . است بعد آمده هیدر آ

ِينَ ٱ﴿  ُمُرونَ  َخلُونَ َ�بۡ  �َّ
ۡ
ِ  �َّاَس ٱ َوَ�أ ٓ  ُتُمونَ َو�َ�ۡ  ۡخلِ ۡ�ُ ٱب ُ ٱ َءاتَٮُٰهمُ  َما  لِهِۦۗ ِمن فَۡض  �َّ

 ۡ�
َ
ِهيٗنا َعَذاٗبا لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َتۡدنَاَوأ  .]٣٧[النساء:  ﴾٣٧مُّ

 درآنچه »ورزند یم بخل هکرا  یسانک ھمان«ندارد:  دوست خداوند متعال ھمچنان
 بخل را به و مردمان«زنند  یخود سرباز م حقوق ی، از ادا نیدارند و بنابرا در دست هک
 ز احساسین شان ییو دارا در مال گرانید جود و سخاوت از آنان ییگو »ندیفرما یم

و  ییایح یو ب ینادان و و حماقت یو پست خست تینھا نیو ا نند!ک یم یانزجار و دلتنگ
 را خداوند از فضل آنچه« هک یسانک ھمان »و« است طبع یگ هیو فروما یزشت اوج
تا کنند  می تظاھر نتکو مس فقر : به یعنی »دارند یم دهی، پوش داشته یبدانھا ارزان شیخو

 أ خداوند: « است آمده فیشر ثینبرند. درحد یپ شانیھا یبرخوردار به ازمندانین
و «». دا گرددیھو یبر و نعمت اثر آن هک دارد دھد، دوست یم ینعمت یا بر بنده چون

خوار و  در آخرت آنبه وسیله  هک » میا ردهک آماده نندهکخوار یعذاب افرانک یبرا
 . میگردان یم مقدارشان یب

ِينَ ٱوَ ﴿ مۡ  �َّ
َ
ِ بِٱ ِمُنونَ َوَ� يُؤۡ  �َّاِس ٱ رِئَآءَ  َ�ٰلَُهمۡ يُنفُِقوَن أ َّ�  ِ َوَمن  ِخرِ� �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱَوَ� ب

يۡ ٱيَُ�ِن   .]٣٨[النساء:  ﴾٣٨قَرِ�ٗنا فََسآءَ  اقَرِ�نٗ  ۥَ�ُ  َ�ٰنُ لشَّ
 مردمان چشم شی، پ شینما یرا براشان  اموال هکرا  یسانک«ندارد  دوست یتعال حق »و«

و  رمک تا به اند و بخشنده یسخ هکنند کوانمود  نیچن مردم خواھند به یو م »بخشند یم
 اند، به افرانکا ی منافقان ورزند. و آنان فخر و مباھات آن به مردم انیو م مشھور شده دھش

:  نیقر »او باشد نیقر طانیش هک ھر ستند. وی، معتقد ن امتیو روز ق للها و به«:  جمله نیا لیدل
 یھا ورطه را به ھمدمش طانیرا شیز » است یبدھمدم چه یو پس« است نیار و ھمنشی

ا یو ر شینما ھدف با مال و بخشش یی، خودستا یفخرفروش ، بخل ، او را به درافگنده کھال
 و دهیگردان محرومش حق در راه مال انفاق ار از پاداشک نیدھد و با ا یم دستور و شھرت
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و  قیرف گرداند، پس یم تلف یز بر ویرا ن ، مالش باطل در راه یو مال با انفاق حال نیدرع
 هک یمال صاحب« : است آمده فیشر ثیدر حد ! است یار بدھمدمی، بس نیچن نیا یھمدم
 بخشنده یفرد فالن : هکشود  او گفته تا بهکند  می و صدقه انفاق خاطر آن را به مالش
 ».شود یور م شعله برآنان امتیدر روز ق آتش هک است یتن سه نیاول ، در زمره است

ْ  لَوۡ  ِهمۡ َوَماَذا َعلَيۡ ﴿  ِ بِٱ َءاَمُنوا ا َرزََ�ُهُم  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ْ ِممَّ نَفُقوا
َ
ۚ ٱَوأ ُ ُ ٱَوَ�َن  �َّ  بِِهمۡ  �َّ

 .]٣٩[النساء:  ﴾٣٩َعلِيًما
 ، انفاق داده یروز آنان خدا به آوردند و از آنچه یم مانیا نیبازپسخدا و روز  و اگر به«

 را به و آنان » داناست آنان«ردار کار و ک » ؟ و خدا به داشتشان  برای یانیز ردند، چهک یم
 ند.ک یرھا نمشان  حال

َ ٱإِنَّ ﴿  �ٖ�  ِمۡثَقاَل  لِمُ َ� َ�ظۡ  �َّ نۡهُ  ِمن َوُ�ۡؤتِ  يَُ�ٰعِۡفَها َحَسَنةٗ  تَُك  �ن ذَرَّ ُ ۡجًرا �َّ
َ
 أ

 .]٤٠[النساء:  ﴾٤٠َعِظيٗما
 عبارت و ذر است» ذر«: واحد  ذره »ندک ینم ستم یا ذره وزن خداوند به نهیو ھرآ«
 یکغبار و گرد،  یاند: ھر جزء از اجزا گفته ی. بعض کوچکز و یار ریبس از: مورچه است
» ذره«ز یشود، ن ینم دهید یعاد با چشم هک واحد اتم یک به . امروزه است ذره

 ند و در عذابک ینم مک یزیچشان  اعمال از ثواب أ : خداوند یعنیند. یگو یم
 یطوالن فیشر ثی.در حد آن مافوق رسد به د، چهیافزا ینم یا ذره ھموزن گناھانشان

د و ید: برگردیفرما یم فرشتگان به خطابأل  یخدا گاه آن: «...  است آمده شفاعت
 رونیب د، از دوزخیافتی مانیاز ا یسپند دانه ھمسنگ اندازه به یو قلب در هکرا  یسک

 ھموزن نیتر نییپا نیتر نییپا نیتر نییمقدار پا به« : است آمده یگرید تیدر روا». دیآور
 یراو گاه آن». آورند یم رونیب ار را از دوزخیبس یخلق فرشتگان ... پس مانیاز ا یا ذره

َ ٱإِنَّ ﴿ : هیآ دیخواھ یم فرمود: اگر ثیحد �ٖ  ِمۡثَقاَل  لِمُ َ� َ�ظۡ  �َّ  د.یرا بخوان ﴾َذرَّ
 راچند و ار و آنیبس مراتب به »ندک یم باشد، دوچندانش یکین عمل« ذره » و اگر آن«
خداوند  ھمانا«:  است آمده فیشر ثیدر حد هک سازد، چنان یم برابر مضاعف نیچند

 یو بد فر گناهکی یتعال . اما حق»گرداند یم دوھزار برابر مضاعف را به حسنه یک پاداش
 . یکن اعمال صاحبان به» بخشد یم بزرگ یپاداش شیو از نزد خو«سازد  ینم را دوچندان

ِۢ  ُ�ِّ  مِن ِجۡئنَا إِذَا َف فََكيۡ ﴿  ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  وَِجۡئنَا �َِشهِيدٖ  أ  .]٤١[النساء:  ﴾٤١َشهِيٗدا َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  َ�َ
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روز  و : حال یعنی ؟» میآور یگواھ یاز ھر امت هک گاه آنباشد  چگونهشان  حال پس«
؟  میآور دانیم به یگواھ آنان هیعل یاز ھر امت هک گاه خواھد بود آن چگونه افرانک نیا

و عھد  فراخوانده عزوجل یخدا یسو آنھا را به هکھستند  یسانکاز  گواھان نیا البته
 شیرا در پ ار واعراضکان ، راه پاسخ در اند، اما آنان ردهک یادآوری آنان را به یالھ

دھند  یم یگواھ شانیبرامتھا امتیدر روز ق هکاند  : عظام یای، انب گواھان اند. پس گرفته
 آنان را به یالھ امیپ هک یسانکتو رابر  !ص محمد ی: ا یعنی » میآور گواه و تو را بر آنان«

و بر  نفرشاک به افرانک، بر  مانشانیا به تا بر مؤمنان میآور یم ، گواه یا ردهک ابالغ
 است آمده س مسعود ابن تیروا به فیشر ثی. در حد یدھ یگواھ نفاقشان به منافقان

 ا ، من ا رسولی:  گفتم ! قرآن بخوان برمن«فرمودند:  من به ص خدا : رسول گفت هک
 دوست ! من ی؟ فرمودند: آر است شده برشما نازل قرآن هک یدرحال بخوانم بر شما قرآن

 هیآ نیا به تا چون را خواندم» نساء« سوره . پس بشنوم گرانیرا از د قرآن هک دارم

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا َف فََكيۡ ﴿:  دمیرس ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  وَِجۡئَنا �َِشِهيدٖ  أ ُؤَ�ٓءِ  َ�َ  ﴾٤١َشِهيٗدا َ�ٰٓ

از  ص حضرت آن چشمان هک شدم اثنا متوجه نی. در ا است یافکگر یفرمودند: د
 ».است ز شدهیلبر کاش

ِينَ ٱ يََودُّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ ىٰ  لَوۡ  لرَُّسوَل ٱَ�َفُرواْ وََعَصُواْ  �َّ  ٱ بِِهمُ  �َُسوَّ
َ
َ ٱ ُتُمونَ َوَ� يَ�ۡ  �ُض ۡ� َّ� 

 .]٤٢[النساء:  ﴾٤٢اَحِديثٗ 
 یا هککنند  می اند، آرزو ردهک یامبر نافرمانیاند و از پ دهیفر ورزک هک روز، آنان آن«

 افد وآنانکبش نیزم اشک یا هککنند  می : آرزو یعنی »ھموار گردد بر آنان نیزم اشک
و  نام چیخود ھموار گردد وھ اول لکش ھمان به بر آنان کخا فرو روند، سپس در آن

 چیتوانند ھ یونم«دچار نشوند  شیخو عمل افاتکم نماند تا به یباق از آنان ینشان
و  است شده ارائه ار وکآش یبر و ھمه شانیرازھا هکبل »نندک را از خداوند پنھان یسخن

 ردنک و بر نھان است معلوم ینزد و اند، به ردهک ردوبدل شیخو انیدر م هک یسخنان
 دھد. یم یگواھ بر ضدشان شانیاندامھا هکستند یرو توانا ن از آن آن

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنواْ َ� َ�قۡ  �َّ لَٰوةَ ٱ َرُ�وا نُتمۡ  لصَّ

َ
ٰ  ُسَ�َٰرىٰ  َوأ ْ  َح�َّ  َوَ�  َ�ُقولُونَ  َما َ�ۡعلَُموا

ٰ  َسبِيلٍ  َ�بِرِي إِ�َّ  ُجُنًبا ْۚ  َح�َّ ۡرَ�ٰٓ  ُكنُتم �ن َ�ۡغتَِسلُوا وۡ  مَّ
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
َحدٞ  َجآءَ  أ

َ
 ّمِنُ�م أ
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وۡ  َغآ�ِِط لۡ ٱ ّمِنَ 
َ
ٓ ٱ َ�َٰمۡسُتمُ  أ ْ  فَلَمۡ  ءَ لنَِّسا ْ  َمآءٗ  َ�ُِدوا ُموا ْ مۡ فَٱ َطّيِٗبا َصعِيٗدا َ�َتَيمَّ  َسُحوا

يِۡديُ�ۡمۗ  بِوُُجوهُِ�مۡ 
َ
َ ٱ إِنَّ  َو�  .]٤٣[النساء:  ﴾٤٣َ�َن َ�ُفوًّا َ�ُفوًرا �َّ

 فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س یاز عل
 شرابمانرد و ک آماده ییما غذا یداد و برا بیترت یا یھمانیم عوف بن عبدالرحمن

 امام ... را در نماز د، فالنینماز فرا رس موقع رد و چونکدر ما اثر  شراب د، پسینوشان

َها قُۡل ﴿ ساختند و او سوره ُّ�
َ
� يا  (قلخواند:  نیچن نیرا ا .]١افرون: ک[ال ﴾١َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ َ�ٰٓ

 فرمود: نازل أ خداوند پس !نعبد ما تعبدون) ونحن عبد ما تعبدونأ، ما  ها الكافرونـيأ
ا ید، ینماز نخوان یمست : درحال یعنی »دینشو یکنماز نزد به یمست درحال ! مؤمنان یا«

 گاه : تا آن یعنی »دییگو یم د چهیبدان هک یتا زمان«د ینشو داخل مساجد به حال نیدر ا
 مست را شخصیز دییگو یم چه هکد یشود و بدان از شما برطرف یر و مستکاثر س هک

 یعبادت فقط با آن ، عبادت ھدف هکرساند  یخود م نید. ایگو یم چه هکداند  ینم
ناظر بر  هیآ نیا هک شود یم باشد. خاطرنشان خاشعانه یعبادت هکشود  یم برآورده
ـ  مائده ـ در سوره مرحله نیدر چھارم ، سپس است شراب میتحر از مراحل سوم مرحله
نماز  د بهیھست جنب هک یھنگام و«د یگرد حرام یلک به یآور یمست شراب ھرگونه

، اثر ھر  و جنابت است دهیرس جنابت یو به هک است یسک:  جنب »دینشو یکنزد
 هک مگر آن« آن ا بدونیباشد،  با احتالم ھمراه ، چه است یا انزالی،  یجنس مقاربت

در  هک ز استیشما جا یسفر برا را در حالیز »دینک غسل هک ید تا زمانیراھگذر باش
از  احناف فھم ر، ناظر بر نحوهیتفس نیا د. البتهینماز بخوان ممی، با ت آب افتنین صورت

نماز،  مواضع به جنابت در حال هک است نیا یاند: معن گفته ی. اما بعض است مهیرک هیآ
 درحال گر آنید یسو مسجد به یسو یکاز اینکه  د، مگرینشو یکمساجد نزد به یعنی

تواند از مسجد  یم ) جنبیو شافع ک، مال فهی(ابوحنرا در نزد جمھورفقھا ید زیگذر باش
 تا آن است در مسجد حرام یو ردنک را درنگیند زیبنش در آن تواند یند، اما نمکگذر 

 درنگ حنبل احمدبن ند. اما امامک ممی، ت وجود آب عدم در صورت ای نموده غسل هک
 .داند یز میبا وضو باشد، جا هک یدر مسجد را در صورت جنب نمودن
در  و »دیمار بودیو اگر ب«د: یفرما یم نموده انیرا ب ممیت مکح یتعال حق گاه آن
بر خود  یگرید بیا آسی شدن ، از تلف ندهیا آی از شما در حال یکی،  آب استعمال صورت

ا ی«د ید یرادر خود نم آب یجا به دنیرس توان هکبود  هیبن سست ا چنانی،  داشت میب
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 اسم اطالق هک است یسکھر یبرا ممیجواز ت ید معنیمفد یق نیا »دیدر سفر بود
نماز)  نندهک وتاهک( سفر، سفر قصر هک ستیشرط ن نیو ا است صادق یمسافر بر و
 یکیا ی«ند. ک ممیتواند ت یز مین می، فرد مق وجود آب عدم اند: در صورت گفته یباشد. بعض

ا با ی«شود  یم خارج از انسان هک است یمدفوع از ادرار و هیناک »آمد حاجت یاز شما از قضا

 ھدف با آنان از بدن آن ریغ دادن ا تماسی،  یمال دست و دنیبا بوس »دیا ردهک زشیآم زنان
مراد  هک است نیا / فهیابوحن . مذھب یجنس ییجو و لذت یریگ وبھره شھوت برآوردن

 یاول صواب به یرأ نیا«د: یگو یم یطبر ریجر . ابن (مقاربت) است جماع فقط از آن
 از زنان یبعض شانیا هک ص رمکا از رسول خبر وارده نیا صحت لیدل به ، است

ز یر نیثک ابن». رندیوضو بگ هک آن یخواندند، ب ینماز م دند و سپسیبوس یم را شیخو
 ای،  آن یوجو خود بعد از جست یکیدر نزد »دیافتین و آب« است داده حیرا ترج یرأ نیا

ا ی،  درنده ای،  دشمن گر چونید یا مانعی،  داشت انیز شما یبرا آب استعمالاینکه 
در  » پس« داشت یبازم آب به ی، شما را از دسترس یشک وجود ابزار آب ا عدمی،  یماریب

 ید: رویصع » کد پایبرصع«د ینک: قصد  یعنی »دینک ممیت«ر شد کذ هک یموارد ھمه
 را سطحید گفتند زیصع نیزم سطح ا نباشد. بهیباشد،  کیخا بر آن ، چه است نیزم
.  است کمال مذھب نیو ا کند. می صعود بر آن هک است از آن یقسمت نیآخر نیزم
 کجز بر خا ممیت ، پس است کفقط خا دی: صع هکبر آنند  حنبل و احمدبن یشافع یول

. اما  ستیز نیجا زهیو سنگر سنگ صخره بر ممی، لذا ت ستیروا ن یگریز دیبر چ
باشد، مانند  کخا از جنس هک است حیصح یزیبر ھر چ ممید: تیگو یم فهیابوحن
و  کپا نیزم آن : به یعنی » آن را به تانیھا و دستھا چھره پس« خیو زرن ک، آھ زهیسنگر
 دست فکھردو  : شخص هک است نیا ممیت تیفکی.  ممیت تین به »دینک مسح«طاھر 

را در  یو یرو تمام هکشد کخود ب یبر رو یرا طور آنھا گاه آن ، زده نیزم را به شیخو
 چپ ، دست راست و با دست زده نیزم را به شیخو دست فکھردو  رد و بار دومیبر گ
خود  راست ، دست چپ ند و باز با دستک مسح آرنج یتا انتھا از سر انگشتان را شیخو
 یباق مسح بدون تا آرنج یو از دستان یبخش چیھ هک ید، طورینما مسح گونه نیھم را

و  یوتاھک رد وکبر شما عفو  هک چنان » است آمرزنده نندهکعفولله ا نهیھرآ«نماند 
 عرصه ساختن فراخ و ممیدر ت دادن د و با رخصتیموارد آمرز نیر شما را در ایتقص

ا یوضو  وجود عذر، بدون د در ھنگامیتوان ی، شما م نینمود بنابرا ، بر شما رحم فیلکت
 د.ینماز بخوان غسل
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 گر بهید یبر امتھا«فرمودند:  ص رمکا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد
 فرشتگان ما در نماز مانند صفوف صفوفاینکه  : اول میا شده داده یز برتریچ سه

اینکه  شد. و سوم دهیما مسجد گردان یبرا نیزم عرصه ھمهاینکه  شد. دوم دهیگردان
 ».میافتین آب هک شد ـ ھرگاه دهیگردان نندهک کما پا یبرا نیزم کخا

فرمود:  هک است ردهک تیروا ل از عائشه ی: بخار ممیت تیمشروع نزول سبب
» شیالج ذات« ا بهی،  ابانیب به و چون میرفت رونیب یدر سفر ص خدا با رسول«

دا یپ بند من تا گردن ردندک درنگ ص خدا رسول شد، پس پاره بند من ، گردن میدیرس
 یبا ما آب ھم بود و نه یآب نه ابانیب در آنردند و ک درنگ ز ھمراھشانین شود، مردم

 عائشه هک ینیب یا نمیرفتند وگفتند: آ ر پدرمکنزد ابوب مردم ھنگام نی، در ا وجود داشت
 و نه است یآب نجا نهیدر ا هک یدر حال ، ساخت را معطل و مردم ص خدا رد؟ رسولک چه

 و به نھاده میبر زانورا  سرشان ص رسول هک یدرحال پس دارند؟! ھمراه به یآب مردم
را  و مردم ص خدا : رسول گفت من به نانک آمد وسرزنش س رکبودند، ابوب رفته خواب
و  دارند؟! ھمراه به یآنھا آب و نه است ینجا آبیا در نه هک یدرحال یا ساخته معطل

 گاه د، آنیبگو هکبود  خدا خواسته آنچه گفت یداد و م یم ادامه سرزنشم به گونه نیھم
مرا  میزانو یبر رو ص خدا رسول جز خواب یزیرد و چک من در پشت زدن به شروع
 هیآ یتعال برخاستند و حق از خواب ص خدا اثنا رسول نی. در ا داشت یبازنم کاز تحر

:  ر گفتیحض دبنیاس وقت نیدر ا ردند. ھمک ممیت ھمه رد و مسلمانانک نازل را ممیت
 بودم ار آنسو من هکرا  یشتر گاه . آن ستین شما تکبر نیاول نیا ر!کابوب خانواده یا

 ».افتمی ر آنیبند خود را در ز و گردن درآوردم تکحر از جا به

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
ونَ �َشۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ َ�ٰلَةَ ٱ َ�ُ ن تَِضلُّواْ  لضَّ

َ
َوُ�رِ�ُدوَن أ

بِيَل ٱ  .]٤٤[النساء:  ﴾٤٤لسَّ
 قلب به » یستیننگر«اند انیھودیمراد  »اند شده داده تابکاز  یا بھره هک یسانک ا بهیآ«

 کنند، می بدل تیھدا و به »خرند یرا م یگمراھ آنان« است ، تورات تابک؟ مراد از  شیخو
و وجود  ص محمد امبر ما حضرتیپ نبوت بر صحت حجت شدن بعد از روشن هکچرا 

و «اند  مانده یباق تیھودیبر  ، ھنوز ھم لیانجو  در تورات شانیا بعثت به بشارت
 ردهکتفا نکا خودشان یگمراھ به : آنان یعنی »دینک را گم ز راهیشما ن هکخواھند  یم
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ز از یرا ن گر، شما مؤمنانید یھا رنگیو با ن ار حقکو ان تمانکبا  هکخواھند  یم هکبل
 د.یفر ورزک ص محمد برند تا به بدر حق راه

ُ ٱوَ ﴿  عۡ  �َّ
َ
ۡعَدآ�ُِ�مۚۡ  لَمُ أ

َ
ِ بِٱ َوَ�َ�ٰ  بِأ ِ بِٱ َوَ�َ�ٰ  اَوِ�ّٗ  �َّ  .]٤٥[النساء:  ﴾٤٥�نَِص�ٗ  �َّ

شما از  یبرا هک آنچه و به » شما داناتر است دشمنان خدا به« ! مؤمنان یا »و«
شما  خدا سرپرست هک است یافکو «دارد  یم بر حذرتان از آنان طلبند، پس یم یگمراھ

اور یارساز و ک أ خدا هک است یافک:  یعنی »اور شما باشدیخدا  هک است یافکباشد و 
 یو و نصرت تیوال به دھد، پس تان نبرد، نصرت یھا و سنگرھا و در جبھه شما بوده

 د.ینطلب و نصرت تیوال را به گرانید و دینکتفا کا

ِينَ ٱّمَِن ﴿  ْ ُ�َّرِفُوَن  �َّ َواِضعِهِ  َ�ِمَ لۡ ٱَهاُدوا  َ�ۡ�َ  َمعۡ سۡ َوٱ وََعَصۡينَا نَاَو�َُقولُوَن َسِمعۡ  ۦَعن مَّ
لِۡسنَتِهِمۡ  َ�َّۢ� َوَ�ِٰعنَا ُمۡسَمعٖ 

َ
�َُّهمۡ  َولَوۡ  ّ�ِيِن� ٱ ِ�  َوَطۡعٗنا بِ�

َ
�  ْ َطۡعنَا َسِمۡعنَا قَالُوا

َ
 نَانُظرۡ ٱوَ  َمعۡ سۡ َوٱ َوأ

َُّهمۡ  �لََ�َن َخۡ�ٗ  قۡوَمَ  ل
َ
ُ ٱ لََّعنَُهمُ  َوَ�ِٰ�ن َوأ  .]٤٦[النساء:  ﴾٤٦قَلِيٗ�  إِ�َّ  يُۡؤمُِنونَ  فََ�  رِهِمۡ بُِ�فۡ  �َّ

معاند  انیھودیشما را بر  أ خدا ! مؤمنان ی: ا یعنی »اند یھودی هک از آنان یبرخ«
: از  یعنی باشد، سخن یابتدا عبارت نیا هک است محتمل نیدھد. ھمچن یم نصرت

 اوصاف و ازجمله »گردانند یخود برم یرا از جاھا لماتک« هکھستند  یگروھ انیھودی
قرار  آن یگررا بجاید یلماتک و در عوض برداشته آن را از مواضع ص رمکا رسول

و «کنند  می لیتأو آن یقیحق لیرتأویرا بر غ لماتک:  هک است نیا مراد ایدھند.  یم
را  سخن نیا هک است محتمل امر تو را. » میرفتیو نپذ«تو را  سخن » میدیند: شنیگو یم

 هیعل آنان یاز سو ینینفر نیا » یناشنوا گرد« هک »و بشنو«باشند  گفته آھسته

 َمعۡ سۡ ٱوَ ﴿:  یا معنای گردند! یبرم از حق گونه نیا هکباد  ـ مرگشان است ص رمکامبرایپ
 احتمال ، ظاھرا سخن نیا هکر. یبگ دهیما را بشنو و نشن : سخن است نیا ﴾ُمۡسَمعٖ  َ�ۡ�َ 
 به را نشنود و ذم ناخوش تو سخن : گوش هک یمعن نیا به را دارد، مدحھردو  و ذم مدح

 سخن نیو ا ١. نک ما التفات : به یعنی:  ﴾َوَ�ِٰعَنا﴿ ! یناشنوا گرد اشک ی: ا هک یمعن نیا
 در سخن در لفافه یرا طور شیخو دشنام یعنیند. یگو یم »خود زبان دنیچانیبا پ«را 
 حق از گفتن یباز با زبان ! ینبرد. آر یپ مرادشان قتیحق به یسک هکزند یآم یم ھم

                                                 
 به» رع« شهیاز ر یعبر . (راعنا) در زبانگذشت» ۱۴۰/هیآ« بقره (راعنا) در سوره در باب سخن -١

 .است یسیانگل در زبان» بد« شر و برابر با واژه یمعنا
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 یسو به هیناکو  ضیرا با تعر شانیھا دارند زبان هک یا یدیوپل و از خبث رفته طفره
قصد  و به«اند  داشته نپنھاھایشان  دل در هکسازند  یم جکگردانند و  یبرم ییزھایچ

: اگر او  هککنند  می استدالل نیرا چنیند زیگو یرا م سخن نیا » نیدر د زدن طعنه
 یخدا هک!  میدھ یم (راعنا) او را دشنام ما با گفتن هک دانست یا مامبر بود، قطعیپ

گاه سبحان د یاثر گردان یرا ب شاناستدالل نیامر، ا نیاز ا ص شیامبر خویپ ساختن با آ
 آنچه »و بشنو« از دستورت » میبرد و فرمان«را  سخنت » میدیگفتند: شن یم و اگر آنان«
: بشنو  ر مسمعیغ (اسمعبه جای  : اگر آنان یعنی »ما بنگر وبه« مییگو یما م هکرا

 یعبر در زبان هک(راعنا) به جای  : بشنو)، و اگر گفتند: (اسمع یر)، میبگ دهیونشن
 آنچهاز  بود »بھتر آنان یقطعا برا«ار ما بنگر)؛ کگفتند: (انظرنا: در  ی، م است دشنام

استوارتر و بھتر از  تر و درست أ در نزد خداوند نی: ا یعنی »تر بود و درست«گفتند 

 » یول«بود،  ﴾َوَ�ِٰعَنا ُمۡسَمعٖ  َ�ۡ�َ  َمعۡ سۡ َوٱ وََعَصۡيَنا َناَسِمعۡ ﴿:  جمله یعنی،  اولشان سخن
 سبب را به خدا آنان« رو نینگرفتند و از ھم شیرا در پ یدرست و روش راه آنان

 جهیو درنت« است نموده طردشان شیخو : از رحمت یعنی » است ردهک لعنت فرشانک
 یآسمان یتابھاکاز  یبعض به مانشانیا از: است عبارت و آن » کیآورند مگر اند ینم مانیا

: فقط  است نیا یا معنیگر. ید امبرانیپ و تبک به ، نه یالھ امبرانیاز پ یبعض و به
 آورند. یم نیراست یمانیا از آنان کیاند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ وتُوا

ُ
ۡ�َ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ ْ بَِما نَزَّ ٗقا اَءاِمُنوا ن َ�ۡبلِ  ّمِن َمَعُ�م لَِّما ُمَصّدِ

َ
 أ

ٰٓ  َ�َ�ُدََّها وُُجوٗها �َّۡطِمَس  َ�َ  ٓ ۡدبَارَِها
َ
وۡ  أ

َ
ٓ  َكَما نَۡلَعَنُهمۡ  أ ۡصَ�َٰب  لََعنَّا

َ
بۡ ٱ أ مۡ  ِت� لسَّ

َ
ِ ٱ رُ َوَ�َن أ َّ� 

 .]٤٧[النساء:  ﴾٤٧ُعوً� َمفۡ 
با  هک است یزیچ ھمان نندهک قیو تصد میفرو فرستاد آنچه به ! تابک اھل یا«

د. یآور مانی، ا است تورات نندهک قیتصد هک یقرآن : به یعنی »دیآور مانی، ا شماست
 آنان هک جھت دھد، بدان یم میب شیخو یاز سو یخشم را به آنان یتعال حق سپس

ردند. ک عمل ضدآن را فروگذاشتند و به از آن یروی، پ و با وجود آن را شناخته حق
 ی: صورتھا یعنی » مینکو محو  را مسخ ییھا چھره هک از آن شیپ«د یآور مانیا ! یآر

را  تانیھا چھره هک گونه نی، بد مینکمحو  آن ھا و مشخصات شما را با محو نشانه
را از  تانیھا ھا و دھانھا وابروھا و چشم ینیو ب دهیگردان تانیگردنھا پشت ھمچون

،  صورت عالئم ردنکمحو  : بعد از یعنی » میگردان آنھا را بازپس پس« میبردار انیم
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 را از طرف تانیصورتھا هک گونه نی، بد میگردان قفا باز پس موضع آنھا را به
 رونیب گردنتان را ازپشت د و چشمانتانیرو قھقرا راه به هک میبگردان تانیپشتھا

،  میآور بدنتان یباال را به بدنتان نییو پا بدنتان نییپا را به تانیھا ا چھرهی.  میآور
 خود، بر عذاب نیا هک ھوا باشد. رو به تانیو پاھا نیبر زم سر و صورتتان هک یطور

 هک ، چنان مینک را لعنت ا آنانی«کند  می داللت مجازاتشان بودن نیو سھمگ سخت
 روز شنبه) عبارت نانکش (حرمت سبت اصحاب لعنت » میردک را لعنت سبت اصحاب

 اصحاب اند: مراد، خود لعنت گفته ی.بعض کو خو نهیبوز به آنان نمودن بود از: مسخ
 یو : فرمان یعنی » ر استیپذ انجام یوامر الھ«اند  ملعون یھر زبان به هک است سبت
 تید. رواینما را اراده آن او تحقق هک یزمان ، در ھر است یافتنی تحقق ناخواه خواه
 د.یاحبار گرد عبک شدن مسلمان ، سبب هیآ نیا هک است شده

َ ٱإِنَّ ﴿ ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ ِ بِٱ �ُۡ�ِكۡ  َوَمن �ََشآُء َ�َقِد  �َّ

 .]٤٨[النساء:  ﴾٤٨َعِظيًما ًماإِ�ۡ  َ�َىٰٓ �ۡ ٱ
 هک یسک ی: برا یعنی »دیبخشا یشود، نم دهیورز کاو شر به هکرا  نیمسلما خداوند ا«

وجود  یو کشر آمرزش ، احتمال است ردهکن توبه از آن از مرگ و قبل مرده کبر شر
 نیمسلم ارانکاز گنھ کشر اھل ری: غ یعنی »آمرزد یخواھد م هکرا بر ھر رآنیو غ«ندارد 
 یتعال حق ، پس است یو اراده به ولکامر مو نیداخلند و ا یتعال حق آمرزش تیدر مش

ا ی رهیبکاز  را ـ اعم یھر گناھاینکه  آمرزد، ولو یبخواھد م هک از موحدان سکھر یبرا
 اھل مذھب نیا هکباشند ـ  ردهکن ھم توبه شیخو و از گناه دهیگرد بکـ مرت رهیصغ

خدا  به هک سکو ھر«کند  می بخواھد عذاب هک را ھم هکـ و ھر است و جماعت سنت
 رهیبک گناھانترین  بزرگ کرا شریز » است بربافته را یمیعظ گناه قتیورزد، درحق کشر

در نزد  اعمال یوانھاید: « است آمده ل عائشه تیروا به فیشر ثی. در حد است
 یوانیدھد و د ینم یتیاھم آن به یتعال حق هک است یوانی: د است وانید سهأل  یخدا

 را آن یتعال حق هک است یوانیند و دک یرا فروگذار نم از آن یزیچ یتعال حق هک است
،  اوست به دنیورز کشر وانیآمرزد، د یرا نم آن یتعال حق هک یوانیآمرزد. اما د ینم

َ ٱإِنَّ ﴿:  است فرمودهأل  یخدا ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
َمن  إِنَُّهۥ﴿:  است ، و فرموده﴾...بِهِ  �ُۡ�َكَ  أ

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
 بهھرکس  قتیدر حق« .]٧٢[المائدة:  ﴾�َّاٱ َوٮٰهُ َوَمأ

 آن به هک یوانی. اما د»است دهیگردان را حرام ورزد، خداوند بر او بھشت کشر خداوند



 ۴۲۷ سوره نساء

 ـ از روزه است شیخو یخود و خدا انیبر خود در م بنده ستم وانیدھد؛ د ینم تیاھم
اگر بخواھد از  یآمرزد، ول یرانم نیا متعال یرا خدایـ ز ردهک کرا تر آن هک ینماز ای

 ظلم وانیگذارد؛ د یرا فرو نم از آن یزیچ أ خداوند هک یوانیگذرد. و اما د یدر م آن
 ».دارد قصاص نخواه خواه هک،  گر استید یکبر  بندگان و ستم

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � نُفَسُهم�  �َّ

َ
وَن أ ُ ٱ بَلِ  يَُز�ُّ َّ�  ٓ  ﴾٤٩فَتِيً�  ُ�ۡظلَُمونَ  َوَ�  ءُ يَُزّ�ِ َمن �ََشا

 .]٤٩[النساء: 
 ییھا یو برتر لیفضا یبا ادعا »شمارند یم کخود را پا هک یسانک یسو ا بهیآ«

 فرزندان گفتند: ما یھود و نصاری هک چنان » یا ستهیننگر« ستین آنان مربوط به هک
 میندار یگناھ چیند: ما ھیگو یم هک از مردم یبرخ سخن نیا مانند ای ! مییخدا ودوستان

 مردم یبعض شی، ستا مهیرک هیاند: مراد آ گفته یبعض ! مکیپا از گناه انکودک و ھمچون
 هکیخود را تز هک یسکھر  یبرا عام است یھشدار نیا . البته گر استید یاز بعض

 ستین نید: چنیفرما یم یتعال شناسد. حق یم بیع یو ب زهکید و پایستا یم کند، می
 هک از بندگانش یسانک او به را فقطیز »گرداند یم کرا بخواھد پا هکھر هک خداست هکبل«

 بندگان ، پس ستند، داناستین سزاوار آن هک از آنان یسانکھستند و  هکیتز نیسزاوار ا
گر را ید یکو  گر ـ فروگذاشتهیبرھمدو تفاخر  یطلب یبرتر خود را ـ با ھدف هکید تزیبا

 آمده س اسود مقدادبن تیروا به فیشر ثیقرار ندھند. درحد شیو ستا مورد مدح
در ». میبپاش کخا مداحان یبر رو هکما دستوردادند  به ص خدا رسول«است: 

 را مدح قشی، رف ا نخواستهی از شما خواسته یکیاگر «...  : است آمده س رهکب یاب تیروا
 یسکو  پندارم ی... م نیاحدا: او را چن للها یعل کیوال از کذلک د: احسبهید بگویبا رد،ک

مانند  رشته : نخ لیفت »رود ینم ستم بر آنان یلیقدر فت و به«». نمک ینم هکیرا بر خدا تز
 اندازه به کنند، می هکیخود را تز هک یگروھ نی: ا است نیا ی. معن خرماست ھسته یرو

 یرو رشته اندازه ـ ولو به برآن شوند و افزون یم عذاب شیخو هکیتز گناه
 مقدار باشند، به آن مستحق هکز ین یرند و از ثوابیگ یقرار نم ـ موردستم ییخرما ھسته
 شود. ینم مک ییخرما ھسته یرو رشته

ونَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿  ِ ٱ َ�َ  َ�ۡفَ�ُ بِيًنا ٗماإِثۡ  ۦٓ َوَ�َ�ٰ بِهِ  َكِذَبۖ لۡ ٱ �َّ  .]٥٠[النساء:  ﴾٥٠مُّ
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 و فرزندان هکادعا  نیخود و ا هکیدر تز »بندند یم دروغ للهبر ا چگونه نیبب«
 مثابه به دروغ نی: ھم یعنی »ار باشدکآش گناه یک نیا هک است و بس«ند یخدا دوستان

 . است یافک یو یاز سو تیمعص یعمد ابکدروغگو و ارت یارکبر بد لیدل نیارترکآش

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
ُٰغوتِ ٱوَ  ۡبِت �ِۡ بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ َو�َُقولُوَن  ل�َّ

ِيَن َ�َفُرواْ َ�ٰٓ  ۡهَدىٰ  ُؤَ�ٓءِ لِ�َّ
َ
ِينَ ٱ ِمنَ  أ  .]٥١[النساء:  ﴾٥١َءاَمُنواْ َسبِيً�  �َّ

 : گفت هک است ردهک تیروا رمهکاز ع مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب حاتم یاب ابن
شما  گفتند: آنان به هکم رفتند، مردم هکم به یھودی اشرف بن عبکو  اخطب بن ییح

 د؟ پسییمابگو ما و محمد به هیقض را در باره د، لذا نظرتانیھست علم و اھل تابک اھل
؟  یو روش راه د و محمد برچهیدار قرار یو روش راه دند: شما بر چهیپرس انکیآنھا از م

شتر را  ، گله میآور یم جا را به ارحاممان صله هک میھست یسانکدادند: ما  پاسخ انکمشر
را  و حجاج مینک یآزاد م را رانی، اس مینوشان یم ر و آبیرا ش ، مردم مینک یم یقربان

ما  ارحام صله هک است یزیچ ھمه یو ب سک ھمه ی، اما محمد مرد ب میگردان یم رابیس
ا او؟ ی میا ما بھتریآ پس کنند، می یرویاز او پ» غفار« لهیاز قب حجاج و رھزنان دهیرا بر

 یدیا ندیآ«فرمود:  نازلأل  ی، خدا پس د!یتر افتهی بھتر و راه یگفتند: شما از و انیھودی

 و طاغوت جبت به هک«اند انیھودی و آنان »شدند داده تابکاز  یا بھره هک یسانک یسو به

مورد  أ للهبجز ا هک و ھرآنچه اھنک:  . و طاغوت : سحراست جبت »آورند یم مانیا
ا در یباشد،  یراض شیخو پرستش به هک أ بجز خدا یمعبود رد و ھریقرار گ پرستش

 انیھودی:  یعنی »ندیگو یم افرانک و در باره«رد. یقرار گ مورد اطاعت أ خدا ینافرمان
رو  نیاز ھم »ترند افتهی اند، راه آورده مانیا هک یسانکاز  نانیا«ند: یگو یم افرانک درباره

 شدند. ھمدست انکبا مشر احزاب در جنگ انیھودی هک بود

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱلََعَنُهُم  �َّ ُ ُ ٱ َعنِ َوَمن يَلۡ  �َّ  .]٥٢[النساء:  ﴾٥٢نَِصً�ا ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ

 را از انیھودی : آن یعنی » است ردهک خداوند لعنتشان هکھستند  یگروھ نانیا«
أل  یخدا به فرشانکرا ـ با وجود  شیقر هکرو  ، از آن است دور ساخته شیخو رحمت

 یاز ھوا یرویپ خاطر دادند و به یبرتر و مؤمنان ص خدا ـ بر رسولھا  بت و پرستش
گاھانه ، به نفس اینکه  خاطر به ردند مگرکن نیبرخاستند و چن زهیست به با حق طور آ

 یاوریاو  یبرا ند، ھرگزک را خدا لعنت هکو ھر«نند ک را جلب شیقر یبانیو پشت یاری
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و  یاریرا  یو و ردهک دفع یرا از و یالھ فرودآمده و خشم عذاب هک » افتی ینخواھ
 د.ینما یاوری

مۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ّمِنَ  نَِصيٞب  لَُهمۡ  أ  .]٥٣[النساء:  ﴾٥٣نَقًِ�ا �َّاَس ٱ يُۡؤتُونَ  �َّ  افَإِذٗ  ُمۡلِك ل
.  است ارکد انیمف استفھام ؟»دارند ومتکاز ح یبینص« انیھودی:  یعنی » آنانا یآ«

ندارند و  یالھ کاز مل یا ا بھرهی،  ییو فرمانروا ومتکاز ح یا ا بھرهیدر دن : آنان یعنی
 بخل شدت سبب به» دادند ینم ھم یریقدر نق به مردم به ھنگام در آن«داشتند  اگر ھم
 . خرماست ھسته پشت نقطهر: یدارند. نق هک یو حسد

مۡ ﴿ 
َ
ٓ  �َّاَس ٱ َ�ُۡسُدونَ  أ ٰ َما ُ ٱ َءاتَٮُٰهمُ  َ�َ ٓ  َ�َقدۡ  لِهِۦۖ ِمن فَۡض  �َّ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َءاَل  َءاتَۡيَنا

ۡل�ً  َ�ُٰهمَوَءاَ�يۡ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ  .]٥٤[النساء:  ﴾٥٤َعِظيٗما مُّ

 و اصحابشان ص خدا با رسول انیھودی:  یعنی »ورزند یحسد م مردم به هکبل«
 چون » است ردهکعطا  شانیا به شیخو خدا از فضل هک بر آنچه«ورزند  یو حسد م کرش

 خاندان مابه قتیدر حق« روزافزون و عزت دشمنان وبکو سر و نصرت و نبوت قرآن
 ما به :آنچه یعنی » میدیبخش بزرگ کیمل آنان و به میداد متکو ح تابک«ز ین » میابراھ

 انیھودیرا یز ستین یو نو ز تازهی، چ میا داده شیخو از فضل و اصحابش ص محمد
ز یھستند، ن ازتبارشان ھم لیاسرائ یبن هک ÷  میابراھ خاندان ما به هکدانند  یم خوب

 به ص خدا با رسول انیھودی : یقول . به میداد یمیعظ ییو فرمانروا متکو ح تابک
د و یگردان را مباح زن با نه ازدواج شانیا یبرا سبحان یخدا هکدند یحسد ورز نیا

 باره نیرا در ا آنچهأل  یخدا ندارد. پس یگرید غم و ھم با زنان گفتند: او جز ازدواج
 دهیشانند ـ بخشیز از این ھماالسالمیو داوود عل مانیسل هکـ  و خاندانش ÷  میابراھ به

 ومتکو ح متکح و تابک ز ھمین شانیا به أ خداوند رایآورد ز ادشانی بود، به
 بودند. ص محمد حضرت شتر از زنانیار بیبس زنانشان بود و ھم دهیبخش

نۡ  ُهمفَِمنۡ ﴿  ن ُهمَوِمنۡ  بِهِۦ َءاَمنَ  مَّ .]٥٥[النساء:  ﴾٥٥َسعًِ�ا ِ�ََهنَّمَ  َوَ�َ�ٰ  َ�ۡنهُۚ  َصدَّ  مَّ

آوردند  مانیا« ص امبر مایپ : به یعنی » یو به« انیھودی: از  یعنی»  از آنان یبرخ پس«

از  انیھودی از ی: برخ هک است نی، مراد ا یقول به »برتافتند یاز او رو از آنان یو برخ
 نیا هکردند ـ ک اعراض شانیا به شده داده لیو فضا ÷  میابراھ خاندان داستان
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 بس پرشراره دوزخ آنان یو برا«دارد  یو ھماھنگ شتر انسجامیب اتیآ اقیس ر بایتفس

 . فر و عناد و مخالفتشانکبر  یمجازات عنوان به » است

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  َّ� � ْ ۡلَ�ُٰهمۡ  ُجلُوُدُهم نَِضَجۡت  ُ�ََّما نَاٗر� نُۡصلِيِهمۡ  َف َ�ٰتَِنا َسوۡ َ�َفُروا  بَدَّ
ْ  َ�ۡ�ََها ُجلُوًدا َ ٱإِنَّ  َعَذاَبۗ لۡ ٱ ِ�َُذوقُوا  .]٥٦[النساء:  ﴾٥٦اَ�َن َعزِ�ًزا َحِكيمٗ  �َّ

 میدرآور« میعظ » یدر آتش یزود اند، به دهیفر ورزکما  اتیآ به هکرا  یسانک قتیدر حق«

بر «باشد  ناسوخته هک » یگرید یپوستھا«گردد  و سوخته » پخته شانیپوستھا ھرگاه هک
 یفزونتر دارد. بعض یریتأث ، شانیبدنھا به عذاب ار در رساندنک نیرا ایز » مینھ شیجا

گرداند  یباز م تنشان به را دوباره یاول پوست ھمان یتعال حق هک است نیا یاند؛ معن گفته
دھد،  یم را ازدست درد و الم احساس سوخته پوست هک: از آنجا  یعنی »را بچشند تا عذاب«

 شهیو ھم نشده قطع از آنان درد و الم تا ھرگز احساس میگردان یرا از نو بازم پوستشان
 صدبار در ھر ساعت: « است آمده س از عمر یتیرواباشد. در  واستمرار داشته دوام برآنان
 در انتقام است : غالب یعنی » است مکیح غالب للها نهیھرآ«» شود یم عوض بدنشان پوست
 دھد. یم انجام با مجرمان هک در آنچه است متک، با ح گرفتن

 احساس هک یعلم قتیحق نیرا ایز است میرک قرآن یمعجز علم اتیاز آ هیآ نیا
قرار دارد،  بدن در پوست یحس و اعصاب داشته رابطه بدن ما با پوستیدرد مستق

 . است قادر شده آن شفک را بهیاخ طب علم هک است یقتیحق

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٰتٖ  ِخلُُهمۡ َسُندۡ  ل�َّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 نَۡ�ٰرُ ۡ�

 ٓ بَٗد�ۖ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
َ
َُّهمۡ  � ٓ  ل ۡزَ�ٰجٞ  �ِيَها

َ
ٞۖ  أ َرة َطهَّ  .]٥٧[النساء:  ﴾٥٧َظلِيً�  ِظّ�ٗ  َونُۡدِخلُُهمۡ  مُّ

ر یز از هک ییاند، در باغھا ردهک ستهیشا یارھاکو  آورده مانیا هکرا  یسانک یزود و به«
 زنان آنان یجاودانند و در آنجا برا در آن شهیھم ی. برا می، درآور است یجار بارانیجو آن
 و آنان« ندکشود، پا یم ا عارضیدن بر زنان هک ییھایدیپل از ھمه هک »وجود دارد زهکیپا

 است یداریو پا و خوب انبوه یسار هی: سا لیظل ظل » میگستر درآور هیسا یسار هیسا را به
در  یجاودانگ هک است سان نی. بد ستین یراھ آن اندرون را به ھرگز گرما و سموم هک

گردد ـ  یجا م یکط، یفضا و مح و لذت یبرخوردار و لذت نگاه لذت ، با آنان یبرا بھشت
 هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیگرداند ـ درحد مانیروز منان یخدا هک

صد  سار آن هیسوار در سا هک است یدرخت در بھشت ھمانا«فرمودند:  ص خدا رسول



 ۴۳۱ سوره نساء

 الخلد (درخت ، شجره درخت نیرساند ـ ا ینم انیپا رابه د، اما آنیمایپ یم راه سال
 ».دان) استیجاو

َ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ تُؤَ  أ  ٱدُّوا

َ
ۡهلَِها إَِ�ٰٓ  َ�َٰ�ِٰت ۡ�

َ
ن  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  َحَكۡمُتم �َذا أ

َ
أ

 ۡ�َ ْ َ ٱإِنَّ  َعۡدِل� لۡ بِٱ ُكُموا ا يَعُِظُ�م بِهِ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۦٓۗ نِعِمَّ َّ�  ۢ  .]٥٨[النساء:  ﴾٥٨بَِصٗ�� �َ�َن َسِميَع
در  یالھ خطاب »دیآنھا بسپار اھل ھا را به امانت هکدھد  یم شما فرمان خداوند به«

و  ضیفرا یادا ، ھم خطاب نیا شود، پس یامانتھا م در تمام مردم تمام شامل هیآ نیا
 انیدر م یعاد یھا امانت و ھم است انسان بر دوش یتعال حق امانت هکرا  فیالکت

 شیشاپیو در پ مهیرک هیآ مخاطبان نیاز نخست رد. اما زمامدارانیگ یرا دربر م مردم
 نیو فرام امکاح در عدل و جستن ، رد مظالم امانت ردنک ادا قراردارند، پس آنان

. و  است یزمامدار در مسند فشانیالکو ت واجبات نی، جزء اول آنان یاز سو صادره
 مردم ، بر ھمه نیبنابرا داخلند خطاب نیز در این از مردم رآنانیم؛ غیگفت هک چنان
و در  نموده یو بررس قیتحق ھا و اخبار ی، در گواھ ھا را بازگردانده تا امانت است واجب

 نیتو را ام هک یسک به: « است آمده فیشر ثیند. در حدینما حیصح یامور، داور ھمه
شما  و به«». نکن انتی، خ ردهک انتیتوخ به هک سک را بسپار و بر آن ، امانت دهیگردان

در  مراد از عدالت »دینک مکح عدالت د، بهیشو مکحا مردم انیم چون هکدھد  یم فرمان
ابد و ین شیگرا یدعو نیاز طرف یکی یسو به ، یا قاضی مک: حا هک است نینجا ایا

از او  هک یو منفعت ا مصلحتی،  و مقام ا جاهی،  یو خاطر قرابت را به سک چی، ھ نیبنابرا
 آنچه د مطابقیبا هکندھد، بل یبرتر بر خصمش یگریآلود د ھوس ا ھر غرضیتمنا دارد، 

 ھمان نفع ، فقط به است ساخته روشن یو یبرا میرک ینبو و سنت میعظ قرآن هک
 براساس مردم انید در میبا مکحا ! ی. آر است یو از آن حق هک ندک مکح یسک

واقعا  یسکاینکه  دھد، مگر یبرتر یگرید را بر یکی هک آن یند، بک مکح مساوات
،  خبره ا از اھلی،  بوده وشک سخت حصال باشد، مثال در عمل یو برتر فضل نیا صاحب

خدا  آنچه است یزیو چیکن قتیدر حق«نھا باشد یر ایا نظایدر جھاد،  یرومندیا نی،  اعلمی
 » ناستیب« دینک یم مکح آنچه به است »خدا شنوا قتیدھد، در حق یپند م آن شما را به

 مکدر ح مکاحایآ هکداند  یاو م پس کند، می را صادر مشکح هک ی، ھنگام مکحا به
. در  است ردهک مکح شیخو نفس یھوا مطابقاینکه  ای،  است عدالت یایجو شیخو
 ند، پسکن ستم هک گاه تا آن است مکحا ھمراهأل  یخدا: « است آمده فیشر ثیحد

 ».گذارد یوام خودش رد، او را بهک ستم چون
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را از  عبهک د خانهیلک،  هکم در روز فتح ص خدا : رسول است آمده نزول سبب انیدر ب
را  هیآ نیا شدند خارج از خانه هک یشدند و ھنگام گرفتند و وارد خانه طلحه بن عثمان
 .دادند او بازپس د را بهیلکو  را فراخوانده طلحه بن عثمان گاه ردند، آنک یم تالوت
 مردم ھمه و شامل است عام هیآ نیا مک: ح هکبرآنند  شتر مفسرانی، ب ھر حال به

 یاسالم جامعه و زمامداران امکفقط در مورد ح هیآ نیاند: ا گفته ھم یباشد. بعض یم
 . است شده نازل

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
 ٱَوأ

َ
 تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  ۡمرِ ۡ�

ءٖ  ِ�  ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  َ�ۡ ِ بِٱ تُۡؤِمُنونَ  إِن ُكنُتمۡ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  ِخرِ� �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
 نُ َوأ

 
ۡ
.]٥٩[النساء:  ﴾٥٩وِ�ً� تَأ

 چون هکداد  را فرمان یاسالم امر جامعه و والت قضات سبحان یخدا هک گاه آن
 نجا مردمیند؛ دراینما مکح و عدل حق د بهیبا کنند، می یو داور ومتکح مردم انیم

 بتاکاز  با اطاعت »دینک خدا را اطاعت ! مؤمنان یا«دھد:  یم فرمان از آنان اطاعت را به
 یو از سنت و اطاعت اتشیدر ح یو از شخص با اطاعت» دینک امبر را اطاعتیو پ« یو

 االمر مسلمان ی: اول یعنی » شیخو االمر را از جنس یاول«د ینک اطاعت »و« بعد از وفاتش
از خدا  اطاعت . فرمان یطاعت دارد و نه یتیوال بر مسلمان نه ر مسلمانیغ مکرا، اما حا
ا ی یا قاضی مکاگر حا هک است رو مقدم آن از امکاز ح اطاعت بر فرمان و رسول

. و  مردود است مشانکند، حیصادر نما یو رسولخداو  مکبا ح مخالف یمک، ح رآنانیغ
 یشرع تیوال یدارا هک یسانک هیلکو  و قضات نیسالط از:اند االمر) عبارت ی(اول

تا  شانیا یدر اوامر و نواھ آنان ه؛ اطاعتیمراد آ . البته یطاغوت تیوال باشند نه یم
 یمخلوق چیھ یبرارا ینباشد ز یالھ تیمعص متضمن یاوامر و نواھ نیا هک است گاه آن

 از رسول یاریبس ثیدر احاد مکح نیا هک ، چنان ستین یاطاعت أ للها تیدر معص
 : یعنیاند،  و فقاھت قرآن االمر؛ اھل یاند: اول گفته ی. بعض است شده ثابت زین ص خدا
 دارند. علم آن به هک یدھند درحال یم یفتو حق و بهکنند  می امر حق به هک آنان

علما و  و است عام مهیرک هیاالمر در آ یاول یمعنا هک است روشن«د: یگو یر میثک ابن
 به یگرید فیشر ثید دانست؛ از مفاد حدیبا». اعلم للهشود ـ وا یم را شاملھردو  امرا
آنھا  نیاول عتیب د بهیخلفا و امرا، با ثرتک : در ھنگام هکد یآ یبرم س رهیابوھر تیروا

در «خود  امکد با حیردک ا اختالفیگر، ید یک انیم »دیردک اختالف ھرگاه پس«رد. کوفا 
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خدا؛  یسو به داشتن عرضه »دیبدار امبر عرضهیخدا و پ یسو را به آن«از امور؛  » یزیچ
 یسو به داشتن و عرضه است یو مکیح تابک به امر مورد اختالف دادن ھمانا ارجاع

 شانیاز ا نمودن با سؤالشان  حیات در است شانیا یسو امر به آن دادن امبر؛ ارجاعیپ
 نیچن نید ایبا ! ی. آر بعد از وفاتشان شانیا مطھره بر سنت است آن داشتن و عرضه

 و بازگشت داشتن عرضه نیا پس »دیدار مانیا نیخداوند و روز بازپس اگر به«د ینک
 یامو الز یحتم یامر نندگانک ، بر اختالف و سنت تابک به امور مورد اختالف دادن
 به را بازگشتیدارند ز مانیا و روز آخرت أ خدا به هک است یسانک از شأنو  بوده

امر  دادن بازگشت » نیا« است طاعت ی، مقتضا شکشمکو نزاع در حالت و سنت تابک
 به وتر استیکو ن« مدت وتاهکشما در  یبرا است »بھتر« شده ادی مراجع به یاختالف

 یلیشما بھتر از تأو یز برایار نک و انجام عاقبتاعتبار  امر به نی: ا یعنی » لیاعتبار تأو
 امر مورد اختالف د ـ چنانچهیابی یم دست آن به و نزاع اختالف خود در ھنگام هک است
 د.یبرگردان یو ر خدا و رسولیغ را به

قرار  یطیدر شرا : اگر انسان است نیا اند و آن ردهک را مطرح ینجا علما سؤالیدر ا
 اطاعت دیبا یسک بود، او از چه مشروع ریا غیافر ک،  بر جامعه مکحا نظام هک گرفت

 گونه نیا سؤال نیا به» ریالتفس یف ساساأل« شیر خویدر تفس یدحویسع خیند؟ شک
 و قانون نظام از یاجبار طاعت یکیاست؛  طاعت نجا دو نوعیدر ا: « است داده پاسخ

نھد و  گردن آن د بهیبا نخواه خواهباشد و  نداشته یاریاخت آن در قبال انسان هک
از  ، نه یھمچو حالت در یاریاخت : طاعت هک د گفتی. با است یاریاخت طاعت یگرید

در ». ھستند نبوت بران راثیم شانیرا ایز است یربان یعلما از آن هک، بل امکح آن
صادر  یمکاگر زمامدار ح هک باره نیا در احناف یفقھا: « است آمده نیعابد ابن یفتاوا

د از یبا یاند: در ھمچو حال دانستند، گفته یم انباریرا ز یو مکذ حیتنف تیثرکا هکرد ک
 ».ردک یرویپ تیثرکا یرأ

 ھا هیاز سر یکیاسر در ی د و عماربنیول خالدبن مناقشه : مهیرک هیآ نزول سبب
خالد  یداد، ول امان انکاز مشر یفرد را عمار بهیجنگ) بود ز یبرا یاعزام یھا (گروه

 ص خدا رسول آنھا نزد یو وقت رفتیپذ یرا نم یو دادن بود، امان ر گروهیام هک
 او را از یساختند، ول عمار را نافذ دادن امان هک یحال نیدر ع ص خدا آمدند؛ رسول

 مهیرک هیآ گاه ردند، آنک ینھ بدھد، امان یسک ر بهیام خواسته رغم به ندهیدر آاینکه 
 . است امرا واجب اطاعت هکد یآ یز بر مین نزول از سبب،  نیشد. بنابرا نازل
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لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 يُرِ�ُدونَ  َ�ۡبلَِك  ِمن أ

ن
َ
ْ  أ ُٰغوتِ ٱ إَِ�  َ�َتَحاَكُمٓوا ْ  َوقَدۡ  ل�َّ ِمُرٓوا

ُ
ن أ

َ
ْ  أ يۡ ٱَوُ�رِ�ُد  بِهِۦۖ  يَۡ�ُفُروا ن يُِضلَُّهمۡ  َ�ٰنُ لشَّ

َ
 أ

 .]٦٠[النساء:  ﴾٦٠ايدٗ بَعِ  َ�َٰ�ۢ َض 
برتو  آنچه به« هککنند  می : ادعا یعنی »پندارند یم هک یسانک یسو به یستیا ننگریآ«
 مانیا« یالھ امبرانیبر پ»  شده از تو نازل شیپ آنچه و به« و قرآن یاز وح » شده نازل

 ؟»ببرند طاغوت یسو خود را به انیم یداور هکخواھند  یم« ھمه نیبا ا یول »اند آورده
را  مانیا یادعاکه  کسی بر ھر استأل  یخدا یار و استبعاد از سوکانگر انیب هیآ نیا

 أ خدا تابکریغ یسو به ، شیخو یا و دعاویخواھد تا در قضا یم با وجود آن یدارد ول
 یسانکگفت؛  توان یم چگونه پسبرود.  یو دادخواھ یداور به ص رسولش و سنت

 دارند؟! مانیا یآسمان یتابھاک به روند، یم یداور به و طاغوتان و بتان اھنانکنزد  هک
 ند. بهک مکح و سنت تابکر یغ به هک است یو ھر مرجع سکو ھر اھنک:  طاغوت

گر: ید یقول . به شیخو روانیو پ انیرکبا لش است طانینجا، شیدر ا : مراد از طاغوت یقول
 گذرد. و ھمه یاز حد م اسالم هیعل وتجاوز و مبارزه انیدر طغ هک است یسکھر  طاغوت

 : چگونه یعنی »فر ورزندک بدان هکاند  افتهی قطعا فرمان هک باآن« است حیصح اقوال نیا
 آنان به یآسمان یھا تابک هک یببرند، درحال طاغوت یسو خود را به انیم یخواھند داور یم

فر کند، ک ینم مکح أ خداوند امیو پ نید به هک یسکھر به هکدھد  یم فرمان نیچن
:  یعنی »شاندکب« از حق » یدور و دراز یگمراھ را به آنان هکخواھد  یم طانیوش«ورزند 

 باشد. استمرار داشته مرگشان تا ھنگام هک یا یگمراھ به

ْ  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿  ٓ  إَِ�ٰ  َ�َعالَۡوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ�َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ َت َر� وَن َعنَك  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل يَُصدُّ

 .]٦١[النساء:  ﴾٦١اُصُدودٗ 
 یسو به و ردهک خدا نازل آنچه یسو به« منافقان : به یعنی »شود گفته آنان به و چون«

در  ص امبریپ و شخص أ خدا تابک یسو به یخواھ یداور : به یعنی» دییایامبر بیپ
از تو  یلک به هک ینیب یرا م منافقان«د ییایب از وفاتش پس یو سنت یسو و به اتشیح

بر  یرو ص امبریوپ قرآن ی، از داور : با تنفر و انزجار تمام یعنی »نندک یم اعراض
 تابند. یم
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ٓ  َف فََكيۡ ﴿  َ�َٰبۡتُهم إَِذا
َ
ِصيَب� أ َمۡت  بَِما مُّ يِۡديِهمۡ  قَدَّ

َ
ِ بِٱ َ�ۡلُِفونَ  َجآُءوكَ  ُ�مَّ  � ٓ  إِنۡ  �َّ َرۡدنَا

َ
 أ

 ٓ  .]٦٢[النساء:  ﴾٦٢َوتَۡو�ِيًقا إِۡحَ�ٰٗنا إِ�َّ
 »برسد یبتیمص نشانیشیردار پکار و ک سبب به آنان به هک گاه آن است چگونه پس«

 یگناھان سبب به هک گاه رد آنکخواھند  خواھد بود و چه چگونهشان  حال : یعنی
 بتی، گرفتار مص طاغوت یسو به شیخو یایقضا اند و از جمله؛ بردن شده بکمرت هک

اند ناتوان بتیمص آن ، از دفع یحالت نیدر چن آنان هک است نیقی ! یگردند؟ آر ینیسنگ
خدا سوگند  و به«کنند  می یعذرخواھ شیرد خوکارکو از  »ندیآ ینزد تو م سپس«
 شیخو یایقضا : ما از بردن یعنی » مینداشت یقصد و موافقت ییویکما جز ن هکخورند  یم

،  دو خصم انیم وتوافق جاد سازشیو ا یارکویکو ن ر تو، جز احسانینزد غ یداور به
 و به است با تو نبوده ز ومخالفتیما ست قطعا ھدف ، پس میا نداشته یگریقصد د چیھ

 .! میا ھرگز اعتقاد نداشته یداور آن صحت
 کند: می بیذکت گونه نیرا ا آنانأل  یاما خدا

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡعرِۡض  َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ  �َّ

َ
َُّهمۡ  َوقُل وَِعۡظُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  فَأ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  ل

َ
 أ

 .]٦٣[النساء:  ﴾٦٣بَلِيٗغا قَۡوَ�ۢ 
.  باحق یو دشمن از نفاق » استھایشان  دل در داند آنچه یخدا م هکاند  یگروھ نانیا«

 عذرشان رشیو از پذ » نک اعراض از آنان پس«اند  منافق آنان هکداند  ی: قطعا م یعنی
 آنان و به« ده و ھشدارشان میب نفاق شوم : از فرجام یعنی » ده و پندشان« برتاب یرو

 جز خودشان هک آنھا در خلوت ا بهی.  آنان ینفسھا : در حق یعنی » آنانھای  دل بگو در
 هکرا  غیرسا و بل یسخن یعنی »مؤثر را یسخن«محضر نباشد، بگو:  در آن یگرید سک

خونھا  ختنیر را به مؤثرافتد، مثال آنان مقصود برد و در آنان به ، راه آنان یدر امر پنددھ
 را به مؤثر افتد و آنانھایشان  دل در هکبگو آنان به یا سخنی،  ده میبشان  اموال و سلب

 گرداند. باورمند شان و روش راه و انحراف یبد
از  یاز انصار و مرد یمرد درباره اتیآ نی: ا است شده تیروا نزول سبب انیدر ب

 من انیم : گفت یم یھودیداشتند،  دعوا و مرافعه یا هیدر قض با ھم هکشد  ھود نازلی
داور  اشرف بن عبکو تو  من انی: م گفت یم یاما انصار داور باشد! ص و تو محمد

 ز نقلیرا ن اتیآ نیا نزول سبب انیگر در بید اتیروا هک ر بعد از آنیثک باشد! ابن
 یسک ھر وھشکرادر مورد نیز نھاستیا تر از ھمه عام اتیآ«د: یگو یم نیچن کند، می
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در  در دھد. مراد از طاغوت تن باطل یداور و به ردهک عدول و سنت تابکاز  هک است
 ».است یز ھر باطلین اتیآ نیا

 ﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ِۚ ٱ �ِإِۡذنِ  ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن أ �َُّهمۡ  َولَوۡ  �َّ

َ
ْ  إِذ � لَُمٓوا نُفَسُهمۡ  ظَّ

َ
 َجآُءوكَ  أ

ْ سۡ فَٱ َ ٱ َتۡغَفُروا َ ٱلَوََجُدواْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  َتۡغَفرَ سۡ ٱوَ  �َّ ابٗ  �َّ  .]٦٤[النساء:  ﴾٦٤رَِّحيٗما اتَوَّ
 یامر ونھ هک در آنچه »شود اطاعت هک آن یمگر برا میرا نفرستاد یامبریپ چیو ھ«

 أل یخدا رسان امیپ ، او نی. بنابرا یو قیتوف ا بهی،  یو علم : به یعنی »للها اذن به«کند  می
 یاز و باشد، لذا اطاعت یم متعال از خداوند اطاعت ، در واقع یاز و اطاعت ، پس است

 یھنگام« در باال گذشت رشانکذ هک » جماعت نیو اگر ا« میدیگردان فرض را برامتش
» آمدند یتو م شیپ« از طاغوت خواستن یداور و اطاعتت کبا تر »ردندک خود ستم به هک

و از «ار بودند ک بردار و توبه دست شانیو مخالفتھا اتیوجنا و شقاق از نفاق هک یدرحال

 آمرزش طلب آنان یز برایامبر نیو پ« شیخو گناھان یبرا »خواستند یم آمرزش للها
 یو برا یخاست یبرم آنان شفاعت ردند تا بهک یم یو زار زتضرعینزد تو ن:  یعنی »ردک یم

 مھربان«ار یو بس »ریپذ توبه«ار یبس »خدا را نهیھرآ« یردک یم آمرزش طلب آنان

  .)١( خود یبرا »افتندی یم

                                                 
 گوید: می ابن جریر طبری -١

 سوره النساء: ۶۴ه یتا در آیکالم پروردگار کر یتفس«

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿...
َ
ْ  إِذ � لَُمٓوا نُفَسُهمۡ  ظَّ

َ
ْ سۡ فَٱ َجآُءوكَ  أ َ ٱ َتۡغَفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  َتۡغَفرَ سۡ ٱوَ  �َّ َ ٱلَوََجُدوا ابٗ  �َّ  اتَوَّ

آمدند  می ش تویداشتند، پ می ه به خود ستم رواک... واگر آنان ھنگامی «. ]۶۴[النساء:  ﴾رَِّحيٗما
گمان خدا یرد، بک می ز برای آنان درخواست بخششیغمبر نینمودند، وپ می واز خدا طلب آمرزش

 .»افتندی می ر ومھربانیرا بس توبه پذ
ات یه در آیکند: اگر آن منافقان (آنانیفرما می هکه مبارین آید: خداوند سبحان در ایگو می ابو جعفر

م وقضاوت خداوند که بسوی حکوقتی  ن سوره ـیھم ۶۰ه یان آمد ـ از آین سخنشان بمیشیپ
 ز از او بازیگران را نیزند ودیگریخوانده شدند... بدو پشت نموده واز او م جغمبر او یوداوری پ

وَن َعنَك ُصُدودٗ ﴿ :دارند می  .]٦۱[النساء:  ﴾ايَُصدُّ
 

لَُموٓ ﴿ ْ إِذ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا
َ
ش طاغوت. وسرباز یشان پیره واز آنجمله داوریبکاب گناھان کبا ارت ﴾أ
 ه بسوی او خواندهکن رسول وفرستاده پروردگار آنگاه یتاب الھی واز فرامکم کزدنشان از ح

 شوند. می
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ٰ  ِمُنونَ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُؤۡ ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا قََضيۡ َحرَجٗ  ْ  َت ا ّمِمَّ  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥�َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا
 بر تو و شده نازل یھا امیپ به مانیدر مورد ا پندار منافقان هک » ستین نیچن«

در  تو را هک آورند تا آن ینم مانیا هکسوگند  پروردگارت به« هکباشد، بل راست انتینیشیپ
 داور«دارند  و مشاجره شکشمک باھم و در آن » است اختالف هیما شان میان آنچه

جز تو  یو احد دهیو داور گردان مکخود حا انیم امورشان : تو را در تمام یعنی »گردانند
 پس »ابندیدر خودن یدلتنگ چی، ھ یردک یداور در آنچه گاه آن«نند و یبرنگز یداور را به

 نیا هک گاه آن تا ستین یافک ص خدا رسول یداور به دادن و تن رشیپذ صرف
 خاطر برنخاسته بیط و نانیو اطم تیو از رضا نبوده قلب می، از صم رشیو پذ اذعان
 » یشدن میتسل به«نند کادیو انق اذعان : در ظاھر و باطن یعنی »شوند میو تسل«باشد 

د. یاالین را آن یمخالفت چیھ نباشد و شائبه ختهیآم در آن یدیترد چیھ هک املک
 صالح بندگان یقیحق هیسرما هکرا  مانیا یتعال حق هک مینک یم مالحظه سان نیبد

 رسول دادن داور قرار مقصد ومرامشان هک گاه رد تا آنک ینف ، از منافقان است أ خدا

                                                                                                                        
﴿ ٓ ش طاغوت رفته بودند وبه یه به پکعنی: آنگاه یآمدند.  می )ج( به نزد تو ای محمد ﴾ُءوكَ َجا

 ش تویش پیرده خوکمان از ینان وپشکم خم نموده وراضی شده بودند، توبه یداوری او سر تسل
ند. کشان نیه از گناھانشان در گذرد ورسواکردند ک می از خداوند عاجزانه درخواست و آمدند. می

ن است معنای یا و رد.ک می شان را درخواستیند متعال آمرزش از از خداوین جامبر خدا یوآنگاه پ

ْ سۡ ٱفَ ﴿.:گفته الھی َ ٱ َتۡغَفُروا  ﴾.لرَُّسوُل ٱلَُهُم  َتۡغَفرَ سۡ ٱوَ  �َّ
**** 

َ ٱلَوََجُدواْ ﴿.عبارتو  ابٗ  �َّ  ».افتندی می و مھربان ریگمان خداوند را بس توبه پذیب« ﴾رَِّحيٗما اتَوَّ
ه کگمان ینمودند ب می مان شده توبهیش پشیرده خوکردند و از ک می چنانچهد: اگر یگو می بدانھا

 پندارند بدانچه می عنی: خداوند آنھا را از آنچه پست وزشتی افتند.ی می ریخداوند را توبه پذ
 گرداند. می پسندند بر می

ه از کبر گناھانی  ش آنھا رایه از روی مھر خوکافتند. ی می عنی؛ با آنھا مھربانی ﴾ارَِّحيمٗ ﴿و او را 
 رد.ک نمی باز خواستاند  ردهکآن توبه 

* * * * 
عب بن کش یه برای داوری پکھودی و مسلمانی یه اشاره دارد به آن ین آید: ایگو می مجاھد

 .»اشرف رفته بودند...
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 جانم هک یذات سوگند به: « است ز آمدهین فیشر ثیدر حد هک نباشد. چنان ص خدا
 رو آنیپ اش و خواسته ھوس هک آورد تا آن ینم مانیشما ااز  یکی،  اوست دستدر 

 ».ام آورده من هکباشد  یزیچ
 رسول : دو مرد نزد است آمده مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب وارده اتیاز روا یکیدر 

 هیعل حق یذ شخص نفع به ص خدا ) رفتند و رسولی(داور مرافعه به ص خدا
 ! ستمین یراض یداور نیا به : من گفت ومکمح شخص ردند، اما آنک مکح ناحق طرف
 ! میبرو مرافعه به س رکابوب نزداینکه  : ؟ گفت نمکد بیبا چه من د: پسیپرس یاز و طرف

اند. اما  فرموده ص خدا رسول هک است ھمان مک: ح رفتند، او گفت س رکو نزد ابوب
 س نزد عمر ! میرو یم س : نزد عمر نشد وگفت یراض ھم س رکابوب صلهیف به یو قیرف

ا ید: آیپرس ومکمح از شخص س ، عمر باز گفت س عمر ماجرا را به حق رفتند و صاحب
 به س عمر گاه ! آن یداد: آر پاسخ ومکد؟ محیگو یمرد م نیا هک است نیچن موضوع

رد. کجدا  را از تنش ومکمح سر آن آمده رونیب برھنه یریمشو با ش رفت اش خانه
 شد. نازل مهیرک هیآ نیا هکبود  ھمان

نَّا َولَوۡ ﴿
َ
نِ  َعلَۡيِهمۡ  َكَتۡبَنا �

َ
ْ �ۡ ٱ أ نُفَسُ�مۡ  ُتُلٓوا

َ
وِ  أ

َ
ْ خۡ ٱ أ ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيلٞ  رُُجوا  ِمن دَِ�ٰرُِ�م مَّ

�َُّهمۡ  َولَوۡ  ّمِۡنُهۡمۖ 
َ
�  ْ َُّهمۡ  �لََ�َن َخۡ�ٗ  ۦا يُوَ�ُظوَن بِهِ مَ  َ�َعلُوا َشدَّ  ل

َ
�َ�ۡيَ�ُٰهم ّمِن �ٗذا  ٦٦تَۡثبِيٗتا َوأ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
آ أ َّ� ُ ۡستَقِيٗما ٦٧�َّ  .]٦٨-٦٦[النساء:  ﴾٦٨َولََهَديَۡ�ُٰهۡم ِصَ�ٰٗطا مُّ
خود  هک« میدیگردان یم و فرض میداشت ی: مقرر م یعنی » مینوشت یم و اگر ما بر آنان«

 رونیب شیخو یھا خانها از ی« میمقرر داشت نیچن لیاسرائ یبر بن هک ھمچنان »دیشکرا ب

خود را  هک » از آنان کیار را جز اندک نیا«د ینک ھجرت شیار خوی: از دار و د یعنی »دیرو
 بر ناخالصان نید ارک هک جھت بدان »ردندک ینم«اند  ساخته خالص خداوند متعال یبرا

 نادراند. هک ھم و مخلصان دشوار است
 نیا دارد و آن بر بندگانش یتعال حق هک است یانگر مقدار حقیب مهیرک هیآ نیا

 قتل را به بندگانش یتعال اگر حق نند، پسک اطاعت و امرش د او را در شرعیبا هک است
در  تن وموطنشان منازل کتر ا بهینند، ک یشکخوداینکه  ا بهیداد،  یگر دستور میھمد

 ار راک نیاگر او ا بود، اما واجب بر بندگانش یو حضرت اطاعت گمان یدھند، ب
 ردند.ک یرا اجرا نم فرمانش از بندگانش کیرد، جز اندک یم
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از  س عمر هک از صحابه ی: جماعت است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 مقرر نیگفتند: اگر پروردگار ما بر ما چن هیآ نیا نزول بود، در ھنگام آنان زمره

 فیالکت نیما را از چن هکاو را  شیستا ی، ول میبست یار مک او را به ، ما فرمان داشت یم
 یمردان من ھمانا از امت«فرمودند:  ص خدا رسول د. پسیبخش تیعاف یسخت

 و اگر آنان« ».و استوار است مکمح یوھھاکدارتر از یپاھایشان  دل در مانیا هکھستند 

ار ک به« ص خدا اد رسولیو انق شرع یرویاز پ »شوند یم پند داده بدان هکرا  آنچه

در «بود  »تر مکومح« ا و آخرتیدر دن »بھتر بود شانیبرا«ار ک نیا »بستند؛ قطعا یم

در  ھنگام نیا آنھا در اوقطع شانیمانھایا و ثبات یداریو پا بر حق شانیگامھا » یاستوار
 » صورت و در آن«دادند  ینم خود راه به د و اضطرابیترد یا لحظه شیخو نیامر د

نا یقی« بودند، ما ھم یم فرمان به گوش نیاوامر ما چن در قبال هک ی: درصورت یعنی
و قطعا «شد  ینم ھرگز قطع هک » میداد یم آنان به شیاز نزد خو«و مستمر  » بزرگ یپاداش

 . میساخت یم ابیراھ آن یسو را به شانیودلھا » میردک یم تیھدا راست یراھ را به آنان

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿  ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  ل�َّ
ُ
 .]٦٩[النساء:  ﴾٦٩َر�ِيٗقا �َِك وََحُسَن أ

 خداوند بر آنان هکھستند  یسانک نند، در زمرهک امبر اطاعتیاز خدا و پ هک یسانکو «
 »از«شان  برای هک آنچه به و رساندنشان در بھشت وارد نمودنشان به » است نموده انعام

:  عظام یایانب فاضل روانیپ قانی. صد است نموده آماده » قانیو صد امبرانیپ« یھمراھ
 را به امبرانشیپ وھا  کتاب و أ خداوند نید به قیتصد هک است یسک:  قیھستند. صد

،  است دهیرس یبلند یھا گاهیجا به دانیم نیاو در  خود رسانده مراتب نیتر یینھا
ز ین »و«.  وحضور است مراقبه در حال و باطنش صداقت به آراسته ظاھرش هک یطور به
شان  برای یتعال حق هکھستند  یسانک نند، در زمرهک امبر اطاعتیاز خدا و پ هک یسانک

را  ستهیشا اعمال : صاحبان یعنی » صالحان« یھمراھ »و«خود  راه » دانیشھ« یھمراھ
و « نموده است ، آماده و گشتهیکنشان  اعمال و آمده و سامان صالح به احوالشان هک

 یمعنا«د: یگو یر میثک . ابن»ھستند« یو ھمدمان : ھمرھان یعنی » یقانیرف یکن نانیا
:  است نیز ھمیفرمودند، ن رحلتشان ھنگام به ص حضرت آن هک فیشر ثیحد نیا

از  هک گونه . ھمان»نمک یم برتر را انتخابواالتر و  قیرف ا!یبارخدا« .»ألىلعا الرفيق ا�«
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،  شیخو وفات یماریدر باینکه  ، جز ستین یامبریپ چید؛ ھیآ یبر م زیگر نید ثیاحاد
 . است شده ر ساختهیمخ ا وآخرتیدن انیم

 نزد یفرمود:مرد هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب ل از عائشه
نا یقید و یمحبوبتر از خودم نا شما نزد منیقی ا ! ا رسولی:  آمد و گفت ص رمکا رسول

اد شما ی و به ھستم شیخو در خانه چون د و منیمحبوبتر از فرزندم شما نزد من
 میآ یو نزد شما م زمیخ یاز جا برم ، پس نمک ییباکیشما ش بر فراق توانم ی، نم افتم یم

خود و شما را  مرگ هک یاما ھنگام رد)،یگ یم آرام (دلم نگرم یشما م یسو به و چون
 یواال گاهیو جا مقام د، بهییدرآ بھشت به شما چون هک دانم ی، م آورم ینظر م شیدر پ
 هک دارم میب ، از آن میدرآ بھشت به اگر من یول د،یشو یم ا: باال بردهیانب ھمراه شیخو

فرود  ÷  لیجبرئاینکه  نگفتند تا یزیچ یو درپاسخ ص خدا رسول ! نمیشما را نب

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿را آورد:.  هیآ نیآمد و ا ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ � َّ� 

 شد. نازل از مؤمنان او و امثالش یتسل یبرا هیآ نیلذا ا .﴾...ِهمَعلَيۡ 

ِۚ ٱِمَن  َفۡضُل لۡ ٱَ�ٰلَِك ﴿  َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب  .]٧٠[النساء:  ﴾٧٠اَعلِيمٗ  �َّ
 و رفاقت میعظ از پاداش عانیمط نیا : آنچه یعنی » است یالھ بخشش نیا«

و « است یالھ و بخشش آورند، ھمانا فضل یم دست به قانیو صد امبرانیپ یوھمراھ

 پس ، است و فضل بخشش نیا مستحق یسک چه هکداند  یم » است بسنده یخدا دانا
ستند، ین داشتیگرام نیا مستحق هک دھد و از آنان یر شد قرار مکذ هک یاو را از گروھ

 گرداند. یممتاز م

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ فَٱ َرُ�مۡ َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحذۡ  �َّ وِ  نفُِروا

َ
ْ ٱُ�َباٍت أ  .]٧١[النساء:  ﴾٧١اَ�ِيعٗ  نفُِروا

 حذر بر« شهید و ھمیریبرگ سالح دربرابر دشمن »دیا آورده مانیا هک یسانک یا«
 شهیھم سازند، لذا نک شهیو ر ر نمودهی، شما را غافلگ نید دشمناناینکه  از »دیباش

رھسپار « نبرد با دشمن ید و برایزیبپاخ » پس«د یباش ار، مجھز و آمادهیدار، ھشیب

 یبعد از گروھ ی، گروھ لکمتش جداگانه یھا و گروھھا دسته : به یعنی » گروه د، گروهیشو
ز ین یکیچر وهیش به دستور جنگ فرمان؛ شامل نی. ا یا از دسته پس یا و دسته

 نیواحد تا ا سپاه یک بکی: در تر یعنی » یجمع طور دسته د بهیرو رونیا بی«شود  یم
تر باشد و از  نیتر وسنگ سخت بر دشمنتان یشما، از جھت و انبوه یجمع دسته خروج

در  ید و از پایشما را بربا یانفراد خروج در صورت دشمن هکخطر  نیگر، از اید یسو
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از ین جھاد احساس یبرا یجمع دسته خروج به هک یدر حالت د، پسیگرد منیآورد، ا
 رونیب د، اما اگر بهیرھسپار شو دشمن جنگ به یجمع طور دسته د بهیشود، با یم

از شما  یبرخ رفتن دانیم و به ستین یازیر عام) نی(نف یجمع طور دسته به آمدن
د ینبا هک یقتیھر حال؛ حق به ی. ول است یافکز ین نیباشد، ا دشمن یتواند پاسخگو یم
 هک شود. چنان ینم فر جز با جھاد دفعکخطر  : هک است نید اینک غفلت از آن گاه چیھ

مسلط  شانیھا نیبر سرزم ردند، دشمنک فراموش جھاد را ضهیفر مسلمانان یاز وقت
 به بازگشت زانی، م نیبنابرا دوخت طمع چشم شانیھا داشته به یشد و ھر طماع

 . است أ خدا اسالم؛ جھاد در راه

َ�َّ  لََمن �نَّ ِمنُ�مۡ ﴿  َُبّطِ َ�َٰبۡتُ�م فَإِنۡ  �َّ
َ
ِصيَبةٞ  أ ۡ�َعمَ  قَدۡ  قَاَل  مُّ

َ
ُ ٱ � َّ إِذۡ  �َّ  لَمۡ  َ�َ

 ُ�
َ
َعُهمۡ أ  .]٧٢[النساء:  ﴾٧٢َشِهيٗدا ن مَّ

و  ، درنگ یندک:  تبطئه »ندک یم یو سست درنگ هک است یسکشما  انیو قطعا از م«
 نیاز ا را گرانید نشستند و ھم یم خود از جھاد باز ھم هکاند  . مراد منافقان ر استیتأخ

 یستند، ولین از شما قتیحق در هک شما و از آنان : از جنس یعنینشاندند.  یم امر باز
در برابر شما  نفاق یاند و از رو ساخته شما منسوب و به شما درآورده خود را در جمع

 پس«سازند  یند مکو  را از جھاد سست مؤمنان هکھستند  یسانک کنند، می مانیاظھار ا
 نیا »دیگو یم« و ثروت مال یا نابودی،  متیا ھزی،  قتل چون »شما برسد به یبتیاگر مص
 ز ھمانین من به ر آنیدر غ » نبودم حاضر با آنان هکد یبخش نعمت خدا بر من« منافق

خود  بر أ خداوند از جھاد را نعمت ییواپسگرا گونه نیو بد د!یبدانھا رس هکد یرس یم
را از  جھاد و شھادت میعظ پاداش هک است غافل قتیحق نیاز ا هک یحال پندارد، در یم

 یشخص منافع کنیامور از ع به هک منافقان دگاهیو د منطق است نی. ا است داده دست
ار یو مع اسیمق امور را به و ھمه یالھ و واجب فیلکت هیاز زاو نه کنند، می خود نگاه

 حال نیو در ع أ خدا طاعت اسیمق به سنجند، نه یم شان یویدن انیز سود و
و  تخلف هککنند  می را تصوریز و قاصر است ار ناقصیبس یتعال از حق شناختشان

که  حالی ، در است یالھ یرضا لیدل،  بیاز مصا نجات ھمراه به یدستور الھ از یجیسرپ
 . ستین نیچن

َ�َٰبُ�مۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ ّمِنَ  فَۡضلٞ  أ ن لَّمۡ  �َّ

َ
ٞ  َوَ�ۡيَنُهۥ بَۡيَنُ�مۡ  تَُ�نۢ  َ�َُقولَنَّ َكأ ة  َمَودَّ

فُوزَ  َمَعُهمۡ  ُكنُت  َ�ٰلَۡيتَِ� 
َ
 .]٧٣[النساء:  ﴾٧٣َعِظيٗما فَۡوًزا فَأ
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 خداوند برسد، البته از جانب« یا فتحی،  یمتی: غن یعنی » یشما فضل به و چون«

و  شما انیھرگز م ییگو هک چنان« حاسد نادم یک سخن ، ھمچون منافق نیا »دیگو یم
از  و اصال نداشته یدوست او اصال با شما سابقه یی: گو یعنی » نبوده یدوست یو انیم

 »! دمیرس یم میعظ یفوز تا به بودم شانیا ھمراه اشک یا«است؛  شما نبوده نید اھل
 متیاز غن شیخو تا بھره رفت ینبرد م دانیم به با مؤمنان اشک هککند  می : آرزو یعنی

 شیخو یبرا میعظ یرا فوز متیغن به یابی، دست منافق نیا آورد. پس یم دست را به
ـ  اسالم یروزیو پ للها لمهک یاعال ـ چون یگرید و مرام ھدف چی، ھ نیو جز ا دانسته
 تکشر شیخو و فتح متیدر غن د؛ چرا مرایگو یم منافق : آن است نیا یمعنا یندارد. 

 ؟ ام ردهکن تانیاریو  نداشته اصال شما را دوست من یید؟ گویدھ ینم

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  فَۡلُيَ�ٰتِۡل ﴿ ِينَ ٱ �َّ �ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱ ونَ �َۡ�ُ  �َّ ِ  َيا�ُّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوَمن يَُ�ٰتِۡل  ِخَرةِ� �ٱب َّ� 
وۡ  َتۡل َ�ُيقۡ 

َ
جۡ  نُۡؤ�ِيهِ  فََسوَۡف  َ�ۡغلِۡب  أ

َ
 .]٧٤[النساء:  ﴾٧٤َعِظيٗما ًراأ

 خدا در راه«اند  مؤمنان هک »فروشند یم آخرت ا را بهیدن یزندگ هک د آنانیبا پس«
 نید ، با دشمنان پرست متیغن گام سست منافق گروه نی: اگر ا یعنی »بجنگند

 و نموده أ للها را نثار راه شانیجانھا هک یبا اخالص د مؤمنانیبا دند، پسینجنگ
 بجنگند. فروشند، با آنان یم آخرت ا را بهیدن یزندگان

 به ھال! : هک است مؤمنان یبرا یتعال حق یاز سو یقیو تشو زشیانگ نیا
د یبا هک،  ناخالصان به است ی، ھشدار حال نیبشتابند. و در ع جنگ نیادیم یسو

 ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیگردانند. در حد او خالص یرا برا شانیھا تین
 فقط ھمان پس برتر باشد، أ الله لمهکفقط  هکبجنگد  نیخاطر ا به سکھر«فرمودند: 

در  سکھر«فرمودند:  یگرید فیشر ثیدر حد نیھمچن». است أ خدا جھاد، در راه
 شتهک شیخو از جان دفاع در سکو ھر د استیشود، شھ شتهک شیخو از مال دفاع

 ».د استیشود، شھ
ا ی شھادت فوز به را ـ در ھردو صورت شیخو در راه انیجنگجو یتعال حق سپس

ا یدر دن متیغن و یبرتر ھمراه به للها لیسب یجھاد ف میو اجر عظ پاداش ـ به یروزیپ
 یپاداش یزود روزشود، بهیا پی شتهکخدا بجنگد و  در راه سکو ھر«د: یفرما ی، م داده وعده

 یبرا أ خداوند« : است آمده فیشر ثیدر حد هک چنان »داد میاو خواھ به بزرگ
 شیخو یسو به]  باشھادت[ اگر او را هک است نموده نیتضم شیخو مجاھد در راه
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ا ی،  با پاداش ھمراه سالمت او رابه ]د نشدیاگر شھ[ا یدر آورد،  بھشتش رد، بهیبازگ
 ».برگرداند]  اش خانه به[ متیغن

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تَُ�ٰتِلُونَ  َ�  َوَما لَُ�مۡ ﴿  ۡ ٱوَ  �َّ ٓ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  ُمۡستَۡضَعفِ�َ ل ۡ ٱوَ  ءِ لّنَِسا  وِۡلَ�ٰنِ ل
ِينَ ٱ َّ�  ٓ ۡخرِۡجَنا َ�ُقولُوَن َر�ََّنا

َ
ِ  مِنۡ  أ الِمِ ٱ َقۡرَ�ةِ لۡ ٱ َ�ِٰذه هۡ  لظَّ

َ
نَك َوِ�ّٗ  َعلجۡ َوٱ لَُهاأ ُ َا ِمن �َّ  ا�َّ

َ  َعلجۡ َوٱ نَك نَِصً�ا ا�َّ ُ  .]٧٥[النساء:  ﴾٧٥ِمن �َّ
 عبارتند از: هک »دیجنگ ینم نیمستضعف نجات خدا و در راه و چرا شما در راه«

مارا از  ند: پروردگارا!یگو یم هک آنان ھم«فار ک گرفتار در دست»  انکودکو  و زنان مردان«
 ستم مردمش هک یمراد از شھر »آر رونیاند، ب شهیپ ستم مردمش هک یشھر نیا
 متعال خداوند یبود، ول نیچن نیا مهیرک هیآ نزول در وقت هک است هکاند، شھر م شهیپ

، بر ھر  وصف نی. اما ا آن میرکو ت فیخاطر تشر نداد؛ به نسبت هکم را صراحتا به ستم
 مستضعفان آن »و« دارد ز مصداقیباشد، ن داشته شهیپ ستم یمردمان هک یانکشھر و م

ما از  یو برا نکمقرر  یارسازک شیخو ما از جانب یبرا« ند: پروردگارا!یگو یم ستم تحت

در  هکھستند  ینجا: مؤمنانیدرا مراد از مستضعفان »فرما نییتع یاوری شیخو جانب
 یزندگ در آن هک ینیسرزم یسو به و از ھجرت سر برده فار بهک نجهکر فشار و شیز هکم

 شانیا یبرا ص خدا رسول هکآنانند  ھم بودند و باشند، عاجز و ناتوان داشته یباعزت
 و ھمه عهیرب بن اشی، ع ھشام بن د، سلمهیول د بنیول ا!یخدا«ردند: ک یدعا م نیچن

ز ین و مادرم من«د: یگو یم س عباس عبدالله ابن». ده را نجات از مؤمنان مستضعفان
 ».میبود ستضعفاناز م

 اسارت و ستم وغیر یاز ز مستضعفان دادن نجات:  هکد یآ یبر م نیچن مهیرک هیاز آ
» خدا راه« رایز است أ خدا جھاد در راه وجوه نیو بارزترترین  بزرگ ، از برانکمست

ھر  هک دانست دیشود. و با یم یریھر امر خ شامل هک است یا یلکو  عام مفھوم
 هک یارند، در حالیبس عصر ما مستضعفان هک را دارد، چنان شیخو مستضعفان یعصر

 . ز استیو ناچ کاند یبس ، ستم وغیر یاز ز دنشانیرھان یما در جھاد برا و عزم ھمت

ِينَ ٱ﴿ ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ِۖ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ُٰغوتِ ٱَ�َفُروا  ل�َّ
ْ فََ�ٰتِلُوٓ  ۡوِ�َآءَ  ا

َ
يۡ ٱ أ يۡ ٱ دَ إِنَّ َكيۡ  َ�ِٰن� لشَّ  .]٧٦[النساء:  ﴾٧٦َ�َن َضعِيًفا َ�ٰنِ لشَّ

،  است و مقصد ھدف نیا یآنھا برا : جنگ یعنی »نندک یارزار مکخدا  در راه مؤمنان«
 او در هک و آنچه طانیش : در راه یعنی » طاغوت در راه افرانکو «از مقاصد  ر آنیغ نه
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 چون کنند. می ارزارک ھم با راه نیو بر سر ا» جنگند یم«افگند  یم مردمھای  دل
بر  ییجو یبرتر ناروا، به یروزیپ ، طلب یو فخرفروش رتیغ شینما یبرا دنیجنگ

گر یتھا و دیتھا و قومیعصب ، افتخار به ناحق به یریگ ، انتقام مردم اموال ، چپاول گرانید
 رنگیر و نک: م یعنی»  طانیش دکی هکد یبجنگ طانیش ارانیبا  پس« طانیش یھا ژراھهک

 انیم یغرور هی، برپا رنگین نیرا ایز » است فیضع«امر  تینھا فار، درکاز  روانشیپ او و
 یو ب فیضع جھت آن از طانیش رنگین زیندارد و ن یحاصل چیھ هک است یمبتن یتھ
 قرار دارد. مؤمنان یبرا أ خدا نصرت در مقابل هک اد استیبن

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � ْ  �ِيَل لَُهمۡ  �َّ ٓوا يِۡديَُ�مۡ  ُكفُّ

َ
�  ْ �ِيُموا

َ
لَٰوةَ ٱ َوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ا ُكتَِب  لزَّ فَلَمَّ

ِ ٱ َيةِ َكَخشۡ  �َّاَس ٱ َ�َۡشۡونَ  ّمِۡنُهمۡ  إَِذا فَرِ�قٞ  قَِتاُل لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  وۡ  �َّ
َ
َشدَّ  أ

َ
ۚ  أ ْ  َخۡشَيٗة  لِمَ  َر�ََّنا َوقَالُوا

ٓ  َ�ٓ لَوۡ  قَِتاَل لۡ ٱ َعلَۡيَنا َكَتۡبَت  ۡرَ�َنا خَّ
َ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  أ

َ
�ۡ ٱ َمَ�ٰعُ  قُۡل  قَرِ�ٖب�  أ  لَِّمنِ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �َوٱ قَلِيلٞ  َيا�ُّ

 .]٧٧[النساء:  ﴾٧٧فَتِيً�  لَُمونَ َوَ� ُ�ظۡ  �ََّ�ٰ ٱ
 فقط نماز و روزه نند؛ اسالمک یتصور م هکشوند  یدا میپ یسانکدر عصر ما 

 نیدر پندار آنھا چن ر!یباشد، خ ز از اسالمین مبارزهجھاد و اینکه  ، اما ... است اتکوز
 مؤمن بندگان یتعال حق هک است یتصور، تصور نادرست نیا هک ی، درحال ستین یزیچ

 گفته آنان به هک را یسانک یدیا ندیآ«د: یفرما یو م برحذر داشته را از آن شیواو با تق
 اصحاب شانیا »دیبدھ اتکو زد ید و نماز را برپا دارینگھدار از جنگ دست«فعال  »شد

 هک یو آزار تیاذ مأمور شدند، اما در برابر هکدر م جنگ کتر به هکبودند  ص امبریپ
 به خواستند تا دست یم اجازه ص امبریو از پ گشته تاب یدند، بید یم انکاز مشر

گفتند:  یم رفته ص حضرت را از خود بازدارند و نزد آن انکو شر مشر ر بردهیشمش
، خوار و  میآورد مانیا اما چون ، میداشت یتکو شو ، عزت میبود کما مشر هک یھنگام

 من به«فرمودند:  یو م فراخوانده صبر وتحمل را به شانیا ص رمکامبر ای! پ میشد درمانده
و ». دینشو ر جنگیدرگ نانیبا ا ]فعال[ ، پس نمک و مدارا عمل تا با گذشت شده دستور داده

 یدار شتنیخو جگر گذاشته یبر رو ، دندان شانیدستور ا از یرویپ به ص امبریپ ارانی
مقرر  ارزار بر آنانک« نهیدر مد » هک نیھم یول«ردند ک ھجرت نهیمد به هک ردند تا آنک یم

:  یعنی »ترسند یتر م سخت یا ترسیاز خدا،  مانند ترس ، از مردم از آنان یگروھ شد، بناگاه
 ھم از آن یحت یترسند و برخ یدارند مأ  از خدا هک یترسمقدار  به از مردم از آنان یبرخ
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و  میو ب مرگ از ترس هک، بل نیدر د کش یاز رو ـ نه نهی، در مد نیتر بنابرا شتر و سختیب
 دند.یورز یندکو  یسست ـ از جنگ شدن شتهکد از یشد ھول

 انسان را سرشتیز است یطبع ی، ترس ترس نیا«د: یگو یم یدیابومنصور ماتر خیش
منشأ  دارد، پس راھتکا باشد، غالب یم در آن یو تکھال میب از آنچه هک است بر آن
 درشأن مهیرک هیآ هکبرآنند  یبعض». ستین یالھ از فرمان ، نفرت از جنگ مؤمنان ترس

 شد، از آن جھاد فرض آوردند، اما چون جھاد، اسالم تیاز فرض قبل هک است منافقان
پروردگارا، چرا بر ما جھاد را مقرر  و گفتند:«ردند ک یو سست دهیورز راھتکو  تنفر

 وتاهکگر ـ ولو ید ی: چرا ما را تا مدت یعنی ؟» ینداد مھلت وتاهک ی؟ چرا ما را تا مدت یداشت
 هیآ نی؟ ا میشد یمند و برخوردار م ا بھرهیدن یزندگ از مدت نیتا در ا ینداد ـ مھلت

ِينَ ٱَوَ�ُقوُل ﴿:  است» محمد« در سوره یگرید هیآ به هیشب و  .]٢٠[محمد: ﴾َ� َءاَمُنواْ لَوۡ  �َّ
شود؟ اما  ینم جھاد ـ نازل ـ درباره یا ند: چرا سورهیگو یم اند آورده مانیا هک یسانک

 یمرضھایشان  دل در هک جھاد آمد، آنان نام شد و در آن نازل حیصر یا سوره چون
و  یریپذ فرمان ینگرند، ول یم تو به افتاده مرگ یھوشیب حال بهکه  کسی ، مانند است
در  ر آنانیشد، قطعا خک میتصم ار بهک و چون بھتر است آنان یبرا ستهیشا یسخن

 » است کا اندیدن یمند بگو: بھره«». ۲۰محمد/«باشند)  با خداوند صادق هک است نیا
 شهیپ یتقوکه  کسی یبرا آخرت« پاداش ید، ولیپا یھرگز نم بر صاحبش هکوزودگذر، 

در  یکیبار : رشته لیفت » نخواھد رفت ستم ھم یلیفت اندازه . و بر شما به بھتر استند، ک
 ستم ھم یزیناچ ذره اندازه به : بر شما در آخرت یعنی.  خرما است ھسته پشت

 د.یاز جھاد رو برنتاب رود، پس ینم

 ﴿ ۡ�
َ
ْ  َنَما� مُ  تَُ�ونُوا ۡ ٱ يُۡدرِ��ُّ َشيََّدةٖ�  بُُروجٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  َولَوۡ  َمۡوُت ل  َحَسنَةٞ  ُهمۡ �ن تُِصبۡ  مُّ
 ْ ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  َ�ِٰذهِۦ َ�ُقولُوا ْ  َسّيَِئةٞ  ُهمۡ �ن تُِصبۡ  �َّ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  قُۡل  ِعنِدَكۚ  ِمنۡ  َ�ِٰذهِۦ َ�ُقولُوا

ِۖ ٱ .]٧٨[النساء:  ﴾٧٨َحِديٗثا َقُهونَ َ� يََ�اُدوَن َ�فۡ  َقۡومِ لۡ ٱ ُؤَ�ٓءِ َ�َماِل َ�ٰٓ  �َّ

 میب از هک یاز مسلمانان عده آن ختنیو برانگ قیتشو در جھت خداوند متعال گاه نآ
و  ردهکآنھا را پر درون هک یو ترس فساد جبن انیاند و در ب دهیشکاز جھاد  دست مرگ

و  »ابدی یدرم شما را د، مرگیجا باشکھر«د: یفرما ی، م است ختهیآنھا درآم در روان
و  است یآمدن ناخواه خواه مرگ دھد، پس نجات» قدر« تواند شما را از ی، نم»حذر«

 است یقطع یامر نیو ا ردیم یگر مید از اسباب رآنیغ رد، بهیر نمیبا شمش هکھر
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 به ، بلند و سر مکار محیبس ی: برجھا دهیمش بروج »دیباش دهیمش ھرچند در بروج«
 به و سر مکار محیبس یبرجھا در رسد، انسان اجل : چون یعنی.  است دهیشک کفل
را  از جنگ نفرت یتعال حق پس نند.ک دفع یرا از و توانند مرگ ینم ھم دهیشک کفل

 یگری. و د آخرت به ا نسبتیدن قتیحق شناساندن یکی کند: می درمان با دو نسخه
 . نیمع است یعادیم آن یشود و برا ینم شیو پ مرگ پس هک قتیحق نیا فھماندن

 ضهیفر ریتأخ خواستاران هکپردازد  یم یگرید یماریب انیب به یتعال ، حق بعد از آن
 هک است یا یماری، ب اول یماریب ز ھمچونین یماریب نیاند، ا دچار شده آن جھاد به

 یریخ آنان به و چون«مبتال شوند:  آن به یانکو م در ھر زمان مسلمانان است نکمم
 » خداوند است یازسو نیند: ایگو یم« یحال و آسوده یفراوان چون ی: نعمت یعنی »برسد

مورد  ، اما آنچه ستین برآن ھم یاعتراض چیو ھ است درست ار سخنشانک ینجایتا ا
 » توست یاز سو نیند: ایگو یبرسد، م آنان به یو اگر شر«:  است سخن نیا است اعتراض

 اگر به یدھند، ول یم نسبت خداوند متعال را به برسد، آن ینعمت منافقان : اگر به یعنی
 رسول ـ به هیآ را ـ در عصر نزول د، آنیرس یوسخت یقحط چون ییو بال نقمت آنان
 را به نسبت نی، ا یدر ھر عصر آنان امثال است نکمم دادند و یم نسبت ص خدا

 هکد، بلیپندار یشما م هک ستین چنان موضوع »بگو« بدھند. ص امبریپ بران راثیم
 یکرا، نزد قوم نیا است حال چه پس«شر  ر و چهیخ چه » خداونداست یاز سو ھمه«
و  است ھمانا خداوند متعال و دھنده رندهیگ هکتا بدانند  »بفھمند را یسخن هکستند ین

 !.شود ؟ یاو صادر م مکنھا از حیا ھمه

 ﴿ ٓ ا َصابََك  مَّ
َ
ِۖ ٱ فَِمنَ  َحَسنَةٖ  ِمنۡ  أ َّ�  ٓ َصابََك  َوَما

َ
رَۡسۡلَ�َٰك  �َّۡفِسَكۚ  فَِمن َسيِّئَةٖ  مِن أ

َ
 َوأ

ِ بِٱ َوَ�َ�ٰ  رَُسوٗ�ۚ  لِلنَّاِس  .]٧٩[النساء:  ﴾٧٩اَشهِيدٗ  �َّ

 وھا  آسایش ، چون یزندگھای  نعمت و »ھایاز خوب« ! انسان یا »تو برسد به ھرچه«
را یز یو رحمت و فضل و به » خداست از جانب«...  یھا و سالمت یفراوانو ھا  آرامش

:  یعنی » برسد، ازخود توست تو به هک یو ھر شر« ستین یحق چیھ أ را بر خدا یسک
 یول است أ خدا یز ازسوین تو برسد، آن به هک یو بال و مشقت یو بدبخت یھر سخت

،  فر آنکی و به یا شده آن بکمرت هک یگناھ ؛ چون خودت از جانب یو علت سبب به
 یجا به هک است نیدرا منافقان اشتباه . پس یا دهیگرد یو عذاب یبال و بدبخت یمبتال

 شیخو و عذاب نند تا خشمکاو التجا  به یلکطور باز گردند و به أ خدا یسو به هک آن
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 هک یحال در کنند، می یھا معرف بتیمص نیا سبب را ص خدا بر دارد، رسول را از آنان
»  میفرستاد یامبریپ به مردم یو تو را برا« است انیجھان یبرا یرحمت ص خدا رسول

و تو  یھست معصوم ، تو از گناه یھست مردم یبرا یو نعمت تو رحمت !ص محمد ی: ا یعنی
و  انیتا سود و ز ستیتو ن دست به قیخال ، مقدرات نیبنابرا یستین مردم یبرا یجز مبلغ

 آنان به هک یتا مصائب ستیتو ن در تصرف یاز امر الھ یزیتو باشد و چ یاز سو ر و شریخ
 فرستاده رسالت او تو را به هک قتیحق نیبر ا »خدا بودن و گواه«تو باشد  رسد، از جانب یم

 باشد. یم گواه قتیحق نیبر ا آنان انیتو و م انیو او م » است بس« است

ن يُِطِع ﴿  َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱ أ َ َّ�  ٓ ٰ َ�َما رَۡسۡلَ�َٰك  َوَمن تََو�َّ

َ
 ﴾٨٠َحفِيٗظا َعلَۡيِهمۡ  أ

 .]٨٠[النساء: 
 لذا » است ردهک از خداوند اطاعت قتیحق ند، درک امبر اطاعتیاز پ سکھر«

 امبر جز بهیرا پیز است أ از خدا یفرمانبردار واقع ، درص امبریاز پ یفرمانبردار
 از آن أ خدا هک دھد و جز از آنچه یدستور نم داده فرمان یو به أ خدا هک آنچه

 یسک از آن اطاعت ، درواقع رسان امیو پ از مبلغ اطاعت ند، پسک ینم ی، نھ نموده ینھ
ا ند، قطعک کرا در قتیحق نیا سکو ھر است ختهیبرانگ تیمأمور نیا او را به هک است

 کند. می اطاعت ص خدا ، از رسول الصانضباط و اخ تیدر نھا
 ز شاملیرا ن مسلمان یاز امرا بردن فرمان ص خدا رسول هکشود  یم خاطرنشان

 از من سکھر: « است آمده فیشر ثیدر حد هک اند، چنان دهیاز خود گردان اطاعت
ند، ک ینافرمان از من سکو ھر است ردهک اطاعت أ از خدا قتیند، در حقک اطاعت
از  قتیند، درحقک ر اطاعتیاز ام سکو ھر است ردهک یرا نافرمان أ خدا قتیدر حق

 ینافرمان مرا قتیند، در حقک یر را نافرمانیام سکو ھر است ردهک اطاعت من
 و سر برتابد، پس ندک تو اعراض : از اطاعت یعنی »شود گردانیرو سکھر و«». است ردهک

:  یعنی » شانیا نگھبان تو را«را ما یز است ردهک یرا نافرمانأل  یخدا قتیحق او در
اینکه  ، نه است غیفقط تبل تو فقط و بر عھده هکبل » میا نفرستاده« شانیا اعمال نگھبان

 . ستیتو ن ار در توانک نیا رایز یباورمند گردانو  دهیگرو حق را بهھایشان  دل

ْ  فَإَِذا َوَ�ُقولُوَن َطاَعةٞ ﴿  ِيٱ َ�ۡ�َ  ّمِۡنُهمۡ  َطآ�َِفةٞ  َ�يََّت  ِعنِدكَ  ِمنۡ  بََرُزوا َّ�  ۖ ُ َوٱ َ�ُقوُل َّ� 
ۡعرِۡض  يُبَّيُِتوَنۖ  َما ُتُب يَ�ۡ 

َ
ۡ  َ�ۡنُهمۡ  فَأ ِۚ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب  .]٨١[النساء:  ﴾٨١َو�ِيً�  �َّ
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 موافقت در ظاھر امر از خود هکدھد  یخبر م یمنافقان از حال خداوند متعال گاه آن
ند؛ یگو یوم«دارند:  یم را پنھان آن ، خالف دھند، اما در باطن یبروز م و طاعت

ارما ک، »سمعا و طاعتا«ند: یگو ینزد تو باشند، م ی: وقت یعنی » میفرمانبردار
تو  آنچه جز شبانه از آنان یروند، گروھ یم رونیاز نزد تو ب چون یول« است یفرمانبردار

شند و بر یاند یم گرید یو سخن ر دادهییرا تغ : سخنت یعنی »نندک یر میتدب ییگو یم
و  یا سپرده آنان به هک یتیرا در مورد مأمور : سخنت است نیا یا معنیآورند.  یم زبان

 یھا در نامه »سدینو یملله و ا«دھند  یر مییو تغ فی، تحر یا گمارده را بر آن شانیا
 یرو از آنان پس«ند ک مجازاتشان تا در برابر آن »ندیگو یم شبانه هکرا  آنچه«شان  اعمال
 ار آنانکدر »  نک لکو بر خدا تو«واگذار  ردارشانکار و کو  حال را به : آنان یعنی » برتاب

 » است یافکرا  یارسازکو خداوند «گرداند  را فراھم از آنان انتقام و مجال تا فرصت
 هکدھد  یم فرمان امبرشیپ به یتعال حق سان نیبد نند.ک لکتو یبر و هک یسانک یبرا

 جا سازد.یک از آنان برتافتن یرا با رو لکتو ، منافقان عمل نیبا ا در مقابله
 أ خدا تابکتدبر در  ھمانا عدم هکرا  شان یماریب نیا عامل یتعال حق گاه آن
 د:یفرما یم داشته انی، ب است

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿ 
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ُقۡرَءانَۚ لۡ ٱأ  ﴾٨٢�َكثِ�ٗ  تَِ�ٰٗفاخۡ ٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 .]٨٢[النساء: 
و  یمعان و در برتافته یرو ا از قرآنی: آ یعنی ؟»شندیاند ینم قرآن« اتیآ »ا دریآ«
ـ  اگر آنان کش یب ببرند؟ یپ قرآن و مرام ھدف نند تا بهک ینم شهیو اند تأمل آن یمبان

 چیھ در قرآن هکرسند  یم قتیحق نیا ند، بهینما و تعمق شهیاند د ـ در آنیبا هک چنان
 حق فرموده نیا ی، معنا صورت و قطعا در آن ستین یو تعارض ی، ناھماھنگ اختالف

 به یاز بد : (و آنچه یو فرموده نی، وا»۷۸ ه/یآ« خداست) از جانب : (ھمه هکرا  یتعال
خدا  ریغ از جانب« قرآن »و اگر«فھمند  یم ، را»۷۹ ه/یآ«رسد، از خود توست)  یتو م

 و در آن »افتندی یم یاریبس اختالف در آن قطعا«پندارند  یفار مک هک چنان »بود یم
از  عوارض نیرا ایردند زک یم را مالحظه واقع با انطباق و عدم فاحش و تناقض تفاوت

از  اش ندهیشود و گو یبشر طوالن سخن هک یھنگام ژهی، بو بشر است المک اتیخصوص
 هکخواھد داد  نشان یو در سخنان یا یبررس کا اندخبر دھد؛ قطع یبیامور غ
 قرآن یمعان هک یشود، درحال یم مشاھده ندر آ ندرت ، به با واقع و مطابقت یدرست

و  ملکا م... ـ بعض بیاز غ ، خبر دادن و حرام د، حاللیتوح امور ـ چون در ھمه میرک
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ا آنھا بود، قطع یم أ ر خدایاز نزد غ : اگر قرآن است نیا یا معنیگرند. ید ید بعضیمؤ
 دند.ید یم یارکآش یھا اوتتف ، در آن یمعان انیو ب از نظر بالغت

 فھم« ند:یگو یم هکاند  ردهک ھا استدالل فرقهاز  یبرخ در رد سخن هیآ نیعلما با ا
 ».ستین نکمم و امام ص امبریر پیتفس جز به قرآن یمعنا

 جنگ به هککند  می جھاد مطرح را در موضوع یگرید مھم هیقض یتعال حق گاه آن
 د:ینما یم انیز بیرا ن آن درمان ارتباط دارد و راه یروان ھا و جنگ عهیشا

 ﴿ ٓ ۡمرٞ  َءُهمۡ �َذا َجا
َ
 ٱ ّمِنَ  أ

َ
وِ  ۡمنِ ۡ�

َ
ْ بِهِ  وِۡف �َۡ ٱأ ذَاُعوا

َ
ْوِ�  �َ�ٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إَِ�  َردُّوهُ  َولَوۡ  ۦۖ أ

ُ
 أ

 ٱ
َ
ِينَ ٱ لََعلَِمهُ  ُهمۡ ِمنۡ  ۡمرِ ۡ� ِ ٱ فَۡضُل  َولَۡوَ�  ُهۡمۗ ِمنۡ  َت�بُِطونَُهۥ�َسۡ  �َّ  تُمُ �ََّبعۡ َ�  َورَۡ�َُتُهۥ ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

يۡ ٱ  .]٨٣[النساء:  ﴾٨٣إِ�َّ قَلِيٗ�  َ�ٰنَ لشَّ
 »دھند یم برسد، انتشارش آنان به ا وحشتی،  یمنیا«از  کیحا » یخبر و چون«
 خبر ـ چون بود آرامش هیما هکرا  یخبر یوقت هکبودند  مانانیا از سست یگروھ

بود ـ  و وحشت ینگران هیما هکرا  یا خبریـ  دشمنانشان یو نابود نیمسلم یروزیپ
 : آنان یقول به ردند.ک یم خبر را فاش دند، آنیشن یـ م نیمسلم ستکش خبر چون

رساندند و  یم مسلمانان گوش را به برانداز منافقان هیز و روحیانگ فتنه یخبرھا
دار  دامنه یو خلل ارکآش یامر فساد نیاز ا هکردند، ک یم را پخش نیدروغ یھا عهیشا
 ارجاع شیاالمرخو یاول یسو امبر و بهیپ یسو را به اگر آن هک آن حال«آمد  ید میپد
 به شیدر امور خو مردم هکاند انیا فرمانروای،  شهیو اند علم االمر: اھل یاول »ردندک یم

 : اگر چنان یعنی »بردند یم یپ آن به شانیاستنباط ا اھل گاه آن«کنند  می آنھا رجوع
 آن یا نادرستی ی، درست شیخو سالم شهیر و اندیو استنباط، با تدب کدر ردند، اھلک یم

برخورد با  حیو صح درست وهیلذا ش ردند،ک یم کیکگر تفیو از ھمد خبر را استخراج
 خود آن ص خدا نند تا رسولکز یاخبار پرھ آنھا از پخش هکبود  نیدادھا ایاخبار و رو

دانند  یم یخوب به شانیرا ایگردند؛ ز مھم نیدار ا عھده االمرشان یا اولیند، ینما را پخش
خدا  و اگر فضل«بماند  یباق تمانک در پرده یزیچ و چه د افشا گرددیبا یزیچ چه هک

 بر شما نبود، با فرستادن » یو و رحمت«ھا  شائبه نیشما از ا یسازکبا پا »بر شما نبود
 باطل در راه از فروافتادن تان شما و نگھداشت بر شیخو تابک امبر و فرودآوردنیپ
از شما و  » کیجز اند« یوھای  یافگن در وسوسه »دیردک یم یرویپ طانیا از شنیقی«
 برخوردارند. کو پا صاف یاز فطرت هکاند  یسانک شانیا
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،  یریتفس از وجوه یکیاالمر) بنابر  ی(اول هک میرا مورد لحاظ قرار دھ قتیحق نیاگر ا
از  عبارت هکاجتھاد را ـ  هیقض هک میابی یرا در م یسانک یرأ باشند؛ وجاھت یعلما م

را  آنان شان یباطن اتکمل و یو تقو علم هکرا  ینیمجتھد هیـ و قض است امکاستنباط اح
 اند. دهیگردان هیآ نیا مضمون ده؛ شاملیگردان امکاستنباط اح ستهیشا

خبر  نیا : چون است آمده نزول سبب به راجع و مسلم یبخار مورد اتفاق تیدر روا
 یمسجدالنب اند، به داده را طالق شیخو زنان ص خدا رسول هکد یرس س عمر به

 نتوانست پس کنند، می ردوبدل شان میان را در سخن نیا هکد یشن و از مردم رفت
از  گاه ، آن خواست ورود و اجازه رفت ص امبریپ خانه به راست یکند و ک ییباکیش

فرمودند:  ص خدا اند؟رسول داده را طالق شیخو ا زنانیآ هکد یپرس ص خدا رسول
گاه بلند گفت یستاد و باصدایبر سر در مسجد ا گاه بر! آنک: الله ا گفت ر!یخ د، یباش : آ

 شد. نازل هیآ نیا اند. سپس نداده را طالق شیخو زنان ص خدا رسول

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  فََ�ٰتِۡل ﴿ ۡ ٱ وََحّرِِض  َسَكۚ َ� تَُ�لَُّف إِ�َّ َ�فۡ  �َّ ُ ٱَعَ�  ُمۡؤمِنَِ�ۖ ل ن  �َّ
َ
أ

 
ۡ
ِينَ ٱ َس يَُ�فَّ بَأ َّ�  ْۚ ُ َوٱ َ�َفُروا َّ�  

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
َشدُّ  ٗساأ

َ
 .]٨٤[النساء:  ﴾٨٤تَنِكيٗ�  َوأ

فراخواند و  جھاد به عام فرمان یکرا در  مؤمنان تمامأل  یخدا هک از آن پس
طور  ھر فرد را به کنینمود، ا را درمان یچند یھا و آفت ردهک را سرزنش دالن سست

 » پس«دھد:  یدستور م جھاد ـ به شیخو رسول به دادن فرمان ز ـ از خاللین جداگانه
 دار شخص جز عھده« شیخو سینف نفس به » نکار یکخدا پ در راه« ص محمد! یا

،  ا نهیکنند  می جھاد هک یستین شیخو اصحاب عمل : تو مسؤول یعنی » یستیخود ن
 اگر تو را تنھا ھم ، پس یھست خود ملزم بر نفسأل  یخدا فرمان یاجرا به هکبل

 هک است یکنزد«و جھاد  برمبارزه »زیرا برانگ و مؤمنان« بجنگ ییتنھا گذاشتند، به

) ی(عس لمهکرا بازدارد.  آنان بیآس روزساختنتیو با پ »را بگرداند افرانک یخداوند بال
 افرانک بیبال و آس بازداشتن را به مؤمنان ، است تید قطعیمف أ در مورد خداوند هک

و  است سبحان یخدا یاز سو یا وعده نیا سازد، لذا یدوار میو ام ، متوقع شانیاز ا
بزرگتر  و صولتش »شتریب قدرتش هک و خداست« است یشدن انجام نخواه او خواه وعده
فار ک مقاومت هکد یآ یبر م نیر چنیتعب نیاز ا » تر است سخت فرشکی«و  عذاب »و« است

 بر آنان یو قدرت و اعمال أ خداوند عذاب ی، ول د استیشد زین در برابر مؤمنان
 افرانک ی: سرسخت هکد یآ یز بر مین قتیحق نیا مهیرک هیاز آ هک باشد.چنان یدتر میشد
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را از  د مؤمنانی، با نیشود بنابرا یجھاد مھار نم بازدارنده یروی، جز با ن مانیا اھل هیعل
 ختنیبرانگ ی. و از مثالھا ختیجھاد برانگ ھا به هیو اعالم تبک، انتشار  یسخنران راه

 در روز بدر خطاب شانیا فرموده نی؛ اص حضرت آن یجھاد از سو به مؤمنان

 یسو د بهیزیبپاخ ! ارانی:  رضواأل عرضها السموات إىل جنةقوموا «:  است ارانشانی به
 ».است نیو زمھا  آسمان ھمانند نآ یپھنا هک یبھشت

ن �َشۡ ﴿ ُۥ يَُ�ن َحَسَنةٗ  َشَ�َٰعةً  َفعۡ مَّ ۖ  نَِصيٞب  �َّ ُۥ يَُ�ن َسيَِّئةٗ  َشَ�َٰعةٗ  �َۡشَفعۡ  َوَمن ّمِۡنَها َّ� 
ۗ  لٞ كِفۡ  ُ ٱ َوَ�نَ  ّمِۡنَها َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ قِيٗتا ءٖ َ�َ  .]٨٥[النساء:  ﴾٨٥مُّ
 شفاعت سکبرد و ھر یم یبینص آن«ر یخ »ند، ازکب یا دهیپسند شفاعت سکھر«

 انجام را به یگرید هک است یسک:  عیشف »برد یم یبینص آن«شر  »ند، ازک یا دهیناپسند
امور  انجام به گرانید ، سفارش دهیپسند و شفاعت کند. می قیو تشو سفارش یارک
 یند تا نفعک وسفارش شفاعت یریار خکدر  سکھر ، پس است یتعال حق و طاعت یکن

 یبیو نص بھره شفاعت آن از پاداش د،ینما دفع یسکرا از  یا شریبرساند،  گرانید به
که  کسی برد؛ چون یم بینص آن ند، از گناهک سفارش یا یشر و بد به سکبرد و ھر یم

ا ی کند، می و فحشا سفارش یدزد را به یگریا دیپردازد،  یم بتیو غ ینیچ سخن به
و «کند  می سفارش یزیر جایامر غ ا دری منفعت ا دفعیضرر  در جلب یلکطور  به

شما را  ، پس شماست ر اعمالیمقاد اونگھبان و ھم » مقتدر است یزیبر ھرچ خداوند ھمواره
 یعل للها یقضیاشفعوا تؤجروا، و: « است آمده فیشر ثیدھد. درحد یجزا متان  اعمال بر

را  چهھر أ د، اما خداوندیشو داده د تا اجر و پاداشینک ماشاء: شفاعت هینب لسان
 ».ندک یم مکح شیامبر خویپ ، بر زبان است خواسته

و  ھا سفارش درباره هیآ نید: ایگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیر در بیجب مجاھدبن
 اقیس به با توجه از مفسران یشد. برخ گر نازلید یک یبرا مردم یھا شدن واسطه

 جھاد در راه را به» ئهیس شفاعت«و  أ خدا جھاد در راه را به» حسنه شفاعت«،  اتیآ
از  مستضعفان نجات لهیتنھا وس أ خدا را جھاد در راهیاند ز ردهکر یتفس طانیش

 باشد. یم برانکمست چنگال

ْ  �َذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ ﴿ ۡحَسنَ  فََحيُّوا
َ
ٓ  بِأ وۡ  ِمۡنَها

َ
ۗ  أ ٓ َ ٱ إِنَّ  ُردُّوَها َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ءٍ َ�َن َ�َ
 .]٨٦[النساء:  ﴾٨٦َحِسيًبا



  تفسیر انوار القرآن  ۴۵۲

 تیتح اند: گفته ی. بعض است گفتن : سالم تیتح »بنوازند یتیتح شما را به و چون«

 فهیابوحن امام ارانی.  است» هللا کـمـرحي: « با گفتن زننده عطسه پاسخ نجا، دادنیدر ا
 : (پس یتعال حق فرموده نیا لیدل ، به است دادن هینجا ھدیدر ا تیمراد از تح هکبرآنند 

د. و یاند، بدھ شما داده به بھتر از آنچه هیھد : یعنید). یدھ پاسخ بھتر از آن یتیبا تح
که  کسی سالم در جواب هک است نیبھتر ا تیتح باشد، پس سالم» تیتح«اگر مراد از 

 السالم: « گفت دھنده سالم چون د، مثالیفزایرا ب یزیچ کند، می ابتدا سالم گفتن به

و  بر لطف جواب نیا هک». اهللا هورمح السالم ميكو عل«د: یبگو دھنده ، جواب»ميكعل
در  یدست شیو پ مستحب سالم در جواب د. و افزودنیافزا یم تیتح یو صفا طراوت

 فرض سالم جواب ، اما دادن آمده فراوان بیترغ آن در باره هک است سنت گفتن سالم
 »دیدھ پاسخ ا ھمانند آنی،  بھتر از آن یتیبا تح پس: « یتعال حق فرموده لیدل ، به است

د، اما یدھ پاسخ مانند آن به د؛ حداقلیبھتر نداد وهیش را به سالم جواب: اگر  یعنی
 ردنک مک. و  است فرض سالم را جوابیز ستیز نی، جا یلکطور به سالم جواب ندادن
 . ستیز نیز جای، ن است ابتدا نموده سالم به با آن نندهک سالم هک یاز مقدار سالم جواب

 ص خدا نزد رسول ی: مرد است آمده س یفارس سلمان تیروا به فیشر ثیدر حد
و «فرمودند:  یو در جواب ص خدا رسول». هللا ا رسولي يکعل السالم: « آمد و گفت

و  للها رسول ای یکعل السالم: « آمد و گفت یگرید سپس». هللا رمحه و السالم يکعل

 ».اتهكبرو اهللا ورمحه السالم يکوعل«فرمودند:  یو در جواب ص خدا رسول». رحمته

 ص خدا رسول». اتهكوبر اهللا و رمحه اهللا ا رسولي يکعل السالم: « آمد و گفت یگرید سپس
شما  یفدا پدر و مادرم !للها ارسولی:  گفت شخص آن». یکوعل«فرمودند:  یو در جواب
شتر از یب آنھا را به ند، سالمگفت نزد شما آمدند و بر شماسالم هک و فالن باد، فالن

 یشتریز بیما چ یآخر تو برا«فرمودند:  ص خدا رسول د؟!یدیبرگردان من سالم جواب
بھتر  یتیبنوازند، با تح یتیتح شما را به : و چون است فرموده یتعال ، حق ینگذاشت یباق

». میدیتو برگردان را به ھمانند آن د. و مایرا برگردان ا ھمانند آنید یدھ پاسخ از آن
 به سالم لماتکبر  افزودناینکه  بر است یداللت ثیحد نیدر ا« د:یگو یر میثک ابن

 ».ستین ، مشروع اتهكو براهللا  رمحه و ميكعل السالمشتر از: یب
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،  آن وتر ازیکن ا بهی،  ھمانند آن به سالم دادن در جواب ر مسلمانانیاند: غ فقھا گفته
 آمده مسلم حیصح تیروا به فیشر ثیرا در حدیباشند ز یم یمستثن هیآ تیاز عموم

د و ینباش آغازگر یھود و نصاریبر  گفتن در سالم«فرمودند:  ص خدا رسول هک است
ر یناگز راه قسمت نیتر تنگ گرفتن شیدر پ را به د، آنانیروبرو شد یدر راھ اگر با آنان

 سالم یمسلمان به یرمسلمانید، اگر غیآ یز برمیگر نید ثیاز احاد هک و چنان». دیگردان
 عدم مکاز ح اما احناف». : برشما باد میکو عل«د: یبگو آن د فقط در جوابیگفت؛ با

 یازین در آن مسلمان هکرا  ی، حالت رمسلمانانیغ یبرا سالم به ابتدا نمودن ز بودنیجا
 یبرا یحالت نیرا در چن سالم به ردنک و ابتدا ردهک دارد، استثنا یا یذم شخص به
 اند. ز دانستهیجا یو

 یعلن فسقش هک یبر فاسق گفتن سالم«د: یگو یم هیاز حنف» هیعالئ هیھد« صاحب
عاجز  سالم جواب ا از دادنقتیحقکه  کسی بر گفتن سالم هک ، چنان است روهکباشد م

 ا بری،  غذاست خوردن مشغول هک یبر شخص دادن سالم ، چون است روهکز میباشد ن یم
،  قرآن خوانندهنماز،  خواننده ، ھمچون عاجز است دادن شرعا از جوابکه  کسی

 ، سیدر تدر فقه نندهکرارک، ت است ادهفراد گوش شانیا بهکه  کسی ، ، سخنران نندهکرکذ
 علم رهکمذا در حالتکه  کسی ، است مردم انیم یدعاو وفصل حل مشغولکه  کسی
 ، است نشسته حینماز و تسب بهکه  کسی ، مدرس ، ندهیگو ، اقامت ، مؤذن است یشرع

ر یغ یبازکه  کسی ، بر گانهیب جوان بر دختران گفتن د، سالمیگو یم هیتلبکه  کسی
دھد، بر  یبوتر پرواز مکا ی کند، می را مردم بتیغکه  کسی دھد، یم را انجام یمباح

 چھره ا بهیدھد،  یم را دشنام مردمکه  کسی ار، برک ھودهیگو، بر دروغگو، برب رمرد بذلهیپ
ـ  میباش نداشته علم نانیا توبه به هک گاه آننگرد ـ تا  یم نامحرم و زنان دختران
 ، بر است و معاشقه یجنس عمل مشغول با ھمسرش هک یسکبر گفتن سالم ھمچنان

که  کسی قرار دارد، بر حاجت یقضا در حالکه  کسی ، بر است برھنه یو عورتکه  کسی
 روهک، م است در حمامکه  کسی و بر است فرورفته ینیسنگ ا خوابی کسب خواب به
 باشد. یم

 سالم جواب ، دادن ستین مشروع در آن گفتن سالم هک ییدر ھر جا هک د دانستیبا
 واجب وانهید و مست و شخص طفل سالم جواب دادن ندارد، ھمچنان یتیز مشروعین
.  ستین واجب زین» سالم«در  میم ونکس به» میکعل سالم« جواب و دادن ستین
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امر را  نیو ا اسالم د عھد بایگفتن؛ تجد با سالمد یبا انسان«ند: یگو یم هیحنف ھمچنان
 ».نرساند یانیز شیا آبروی،  در مال یمؤمن به هکند ک تین

 هک است جیرا جھان یشورھاک در ھمه«د: یگو یم» القرآن معارف«ر یتفس صاحب
،  نیما بیف و اظھار محبت موافقت یرا برا یا لمهکنند، ک گر مالقاتید یکبا  مردم یوقت

 اندازه به یا یپرس احوال چیھ هکگردد  یم شود، معلوم سهیدارند؛ اما اگر مقا یاظھار م
 یادا هک، بل ستین تنھا محبت یاسالم را در الفاظ سالمیست؛ زین جامع یاسالم سالم
شما را از  هکخواھد  یم نیازخداوند چن ندهیگو سالم . در واقع ز ھستین محبت حق
 برادر مسلمان در حق بهیط اتیح یدعا ، سالم نگھدارد... سالم و آالم آفات تمام
 میتوان یو نم میھست یتعال حق ما محتاج ھمه هک ھست ھم قتیحق نی، اظھار ا است
 ھم عبادت یک لمهک نیا یمعن نیاعتبار ا و به میبرسان گر نفعیدیک او به اذن بدون
ز یند نکن اد خدا را فراموشی هک نیا به ر برادرمسلمانکتذ یبرا یا لهیو وس ھست
حفظ  فیالکو ت آفات از تمام یگرید هکخواھد  یاز خدامکه  کسی نی. ھمچن ھست

د و یھست مأمون من و زبان شما از دست هککند  می وعده ، نیا او در ضمن ییشود، گو
 ».ز ھستمیشما ن یوآبرو و مال محافظ جان من

 امام قول )القرآن امکاح(در  یعرب ابن«د: یافزا یم» القرآن معارف«ر یتفس صاحب
 یعنی »یمن آمن انت قولی؟  ما السالم یاتدر«د: یگو یم هک فرموده را نقل نهییع ابن

در  من د: شما از جانبیگو یم در واقع نندهک ؟ سالم ستیچ سالم هکد یدان یشما م
 أ رخداکذ دارد، در آن یجھان تیجامع یاسالم هیتح هکنیا د. خالصهیھست امان
 نیاو بھتر ی، برا ھست ھم با برادر مسلمان اظھار محبت ی، نوع ھستز یر نکی، تذ است
 اشک . یمنیا من و زبان تو از دست هک ز ھستین معاھده نی، با او ا ز ھستیدعا ن

 هکبل ردند،ک یادا نم عادت یو بر مبنا عموم رسم مثل را به لمهک نیا مسلمانان
خداوند  ھمانا«. ١»شدند یم متوجه بلند آن نیمضام و به ردهک کرا در آن قتیحق

در  ازجمله کند، می محاسبه یز و درشتیو شما را بر ھر ر » ز استیچ حسابگر ھمه
فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثی. در حد تیو تح گفتن سالم

د و یاورین مانید تا ایشو ینم وارد بھشت ، به اوست در دست جانم هک یذات سوگند به«
اگر  هک نمکن ییراھنما یشما را بر امر اید، آینورز گر محبتیتا با ھمدد یآور ینم مانیا

                                                 
 د.ییبجو آداب تبکرا در  سالم و آداب مسائل هیبق -
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خود  انیرا در م گفتن د؟ سالمیورز یم گر مھر و محبتید، با ھمدیدھ را انجام آن
 ».دینکمنتشر 

ُ ٱ﴿ ۡصَدُق  َوَمنۡ  �ِيهِ�  َب َ� َر�ۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�َۡجَمَعنَُّ�مۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ
َ
ِ ٱ ِمنَ  أ َّ� 

  .]٨٧[النساء:  ﴾٨٧اَحِديثٗ 
 اوست فقط مخصوص تیالوھ پس » ستیجز او ن یمعبود چیھ هک است یسک للها«

 درآن کیش چیھ هک«از قبرھا  مردم ردنک امیروز ق یعنی » امتیدر روز ق نیقی به«

 »آورد یگرد م شما را«ابند ی یرا درمأل  یخداھای  برھان ھا و حجت هک نزد آنان » ستین
در  أل یاز خدا سک چیھ ! یآر ؟» ستکی و راستگوتر از خدا در سخن« حساب یسو به

 حق مالکو  ، قدرت یازین یب لیدل ، به ستید، راستگوتر نیگو یم هک یاخبار و سخنان
 . است محال متعال ذات بر آن گفتن دروغاینکه  لیدل و به یتعال

محشر  یدر صحرا مردم نمودن حشر ، بر هیآ نیدر ا یتعال حق هک مینک یم مالحظه
 . است سوگند خورده

ۡ ٱ ِ�  لَُ�مۡ  َ�َما﴿  ُ َوٱ فِئَتَۡ�ِ  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل رۡ  �َّ
َ
ْۚ  بَِما َكَسُهمأ تُرِ�ُدونَ  َكَسُبوٓا

َ
ن �

َ
ْ  أ  َمنۡ  َ�ۡهُدوا

َضلَّ 
َ
ۖ ٱ أ ُ ُ ٱ لِلِ َوَمن يُۡض  �َّ  .]٨٨[النساء:  ﴾٨٨َسبِيٗ�  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ

 نزد هکم یاز اھال ید: مردمانیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیمجاھد در ب
 بازگشته شیخو قوم یسو به آوردند، سپس یم ا اسالمیر یو از رو آمده ص رمکامبرایپ

نجا و یا در ھم هکبود  نیار اک نیاز اشان  ھدف گشتند و ینگونسار م یپرست و در بت
 راه رند و بهینگ نارهک فارکاگر از  هکدستور داد أل  یخدا باشند، پس منیدر آنجا ا ھم

 هکشد  نازل یمنافقان درباره هیآ نیگر: اید یتیروا ار شود. بهیکپ ند، با آنانیایبازن صالح
 یریگ میدر تصم ص خدا رسول اصحاب برگشتند، پس نهیمد احد به راه انهیاز م

 یو گروھ میجنگ یم گفتند: با آنان یم یگروھشدند؛  میتقس دو گروه به آنان رامونیپ
 . میجنگ ینم با آنان ! گفتند: نه یگر مید

 آنان : چرا درباره یعنی »دیا شده دو دسته منافقان درباره هک است شده شما را چه«
چرا  د، آخریا گشته متفرق یدو رأ به باره نیا در هکد تا بدانجا یا ردهکدا یپ اختالف
 انجام آنچه یسزا را به خداوند آنان هک آن و حال«د؟ ینک ینم مکح آنانفر ک به قاطعانه

 شانکفر ھالکو بر فر باز گرداندهک یسو را به : آنان یعنی » است ساخته اند، سرنگون داده
 آخر آن یسو به آن اول دنیا بازگردانیز، یچ یک ساختن : سرنگون سک. ر است ساخته
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فر ک ی، در واد فر استکدار به وستنیھمانا پ هک ردارشانکار و ک سبب : به یعنی.  است
ا یآ«د یآ یبرم آنان شتنکجواز هی، از مفاد آ جھت نی. بد است ساخته سرنگونشان

د یخواھ یا می: آ یعنی ؟»دیآور راه ، به وا نھاده اش یخدا در گمراھ هکرا  یسکد یخواھ یم
نگونسار  یفر و گمراھکاو را در  أ خداوند هکد یقراردھ افتگانیراھ را در جمله یسک

 افتهیرا راھ د آنانیخواھ یا می: آ است نیا یا معنی ؟ است ز شمردهیرا جا و قتلش ساخته
د یر، مفیتعب نی؟ ا است دهیار گردانکرا آش شان یگمراھ أ خداوند هک یحال د، دریبنام

 آن و حال«ردند ک یبرخورد م نرمش به با منافقان هک است یمؤمنان از گروه آن سرزنش
 یراھ« شیرد نارواکعمل سبب به » وانھاده اش یخداوند در گمراھکه  کسی یھرگز برا هک

 ی، سود یسک نیچن یبرا تیھدا راه : جستن یعنی » افتی ینخواھ تیھدا یسو به
 أ خداوند : است نیا د و آنیآ رونیز بین یگرید فھم هیآ از نص هک است نکدربرندارد. مم

او در  هک، بل یابی ینم یراھ چیھ یو یباشد، تو ھرگز برا را خواسته یگمراھھرکس  بر
 خود نشانه نیرد. و ایبگ شیرا درپ یروشن راه چیتواند ھ یو نم است سرگردان یھر راھ
در رفتار و  ھا، تناقض یریگ موضع ردنکر، جابجا یتح در حال شهیھم هک است منافق
 برد. یبسر م یدرون تنش

﴿ ْ وا ْ  َكَما تَۡ�ُفُرونَ  لَوۡ َودُّ ٓ  َ�تَُكونُونَ  َ�َفُروا ۖ َسَوا ْ  فََ�  ٗء ۡوِ�َآءَ  ِمۡنُهمۡ  َ�تَِّخُذوا
َ
ٰ  أ  َح�َّ

 ْ ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُ�َهاِجُروا ْ فَإِن تََولَّوۡ  �َّ ُموُهۡمۖ  ُث َحيۡ  ُتلُوُهمۡ �ۡ َوٱ فَُخُذوُهمۡ  ا ْ  َوَ�  وََجد�ُّ  َ�تَِّخُذوا
 .]٨٩[النساء:  ﴾٨٩نَِصً�ا َ� وَ  َوِ�ّٗا ِمۡنُهمۡ 
 »اند افر شدهک خودشان هک گونه د، ھمانیافر شوکز یشما ن هکدارند  دوست آنان«

 ی، در آرزو یدر گمراھ یفر و درازدستکعناد و  ی، از رو منافق گروه نی: ا یعنی
فر کدر »دیبرابر باش باھم«شما و آنھا  » جهیتا در نت«برند  یسر م به مؤمنان افرشدنک
 ھجرت خدا در راه هک د تا آنینکار نیاخت یخود دوستان یبرا آنان انیزنھار، از م پس«
 مانشانیا ، با ھجرت هک د تا آنینباش بانیار و پشتی از آنان سک چیھ ی: برا یعنی »نندک

 هکرو  بود، از آن شدن مسلمان یعمل اعالن ، ھجرت را در آغاز اسالمینند زک را اثبات
و  تیما را از والأل  یخدا ! ی. آر است نیو مسلم با اسالم یعمل ، مواالت ھجرت

، والء و  و عمل در سخناینکه  است؛ مگر بعد از نموده ینھ یمردم نیبا چن یدوست
 یاگر رو پس«نند ک اثبات و دار اسالم اسالم و اھل اسالم خود را به املک یوابستگ

 را به آنان«د یافتی دست : بر آنان یعنی »دیافتیرا جا آنانکھر« و ھجرت مانیاز ا »برتافتند
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 یاریرا  آنان : نه یعنی »دیریخود نگ یبرا یاوریار وی د و از آنانیشکد و بیریبگ اسارت
 یادعا هک است یمردم درباره مکح نیا البته د.یریرا بپذ یاری از آنان د و نهینک

 با مؤمنان هک یمنافقان درباره وستند، نهیپ دارحرب به معاندانه ، سپس نموده یمسلمان
 شتهکخود را دارد و  خاص وضع در داراسالم منافق رایبودند ز نکجا سا یک نهیدر مد

 (امام) با داشتن ا زمامدار مسلمانیند، کار کرا آش شیخو نفاقاینکه  شود، مگر ینم
از  خارج منافقان درباره یاصل مک، ح نید. بنابراینما مکح یو شتنک ، به کو مدر گواه

 . آنھاست دادن یاریاز آنھا و  یریارگی و عدم شتنک،  آن دولت طهیاحی،  داراسالم
 دارد: ھم ییاستثناھا حالت نیاما ا

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  وۡ  ّمِيَ�ٰقٌ  َو�َۡيَنُهم بَۡيَنُ�مۡ  �يَِصلُوَن إَِ�ٰ قَوۡ  �َّ
َ
 ُصُدورُُهمۡ  َحِ�َۡت  َجآُءوُ�مۡ  أ

ن
َ
وۡ  يَُ�ٰتِلُوُ�مۡ  أ

َ
ْ  أ ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  ُهمۚۡ قَۡومَ  يَُ�ٰتِلُوا لُوُ�مۡ �ۡ ٱ فَإِنِ  فَلََ�َٰتلُوُ�مۚۡ  َعلَۡيُ�مۡ  لََسلََّطُهمۡ  �َّ َ�َ 

ْ  يَُ�ٰتِلُوُ�مۡ  فَلَمۡ  لَۡقۡوا
َ
لَمَ ٱ إَِ�ُۡ�مُ  َو� ُ ٱَ�َما َجَعَل  لسَّ  .]٩٠[النساء:  ﴾٩٠َسبِيٗ�  َعلَۡيِهمۡ  لَُ�مۡ  �َّ

 یمنافقان یعنی »وند دارندی، پ است یمانیشما و آنھا پ نیب هک یبا قوم هک یسانکمگر «
 یمانیو پ ثاقیم شما و آنان انیم هکوندند یپ یم یقوم به» حلف«و » جوار« از راه هکرا 

» وندیپ«اند: مراد از  گفته یشود. بعض یز مین آنان شامل مانیرا عھد و پید زیشک، ن است
 خارج منافقان قتل مکاز ح شده استثنا صورت نیاول نی. ا است یوند نسبینجا، پیدر ا
 . است دار اسالم طهیاز ح

 دنیاجنگیبا شما  دنیاز جنگ آنان نهیس هک یند درحالیایا نزد شما بی«:  دوم اما صورت
 تنگ شما به با دنیاز جنگھایشان  دل سو یک: از  یعنی » است آمده تنگ خود، به با قوم

 دوست ، پس ستین آسان ز بر آنانیشما ن نفع به قومشانبا  دنیجنگ یو از جانب آمده
 یمستثن زاز دستور قتالین رند، لذا آنانیرا بگ یجناح چیھ طرف در جنگ هکندارند 

از  ی، جمع گروه نیا نمونه« : است و گفته زده یمثال گروه نیا یر برایثک ھستند. ابن
 عباس حضرت شدند ـ ھمچون ھمراه انکبا مشر یلیم یدر بدر با ب هکبودند  ھاشم یبن

 منع س عباس شتنکاز  ص خدا رسول روز در آن هکرو بود  نیاز ا ـ ھم گرانیو د
را بر  ، قطعا آنان خواست یو اگر خدا م«». شود گرفته اسارت و دستور دادند تا به ردهک

 مثابه ا بهیشما،  صف یسازکپا یا برایشما،  شیابتال وآزما یبرا » ساخت یشما مسلط م
 یطرف یب و موقف »دندیجنگ یا با شما محتم« صورت درآن شما و بر گناھان یمجازات

ردند و با ک یریگ نارهکاگر از شما  پس«وستند یپ یارزار با شما مک صف ، به ردهکار نیاخت
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با  هک یمانیعھد و پبه وسیله  : اگر یعنی »افگندند صلح شما طرح دند و بایشما نجنگ
گر ید » پس«شدند  لیبا شما متما جنگ نارگذاشتنکو  سازش بهکنند، می شما منعقد

و  بر شما رواست آنان شتنک ، نه نیبنابرا » است قرار نداده بر آنان یراھ شما یخدا برا«
 ھرنوع ، مانع میآنھا از در تسل شدن را واردیزشان  اموال و چپاول درآوردن اسارت به نه

 . است ساخته حرام آنان هیار را علک نیو ا گشته بر آنان یتجاوز
 رد:ک یر نھیز دو گروه جنگ به شدن را از متعرض مسلمانانأل  ی، خدا نیبنابرا

 بندند.یپا شیخو مانیعھد و پ و به بسته مانیعھد و پ با مسلمانان هک یگروھ  -۱
 با و سازش عقد صلح بستن و به گرفته نارهک با مسلمانان از جنگ هک یگروھ  -۲

 لند.یما شانیا

﴿ 
ۡ
ن يَأ

َ
ْ  َمنُوُ�مۡ َسَتِجُدوَن َءاَخرِ�َن يُرِ�ُدوَن أ َمنُوا

ۡ
ْ  َما ُ�َّ  قَۡوَمُهمۡ  َوَ�أ ٓوا  فِۡتنَةِ لۡ ٱ إَِ�  ُردُّ

رۡ 
ُ
ْ أ ۚ  كُِسوا ْ  َ�ِلُوُ�مۡ عۡ �َ  لَّمۡ  فَإِن �ِيَها لَمَ ٱ إَِ�ُۡ�مُ  َو�ُۡلُقوٓا وٓ  لسَّ ْ َوَ�ُ�فُّ يِۡدَ�ُهمۡ  ا

َ
 تُلُوُهمۡ �ۡ َوٱ فَُخُذوُهمۡ  �

ْوَ�ٰٓ�ُِ�مۡ  ُتُموُهمۚۡ ثَقِفۡ  ُث َحيۡ 
ُ
بِيٗنا ُسۡلَ�ٰٗنا َعلَۡيِهمۡ  لَُ�مۡ  َجَعۡلَنا َوأ  .]٩١[النساء:  ﴾٩١مُّ

 امان ص خدا از رسول تھامه یاز اھال ی: گروھ است آمده نزول سبب انیدر ب
 باشند، منیھردو ا شیخو و قوم در نزد مسلمانان هکبود  نیآنھا ا خواستند و ھدف

از شما  خواھند ھم یم هک افتید یگر را خواھید ی، گروھ یزود به«شد:  نازل پس

مانند  شیخو یظاھر یمایدر س گروه نیا » خودشان از قوم باشند و ھم درامان
 منافق یقوم نانیرا ایگروھند ز ر از آنیخود غ یباطن تی، اما در ن یقبل گروه

 نیفر را تا با اک شیخو سازند و نزد قوم یار مکرا آش نزد شما اسالم هکھستند 
 است نیدر ا یقبل با گروه نانیا فرق باشند، پس منیا گروهھردو  بیترفند از آس

 شیخو طرفانه یب یریگ در موضع اول گروه هک یفارند، درحالکبا  در باطن نانیا هک
را  آنان قومشان : ھرگاه یعنی »شوند یم دهیبازگردان فتنه به هک ھرگاه« بودند صادق

 با مسلمانان هکطلبند  یم خوانند و از آنان یم فرا و جنگ کشر فتنه یسو به
 ، در آن فر گرفتار آمدهک : در دام یعنی »شوند یم نگونسار انداخته در آن«بجنگند 

با شما  بازگشته شیخو قوم یسو رو به نیاز ا شوند، ھم یروند ونگونسار م یفرو م
 نیدر ع نیکدارند، ل یبرنم شما دست هیعل یانیآزار و ز گونه چیھ جنگند و از یم

اگر از شما  پس« است رهیبر آنھا چ یر و سردرگمیو تح آشفته ار بر آنھاک،  حال
شما  به یمانیعھد و پ و چنان »ردندکن شنھاد صلحیشما پ به ردند وکن یریگ نارهک
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 »و از«د یشو با خود مطمئن در جنگ تشانکمشار عدم از آن سبب به هکندادند 
د و یریبگ اسارت د بهیافتیرا  جا آنانکبرنداشتند، ھر دست«با شما  دنیجنگ

 د، آنھا را بهیردکدا یپ و بر آنھا دست افتهیرا  آنان هکجا ک: ھر یعنی » دشانیشکب
 د.یبرسان قتل د و بهیریبگ اسارت

 : است شده ز خواستهیچ سه از آنان لذا در مجموع
 . با مسلمانان از جنگ گرفتن نارهک -۱
 مکح مشانکح ر آنیفر و در غک به یقطع نمودن و پشت املک شدن مسلمان -۲

 . است مرتدان
 . نیاز آزار مسلم داشتن نگه دست -۳

قرار  شما نک صلهیف ھجوم ردند، در معرضکن ز را عمال اثباتیچ سه نیاگر ا پس
 » میا قراردادهار کآش یحجت آنان هیشما عل یما برا هکآنانند «:  صورت نیرند و در ایگ یم
 ! ید. آرینک یم ومشانکو مح وبکد و سریشو یار، بر آنھا مسلط مکآش حجت نیبا ا هک
ار کو آش دربرابر آن یمقاومت نیمترک بدون در فتنه شدنشان ، سرنگون روشن حجت نیا

 . است نیمسلم به یرسان انیو ز انتیفر و خکدر شان  حال شدن

ن ِمنٍ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿
َ
ۚ  ٔٗ َخَ�  إِ�َّ  ُمۡؤِمًنا َ�ۡقتَُل  أ  َرَ�بَةٖ  َ�َتۡحرِ�رُ  ا ٔٗ َخَ�  ُمۡؤِمًنا َ�َتَل  َوَمن ا

ۡؤِمَنةٖ  َسلََّمةٌ  َودِيَةٞ  مُّ ۡهلِهِۦٓ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
ٓ  أ ن إِ�َّ

َ
ْۚ  أ قُوا دَّ  ُمۡؤمِنٞ  وَُهوَ  لَُّ�مۡ  َعُدّوٖ  قَۡو�ٍ  مِن َ�نَ  فَإِن يَصَّ

ۡؤِمَنةٖ�  َرَ�َبةٖ  رِ�رُ حۡ َ�تَ  َسلََّمةٌ  فَِديَةٞ  ّمِيَ�ٰقٞ  َوَ�ۡيَنُهم بَۡيَنُ�مۡ  قَۡو� ِمن َ�نَ  �ن مُّ ۡهلِهِۦ إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
 أ

ۡؤِمنَةٖ�  َرَ�َبةٖ  رِ�رُ َوَ�ۡ  ِۗ ٱ ّمِنَ  تَۡو�َةٗ  ُمَتَتابَِعۡ�ِ  َشۡهَرۡ�نِ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن مُّ ُ ٱَوَ�َن  �َّ َّ� 
 .]٩٢[النساء:  ﴾٩٢اَعلِيًما َحِكيمٗ 

 درباره هیآ نیاند: ا گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب گرانیمجاھد و د
 به هکرا  یمرد هکم در روز فتح هکشد  نازل ابوجھل یبرادر مادر عهیرب یاب بن اشیع

 نیا هکبود  خبر از آن یب هک ی، درحال شتکرد، ک یم اش نجهکش هکدر م خاطر اسالم
 . است ردهکز ین ھجرت یو حت شده مرد مسلمان

 ھمچون : مؤمن یعنی »شدکخطا ـ ب را ـ جز به یمؤمن هکرا نسزد  یمؤمن چیو ھ«
روا  یحال چیھ به مؤمن ی، برا نیبنابرا ستیـ ن گذشت آن انفاذ قتل مکح هکافر ـ ک
 هکشود  یم رساند. خاطرنشان قتل ـ به خطا و اشتباه گر را ـ جز بهید یمؤمن هک ستین

قصد و تعمد  وجود آنھا، عدم در ھمه ، و ضابطه ار استیبس اشتباهخطا و  وجوه
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 یگانگی به هک یمسلمان شخص خون ختنیر: « است آمده فیشر ثیباشد. در حد یم
 شتنکز: یچ ازسه یکی مگر به ستین دھد، حالل یم یگواھ من و رسالت أ خدا

 شتنکشود و  یم زنا بکمرت هک یھمسر یدارا شخص شتنک،  دربرابر نفس نفس
از  یکیو اگر ». است نیمسلم از جماعت و جداشونده شیخو نید نندهک کترکه  کسی

 نیا هکرا ندارد، بل قتل یاجرا حق تیاز رع یسک،  داد، باز ھم یرو گانه امور سه نیا
خطا  را به یمؤمن هک سکو ھر«باشد  یم یو نیا جانشی،  زمامدار مسلمانانبر عھده  ارک
 فارهک را به یز مؤمنینکا ی د غالمی: با یعنی »ندکرا آزاد  یمؤمن برده هک شد، بر اوستکب
:  هک است نیمورد ا نیدر ا مؤمن برده ردنک آزاد در متکد. حیخطا آزاد نما قتل نیا

 تا جان است ، لذا بر او الزم ساخته خارج زندگان را از قطار یمؤمن او شخص چون
د یاز ق اش یرا آزادسازیآزاد در آورد ز را درقطار اشخاص یمانند و یگرید مؤمن
 واجب »و«باشد؛ یم یو بر عھده اول واجب نی. ا است یو ردنک زنده ، ھمچون یبردگ
 عنوان به هک است ی: مال هید »ندک پرداخت هیاو د اھل به«:  هک است نیا دوم

 میخود تقس انیم راثیم را ھمچون شود تا آن یم داده یو ورثه به مقتول یبھا خون
 . است مقتول مراد از (اھل)، ورثه ند.ینما

 را آن امکو فقھا اح شده نییتب ص خدا رسول کپا در سنت هید امکاح لیتفاص
 اند. ردهک نیتدو

شود:  یم دهیسنج نیچن نیھر سرزم جیرا پول حسب به هید ، جنس در نزد احناف
شتر،  دارندگان یو برا ھزار درھم ده نقره دارندگان ینار، برایطال ھزار د دارندگان یبرا

بر خود  گردد نه یم الزم» قاتل عاقله«خطا بر  در قتل هید هک ر استکذ صد شتر. قابل
 عصبه یعنیـ  یو یپدر از جھت قاتل انیکحجاز، نزد یدر نزد علما» عاقله«. و  یو
 (ثبت وانیدر د شده ثبت انیکنزد و سانک» عاقله«،  در نزد احناف یھستند ـ ول یو

از  . و اگر عاقله است نموده میرا تنظ وانید نیا س عمر هک گونه اند، آن اتلاحوال) ق
 دولت) پرداخت (خزانه یعموم المال تیب از مقتول هیشد، د ناتوان هید پرداخت

 شود. یم
 مقتول ورثه یبرا ھر حال به هید : پرداخت یعنی »نندک صدقه آناناینکه  مگر«

 هک مینک یم ببخشند. مالحظه قاتل را بر خانواده هید نیا آناناینکه  ، مگر است واجب
 ـ صدقه آن برپرداخت مؤمنان ختنیو برانگ بیترغ جھت را ـ به بخشش نیا مهیرک هیآ

 به منسوب اگر مقتول یعنی »ندیشما دشمنان هک است یاز گروھ اگر مقتول پس«د ینام
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 قاتل« است مؤمن : خود مقتول یعنی » است مؤمن یخود وکه  حالی در« است یفار حربک

در  هکشد ک یرا م یگرید ، مسلمان ی، اگرمسلمان نیبنابرا »ندکرا آزاد  یمؤمن د بندهیبا
 بر قاتل یا هید چی، ھ ردهکن ھجرت یول شده مسلمان ، اما بوده و از آنان فار استکبالد 

ساقط  یو عاقله از ذمه هیند و دکرا آزاد  یمؤمن د بردهیبا فقط قاتل هک، بل ستین یو
 یمؤمن به نسبت یو رامتکو  ، حرمت ردهکن اما ھجرت آورده مانیاکه  کسی رایز است

 » هکباشد  یاز قوم« مقتول مؤمن »و اگر« متر استک،  ردهک ھجرت و آورده مانیا هک
 خانواده د بهیبا پس« یا دائمی یموقت » است یمانیپ آنان انیشما و م انیم« افرند و اماک

از  هک مقتول آن ورثه د بهی، با فرد مؤمن نیا قاتل : عاقله یعنی »دینما پرداخت هید یو
 یمؤمن برده«د یبا یو قاتل »و«بپردازند  هیھستند، د نیمسلم مانانیپ ا از ھمی،  ذمه اھل

 دنیخر یبرا یو ا مالی » افتین یا بندهھرکس  و« گذشت هک چنان »دیآزاد نما«ز ین »را
 یروز چیھ هک یطور به »ردیبگ روزه یاپیپ دو ماه هک بر اوست« نداشت شیگنجا برده
دو  نیا د ھمهیراخورد، با دو ماه نیا یاز روزھا یرا نخورد و اگر روز دو ماه نیا امیاز ا
 (عادت ضیح چون یوجود عذر سبب به روزه رد. اما خوردنیبگ را باز از سر، روزه ماه

 سبب به در خوردن ی. ول ستین روزه ازسرگرفتن ، موجب زنان) و مانند آن ماھانه
 روزه ، از سرگرفتن فهیابوحن امام یرأ هک،  است فقھا اختالف انی، م یماریب شدن عارض

 باشد. یم
 یرحمت عنوان به» للها از جانب است« شده مشروع قاتل » توبه عنوان به« فارهک نیا

مقرر  مکح به یمورد در ھر داناست؛ چون » است مکیح یو خداوند دانا« یو یاز سو
گرداند.  یم مشروع را اوامرش متکح یاز رو است؛ چون مکیدھد، ح یم فرمان آن
 یمظاھر اعجاز قرآن از یافت)، مظھرین یا برده سکجد: ھری لم : (فمن یر قرآنیتعب

 ھمه هک باالست چنان از نظر دقت قرآن انیب هکرساند  یرا م قتیحق نیرا ایز است
در  شخص یمال ییتوانا عدم شامل ، ھم آن مفھومرا ید زیگنجا یرا م انکو م زمان

 ما. عصر و زمان ـ ھمچون برده نبودن شامل شود و ھم یم برده دنیخر

َتَعّمِٗدا ُمۡؤِمٗنا تُۡل َوَمن َ�قۡ ﴿  ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اَجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ  َولََعَنُهۥ هِ َعلَيۡ  �َّ
َعدَّ َ�ُ 

َ
 .]٩٣[النساء:  ﴾٩٣اَعَذابًا َعِظيمٗ  ۥَوأ

او  یجزا پس« است او مؤمن هکداند  یم هک یدرحال »شدکرا ب یعمدا مؤمن سکو ھر«
 »ندک یم رد و لعنتشیگ یم ماند و خداوند بر او خشم یم در آن جاودانه هک است جھنم

 میعظ یاو عذاب یو برا«کند  می طرد شیخو رد و او را از رحمتیگ یم : از او انتقام یعنی
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 مجازات ھمه نیا ،مستحق شده بکمرت هک یبزرگ گناه سبب و او به » است ساخته آماده
 قتل عمل هک است یا شندهک لیاز وسا یا لهیبا وس انسان شتنکعمد:  قتل . نشانه است

 ی. ول آن و امثال ، سم تفنگ ر،یشمش رد؛ چونیگ یم انجام لهیوس مانند آن عادتا به
 در توبه هک د دانستی. اما با ستین فرکی نیشد، سزاوار ا ارک عمد توبه از قتلکه  کسی
 ند؛ چنانچهک میتسل قصاص یرا برا و خود اعتراف قتل د بهیر بایناگز عمد، قاتل قتل

 قاتل هک ینبود ـ درصورت واجب قصاص بپردازد ـ چنانچه هیا دیبود،  واجب قصاص
 قاتل عمد، عاقله در قتل باشد، چهقادر  از آن یبعض ای هید لک و بر پرداخت توانگر بوده

 رد.یگ یم تعلق یخود و مال به هید هکبل نبوده قتل هید متحمل
گر ید هکامر  نیخود را بر ا رد و عزمک توبه میعظ گناه نیعمد، از ا قتل اما اگر قاتل

 وخود را به نموده اعتراف قتل به هک آن ینمود، ب د جزمیاالین دست یسک چیھ قتل به
أل  یخدا یول ، میندار قاطع نیقی یو توبه قبول به صورت نید، در اینما میتسل عدالت
 اختالف شیخو انیم هک در آنچه شیخو بندگان انیم هک و اوست است نیالراحم ارحم

و  عمد، توبه قتل قاتل یبرا مهیرک هیآ نیدر ا هکھرچند  کند. می یاند، داور داشته
 رشیپذ عدم لیخود دل نیا هک، رشدهکخطا ذ قاتل یبرا هک ، چنان رنشدهکذ یا فارهک
عمد  قتل هک است ز بر آنین س عباس ابن هک . چنان عمد است در قتل دو از قاتل نیا

و از کنند  می داللت تیجنا نیا یبر بزرگ هک یاریبس ثیاحاد لیدل ندارد، به یا توبه
روز در  مردم انیم هک یا هیقض نیاول« :ص خدا رسول فیشر ثیحد نیا جمله

ا قطع: « است آمده یگرید فیشر ثیدر حد».خونھاست هیشود، قض یم صلهیف امتیق
 ثیدر حد نیھمچن». است یمسلمان شخص شتنکازتر  آسان ا در نزد خدا،یدن ینابود

ند، یگردآ یمرد مسلمان شتنکبر  نیو زمھا  آسمان یاگراھال: « است آمده یگرید فیشر
 فیشر ثیدر حد نیھمچن». افگند یم در آتش شانیرا برروھا خداوند ھمه گمان یب

 یکاز  ید ـ ھرچند با بخشینما یاری یمسلمان شتنکبر  سکھر« : است آمده یگرید
 نی: ا شده نوشته نیچن چشمشھردو  انیم هکد یآ یم یدرحال امتیـ روزق لمهک

 ».د استیخدا نوم رحمت از شخص
 ماندن جاودانه شود. مراد از یم رفتهیعمد پذ قاتل توبه هکاما جمھور فقھا بر آنند 

ماندگار  ، نه است یدورودراز مدت به یو ردنک جمھور، درنگ یز در رأین در دوزخ یو
مفاد  هک است شده نقل یثیتواتراحاد به ص خدا را از رسولیز یو یشگیھم بودن
 از دوزخ باشد، سرانجام مانیاز ا یا ذره نیمترک در قلبش سکھر: « است نیآنھا ا ھمه
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عمد  در قتل«اند:  علما گفته هک جمھور است یرأ نیبنابر ھم». شود یم آورده رونیب
 می، تسل دم یایاول . اما حق دم یایاول و حق مقتول ، حقأ  خدا : حق است حق سه

توانند  یم رند، ھمچنانیبگ هید یا از وینند ک قصاصش ای هک است آنان به قاتل ردنک
 توبه آنأل  یخدا شود ـ چنانچه یساقط م توبه به أ خداوند نند. و حقکاو را عفو 

 او را از قاتلشأل  یا خدای هکماند،  یم یباق امتیروز ق به مقتول حق رد. امایرا بپذ
 ».ندک را عذاب یا اگر بخواھد ویگرداند،  یراض

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ�ُتمۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َ�َ ۡلَ�ٰٓ  َ�َتبَيَُّنواْ َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمنۡ  �َّ

َ
 إَِ�ُۡ�مُ  �

َ�ٰمَ ٱ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ َعَرَض  تَۡبَتُغونَ  انٗ ُمۡؤمِ  َت لَسۡ  لسَّ ِ ٱفَعِنَد  َيا�ُّ َّ�  ۚٞ  ُكنتُم َكَ�ٰلَِك  َمَغانُِم َكثَِ�ة
ُ ٱ َ�َمنَّ  َ�ۡبُل  ّمِن ْۚ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َ�تَبَيَُّنٓوا  .]٩٤[النساء:  ﴾٩٤َخبِٗ�� َملُونَ َ�َن بَِما َ�عۡ  �َّ

 میسل یبن لهیاز قب ید: مردیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس ابن
.  گفت سالم شانیو بر ا گذشت ص خدا رسول ارانیاز  یاز نزد گروھ یگوسفند بارمه
اینکه  خاطر مگربه نگفت بر ما سالم شخص نیخود گفتند: ا انیدر م شانیاثنا ا نیدر ا

رساندند و  قتلش به برده حمله یرا گفتند و برو سخن نیا باشد! منیاز ما ا
شد:  نازل هکبود آوردند. ھمان ص خدا نزد رسول متیغن عنوان را به گوسفندانش

 ا دشمنید، یرو رونیجھاد ب به : چون یعنی »دینکخدا سفر  در راه ! چون مؤمنان یا«
د تا ینک وجو و تأمل پرس یک: ن یعنی »دینک تفحص یکن پس«د یوبکب را با سالح نید
 و به« ستین از مؤمنان د،یزن یم ضربه یبر و هک سک آن هکد یینما حاصل نیقی

د: تو یی، نگو است اظھار نموده و اعالم«را  شھادت لمهک یعنی »را نزد شما اسالمکه  کسی

» ميكعل السالم«شما  بهکه  کسی ی: برا است نیا یگر معنید یقول به » یستین مؤمن
 یعنی »دییا را بجویدن یزندگان متاع لهیوس نیتا بد«.  یستین تو مسلمان هکد یی، نگو گفته

 شخص آن یدر مورد مسلمان یو بررس قیتحق شما را از هک است متیغن یاشتھا نیا
 للهنزد او « ستین دون یایدن یفان جز بھره یزیچ متیغن نیا هک یدارد، درحال یباز م

 شما حالل یبرا یمحظور چیھ ابکارت یب هک از آنچه » است یاریبس یھا متیغن
 مال گرفتن متیغن و به شتنک، از  زهکیپا یحاللھا نیاز ا یباشد و با برخوردار یم
ز ین قبال خودتان«د یگرد یاز مین یاند، ب درآمده ادیو انق میاز در تسل هک یسانک

» نھاد خداوند بر شما منت یول«د یفار بودکز قبال از ین خودتان:  یعنی »دیبود گونه نیھم
 یجار را بر زبان شھادت لمهک هک گاه رد ـ آنک یریشماجلوگ یھا خون ختنیو از ر
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را بر  شھادت لمهکد، یدرآمد اسالم به هک گاه ز ھمانی: شما ن است نیا یا معنید. یساخت
 یدرپ یسک هک آن یماند، ب مصون تعرض از آن سبب به ھا و اموالتان د وخونیآورد زبان

 ھماھنگ تانیھا با زبان تانی، دلھا ا در اظھار اسالمیآ هکامر باشد  نیاز ا نانیاطم سبک
 ار، اسالمکز در آغاز ی! شما ن مسلمانان ی: ا است نیا یا معنی ر!یا خی است بوده وھمراه

 یدر اثنا هک یشخص نیا هک د، چنانیداشت یم پنھان شیخو قوم انیرا در م شیخو
،  داشت یم پنھان شیخو قوم انیخود را در م یرد، مسلمانک شما اظھار اسالم به جنگ

 یرا علن شیخو یمسلمان هک افتیرا  آن نهیو زم د، او فرصتیآمد صحنه شما به چون یول
 پس«د ینک رحم خودتان امثال وبه ردهکن را فراموش شیخو نینخست و وضع ند، لذا حالک
د کیتأ یرار براکد. تینشو ناحق قتل بکمرت د تاییوجو نما و پرس» دینک تفحص یدرست به

 مؤاخذهتان  اعمال شما را در برابر پس » است آگاه د،ینک یم آنچه ھمانا خداوند به« است
 ».است ید و ھشداری، تھد جمله نیا«د: یگو یم س ریجب دبنیرد. سعکخواھد 

 و جنگ مسلمانان جنگ انیدر م یاساس : فرق هک میفھم یم مهیرک هیآ نیاز ا
 یبرتر یبرا جنگند، اما مسلمانان یا میدن یبرا ر مسلمانانی: غ هک است نیا گرانید
 .للها لمهک

ۡ ٱِمَن  َ�ٰعُِدونَ لۡ ٱ َتوِي�َّ �َسۡ ﴿ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ُمۡؤِمنِ�َ ل
ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  ل�َّ ِ ٱِ� َسبِيِل  ُمَ�ِٰهُدونَ ل َّ� 

مۡ 
َ
نُفِسِهمۚۡ  َ�ٰلِِهمۡ بِأ

َ
َل  َوأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ �َّ مۡ  ُمَ�ِٰهِدينَ ل

َ
نُفِسهِمۡ  َ�ٰلِِهمۡ بِأ

َ
ۚ  َ�ٰعِِدينَ لۡ ٱ َ�َ  َوأ  ُ�ّٗ وَ  َدرََجٗة

ُ ٱ وََعدَ  � �ُۡ ٱ �َّ َل  ۡسَ�ٰ ُ ٱَوفَضَّ ۡ ٱ �َّ جۡ  َ�ٰعِِدينَ لۡ ٱَ�َ  ُمَ�ِٰهِدينَ ل
َ
 .]٩٥[النساء:  ﴾٩٥َعِظيٗما ًراأ

 خدا خود در راه و جان با مال هک یمجاھدان ضرر، با آن راھلیغ نینش خانه مؤمنان«
،  یماریب چون ییعذرھا هکراند یمعاذ ضرر: اھل اھل »ستندین سانیک کنند، می جھاد
 ازجھاد بازشان هک، تا بدانجا  ضرر وارد نموده آنان به رهیو غ ی، لنگ یینای، ناب تیمعلول

نبود عذر،  صورت در هکباشد  نیفقط امعذور  مؤمنان و عزم تیاگر ن ، پس است داشته
 قرار داشته مجاھدان درجه ز درین معذوران ، آن صورت نیرفتند، در ا یجھاد م قطعا به

 ص خدا : رسول است آمده فیشر ثیدر حد هک را دارند، چنان شانیا و ھمانند پاداش
شما  هکھستند  یمردم نهیا در مدقطع«فرمودند: مجاھدان به خطاب از غزوات یکیدر
با شما در اینکه  د، مگریا سر نگذاشته را پشت یا یواد چیو ھ مودهیرا نپ یریمس چیھ

ھستند با ما ھمراھند؟  نهیدر مد هک یدرحال !للها ارسولیگفتند:  ھمراھند. اصحاب آن
 ».است را بازداشته شانی! وجود عذرا یفرمودند: آر
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خداوند « د:یفرما یم نانینش بر خانه مجاھدان یبرتر انیدر بأل  یخدا گاه آن
 تیمز نانینش بر خانه یا درجه به کنند، می خود جھاد و جان با مال هکرا  یسانک

 یبرتر شانیا خود، به یو ثنا و با مدح دهیرا بلند گردان آنان اد و نامی:  یعنی » دهیبخش
 ، چه است ر معذورانیآنھا بر غ ینجا، برتریدرا یبرتر . مراد از درجه است دهیبخش

را دارند  ھمانند بامجاھدان یا باشد، درجه حیصح تشانین هک یعذر در صورت دارندگان
و یکن وعده«را  نانینش وخانه از مجاھدان اعم »را و خداوند ھمه« میگفت هک ـ چنان

را بر  و خداوند جھادگران« است ھمانا بھشت هک و دادهیکن پاداش : وعده یعنی » داده
 از: است عبارت میعظ پاداش نیا هک » است داده یبرتر میعظ یپاداش به زانیجھاد گر

ۚ  َرةٗ َوَمۡغفِ  ّمِۡنهُ  َدَرَ�ٰٖت ﴿  ُ ٱ َوَ�نَ  َورَۡ�َٗة  .]٩٦[النساء:  ﴾٩٦رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ
نجا، یا در : مراد از درجات یقول به »او از جانب بزرگ بس« ییھا و مرتبه » درجات«

را بر  مجاھدان یتعال : حق است نیا یگر معنید یقول . به است سابق درجه ھمان
ز یجھادگر نانینش را بر خانه ، اما مجاھدان داده یبرتر درجه یک معذور، به نانینش خانه

 به فیشر ثی. درحد است دهیبخش یبرتر یشتریب یھا و مرتبه درجات معذور، به ریغ
 است درجه صد دربھشت«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س رهیابوھر تیروا

ھردو  انیم و فاصله نموده آماده للها لیسب یف مجاھدان یآنھا را برا أ خداوند هک
 آنان به است داشته یز ارزانین »و«». است نیو زم آسمان انیم ، ھمانند فاصله درجه

را  رد و پاداشیپذ یعذر را مچرا که  » است مھربان را و خدا آمرزنده شیو بخشا آمرزش«
 دارد. یم یارزان

 ییفاک دارد. جھاد فرض داللت ییفاک بر جھاد فرض هیآ نیا هک د دانستیبا
 آن سبب به بپردازند، مجاھدان آن به از مسلمانان یافک یاگر تعداد هک است یجھاد

شوند،  ینمکار  گنه آن به در نرفتن ھم نانینش گردند و خانه یبرخوردار م از پاداش
 از مسلمانان یافک شمار یباشد ول هیفاک ا فرضیباشد،  نیع اگر جھاد، فرض هک یدرحال
 به هکاند  شده یمیعظ گناه بکمرت نانینش ، خانه صورت نیباشند، در ا نپرداخته بدان
 ھستند. دوزخ سزاوار ورود به آن سبب
،  سؤال نیا به ؟ پاسخ است هیفاک فرض وقت و چه نیع جھاد فرض وقت چهاینکه  اما

 : میدار یم انیاختصار ب را به آن الکاز اش یبرخ کنیا هکدارد،  یاریبس التیتفص
 یعموم جیبس (زمامدار مسلمانان)، اعالم ، اگر امام است نیع جھاد فرض  -۱

 د.یر عام) نمای(نف
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 نیرد، در ایقرار بگ مورد تھاجم یاسالم ینی، اگر سرزم است نیع جھاد فرض  -۲
 ھمجواران به ینیع تینداشتند، فرضاز خود را  دفاع توان آن یاگر اھال صورت

شود  یتر م گسترده قدم به قدم تیفرض رهیطور دا نیابد و ھمی یم انتقال آنان
 رد.یگ یرا در بر م امت لک هک آن تا

 مانانلمس از مناطق یا بر منطقه افرانکا ی اگر مرتدان است نیع جھاد فرض  -۳
 باشند. مسلط شده

 در یعنی.  است هیفاک باشند، جھاد فرض داشتهقرار  تیدر امن مسلمانان و اگر ھمه
 بجنگند. حرب دار از جبھات یا با جبھه یاسالم انتشار دعوت د در راهی، با صورت نیا

 شد. بدر نازل غزوه درباره مهیرک هیآ نیا هک است آمده نزول سبب انیدر ب

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ۡ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ نُفِسِهمۡ  َظالِِ�ٓ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل
َ
ْ  أ ْ  ُكنتُۡمۖ  �ِيمَ  قَالُوا  ُمۡسَتۡضَعفِ�َ  ُكنَّا قَالُوا

 ٱ ِ� 
َ
ْ قَالُوٓ  �ِض� ۡ� لَمۡ  ا

َ
�ُض  تَُ�نۡ  �

َ
ِ ٱ أ ْ  َ�ِٰسَعةٗ  �َّ ۚ  َ�ُتَهاِجُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  �ِيَها

ُ
َوٮُٰهمۡ  فَأ

ۡ
 َجَهنَُّمۖ  َمأ

 .]٩٧[النساء:  ﴾٩٧َمِصً�ا وََسآَءۡت 
 ردهکن ھجرت نهیمد به هکبودند  یمسلمانان هک: در م است آمده نزول سبب انیدر ب

و  اسالم را از اظھار آنان هکفار مک هک یبودند، درحال مانده یفار باقک انیدر م هکبل
 نگج را با خود به ا آناناجبار هکبسا  و چه بازداشته شان ینیو شعائر د عبادات انجام

 اند، به مسلمان آنھااینکه  خبر از یب مسلمان شاندند و مجاھدانک یم مسلمانان هیعل
و  الموت ک: مل یعنی » فرشتگان هک آنان نهیھرآ«شد:  نازل رساندند، پس یم قتلشان

ار کستم شتنیبر خوکه  حالی در« ارواحشان با قبض »رندیگ یرا م جانشان« ارانشکھم

با  یستی، ھمز شتنیبر خو وستمشان ظلم فر. پسکار یاز د ردنکن با ھجرت »اند بوده
ار کستم مسلمانان نیا : به یعنی » شانیا به فرشتگان« است ھجرت ضهیفر کفار و ترک

 یخیتوب ی، سؤال سؤال نیا ؟»دیبود حال چه ند: شما دریگو یم« در دار حرب مانده یباق
فار و کبا  یستیا شما با وجود ھمزیبود؟ آ چگونه نتانیشما دربرابر د : موقف یعنی،  است

 اصحاب ا شما در زمرهی: آ است نیا یا معنی د؟!یبود ھم انتید ، اھل ھجرت کتر
 نیدر زم دھند: ما یم پاسخ« خواھانه پوزش ؟ آنان انکمشر ا در زمرهید، یبود صامبریپ

.  میتوانا نبود شیخو نیاز سرزم و ھجرت نیاظھار د به هک » میبود از مستضعفان
نبود تا در  عیخدا وس نیمگر زمند: یگو یم« نانک سرزنش سخنشان نیدر رد ا فرشتگان

 به نیبا مسلم ھمراه داده فار نجاتک ر بار ستمیو خود را از ز »دینک مھاجرت آن
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 یارک اگر به را انسانید زیرا داشت انکام نیشما ا د؟ چرا!یبپردازأل  یخدا عبادت
نجا، ھر یرد. مراد از (ارض) در اکدا خواھد یپ را ھم ار آنکرد، حتما راھیبگ میتصم

ما باشد، ا و مناسب آماده ھجرت یبرا هک است نیزم رهک از مناطق یا و منطقه انکم
 گروه آن پس« است واجب از آن ھجرت هک است ینی، ھر سرزم مراد از (ارض) اول

 دوزخ جز ییو مأوا نکمس گروه : آن یعنی » است ییبدجا و چه است دوزخ شانیجا
 . است یبد سرانجام بد جا و چه ندارند و چه

 ھر یبرا است دار اسالم یسو فر بهکاز دار  ھجرت تیفرض لی، دل هیآ نیا پس
 نیا بر« د:یگو یر میثک فر قادر نباشد. ابنکدر دار  شیخو نید برپاداشتن بهکه  کسی

 ا باز ھمیبود، آ فر قادرکدر دار  شیخو نید برپاداشت اما اگر به». وجود دارد امر اجماع
 و از دار بدعت دارعدل یسو به و از دار ظلم اسالمدار  یسو به از دارحرب ھجرت

ند: یگو یم اند. احناف قول بر دو باره نی؟ علما در ا است واجب یبر و دار سنت یسو به
 یو یفر براکدر دار  ماندن یباق ند:یگو یھا م ی. و شافع است بر او واجب ھجرت

 باشد. یم مستحب

ۡ ٱإِ�َّ ﴿  ٓ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  ُمۡسَتۡضَعفِ�َ ل ۡ ٱوَ  ءِ لنَِّسا  َ�ۡهَتُدونَ  َوَ�  ِحيلَةٗ  َتِطيُعونَ َ� �َسۡ  وِۡلَ�ٰنِ ل
 .]٩٨[النساء:  ﴾٩٨َسبِيٗ� 

 مزمن مارانیھمانند ب » انکودکو  و زنان ند از مردانا ا مستضعفقتیحق هک مگر آنان«
 به با توسلفر کار یز از دیگر در جھت »توانند ینم ییجو چاره هک« یگرید و فرودستان

ز یگر یبرا »ابندی ینم یراھ چیو ھ«ندارند  یدسترس اسباب نیا به هک، چرا  نجات اسباب
 ».میبود یقیحق از مستضعفان و مادرم من: « گفت یم ب عباس . ابن بست بن نیاز ا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ُ ٱ َعَ�  �َِك فَأ ن َ�عۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  َ�ۡنُهمۚۡ  ُفوَ أ ا َ�ُفورٗ  �َّ  .]٩٩[النساء:  ﴾٩٩�َ�ُفوًّ

باشد « اند داشته یعذر در واقع هک لهیوس یو ب چارهیب مستضعفان » جماعت آن پس«

 از آنان درگذشت به یتعال حق یاز سو یقطع یا وعده نیا »درگذرد شانیخدا از ا هک
أل  یخدا باشد، اما ھرگاه یم و توقع طمع یبرا ) ھرچند در اصلی(عس لمهکرا یز است
 بنده میرک ذات آن یوقت هکشود، چرا  یم ا واقعز وجوبیچ افگند، آن طمع به یزیدر چ

و  نندهکعفو ھمانا خداوند ھمواره«کند  می وفا شیخو وعده افگند، به طمع خود را به

 کتار هکتا بدانجا  فر استکار یاز د ھجرت ضهیفر بر یدکیر، تأیتعب نیا » است آمرزنده
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 ھجرت کتر هکبپندارد  نیز چنین ستین واجب یبر و ھجرت هکعذر  سبب به ھجرت
 رد.ک شیعفو و بخشا طلب د از آنیبا یم هک است ی، گناھ یو یبرا

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُ�َهاِجرۡ  َوَمن﴿  ٱ ِ�  َ�ِدۡ  �َّ
َ
ۚ  َكثِٗ�� اُمَ�َٰغمٗ  �ِض ۡ�  ِمنۢ  َ�ُۡرجۡ  َوَمن وََسَعٗة

ِ ٱُمَهاِجًرا إَِ�  بَۡيتِهِۦ ۡ ٱ رِۡ�هُ ُ�مَّ يُدۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ۡجُرهُۥ َوَ�عَ  َ�َقدۡ  َمۡوُت ل
َ
ِۗ ٱَ�َ  أ ُ ٱَوَ�َن  �َّ َّ� 

 .]١٠٠[النساء:  ﴾١٠٠ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ 
 خالصانه یتیو ن درست یبا قصد یو : ھجرت یعنی »ندک خدا ھجرت در راه هکو ھر«

 نیزم در«نباشد  آلوده یویدن یھا ھا و شائبه زهیاز انگ یزیچ و به بوده ھمراه
 ردهک ھجرت از نزدشان هک یقوم لیم رغم به هک » افتیخواھد  فراوان یاقامتگاھھا

 نی: سرزم مراغم شود. یم نکاقامتگاھھا سا ، در آن آنان یو خار چشم یورک و به است
در  »و«رد یگ یم شیرا در پ آن ، راه دشمنش چشم یورک به انسان هک است ھجرت
 ھجرت آن یسو به هک ینیدر سرزم ، ھم افتیخواھد  »شھایگشا« شیخو ھجرت

و  للها یسو به نانک ھجرت خود از خانه هکو ھر« شیخو یو روز در رزق و ھمکند  می

 سپس«اند  دستور داده ص ورسولش أ خدا هکبرود  ییآنجا و به »دیدر آ به امبرشیپ

، برسد  است ردهکرا  آن یسو به قصد ھجرت هک یانکم به هک از آن قبل »در رسد مرگش
در  یو : پاداش یعنی » است شده ثابت للهبر ا« املکطور  به »او« ھجرت » پاداش هکحقا «

دار  به هک، ھرچند  ستیر نیپذ ھرگز برگشت هک است شده ثابت چنان یتعال نزد حق
 یو تین آمرزد و به یم مؤمن عمل به » است مھربان وخدا آمرزنده«نرسد  ھم ھجرت

 کند. می رحم
 به شخص ا رفتنیا جھاد، ی،  ا حجی،  علم طلب یبرا یھر ھجرت«اند:  علما گفته

زه؛ کیپا یروز ا زھد و طلبی،  قناعت ھدف ا بای،  بر طاعت افزودن ھدف با ینیسرزم
در  هک چنان ، معتبر است تی، ن اما در اعمال». است یو خدا و رسول یسو به ھجرت

ا باشد، قطع و رسولش للها یسو به یو ھجرت سکھر: «...  است آمده فیشر ثیحد
 هکباشد  ییایدن یسو به یو ھجرتھرکس  و است یو الله و رسول یسو به یو ھجرت

 یسو به یو ھجرت ند، پسک جیرا تزو آن هکباشد  یزن یسو ا بهیابد، ی دست آن به
 ».است ردهک ھجرت آن به یابیقصد دست به هک است یزیچ ھمان

 فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب ب عباس از ابن
 دوش : مرا بر گفت قومش در آمد و به به نانک ھجرت اش از خانه س جندب بن ضمره
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نزد  هک آن از شید. اما پیبر رونیب ص خدا رسول یسو به کشر نیاز سرزم برداشته
 نازل یو شأن در مهیرک هیآ نیا . پس درگذشت ھجرت برسد، در راه ص خدا رسول

 شد.

﴿ ۡ�  ٱ ِ�  تُمۡ �َذا َ�َ
َ
ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  َس فَلَيۡ  �ِض ۡ�

َ
ْ  أ وا لَٰوةِ ٱ ِمنَ  َ�ۡقُ�ُ ن ِخۡفُتمۡ  إِنۡ  لصَّ

َ
 أ

ِينَ ٱ َ�ۡفتَِنُ�مُ  ْۚ َ�َفُروٓ  �َّ � َ�نُواْ لَُ�مۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ إِنَّ  ا بِيٗنا َعُدّوٗ  .]١٠١[النساء:  ﴾١٠١مُّ
 »دیساز وتاهکنماز را  هک ستین یشما گناھد، بر یرھسپار سفر شد نیدر زم و چون«

 وتاهک هک است بر آن لیدل هیآ نید. ایبخوان عتکرا دو ر یعتکچھار ر ی: نمازھا یعنی
بخواھد نماز  اگر هک ر استیمسافر مخ هک، بل ستین (قصر) نماز بر مسافر واجب ردنک

. اما  است / یشافع مذھب نیا هک بخواند، چنان املکرا  ند و اگر بخواھد آنکرا قصر 
قصر در سفر  ، پس رخصت نه است متی، قصر در سفر عز/ فهیابوحن در نزد امام

 در تمام ص خدا را رسولیز ستیز نیجا نماز در آن خواندن املکو  بوده یالزام
 فرض: «س عمر فرموده نیا لیدل به اند و بند بودهینماز پا خواندن وتاهک به شانیسفرھا

 فرموده نیا ، ھمچنان»قصر است بدون املک عتک، دو ر امبرتانیپ زباننماز در سفر بر 
در سفر  عتکدو ر نیا بود، پس عتکشد، دو ر نماز فرض هکبار  نیاول: «ل عائشه

قصر در  نندهک سفر مباح هک د دانستیبا». شد افزوده وحضر برآن و در اقامت تیتثب
 ! یشود. بل یلومتر مکی) ۹۶( یامروز اسیمق به هک است روز راه رسهیمس نزد احناف

 افرانکچرا که  افگنند، یشما را در بال م افرانک هکد یترس یاگر م«د ینکد قصر ینماز را با
 زیقصر در سفر جا هک است د آنی، مف هیآ نیظاھر ا »ارندکآش یدشمن وستهیشما پ یبرا

از  یمنیا با وجودباشد و لذا  ھمراه افرانک یو بال از سو فتنه با خوفاینکه  ، مگر ستین
 هک است دهیرس اثبات به ص ینبو در سنت نیک، قصر نماز جواز ندارد. ل آنان جانب
،  نیقصر نمودند بنابرا فار، نماز را در سفرکاز آزار  بودن منیبا وجود ا ص خدا رسول

 . ستیقصر نماز در سفر ن بودن زی، شرط جا از دشمن و ھراس ، خوف سنت در نزد اھل

َ�ۡمَت  ُكنَت �ِيِهمۡ �َذا ﴿ 
َ
لَٰوةَ ٱ لَُهمُ  فَأ َعَك  ّمِۡنُهم َطآ�َِفةٞ  َتُقمۡ فَلۡ  لصَّ ْ  مَّ ُخُذٓوا

ۡ
ۡسلَِحَتُهۡمۖ  َوۡ�َأ

َ
 أ

ْ  فَإَِذا ْ  َسَجُدوا تِ  َوَرآ�ُِ�مۡ  ِمن فَلۡيَُكونُوا
ۡ
ۡخَرىٰ  َطآ�َِفةٌ  َوۡ�َأ

ُ
ْ  لَمۡ  أ ْ  يَُصلُّوا  َمَعَك  فَۡلُيَصلُّوا

ُخذُ ۡ�َ وَ 
ۡ
ْ أ ۡسلَِحَتُهۡمۗ  ُهمۡ رَ ِحذۡ  وا

َ
ِينَ ٱ َودَّ  َوأ ْ لَوۡ  �َّ ۡسلَِحتُِ�مۡ  َ�نۡ  َ�ۡغُفلُونَ  َ�َفُروا

َ
 أ

ۡمتَِعتُِ�مۡ 
َ
ۡيلَةٗ  َعلَۡيُ�م َ�َيِميلُونَ  َوأ ۚ  مَّ ٗذى بُِ�مۡ  َ�نَ  إِن َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  َ�ِٰحَدٗة

َ
 ّمِن أ
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َطرٍ  وۡ  مَّ
َ
ۡرَ�ٰٓ  ُكنُتم أ ن مَّ

َ
ْ تََضُعوٓ  أ ۡسلَِحَتُ�ۡمۖ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ إِنَّ  ِحۡذَرُ�ۡمۗ  وَُخُذوا َعدَّ لِلۡ  �َّ

َ
 َ�ٰفِرِ�نَ أ

ِهيٗنا َعَذاٗبا  .]١٠٢[النساء:  ﴾١٠٢مُّ
 هک ، شانیبعد از ا یر و فرماندھیھر ام و به ص خدا رسول به است یخطاب هیآ نیا

 رسول هک میشو یادآور میرا برپا دارند.  نماز خوف با ھمراھانشان خوف د در ھنگامیبا
 نیدر سرزم گری، بار د»عسفان«بار در  یکاند،  خوانده دوبار نماز خوف ص خدا

 هک اند ـ چنان خوانده ، بارھا نماز خوف ز بعد از رحلتشانین شانیا و اصحاب» میسل یبن«
نماز برپا شان  برای و« خوف در ھنگام » یبود مؤمنان انیدر م و چون«.  است معروف

 دو گروه را به آناناینکه  بعد از : یعنی »ستندیبا تو با شانیاز ا یگروھد یبا ، پس یداشت
تو در نماز  گر ھمراهید یو گروھ رندیقرارگ برابر دشمن در گروه یک،  یردک میتقس

با تو نماز  هک یگروھ : ھم یعنی »رندیز برگیخود را ن یھا سالح هکد یو با«ستند یبا
خود را  یھا د سالحیباھردو  ستند،یا یم دشمندربرابر  هک یگروھ خوانند و ھم یم

 نینگردد. مراد ا نمازشان مانع هکرند یبرگ مقدارسالح د آنیبا رند. اما نمازگزارانیبرگ
 به درنگ یاز بتوانند بین در ھنگام هک یا گونه باشند، به خود اسلحه د حاملیبا هک است

 را از ھر نوع شان د دشمنی، ام سالح به مجھزبودن نیا باشند تا داشته یدسترس آن
 »روند سجده به«با تو  ھمراه نمازگزاران » چون پس«د ینما ، قطع از فرصت یبردار بھره

سر قرار  پشت هکد یگر باید گروه آن«ند یتو ادا نما نماز را با ا تمامی عتکر یک:  یعنی
 ید برایبانماز،  از تمام ا فراغتی عتکر از آن بعد از فراغت اول :گروه یعنی »رندیگ

 ستند.ینماز با به دوم گروه گاه رند، آنیقرارگ دشمن مقابل در حراست
 عتکر یک اول گروه ند: چونیگو یم ر آنیگر از فقھا در تفسید یاریو بس احناف

 به دوم ستد وگروهیبا د برگردد و در برابر دشمنیرد، باکبرگزار  را با دو سجده شیخو
 ییجا در ھمان اول رساند، گروه انیپا را به شیخو نماز دوم گروه وندد و چونینماز بپ

برگردد  نماز گزارده در اول هک ییجا ا بها مجددید، ینما لیمکرا ت شی، نماز خو ھست هک
 یک با ھمان اول د: نماز گروهیگو یم / کد. اما مالینما لیمکرا ت شیو نماز خو

 آن هکد یو با« است عتکر یکفقط  ، نماز خوف یرا در نزد ویرسد ز یم انیپا به عتکر

 در برابر دشمن هک است یگروھ ھمان و آن »دیای، ب ھنوز نماز نخوانده هکگر ید گروه
 هک یوصف بر ھمان دوم عتکدر ر »خوانند با تو نماز پس« و ھنوز نماز نگزارده ستادهیا

 یک دوم دھند و گروه سالم ص خدا رسول ، بعد از آن است نماز گزارده اول گروه
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ھردو  نماز عتکر یک نیبا ا / کبرساند. در نزد مال اتمام را به شیگر خویعت دکر
 یاز و هکرا  د آنچهی، با از دو گروهھریک  از فقھا، یو ریدر نزد غ رسد، اما یم اتمام به گروه
 »رندیبگ هکد یو با« اول گروه و بعد از آن دوم گروه گرداند. نخست املک،  است شده فوت

و  زره چون یباشند و اگر ابزار ھوش د بهی: با یعنی »اط خود رایاحت«گر ید گروه نی: ا یعنی
 یدرنزد شافع سالح گرفتن »رندیخود را برگ یو سالحھا«رند یار بگک دارند، به مانند آن

 از دو گروه یکھر هکسازد  ینم روشن مهیرک هی. آ است مستحب شرط و در نزد احناف
 اعتبار است نیا ر، بهیو تفس شرح یدر اثنا عتکدو رر کذ د بخوانند، پسیمقدار نماز با چه

 . است یعتکدو ر شود و نمازھادر سفر، اغلب یدر سفر برگزار م ا نماز خوفغالب هک
در  آنھا انیب هک است یمتعدد و اوصاف الکاش یدارا نماز خوف هک د دانستیبا
بگزارد،  نمازصورتھا  از آن یکی به سکو ھر است آنھا درست و ھمه وارد شده سنت

 آن ھمه جامع ، رشدهکذ هیآ نیدر ا و آنچه است داده را انجام عتیدستور شر گمان یب
را  نماز خوف تیفکی ، باب نیدر ا وارده ثیاستناد احاد به احناف نیکباشد. ل یصور م

ستند و یبا یبا و یگروھ د،ینما میتقس دو گروه را به مردم امام«اند:  نموده انیب نیچن
 و دو سجده عتکر یک اول با گروه امام گاه رند، آنیگ قرار دربرابر دشمن یگروھ

 د و امامیایب از برابر دشمن دوم بروند و گروه دربرابر دشمن گروه نیا بگزارد، بعد از آن
 مسبوق هک انشیدھد، اما مقتد وسالم گزارده گر با دو سجدهید عتکر یک شانیبا ا

 گروه بشتابند، سپس دشمن مقابل به حراست یبرا ادهید پیبا هکندھند، بل ھستند سالم
و  گاهیجا ، نماز خود را در ھمان کاز تحر ساختن مک یا برایند، یبازآ یاول یجا به اول

 را دارند. سپس الحق مکح را آنانیرسانند ز اتمام به قرائت ا و بدونمنفرد سنگرشان
 دوم گروه گاه بازگردند، آن دشمن در مقابل حراست یدھند و برا ، سالم تشھد خوانده

 هک برسانند، چرا اتمام به اتحهف باسوره ھمراه یا سوره را با قرائت ند و نمازشانیایب
 شمار به مسبوق مکدر ح اند، پس نشده در نماز داخل امام در ابتدا ھمراه شانیا
 و عمر ، ابن ، نافع ی، از زھر نماز خوف تیفکی نیا هکشود  یم خاطرنشان». روند یم

با  امام«ند: یگو یم مغرب در وقت نماز خوف درباره . احناف است شده تیروا عباس ابن
 ».نماز بگزارد عتکر یک دوم و با گروه عتکدو ر اول گروه

آرزو  افرانک«د: یفرما یم نماز خوف تیمشروع متکح انیدر ب یتعال حق گاه آن

و  »نندک بر شما حمله بارهیک د، پسیشو غافل شیخو شما از سالحھا و سازوبرگ هکدارند 
 هکسازند  دشوار ار را بر شما چنانکبر شما بتازند و  چنان شیخو رو و توانین با تمام
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 ید، گناھیماریب اید، یدر زحمت و اگر از باران«باشند  از نداشتهین یدوم حمله گر بهید

تا  »دیخودباش مواظب ید، ولیبگذار نیخود را بر زم یافزارھا جنگ هک ستیبرشما ن
،  مجاھدان یبرا یتعال ، حق بیترت نیا ور نشود. به بر شما حمله رانهیغافلگ دشمن
را  شانیا داد وسپس را رخصت یماریب حال و در باران زحمت ھنگام به سالح نھادن

 یبردار بھره فرصت از داد تا دشمن فرمان شتنیاز خو اط و مواظبتیاحت گرفتن به
د یبدان پس » است ردهک آماده یبار خفت عذاب افرانک یخداوند برا گمان یب«ند کسوء ن

فار بر شما ک هکمتصور باشد  انتظار آن هک ستیرو ن اط از آنیاحت تیدستور رعا هک
 . است یتعال حق یاز سو یتعبد یدستور، امر نیا هکنند، بلک غلبه

لَٰوةَ ٱ ُتمُ فَإَِذا قََضيۡ ﴿  ْ ذۡ ٱفَ  لصَّ َ ٱ ُكُروا ٰ  َوُ�ُعوٗدا اقَِ�ٰمٗ  �َّ نَنُتمۡ طۡ ٱ فَإَِذا ُجُنو�ُِ�مۚۡ  َوَ�َ
ۡ
 َم�

�ِيُمواْ 
َ
ۚ ٱفَأ لَٰوةَ لَٰوةَ ٱإِنَّ  لصَّ ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  لصَّ ۡوقُوٗتا اكَِ�ٰبٗ  ُمۡؤمِنِ�َ ل  .]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣مَّ

خدا را  پس«د یشد فارغ نماز خوف یاز ادا : چون یعنی »دیردک نماز را تمام و چون«

 جنگ در حال یو حت احوال : در تمام یعنی » شیخو یپھلوھاو بر  و نشسته ستادهیا
نماز « رفت انیاز م خوف و حالت از وجود دشمن »دیخاطر شد آسوده د و چونینکاد ی«

طور  به آن مشروعه شود، بر صفت یم داخل آن وقت هکرا  ی: نماز یعنی »دیرا برپا دار
 وقت فرض را نماز بر مؤمنانیز« دیدار، برپا  آن نهیو طمأن انکار و ارکاذ تیو با رعا املک

 شیخو را بر بندگان آنأل  یخدا هک است یا ضهی: نماز فر یعنی » است یا شده نیمع
،  است یآغاز و انجام یدارا آن از اوقات یھر وقت و دهیگردان فرض ینیو مع معلوم در اوقات

،  یشرع یوجود عذرخاطر  ، مگر به ستیز نیآنھا جا اوقات رینمازھا در غ لذا برپاداشتن
 عزوجل یخدا هک است لیدل نیھم ، به ا مانند آنی،  ردنکا سھوی،  ماندن خواب به چون

در  یوحت شد ـ دستور داده انیب هک یتیفکی ـ به خوف نماز در حال برپاداشتن شما را به
 . است نداده اجازه آن نیمع را از وقت آن ر انداختنیتأخ ز، بهین حالت نیا

 »عسفان«در  ارانشانیبا  ص خدا : رسول است شده تیروا نزول سبب انیدر ب
 و قبله مسلمانان انیو در م دهید در رسیول خالدبن یفرماندھ به انکمشر هکبودند 

 ازخود و هکرسد  یفرام آنان بر ینماز وقت نونکا مستقر شدند، آنھا با خود گفتند: ھم
 هکبود  ھمان د!یباش فرصت آنمترصد  ، پس تر است محبوبشان  شان برای فرزندان

 ظھر و عصر فرود آورد. انیرا در م اتیآ نیا ÷  لیجبرئ
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  َقوِۡم� لۡ ٱ تَِغآءِ بۡ ٱَوَ� تَِهُنواْ ِ� ﴿ 
ۡ
لَُمونَ  فَإِ�َُّهمۡ  لَُمونَ إِن تَُ�ونُواْ تَ�

ۡ
لَُموَنۖ  َكَما يَ�

ۡ
 َوتَرُۡجونَ  تَ�

ِ ٱ ِمنَ  ُ ٱ َوَ�نَ  ُجوَنۗ َما َ� يَرۡ  �َّ  .]١٠٤[النساء:  ﴾١٠٤َعلِيًما َحِكيًما �َّ
فار، از ک گروه ردنک وجو و دنبال : در جست یعنی »دینکن یسست قوم بیو در تعق«

را ید زیگذار شینما را به کیو چاب یرومندین هکد، بلیندھ نشان یو سست خود ضعف
لذا  »شندک یم د، دردیشک یشما درد م هک گونه ز ھمانین د، آنانیشو یاگر شما دردمند م«
 ستند، پسیسزاوارتر ن ، جنگ مرارت ارزار و تحملک دانیدر م یداریپا فار از شما بهک

 شما از آنھا به » هک آن حال« دیورز ینم یداریپا ھمانند آنان هکشود  یم شما را چه
و  را در آخرت میعظ یو اجر بزرگ یپاداش »للهشما از ا«را ید زیسزاوارتر یداریپا
د یآنھا ام هک آنچه«:  یعنی »دیدواریام« ایدر دن انیر ادیرا بر سا شیخو نید یروزیپ

 هکمعر دانیدر م یداریپا ، شما به ھرحال به ، پس ارشانکفر و انک سبب به »ندارند
فقط شما  نید، اما ایبرابر ، با ھم و درد جنگ بیدرآس شما و آنانچرا که  د،یسزاوارتر

د و یار داریرا در اخت برنده د پروردگار، برگییو تأ یاریو  ثواب یدواریدر ام هکد یھست
 ییدردھا به داناست » است مکیح یدانا ھمواره للهو ا«اند  محروم یدواریام نیآنھا از ا

 دھد. یشما دستور م به هک در آنچه است مکیح د،یشک یم هک

 ﴿ ٓ ا ٓ  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ إَِ�َۡك  أ ٓ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب َرٮَٰك  بَِما

َ
ۚ ٱ أ ُ َوَ� تَُ�ن  �َّ

 .]١٠٥[النساء:  ﴾١٠٥َخِصيٗما َخآ�ِنِ�َ ّلِلۡ 
 فهیازطا هک رقیاب بن طعمه نام به از منافقان ی: مرد هکبود  نیا اتیآ نیا نزول سبب

 اما شخص د،ید دزدیز بن را از رفاعه و سالح کیمواد خورا یبود، مقدار» رقیاب یبن«
 از آن یگر: او زرھید یتیروا . به ساخت متھم آن را به سھل دبنیلب نام به یا ستهیو شا کپا

 از مردم یبرخ افگند. و چون نیسم دبنیز نام به یا یھودیمرد  را در خانه یدزد اموال
 یاز و ص خدا نزد رسول بود ـشناختند، قومش منافق شخص آن هکرا ـ  یقیحق سارق

 نندهک متھم هکاستناد  نیا ـ به ص خدا بود رسول یکنزد هکپرداختند تا بدانجا  دفاع به
 هکبود  نیابند. ای شیگرا آنان یسو به شیخو یدر داور ندارد ـ کیو مدر گواه منافق آن

 موجب تا به«! ص محمد یا » میردک بر تو نازل یو راست حق رابه تابک نیما ا«شد:  نازل

 تو را بدان هک یگرید یھا آموخته موجب ا بهی،  یوح لهیوس به » توآموخته خدا به چهآن
 ـ ازجمله اصول یعلمااز  یبرخ » ینک مکح مردم انیم«اجتھاد  است؛ چون نموده راه

 به هکاند  داشته حق ص خدا اند: رسول گفته هیآ نیا ـ با استناد به یدیابومنصور ماتر
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 ص خدا رسول هک است ز آمدهین فیشر ثیدر حد هک نند، چنانک مکح شیاجتھاد خو
،  شنوم یم هک آنچه ی، لذا برمبنا ھستم یبشر ھم من هک ستین نیجز ا«فرمودند: 

 نسبت یرساتر لحن شیخو حجت انیاز شما در ب یکیبسا  و چه نمک یصادر م مکح
 د؛ آنیبدان پس ، نمکصادر  مکح یو نفع ، به نیباشد و بنابرا گر داشتهید یبعض به

،  است از آتش یا زپارهیچ ا آن، قطع ام ردهک مکح یو یرا برا یمسلمان حق منکه  کسی
 ارانکانتیخو زنھار جانبدار «». ا بگذاردیرا بر دارد،  د آنی، با قتیحق نیا به با علم پس

 . ینک جدال حقان یبا ذ خاطر آنان به هک » مباش
 آن ، مگر بعد از ستیز نیجا یسکاز  یو جانبدار دفاع هک است بر آن لیدل هیآ نیا

 اتیآ نیا عام مکح شامل مدافع النکی. و و میباش داشته نیقی یو بودن برحق به هک
 یگرید و غم ، ھم و خائنان ارانکاز گنھ ، جز دفاع از حاالت یاریدر بس را آنانیھستند ز

و  ص امبرشیپ ،أ  خدا به و خائنان ارانکاز گنھ دفاع هک د دانستیبا ندارند. پس
 . ستیز نیجا وجه چیھ ، به مسلمانان

ۖ ٱ َتۡغفِرِ سۡ ٱوَ ﴿  َ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]١٠٦[النساء:  ﴾١٠٦رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  �َّ
 خدا هک« یردک یجانبدار رقیاب یاز بن هکامر  نیدر ا » بخواه و از خدا آمرزش«

 قتاده به رقیاب یاز بن در دفاع ص خدا رسول هک است نقل » است مھربان آمرزنده
از  هک یردکرا  یتیب قصد اھل«بودند:  بود، گفته باخته مال هکد یز بن پسر برادر رفاعه

و  لیدل هک آن ی، ب ینک یم متھم سرقت را به ، آنان است اد شدهی و صالح اسالم به آنان
برمال  را سرقت یقیشد و راز حق نازل مهیرک هیآ چون پس». یباش داشته یا نهیب

 برگرداندند. باخته مال را به سالح رقیاب ی، بن ساخت

ِينَ ٱ َعنِ  َوَ� تَُ�ِٰدۡل ﴿ نُفَسُهمۚۡ  َتانُونَ َ�ۡ  �َّ
َ
َ ٱ إِنَّ  أ �ِيمٗ  �َّ

َ
انًا أ  ﴾١٠٧اَ� ُ�ِبُّ َمن َ�َن َخوَّ

 .]١٠٧[النساء: 
شوند  یم تیمعص بکمرتچرا که  »نندک یم انتیخ شتنیخو به هک یسانکو از «

 لیدل و حجت شانی: از جا یعنی » نکن دفاع«گردد  یبازم خودشان به تشانیمعص انیوز
 یوقت پس »ندارد باشد، دوست شهیپ انتگر و گناهیخ هکرا  سکرا خداوند ھریز« نکن ارائه

ند. ک دفاع د ازآنانینبا یمسلمان چیگر ھیندارد، د را دوست ارانکانتیخ أ خداوند
 . شهیپ ار گناهی: بس می. اث شهیپ انتیار خی: بس خوان
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ِ ٱ مِنَ  َتۡخُفونَ َوَ� �َسۡ  �َّاِس ٱ ِمنَ  َتۡخُفونَ �َسۡ ﴿   يَۡرَ�ٰ  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  وَُهَو َمَعُهمۡ  �َّ
ُ ٱَوَ�َن  َقۡوِل� لۡ ٱ ِمنَ   .]١٠٨[النساء:  ﴾١٠٨ُ�ِيًطا َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ

نند ک یامیح از آنان هکخود را، چرا  ستیناشا اعمال»  دارند از مردم یم پنھان نانیا«
خود را و  زشت اعمال »نندک ینم و از خداوند پنھان«دارند  میب انشانیو ز بیو از آس

گاه ار و نھانشانکبر آش أ خداوند هکنند ک یامر را نم نیا مالحظه د یبا . پس است آ
ماند،  ینم ز از او پنھانیچ چیھ هکبدارند، چرا  را از او پنھان یزیتوانند چ ینم هکبدانند 

نند، ک خود را از او پنھان توانند اعمال یم چگونه »و«نند کا یح یتعال د از حقیبا پس
خود در  انیو در م »نندک یم یشیاند چاره درشب هک گاه آن او با آنھاست« هک یحال در

 رنگیپردازند. ن یم یزیر و برنامه یزنیرا به »پسندد ینم خدا از سخنان هک آنچه«مورد 
شود  یم یطراح ارھا در شبک نیا ارا عادتید؛ زینام» تییتب« را یشیاند و چاره یپرداز

و  و علم »دارد احاطه دھند، ھمواره یم انجام آنچه و خدا به«د یآ یاجرا درم و در روز به
او  ینافرمان و به ردهکا نیاز او ح هک است چگونه ، پس ط استیبر آنھا مح یو اراده

 زند.پردا یم

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ُؤَ�ٓءِ  أ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ ِ�  َ�ۡنُهمۡ  َ�َٰدۡ�ُمۡ  َ�ٰٓ َ ٱَ�َمن يَُ�ِٰدُل  َيا�ُّ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومَ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ

ن يَُ�وُن َعلَيۡ  م مَّ
َ
 .]١٠٩[النساء:  ﴾١٠٩َو�ِيٗ�  ِهمۡ أ

 »دیردک یا جانبداریدن یدر زندگ نندگانک انتیاز خ هکد یھست ، شما ھمانان ھان«
در  یسک چه پس«ردند ک دفاع شیدزد خو از قوم هکاند  رقیاب یبن فهیاز طا یسانکمراد 

گاه یخدا هک یھنگام »ردکخواھد یدر برابر خدا جانبدار ز از آنانیروز رستاخ  ھمه بر آ
شان  برای هک ستکیا ی«د؟ ینما عذاب برابر گناھانشان را در ، آنان شانیرھایطرحھا و تدب

 آنان یوجانبدار دفاع موضعدر  از آنان التکو بتواند به هک ستکی:  یعنی »باشد لکیو
در برابر تو  هک ستین سک چیھ ا!یباز دارد؟ خدا را از آنان یالھ و عذاب قرار گرفته

 باشد. را داشته یسکاز  دفاع یارای

وۡ  ُسوًٓءا َمۡل َوَمن َ�عۡ ﴿
َ
َ ٱ َتۡغفِرِ ُ�مَّ �َسۡ  َ�ۡفَسُهۥ َ�ۡظلِمۡ  أ َ ٱَ�ِِد  �َّ  ﴾١١٠رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  �َّ

 .]١١٠[النساء: 
 یمتعد گرانید به اثر آن هک است یا یو بد یسوء: زشت »ندک یار سوئک سکو ھر«

 یتیمعص انجام با »ورزد ا بر خود ستمی« کشر نه است گناه نجا مراد از آنیشود و در ا
 »بخواھد آمرزش از خدا سپس«شود  ینم یمتعد گرانید به اثر آن هک یا یاز معاص
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بپوشاند و اثر آنھا  یبرو است شده بکمرت هکرا  یبخواھد تا گناھان یتعال : از حق یعنی

ا: ی، »خواھم یم : ازخدا آمرزش» استغفراهللا: « شیخو سخن نیند، با اکمحو  یرا از و

 یبرا »ابدی یم خدا را آمرزنده« صورت نی؛ در ا»امرزیب بر من ا!ی: خدا »یاغفرل اللهم«
 . خودش ابد بهی یم » مھربان«و  گناھانش

 ، عفو، یرا از بردبار بندگانش هیآ نیدر ا مھربان یخدا«د: یگو یم س عباس ابن
گاه شیخو گسترده و مغفرت ، رحمت رمک و ھا  آسمان از بنده سازد و اگر گناھان یم آ

واستغفار  توبه هک یسانک را بر آنأل  یخدا گمان یبزرگتر باشد، ب وھھا ھمکو  نیزم
 بیمورد ترغ ، رقیاب یبن دزد از قوم شخص ، آن هیآ نیدر ا نیھمچن». آمرزد ینند، مک

او را  هکبخواھد وبداند  آمرزش أ و از خدا شتافته توبه یسو به هکرد یگ یقرار م
 هک یبندگان ھمه درباره است عام مهیرک هیآ مک. اما ح افتیخواھد  و مھربان آمرزنده

 به فیشر ثیطلبند. در حد یم آمرزش سبحان یاز خدا و سپس شده گناه بکمرت
 ستین یمسلمان چیھ«فرمودند:  هک است آمده ص خدا از رسول س قیر صدکابوب تیروا

از  گاه نماز بگزارد و آن عتکو دو ر ساخته وضو بشود، سپس از گناھان یگناھ بکمرت هک
 ».شود یم دهیآمرز یبر واینکه  طلبد، مگر آمرزش گناھش آن یبراأ  خداوند

َما إِثٗۡما ِسۡب َوَمن يَ�ۡ ﴿ ٰ َ�فۡ  يَۡ�ِسُبُهۥ فَإِ�َّ ُ ٱَوَ�َن  ِسهۦِۚ َ�َ  ﴾١١١اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ
 .]١١١[النساء: 

و  فرجام هک چرا » شده بکخود مرت انیز را به شود، فقط آن بکمرت یگناھ سکو ھر«
تنگنا در  یو ید از دزدیدزد، نبا شخص آن : قوم یعنیگردد.  یبرم خودش به امد آنیپ

 را گناهینند زک دفاع ناحق به یرا وادارد تا از و آنان هک یا گونه رند، بهیو فشار قرار گ
 للهو ا« ستیمربوط ن آنان اصال به گناه نیو ا است یخود و فقط متوجه یو سرقت

 نیا به هکرو  است؛ از آن متکح و صاحب ارانکگنھ به داناست»  است مکیح یدانا
 شیخو صاحب بانیفقط گر گناه هکد ید و بدانینک عمل بدان رد تاک مکح بزرگ قاعده

 . رد و بسیگ یرا م

وۡ  ةً  َٔ َخِطٓ�  ِسۡب َوَمن يَ�ۡ ﴿ 
َ
 �ثٗۡما َ�ٰٗناُ�هۡ  َتَمَل حۡ ٱ َ�َقدِ  ا ٔٗ بَرِٓ�  بِهِۦ يَۡرمِ  ُ�مَّ  إِثٗۡما أ

بِيٗنا  .]١١٢[النساء:  ﴾١١٢مُّ
 ر عمد ازیا غیعمد  به هک است یخطا: لغزش »شود بکمرت یا اثمیخطا  سکو ھر«

 گناه ،»خطا«اند:  گفته یشود. و بعض یم انجام فقط عامدانه» اثم«سرزند، اما  انسان



 ۴۷۷ سوره نساء

در  گناه یب »ندازدیب یگناھ یب گردن را به آن سپس« رهیبک گناه» اثم«و  است رهیصغ
 یدزد به ناحق او را به رقیاب یبن هک است سھل دبنی، ھمانا لب داستان نیا

 بستن : دروغ بھتان » است گرفته ار را بر دوشکآش یو گناھ ا بھتانقطع«ساختند  متھم
 رتیو ح در بھت از آن گناه یرا بیدند زینام را بھتان . آن است گناه یب برشخص

 دروغ آن هکشنود  یم ، لذا چون خبر است ینار و بکبر از آناینکه  لیدل رد، بهیگ یقرارم
 شود. یر میو متح مبھوت اند، داده نسبت یو را به

ِ ٱ فَۡضُل  َ� َولَوۡ ﴿  ٓ  َورَۡ�َُتُهۥ َك َعلَيۡ  �َّ ا ن ّمِۡنُهمۡ  �َِفةٞ لََهمَّت طَّ
َ
ٓ  يُِضلُّونَ  َوَما يُِضلُّوكَ  أ  إِ�َّ

نُفَسُهۡمۖ 
َ
ونََك  َوَما أ �  ِمن يَُ�ُّ ءٖ نَزَل  َ�ۡ

َ
ُ ٱ َوأ  وََعلََّمَك َما لَمۡ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َك َعلَيۡ  �َّ

ِ ٱ ُل فَۡض  نَ َوَ�  َ�ۡعلَمُۚ  تَُ�ن  .]١١٣[النساء:  ﴾١١٣َعِظيٗما َك َعلَيۡ  �َّ

مراد  . است ص خدا رسول متوجه خطاب »او بر تو نبود خدا و رحمت و اگر فضل«
 تیو عنا لطف را به شانیا : پروردگار متعال هک است نیا شانیبر ا و رحمت فضل نیاز ا
گاه قتیو حق از حق» رقیاب یبن« هی، در قض شیخو داشت نگهو   نیاگر ا ! ی. آر ساخت آ

 ارانشیو  عروه دبنیاس هک،  رقیاب یبن مدافع : از گروه یعنی » از آنان یا فهیطا«امر نبود 
 و گمراه« حق به ردنک مکاز ح »سازند تو را گمراه هکبودند  ردهک د آنقص«بودند 

 یانیز گونه چیو ھ«گردد  یبرم خودشان به ارشانک نیا را فرجامیز »نند مگر خود راک ینم
و  انیو ز رنگید و نکیاز  توست نگھبان سبحان یرا خدایز »رسانند یتو نم به

 نیتو در ا هک جھت ز بدانی. و ن د توستیمؤ حال و او درھمه مردمان یگمراھساز
 یوح از نزول قبل ، پس یا ردهک عمل شیاجتھاد خو ظاھر امر و به ، به یدزد هیقض

 را برتو روشن قتیآمد و حق یوح کنیو ا ستیتو ن متوجه یانیز چی، ھ آن درباره
 نیرا ـ در ا یو امور امک: او قواعد و اح یعنی »ردک نازل تابکو خداوند برتو « ساخت

ز ین »و« است یاریر بسیخ دربردارنده هکتو قرار داد  عتیشر در حوزه ـ رآنیو غ اتیآ
فرو  شیخو را بر رسول آنأل  یخدا هک است : سنت متکرد. حک نازل » متکح« بر تو

بر تو  یالھ و فضل«وامور  امکاز اح » یدانست ینم«قبال  هک »را آنچه تو آموخت و به«فرستاد 
 به . خطاب ستین یوح و نزول نبوت بزرگتر از یو فضل را لطفیز » است«ار یو بس » بزرگ

 نیا ص خدا رسول امت ، پس ھست زین امتشان به خطاب ، در واقعص خدا رسول
 اند. برده ارث به ص حضرت ، از آن و سنت تابک قیرا از طر فضل
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َۡوٮُٰهمۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿  َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  �َّ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  َمۡعُروٍف  أ

َ
 �َّاِس� ٱ َ�ۡ�َ  إِۡصَ�ٰ� أ

ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  تَِغآءَ بۡ ٱ َ�ٰلَِك  َعۡل َوَمن َ�فۡ  ۡجًرا نُۡؤ�ِيهِ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
 .]١١٤[النساء:  ﴾١١٤اِظيمٗ عَ  أ

 یامر در یپنھان و مشورت یینجوا: رازگو » ستین یریخ شانیاز نجواھا یاریدر بس«
،  است گرانید ، غالبا در حضور ا چند تنیدو  نیب دهیو پوش یدرگوش قیطر از امور به

 است نیا مهیرک هیآ مراد زد. پسیانگ یرا برم رشنوندهیغ حاضران سوءظن هک یطور به
در امور  ییرازگو »مگر« ستین یری، خ مردم ینیچن نیا یھا ییرازگو در اغلب هک

 ر:یز گانه سه
 است ی: لفظ عام معروف »دھد فرمان یا معروفی صدقه به«نجوا  لهیوس به » هک یسک«

 نیب اصالح« دھدبه فرمان »ای«شود  یم دهیپسند ھا و امور یارکویکن انواع تمام شامل هک
در خونھا، آبروھا،  آنان انیم هک یمشاجرات در ھمه است ؛ عام مردم نیب اصالح » مردم
 رسول هک است آمده فیشر ثیدھد. درحد یم یرو گر دعواھا و مرافعاتیو د اموال

 اتکو نماز و ز روزه بھتر از درجه آن درجه هک یارکا شما را از یآ«فرمودند:  ص خدا
گاه است  نیالب ذات ار اصالحک نیفرمودند: ا !للها ارسولیگفتند: چرا  ارانی؟  نگردانم آ
 تراشنده هکاست؛ بل یمو تراشنده میگو ی، نم است تراشنده نیالب را فساد ذاتیز است

 گانه امور سه نیا : به یعنی »ندک نیچن للها یخشنود طلب یبرا سکو ھر«». است نید
 یگرید زهیانگ به هک یسکھر یول »داد میخواھ یبزرگ پاداش او را یزود به«دھد  فرمان

 فرمان ادشدهیامور  ـ به یطلب استیا و ریر زهیانگ ـ ھمچون أ للها یجز خشنود
 ھم آن از گناه است نکمم یحت هک، بل ستین و پاداش شیستا نیا تنھا مستحق دھد، نه

 ل بهیحب ام تیروا به فیشر ثی. در حد است تین به ، وابسته اعمال رایابد زین نجات
� راك، اال ذ ال هل هيعل هلك آدم ابن مالك«فرمودند:  هک است آمده ص خدا رسول از

 نه اوست انیز ا بهتمام فرزند آدم سخن« .»ركمن عن ، اون� عروفـمـ، او امر ب عزوجل

 .»یرکاز من یا نھی،  یمعروف ا امر بهی،  عزوجل یر خداکسود او، بجز ذ به

َ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿  ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل ِ  ُمۡؤِمنِ�َ ل  ۦنَُوّ�ِ
ٰ َونُۡص   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َمِصً�ا وََسآَءۡت  َجَهنََّمۖ  لِهِۦَما تََو�َّ

:  مشاقه »ندک امبر مشاقهیار شد، با پکاو آش یبرا تیھدا راه هک از آن پس سکو ھر«
و تجاوز و  گناه در یبا نجواگر هک: ھر یعنی.  است و مخالفت یدشمن یمعنا به در اصل

 راه هک از آن رد، پسیبگ شیرا در پ شانیبا ا و مخالفت شقاق ، راهص امبریپ ینافرمان
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 آن قاطعه نیرا با براھ رسالت و صحت و صدق شده و مشخص بر او روشن تیھدا
و  اسالم نیدر د یداریھمانا پا هک »را مسلمانان جز راه یراھ« سکھر »و« است دانسته

برقرار  یوند دوستیپ یفر و گمراھک وبا اھل »ندک یرویپ« است آن امکاح به کتمس
فار و ک : او را به یعنی » میگذار ی، وا م ردهکسو خود را بدان یرو او را بدانچه«د ینما

 و به« میگذار یوا م نموده ا انتخابیدن در هک آنچه و به مینک یم ملحق گمراھان
 چه« دوزخ »و« میچشان یرا م آتش عذاب او به : در آخرت یعنی » میشانک یم دوزخش

 !«. است یبد بازگشتگاه

 لی(سب مراد از: « است آمده / یانصار للهعبدا خواجه» االسرار شفک«ر یدر تفس
در ھر  حق اھل ، اجماع است د شدهکیتأ از آن یرویپ لزومبر  هیآ نیدر ا هکن) یمؤمن
را یز است گرفته لیدل اجماع را بر صحت هیآ نیز این / یشافع». است یعصر

 هک . چنان است شده نینند، تضمک و اتفاق بر خطا اجماعاینکه  از مؤمنان عصمت

 امت« .» ضاللهال یعل یامت معـتجي ال«فرمودند:  فیشر ثیحد نیدر ا ص خدا رسول

 .»شود ینم جمع یبر گمراھ من

َ ٱإِنَّ ﴿ ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ ِ بِٱ �ُۡ�ِكۡ  َوَمن �ََشآُء  َ�َقدۡ  �َّ

 .]١١٦[النساء:  ﴾١١٦بَعِيًدا َضَ�َٰ�ۢ  َضلَّ 
 بخواھد هکرا بر ھر فروتر از آنآمرزد و  یشود، نم آورده کاو شر به هکرا  نیخداوند ا«

 » است شده یدراز و دور یورزد، قطعا دچار گمراھ کخداوند شر به سکآمرزد و ھر یم
 ازجاده یو ، روش فاسد شده یو یھا ، نگرش ساخته را معطل عقل نیاو قوان هکچرا 

ر یر نظیتفس . است رفته از دستش ا و آخرتیدن و سعادت منحرف و استقامت اعتدال
 . ز گذشتی) ن۴۸( هیدر آ هیآ نیا

ٓ  ُدونِهِۦٓ  ِمن ُعونَ إِن يَدۡ ﴿ رِ�ٗدا َشۡيَ�ٰٗنا إِ�َّ  يَۡدُعونَ  �ن إَِ�ٰٗثا إِ�َّ ۘ ٱلََّعَنُه  ١١٧مَّ ُ َوقَاَل  �َّ
ۡفُروٗضا َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا مَّ َّ�

َ
 .]١١٨-١١٧[النساء:  ﴾١١٨َ�

 هک خوانند یرا م یی: بتھا یعنی »پرستند ینم را نهیماد یخدا جز بتھا یبجا انکمشر«
مراد از  اند: گفته ی. بعض و مناه ی، عز الت اند، چون ردهک ینامگذار دختران نام به

د: یگو یم کضحا ند.یخدا دختران گفتند: فرشتگان یم انکرا مشریاند ز (اناثا) فرشتگان
تا ما را  میپرست یرا م آنان رو ند و ما از آنیخدا دختران گفتند: فرشتگان یم انکمشر«
ر و یو تصاو گرفته ییخدا آنھا رابه هکبود  دگاهید نیھم سازند، بنابر یکخدا نزد به
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 بند و جواھر بر آنان گردن ور ویدند و زروزیتراش آنان یبرا از دختران ییتمثالھا
 یعنی ! میپرست یرا م شانیما ا هکخدا ھستند  دختران آن هینھا شبیختند و گفتند: ایآو

 ، چون روح یرذیغ یایاش (اناثا) رابه گر از مفسرانید یبعض». اند فرشتگان هیشب
شود:  یم نیچن یر، معنیتفس نیبنابرا هکاند،  ردهکر یتفس رهیو غ کخش و چوب سنگ

 هک» د رایمر طانیپرستند جز ش یو نم«». پرستند یرانم جان یب یجز مردگان انکمشر«
 یمعن نیا او به یھا شیو آرا سیابل یھا از فرمان آنان یرویرا پیز است نیلع سیابل

 هک«و متجاوز از حد.  شک: متمرد، سر یعنید: یاند. مر دهیاو راپرست واقع در هک است

رد و او را از کطرد  شیخو را از رحمت طانیش أ : خداوند یعنی »ردک خدا او را لعنت
:  یعنی » رمیگ یبرم ینیمع تو سھم بندگان: ھمانا از  و او گفت«راند  رونیب هیعال مقامات

 میگمراھ ر پوششی، در ز است رفته ات یازل در علم هکرا  از بندگانت ینیمع ا بخشنیقی
د: یگو یم . قتاده سازم منحرف ارتکفر و انک یسو به تا آنھا را از عبادتت دھم یقرار م

 ».اند رھسپار دوزخ تن از ھر ھزار تن؛ نھصد و نود ونه«

ِضلَّنَُّهمۡ ﴿ 
ُ
َمّنِيَنَُّهمۡ  َوَ�

ُ
 ٱ َءاذَانَ  فَلَُيبَّتُِ�نَّ  َو�ُمَر�َُّهمۡ  َوَ�

َ
ُنَّ  ُمَر�َُّهمۡ َو� نَۡ�ٰمِ ۡ�  َخۡلقَ  فَلَيَُغّ�ِ

ِۚ ٱ يۡ ٱَوَمن َ�تَِّخِذ  �َّ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَوِ�ّٗ  َ�ٰنَ لشَّ انٗا َخِ�َ  َ�َقدۡ  �َّ بِيٗنا ُخۡ�َ  .]١١٩[النساء:  ﴾١١٩مُّ
دراز  و دور » باطل یرا در آرزو آنان و البته نمک یم را گمراه آنان و البته«

 هک، چرا  است من یھا شیھا و آرا یافگن از وسوسه یناش هک ییآرزوھا » افگنم یدرم«
 را به ، آنان باطل یدر آرزوھا و با درافگندنشان میآرا یم آنان تو را به راه فروگذاشتن

 را درآنان پندار خام نیو ا دھم یم فرمان در آن ردنک و امروز و فردا توبهر یتأخ
 دست آن د بهیبا هکآرزوھا دارند  یلیخواھد بود و خ یطوالن عمرشان هک افگنم یم
و  »افندکرابش انیچھارپاھای  گوش تا نمک یم وادارشان و البته«...  لیقب نیابند و از ای

ھای  گوش ، یو و راه از رسم یرویو پ طانیامر ش امتثال فار بهک هک ببرند. چنان
افتند کش یم بتان آنھا به دادن اختصاص نشانه را به ١»لهیو وص ، سائبه رهیبح« واناتیح
:  مراد از آن ؛ یقول به» ر دھندییرا تغ للها نشیتا آفر نمک یم وادارشان و البته«

.  است بتان به افتهی اختصاص واناتیحھای  گوش دنیو برھا  چشم ندنک، بر یشک هیخا
 را بر آن مردمأل  یخدا هک است یو خلقت فطرت ردادنیی، تغ گر: مراد از آنید یقول به

 را اگر به انیچھارپا یشک هیخا از علما یگروھ هکشود  یم . خاطرنشان است سرشته

                                                 
 د.یآ یم » مائده« ) سوره۱۰۳( هیآنھا در آ فیتعر -
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 یشک هیاند، اما خا داده رخصت شتر و... باشدیب یچاق آنھا چون اد منافعیقصد ازد
گر ید ی. بعض است أ خدا نشیآفر ردادنییو تغ ار، مثلهک نیرا ایز ستیروا نھا  انسان

 به و زنان زنان به مردان یساز هیو شب بدن یوبک ـ خال یدھلو للها یول شاه ـ چون
 هک سکو ھر« است آمده ثینھا احادیا ھمه دانند. و درباره یم ز جزو آنیرا ن مردان

 و فروگذاشتن اوامرش و امتثال یاز و یرویپ با »ردیگ دوستخداوند به جای  را طانیش
 نیدامک ! یآر » است شده یارکآش انیز قطعا دستخوش« یاوامر و و امتثالأ  للها یرویپ
 !.؟ است دوزخ به ـ با رھسپارشدن آخرت ا و باختنیدر دن تیھدا بزرگتر از باختن انیز

يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما َوُ�َمّنِيِهۡمۖ  يَعُِدُهمۡ ﴿  .]١٢٠[النساء:  ﴾١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا َ�ٰنُ لشَّ
 نه : هک نیا لیرا، از قب اساس یو ب باطل یھا ، وعده طانیش »دھد یم وعده آنان به«
 »افگند یم را در آرزو و آنان« یحساب ز و نهیرستاخ ، نه یدوزخ ، نه ار استکدر  یبھشت

 نیا افگندن با »دھد ینم وعده آنان به طانیو ش» ھودهیار و بکناب یآرزوھا به
 خام یھا وعده نیا را با : آنان یعنی »بجز غرور« در اندرونشان یتھ انیم یھا وسوسه

 انیدر آنھا جز ز هک یدرحال د،یآرا یم آنان را به یھا منافع وعده نیبد و در ایفر یم
 یظاھر هک است یزیچ غرور«د: یگو یم عرفه . ابن ستین یگریز دیچ محض
 ».آلود دارد نفرت ی، اما باطن یداشتن دوست

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
َوٮُٰهمۡ  �َِك أ

ۡ
 .]١٢١[النساء:  ﴾١٢١َ�ِيٗصا َ�ۡنَها َ�ُِدونَ  َوَ�  َجَهنَّمُ  َمأ

 و در دام گفته یکلب یو یھا وسوسه به هک طانیش : دوستان یعنی » گروه آن«
 ییجا : یعنی »ندارند یزگاھیگر و از آن است جھنم گاھشانیجا«اند  در افتاده یو بیفر

 زند.یبگر آن یسو به جھنم از عذاب هکرا ندارند 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٰتٖ  ِخلُُهمۡ َسُندۡ  ل�َّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 نَۡ�ٰرُ ۡ�

 ٓ بَٗد�ۖ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
َ
ِ ٱ وَۡعدَ  � ۚ َحقّٗ  �َّ ۡصَدُق  َوَمنۡ  ا

َ
ِ ٱ ِمنَ  أ  .]١٢٢[النساء:  ﴾١٢٢�ِيٗ�  �َّ

 نموده رکدارند ذ هک ییرامتھاکزگار را با یپرھ بختان یکن حالأل  یخدا سپس
رادر  آنان یزود اند، به ردهک ستهیشا یارھاکو  آورده مانیا هک یسانکو «د: یفرما یم

 بدون »جاودانند در آن شهی، ھم میدرآور است یآنھا نھرھا جار ر درختانیاز ز هک ییباغھا
 داده آنھاوعده را به نیا أ : خداوند یعنی » است خدا حق وعده« انتقال بدونو  زوال
از  در سخن یسک وچه« است یشدن انجام نخواه او خواه و وعده نیراست وعده به است

 ثی. در حد ستیراستگوتر ن أ از خدا در سخن سک چی: ھ یعنی ؟» خدا راستگوتر است
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 اصدق ان«گفتند:  یم نیچن شیخو در خطبه ص خدا رسول هک است آمده فیشر
،  بدعه محدثه لک محدثاتھا، و محمد، وشر االمور یھد یالھد ری، وخللها المک ثیالحد

و  است أ خدا ، سخن سخن نیتر النار: ھمانا راست یف ضالله لک، و ضالله بدعه لکو
 ییدایو ھر نوپ د استیامور، امور نوپد نیو بدتر است ص محمد ، روش روش نیبھتر

 .١»است در دوزخ یا یگمراھ و ھر است یگمراھ یو ھر بدعت بدعت

َما�ِّيُِ�مۡ  َس لَّيۡ ﴿ 
َ
َماِ�ِّ  َوَ�ٓ  بِأ

َ
ۡهلِ  أ

َ
ِمن  َ�ُۥ َوَ� َ�ِدۡ  ۦَز بِهِ ُ�ۡ  ُسوٗٓء� َمۡل َمن َ�عۡ  ِكَ�ِٰب� لۡ ٱ أ

ِ ٱُدوِن   .]١٢٣[النساء:  ﴾١٢٣نَِصٗ�� َوَ�  اَوِ�ّٗ  �َّ
بر  تابک و اھل مسلمانان هک است د: نقلیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب قتاده

اند و  بوده امبر شمایاز پ ما قبل امبرانیگفتند: پ تابک ردند، اھلک یگر فخرفروشیھمد
 امبر ما خاتمیگفتند: پ و مسلمانان ! میما از شما بھتر ، پس شماست تابکاز  ما قبل تابک
 نیا ! میاز شما بھترأ  ما نزدالله ، پس شماست یتابھاک ما ناسخ تابکو  است امبرانیپ

 ورود به یعنی » ستین تابک اھل یزوھاشما و آر یآرزوھا ار بر وفقک«شد:  نازل هکبود 
 آرزو در دسترس صرف ، به یو ازعذاب ییو رھاأ  نزد خداوند و قرب ا فضلی،  بھشت

 و دوستان گفتند: ما فرزندان هک مربوط باشد؛ چنان تابک اھل آرزوھا به نیا ، چه ستین
مربوط  مسلمانان آرزوھا به نیا و چه رسد! یما نم معدود به یجز چند روز و آتش مییخدا

 سکد: ھریگو یو مکند  می ندا یا یمناد امتیاز آنھا گفتند: در روز ق یبرخ هک باشد؛ چنان
،  است درگذشته شھر ا در فالنی،  در روز جمعه سکا ھرید! یدرآ بھشت به اومحمد است اسم

ند، دربرابر ک یبد سکھر« هک، بل است یاساس یب ینھا آرزوھایا ! ھمه ید...! آریدر آ بھشت به
لذا  »ابدی ینم یا دھنده یاری چیو ھ دوست چیھ للهخود بجز ا یشود و برا یم فر دادهکی آن
 ردشکارکبرابر  در ا آخرتیا یـ بشود، در دن رآنیا غی کاز شر ـ اعم یار بدک بکمرت سکھر
 . ستین یفرق چیافر ھکو مسلمان انیامر م نیند و درایب یفر مکی

 از یاریبر بس فرود آمد، مفاد آن هیآ نیا چون هک است آمده فیشر ثیدر حد
ـ گفتند:  س قیر صدکابوب از آنھا ـ از جمله یبرخ هکشد تا بدانجا  تمام سخت اصحاب

 یبد ھر عمل برابر ، آخر در میشو یرستگار م هیآ نیا ما بعد از نزول چگونه !للها ا رسولی
مار یا تو بیر! آکابوب یامرزد ایخدا بر تو ب«فرمودند:  ص خدا رسول م؟!یابی یفر مکی

                                                 
نو در  امور د آوردنید ـ پدیآ یبرم از بدعتی شاطب امام فیاز تعر هک دا ـ چنانیمراد از امور نوپ

ا.یھا در امور دنینو آور ، نه است عزوجلی خدا شرع بهی استناد چیھ بدونی نید حوزه
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ر کابوب ؟»رسد ینم یو درد تو اندوه ا بهی؟ آیافت ینم و تعب ا در رنجی؟ آ یشو ینم
با  هک است ییزھایچ آن ازجمله نھایا ودند: پسالله! فرم ا رسولی: چرا  گفت س قیصد
 ».دیشو یم فر دادهکی آن

 مسلمان انسان به هک یبتیگر، ھر درد و مصیمتعدد د اتیو روا تیروا نیبنابرا
 هک باشد. چنان یم گناھانش فارهکخلد،  یم بر بدنش هک یخار یرسد و حت یم

 آمده ص خدا د از رسولیسع یو اب س رهیابوھر تیروا به یگرید فیشر ثیدرحد
 یا ینگران یو حت و حزن و آفت یماریو ب درد و رنج چیھ«فرمودند:  هک است

 نیھمچن ».ندک یم فارهکرا  ، گناھانش با آنأل  یخدااینکه  رسد، مگر ینم مسلمان به
 اعمال چنان یار شود و او دارایبس بنده گناھان چون: « است آمده فیشر ثیدر حد

گرداند  یمبتال م یواندوھ غم او را بهأل  یخدا گردد، گناھانش فارهک هکنباشد  یکین
 سعباس ابن تیروا به فیشر ثیدرحد نیھمچن». دینما فارهکرا  یو امر گناھان نیتا ا

 بکمرت هک یسکھر !للها ا رسولیدند: یپرس ص خدا از رسول«فرمود:  هک است آمده
ھرکس  ! اما یفرمودند: آر ص خدا شود؟ رسول یم جزا داده شود، در برابر آن یا یبد
که  کسی نابود شد شود، پس یم داده پاداش ده دھد دربرابر آن انجام یکیار نک هک
 ».دیردانگ را مغلوب شیھا گان ده یو یھا گانی

ٰلَِ�ِٰت ٱ ِمنَ  َمۡل َوَمن َ�عۡ ﴿ وۡ  ل�َّ
َ
نَ�ٰ  ِمن َذَكٍر أ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  أ

ُ
 نَّةَ �َۡ ٱ يَۡدُخلُونَ  فَأ

 .]١٢٤[النساء:  ﴾١٢٤نَقِٗ�� لَُمونَ َوَ� ُ�ظۡ 
 باشند، مؤمن هک ی، درحال زن مرد باشند چه نند، چهک ستهیشا یارھاک هک یسانکو «

 ذره اندازه : به یعنی »رندیگ یقرار نم ستم مورد یریقدر نق و به شده وارد بھشت شانیا
.  خرماست ھسته پشت کوچک یر: گودیشود. نق ینم استهک آنان از پاداش ھم یزیناچ

از  : عمل هک است و جماعت سنت اھل دهیعق نیا لی، دل مانیا به عمل د ساختنیو مق
 . است در آن یمالکو  مانیبر ا یا نشانه عمل هک، بل ستین مانیا

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
نۡ  دِيٗنا أ ۡسلَمَ  ّمِمَّ

َ
ِ َوُهَو ُ�ۡ  وَۡجَهُهۥ أ ۗ  َ�ٰهِيمَ ِملََّة إِبۡ  �ََّبعَ َوٱ ِسنٞ ِ�َّ  َحنِيٗفا

َذَ َوٱ ُ ٱ �َّ  .]١٢٥[النساء:  ﴾١٢٥َخلِيٗ�  َ�ٰهِيمَ إِبۡ  �َّ
 ارکویکو ن خدا آورده درگاه به دل یرو هک سک از آن نیاعتبار د وتر بهیکن ستکیو «

باشد.  ھا عامل ییویکن بهکه  حالی گرداند در خالص أ خدا ی: خود را برا یعنی »باشد
از  یکی چون و اخالص ، به آن شود و باطن یو میکن شرع متابعت ، به ظاھر عمل پس
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از  نیاعتبار د وتر بهیکن ستکی »و« است فاسد و تباه دو شرط موجود نبود، عمل نیا
 فیحن نییاز آ« حال نیار باشد ودر عکویکو ن خدا آورده درگاه به دل یرو هک سک آن

وتر یکن یسک نیاز چن نیاعتبار د به سک چیھ هک است نیا پاسخ ؟»ندک یرویپ میابراھ
: او  یعنی » گرفت لیرا خل میخدا ابراھ«:  هک یدرحال وتر از او باشدیکن چگونه »و«،  ستین

:  فید. حنیگردان خود مخصوصش خاص یھا رامتک و به ساخت شیخو دهیرا برگز
ن یتریک: نزد لی. خل است اسالم هک،  حق نید یسو به باطل انیاز اد ندهی: گرا یعنی

و او تو را.  یگردان یم مخصوص شیخو و الفت با محبت تو او را هک توست به دوستت
را در  ÷  میابراھأل  یخدا هک است» محبت« مقامات نیبرتر »خلت« درجه البته

 بیترغ نجا، از بابیدر ا ÷  میابراھ گاهیو جا ر مقامکد. ذیبرگز مقام نیا به شینزد خو
 ، سزاوار آن گرفت یدوست او را بهأل  یخداکه  کسی رایز است یو نییآ از یرویدر پ

 شود. یرویپ یو و روش از راه هک است

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ُ ٱَوَ�َن  �ِض� ۡ� ِيٗطا ءٖ بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ  .]١٢٦[النساء:  ﴾١٢٦�ُّ

 قتیحق نیا به مهیرک هیآ » خداست از آن است نیدر زم و آنچهھا  آسمان در و آنچه«
د یاو فخر نما به هک نگرفت شیخو لیخل نیا یرا برا میابراھ أ خداوند هکدارد  اشاره

در برابر  یو یبرا یپاداش عنوان و به یو خاطر طاعت او را به هکرد، بلیرو برگیو از او ن
 یو احد ÷  میابراھ به یتعال ، حق نیبنابرا گرفت شیخو لی، خل اش خالصانه تیعبود

و « اوست از آن است نیو زمھا  آسمان درھرچه  هک، چرا  ستیازمند نین از خلقش

 مگر ستین یو بزرگ کوچکزیچ چیو ھ شیخو با علم» دارد ز احاطهیچ خداوند بر ھمه
و  کیـ پا و مسلط است رهیز چیچ ھمه و او بر است یو علم رهیو دا طهیدر حاینکه 

 . اوست ژهیو شیستا

ٓ ٱ ِ�  َتۡفُتونََك َو�َسۡ ﴿  ُ ٱقُِل  ءِ� لّنَِسا ِ�  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِ�  َعلَۡيُ�مۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  َوَما �ِيِهنَّ  تِيُ�مۡ ُ�فۡ  �َّ
ٓ ٱيََ�َٰ�  ِٰ� ٱ ءِ لّنَِسا ن َوتَرَۡ�ُبونَ  لَُهنَّ  ُكتَِب  َما تُوَ�ُهنَّ َ� تُؤۡ  �َّ

َ
ۡ َوٱ تَنِكُحوُهنَّ  أ  ُمۡسَتۡضَعفِ�َ ل

ۡ ٱِمَن  نوَ  وِۡلَ�ٰنِ ل
َ
ْ لِلۡ  أ ْ َوَما َ�فۡ  قِۡسِط� لۡ بِٱ يََ�َٰ�ٰ َ�ُقوُموا َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا  ۦَ�َن بِهِ  �َّ

 .]١٢٧[النساء:  ﴾١٢٧اَعلِيمٗ 
افتاء:  رد؟کد یرفتار با نوع چه با آنان هک »نندک یم یفتو طلب زنان و از تو در باب«

امور مورد  درأل  یخدا مکاز ح ردنک و استفتاء: سؤال مبھم یامر ساختن روشن
 از آن : در موردآنچه یعنی» دھد یم یفتو زنان شما در باب به للهبگو: ا. « است مبھم
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 » تابکشما در  شود بر یم خوانده و آنچه«کند  می انیشما ب یرا برا مکد، حیردک سؤال

 �نۡ ﴿:  هیآ .مراد از آن است شده نازل» نساء« در آغاز سوره هک از قرآن : آنچه یعنی
�َّ  ِخۡفُتمۡ 

َ
�  ْ ْ ٱفَ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ُ�ۡقِسُطوا  زنان آن درحق«است؛  ﴾...َما َطاَب لَُ�م نِ�ُحوا

 سوره نیا سوم هی: مفاد آ یعنی »دیدھ ینم شانیا را به مقررشان حق هک شده نازل یمیتی
و  هیرا در مھر میتی دختران از شما حق ی: برخ هک است نی، ا گذشت ر آنیتفس هک
 به »دینک احکن آنان با هکد ینک یم رغبت« حال نیدر ع »و«د؛ یپرداز ینم آنان به راثیم

 امثالشان را ھمچون مھرآنان هک د مگر آنینکن نیچن ، پس شان یو جوان ییبایز سبب
و  یزشت سبب به آنان ردنک احک: شما از ن است نیا یا معنید. یبپرداز آنان امال بهک

ز یرا ن گرانید به آنان دادن احکن ، حال نید، اما در عیگردان یبر م یرو شان یلکبدش
گرداند  یم مالش یکرا شر شوھرش میتی دختر ، آن صورت را در آنید زیدار یم ناخوش

 ) سوره۱۱( هیدر آ مستضعف انکودک ودرباره میتی زنان بر شما درباره هک آنچه »و«

ُ ٱيُوِصيُ�ُم ﴿ : هیآ شد و آن خوانده» نساء« ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
َكرِ  أ  ٱ َحّظِ  ِمۡثُل  لِ�َّ

ُ
 ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

 اھل هک میشو یادآور می » است شده نازل مستضعف انکودک درباره« است .]١١[النساء: 
 راثیم یمردان فقط به هکدادند، بل یرا نم مستضعف انکودکو  زنان راثی، م تیجاھل

 هک آنان پروردگار درباره مکح پسبودند،  یم امور مھم گرید و جنگ آماده هکدادند  یم
و  »دینکرفتار  و انصاف عدل به مانیتی در حق هک است نیا«:  زگذشتین در آغاز سوره

 نیا درباره ! یھستند. بل مکح نیا تیرعا به لفک، م تامیا یایو اول یاسالم جامعه امکح
 . شماست یپاسخگو سوره اول اتید، آیردک مطرح هک ییاستفتا

 حق ، پس داشت یلیاستفتا تفص نیا پاسخ«د: یگو یم یدھلو للها یول شاه عالمه
 دختران بر ظلم میتحر مسئله فرمود و آن حواله سابقه اتیآ را به مسائل یبعض یتعال

 یک به یلک لیم مینشوز و تحر مسئله داد و آن نجا جوابیرا در ا یو بعض است میتی
 یبعد اتیدر آ هکـ  است ضرورت در صورت طالق گر و اباحتید از زن و اعراض زن

 هک یسانک حقوق تیرعا در »دیدھ انجام هک یریو ھر خ«». دیآ ی) م۱۲۸ـ  ۱۳۰(
 دھد. یم رد شما پاداشکارک برحسب و شما را » داناست آن قطعا خدا به« رفت رشانکذ

ةٌ مۡ ٱ�ِن ﴿
َ
وۡ  �ُُشوًزا َ�ۡعلَِها ِمنۢ  َخافَۡت  َرأ

َ
ٓ  ُجَناحَ  فََ�  إِۡعَراٗضا أ ن َعلَۡيِهَما

َ
 يُۡصلَِحا أ

ۚ  بَۡيَنُهَما لۡ َوٱ ُصۡلٗحا ۗ  حُ لصُّ ۡحِ�َتِ  َخۡ�ٞ
ُ
 ٱ َوأ

َ
حَّۚ ٱ نُفُس ۡ� ْ �ن ُ�ۡ  لشُّ ْ  ِسُنوا َ ٱ فَإِنَّ  َوَ�تَُّقوا َ�َن  �َّ

 .]١٢٨[النساء:  ﴾١٢٨��ٗ َخبِ  َملُونَ بَِما َ�عۡ 



  تفسیر انوار القرآن  ۴۸۶

 یدور : نشوز مرد از زنش »باشد کمنایب شوھرش ا اعراضیاز نشوز  یو اگر زن«
ا ی زدن و یاز و نفقه ، بازداشتن یاز و ییجدا به لشی، م یاز و و بدبردنش دنیگز

 یا زشتی،  برسنک سبب به هک است نیا از زنش یو» اعراض«. و  است یو دادن دشنام
 به دوختن چشم و یاز و یدلتنگ سبب ا بهی،  یو ا خلقی در خلقت یا یو ناھنجار

 متر سخنک یو با و ردینگ و الفت انس ی، با و از علل نیر ایا غیگر، ید یزنبا  ازدواج
خود  انیآورند در م صلح هک در آن ستین یدو گناھ بر آن«بود  نیاگر چن » پس«د یبگو

ا ی،  یو از نوبت یا بخشی،  زن نوبت تمام ردنک مثال با ساقط » صلح« انواع »از ینوع به
 زن مرد به هک یازی. و درمقابل؛ امت از مھرش یبخشا ی از نفقه یبخش ردنک ساقط

»  بھتر است و صلح«دارد  نگه شیخو احکن در حباله او را ھمچنان هک است نیدھد ا یم
شود، بھتر از  برطرف با آن و اختالفات گرفته آرام بر آنھا  دل هک یو سازش : صلح یعنی

 . و شوھر است زن انیم وخصومت شکشمک ا ادامهی،  ییجدا
 یناظر بر مرد هیآ نیا: « گفت هک است ردهک تیروا ل از عائشه یرطبریجر ابن

 لیما چندان یو ، و او به است ا بزرگسالی لکاز آنھا بدش یکیدارد و  دو زن هک است
ر یمخ من تو درباره آن و در مقابل نده د: طالقمیگو یم شوھرش به زن نیا ، پس ستین

 ھمسر رسول زمعه بنت سوده هک ). چنانینکن تیرعا شب را در نوبت حقم هک( یھست
 طالقش ص خدا مبادا رسول هک آن میبود، از ب گذاشته سن پا به هکز ین ص خدا

! او  یآر». باشد عائشه از آن من نوبت !للها ا رسولی:  گفت ص حضرت آن دھند، به
 ھم ص خدا ندھد و رسول را از دست ص خدا رسول یافتخار ھمسر هکداد  حیترج

و  یتأس شانیا امر به نیو جواز ا تیدرمشروع رفتند تا امتشانیرا پذ یو درخواست
 در نفس بخل هکدھد  یخبر م یتعال حق »حضوردارد در نفوس و بخل«نند کاقتدا 

در  شهیھم ییگو هک یطور دارد، به ھا النه نفس در تمام هکو شوھر، بل از زن یکھر
 بیاز آنھا غا یحال چی، در ھ عتیو طب سرشت مکح و به داشته ھا حضور و غلبه نفس

 زن نفقه نی، تأم معاشرت دارد تا از حسن یمرد را وام هک است بخل نیشود، لذا ا ینم
 نیا نیند، ھمچنک امتناع است یوبر عھده  هک یاز حقوق آن و مانند دهیطور پسند به

و  فا نگرفتهیا به دارد، شوھرش در قبال هکرا  یبیدارد تا وجا یوام را زن هک است بخل
 یزگاریو پرھ یارکویکو اگر ن«درگذرد  یدربرابر و از حقوقش یزیاز چ حاضر نباشد تا

ز یجا هک و از آنچه و داشتهیکن معاشرت شیخو با زنان اگر شما مردان : یعنی »دینک
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 د آگاهیدھ یم انجام آنچه قطعا خدا به«د یزی، بپرھ یگردانیو رو یناسازگار ست؛ چونین

 دھد. یم پاداش یزود به آن وشما را در قبال » است

ْ َولَن �َسۡ ﴿ ن َتِطيُعٓوا
َ
ْ  أ ٓ ٱ َ�ۡ�َ  َ�ۡعِدلُوا ْ  فََ�  َحَرۡصُتۡمۖ  َولَوۡ  ءِ لّنَِسا ۡ ٱ ُ�َّ  تَِميلُوا َ�َتَذُروَها  َمۡيلِ ل

ۡ ٱكَ  � ل ْ �ن تُۡص  ُمَعلََّقةِ ْ  لُِحوا َ ٱ فَإِنَّ  َوَ�تَُّقوا  .]١٢٩[النساء:  ﴾١٢٩رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  �َّ
و  ونفقه یجنس و مقاربت در محبت »دینک عدالت زنان انید میتوان یو شما ھرگز نم«
 از وجوه یوجھ چیھ از آنھا به یکی به هک یا گونه ، به رهیو غ و الفت وگو و انس گفت

 از آن »دیباش صیحر ھرچند بر عدالت«د یباش نداشته یشتریب لیتما یگرید به نسبت
 هک یطور به ، است شده از آنھا سرشته یکی شتر بهیب لیبر تما یبشر عیطبا هکرو 

 تیرعا را به شانیتوانند نفسھا یو ھرگز نم نبودهھایشان  دل کمال باره نیدرا مردان
 هک است آمده فیشر ثیدر حد جھت نیوادارند، از ا زنانشان انیم و تمام تام یبرابر

 من هک در آنچه است من میو تقس یبخش نوبت نیا ا!یخدا«گفتند:  یم ص خدا رسول
 هک نونکا » پس«» نکن سرزنش ستمین آن کمال هک مرا در آنچه ، پس ھستم آن کمال

 هک »دینورز لیتما سرهیک طرف یک به«د ینک تماما عدالت زنان انید میتوان یھرگز نم
 است ی: زن معلقه »دینکرھا  او را مانند معلقه هک تا آن«د یینما کگر را تماما ترید طرف

خود  فیلکت هک است مطلقه و نهکند  می احساس وجود شوھر را یواقع یمعنا به نه هک
و  حال نیا هک ستین کیزند. ش یوپا م دست یفیلکوبالت یرا بفھمد، لذا در سرگشتگ

 شیخو او از نفس یتا مرد برا است ، الزم نیسازد بنابرا یاو م متوجه را یبزرگ انی، ز وضع
را  : اگر آنچه یعنی »دیبپرداز اصالح و اگر به«باشد  کاند سھم نیا هکھرچند  بدھد، یسھم

و  صالح ، به آنان انیدر م عدالت تیو رعا و با زنانتانیکن د از امر معاشرتیا ساخته تباه هک
و از  ستین در آن یو یرضا هک آنچه کبا ترأ  از خدا »دیینما یزگاریو پرھ«د یآور اصالح

 و به » است مھربان خداوند آمرزنده نایقی« هکد ید، بدانیزیبپرھ طرف یک به سرهیک لیتما
 ند.ک ینم مؤاخذه ، شما را قبال از شما سر زده هک ییھا یوتاھک

قَا ُ�غۡ ﴿ ُ ٱ نِ �ن َ�َتَفرَّ ُ ٱَوَ�َن  َسَعتِهۦِۚ  ّمِن ُ�ّٗ  �َّ  .]١٣٠[النساء:  ﴾١٣٠اَ�ِٰسًعا َحِكيمٗ  �َّ
 لهیوس نرسند و به یو سازش صلح : اگر به یعنی »گر جدا شوندید یکدو از  و اگر آن«
 سان نی، بد یگریازد »گرداند یاز مین یرا ب یکخداوند ھر«جدا شوند  ، از ھم ا طالقی خلع

او  به و دلش و چشم باشد داشته سازش یبا و هکگرداند  یا میرا مھ یمرد زن یبرا هک
و  برده لذت یبا و ازمصاحبت هککند  می بیرا نص یز مردین زن یرد و برایگ آرام
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 » شیخو یاز توانگر«ھردو را  یتعال ، حق نید و بنابراینما یخوشبخت امال احساسک
 هیآ نیا درباره س یاز گرداند. از علین یب را آنان هک یا یروز چنان دھد، به یم یروز

دو  از آن یکیدارد و  دو زن هک است یمرد ناظر بر هیآ نیا«نمودند، فرمود:  سؤال
 جدا گردد، اما زن یخواھد تا از و یو لذا مرد م است لیکو بدھ لکا بدشی،  شده ناتوان

 گر نزد زنید باشد و چند شب ینزد و شب یکاو  هککند  می صلح یبا و اساس نیبر ا
شود،  یراض آن به یخوش خاطر به زن هک آنچه ندھد، پس را طالق یو نیک، ل گرشید
 یبرابر آنھا به انید می، مرد با برگشت از قرارداد صلح ، اما اگر زن ستین آندر  کیبا

و  در دھش شگر استیگشا » است مکیشگر حیو خداوند گشا«». دیرفتارنما
 ازدواج نیچن تا رشته داده اجازه هکرو  است؛ از آن متکح ، صاحب شیخو بخشش

 شود. گسسته از ھم با طالق یتلخ

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ۡيَنا َولََقدۡ  �ِض� ۡ� ِينَ ٱ َوصَّ وتُواْ  �َّ

ُ
 لُِ�مۡ مِن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

نِ  �يَّاُ�مۡ 
َ
ْ ٱ أ ۚ ٱ �َُّقوا َ ْ �ن تَ�ۡ  �َّ ِ  فَإِنَّ  ُفُروا َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َما ِ�َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
ُ ٱَوَ�َن  �ِض� ۡ� َّ� 

 .]١٣١[النساء:  ﴾١٣١اَ�ِيدٗ  اَغنِيًّ 
 هک یسانک . و ما به خداوند است ، از آن است نیدر زم و آنچهھا  آسمان در و آنچه«

فرود  بر آنان هک ییتابھاک: در  یعنی » میردک ، سفارش شده داده تابک آنان از شما به شیپ
 هک میردکامر  شما به و ھم آنان به : ھم یعنی »شما ز بهیو ن« میردکامر  آنان به میآورد

 نیو ا ستیما ن امت مخصوص یتقو د. لذا امر بهینک شهیپ یو تقو »دینکاز خدا پروا «
 فقط به ، چه است ردهک هیتوص بدان وستهیپأل  یخدا هک است یا نهیرید سفارش

ما و  یتعال حق هک شود.و چنان یم خوشبخت أ نزد خدا بنده هک است یتقو لهیوس
فر کو اگر «د: یفرما یما م به فرمود وھم آنان به ھمدستور داد،  یتقو را به مان انینیشیپ

از ین یو خدا ب خداست ، از آن است نیو زمھا  آسمان در آنچه« هک،  کبا چه» دیبورز
 و سزاوار آن آنان و از پرستش شیخو از خلق از استین ی: ب یعنی » است صفات ستوده

پروردگار  کمل ییگسترا به تا بندگان د استکیتأ رار،کت نیا دهیشود. فا ستوده هک است
از و بر ین یب از خلقش أ خداوند هکنند و بدانند ک شند و تأملیندیب ببرند و در آن یپ

 . یمورد نافرمان رد، نهیقرار گ اطاعت مورد هک است یو ، از حق نیو بنابرا تواناست آنان

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِ  �ِض� ۡ� ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب  .]١٣٢[النساء:  ﴾١٣٢َو�ِيً�  �َّ
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 یافک را یارسازکو خدا  خداست ، از آن است نیدر زم و آنچهھا  آسمان در و آنچه«
 یخدا ازآن یھمگ خلق یرا وقتیز است لکو تو یتقو انگر موجباتیب هیآ نیا » است

 مطاع خلقش انیدرم هک اوست حق نیا آنھاست؛ پس کو مال نندهیاند و او آفر متعال
.  یر ویبر غ شود نه لکتو او امور فقط به رد و در ھمهیقرار نگ یو مورد نافرمان بوده
 . است لکو تو دیامور توح ھمه رأس هک است بر آن لیدل اتیآ نیا اقیس پس

 دھد: یم میب نیرا چن بندگانش یتعال حق گاه آن

﴿ 
ۡ
َها يُۡذهِۡبُ�مۡ  إِن �ََشأ ُّ�

َ
  �َّاُس ٱ �

ۡ
ُ ٱ َوَ�نَ  َخرِ�َنۚ � تِ َوَ�أ ٰ َ�ٰلَِك قَِديرٗ  �َّ َ�َ�١٣٣﴾ 

 .]١٣٣[النساء: 
سازد و  ی: شما را فنا م یعنی »برد یم انیاگر خدا بخواھد شما را از م ! مردم یا«

گر ید یا خلقیراز شما، یگر غید ی: مردم یعنی »آورد ید میرا پد یگرانیو د«راند یم یم
 به وگوش عیمط هکھمانند شما، بل نه شانیا گاه آورد، آن ید میرا پدھا  انسان ر ازیغ

 ». ار تواناستک نیو خداوند بر ا«خواھند بود  مانفر

ن َ�َن يُرِ�ُد ثََواَب ﴿  �ۡ ٱمَّ ِ ٱفَعِنَد  يَا�ُّ �ۡ ٱثََواُب  �َّ ُ ٱَوَ�َن  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ َّ�  ۢ  �َسِميَع
 .]١٣٤[النساء:  ﴾١٣٤بَِصٗ��

 و رفتار و جھاد و عمل دهیدر عقھرکس  : یعنی »ا باشدیدن یجزا طالب هکھر «
 باشد نه جنگ متیغن طالب هک یا را بخواھد ـ مثال مجاھدیدن از پاداش یزیچ شیخو

 به یسک نی، چن نیبنابرا » نزد خداست ا و آخرتیدن پاداش پس«جھاد  یمزد اخرو
 ستین قدر بلندھمت چرا او آن ، آخر است ردهکتفا کا دو پاداش نیرتریو حق نیمترک
و خدا «د یاحراز نما ند وک ھردو را از خدا طلب ا و آخرتیدن پاداش شیخو با عمل هک

 وعده ھم نی. ا ردارشانکارو ک به ناستیرا، ب بندگان سخنان شنواست » ناستیب یشنوا
 . د استیوع و ھم

در  ، و آخرت ایدر دن پروردگار متعال یدھ و پاداش ، قدرت تکیمال یمعان چون
 د:یفرما یوم دستور صادر نموده عدالت تیرعا به یتعال رد؛ حقکدا ینفسھا استقرار پ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ ٰمَِ� ب ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا ٓ  قِۡسِط لۡ ٱَءاَمُنوا ِ  ءَ ُشَهَدا ٰٓ  َولَوۡ  ِ�َّ نُفِسُ�مۡ  َ�َ

َ
وِ  أ

َ
 أ

يۡنِ لۡ ٱ  ٱوَ  َ�ِٰ�َ
َ
وۡ  َغنِيًّا إِن يَُ�نۡ  قَۡر�َِ�ۚ ۡ�

َ
ُ فَٱ فَقِٗ�� أ وۡ  �َّ

َ
ۖ  َ�ٰ أ ْ  فََ�  بِِهَما ۡ ٱ تَتَّبُِعوا ن َ�عۡ  َهَوىٰٓ ل

َ
ُ أ ْۚ ِدل  وا

ْ ُوۥٓ �ن تَلۡ  وۡ  ا
َ
ْ  أ َ ٱ فَإِنَّ  ُ�ۡعرُِضوا  .]١٣٥[النساء:  ﴾١٣٥َخبِٗ�� َملُونَ َ�َن بَِما َ�عۡ  �َّ
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 انیدرم »دینک امیق عدالت به« تمام یوشک و سخت یبا سع » هوستیپ ! مؤمنان یا«
 حق د درینک امیق عدالت ز بهید و نیریگ یمبر عھده  از امورشان هک ، در آنچه مردم

ز یوامرا را ن ، قضات مهیرک هیآ . خطاب و فرزندان ند از زنانیشما ر دستیز هک یسانک
را درنظر  أ ، خدا یگواھ ی: در ادا یعنی »دیدھ یخدا گواھ یو برا«رد یگ یدربر م
 وجه بر مردم انیدر م یگواھ د؛ با برپاداشتنینک او را طلب ید و رضایباش داشته

ا ی خودتان انیز به« حق یگواھ نیا » هک ولو آن« است ھمانا اظھار حق هک آن نیراست
 خود؛ اقرار به هیعل دادن یدر گواھ عدالت تیرعا »باشد شاوندانتانیپدر و مادر و خو

پدر  هیعل دادن یدرگواھ عدالت تیقرار دارد و رعا انسانخود  بر ذمه هک است یحقوق
دارد. پدر و  آنان بر ذمه یگرید هک است یحق او به دادن یشاوندان؛ گواھیو مادر و خو
آنھا  حال نیو در ع است واجب آنھا به ردنک یکین هکاند  ر شدهکرو ذ مادر از آن

 ز در مظانین انسان انیکطور نزد نیفرزند ھستند. ھم یبرا خلق نیتر داشته دوست
 نیا هی، عل و حق عدل زانیدر م انسان ھرگاه قرار دارند، پس یو و تعصب یدوست

،  گانهیب مردم هیعل یو حق یگواھ کش داد، بدون یگواھ شیخو سانک نیمحبوبتر
 د بهینبا پس »توانگر باشد«شود  یم داده یگواھ یو هیعلکه  کسی »اگر« است یحتم

نظر  صرف یو هیعل دادن ی، از گواھ انشیز ا دفعی منافع و جلب خاطر توانگر بودنش
 ی، ادا حالش تیو رعا یبر و و ترحم یدلسوز زهیانگ د بهینبا »ر باشدیفق«اگر  »ای«شود 
و  » سزاوارتر است«از شما  »دو آن خدا به ھرحال به«شود  فروگذاشته یو هیعل یگواھ

و  نیا والدیخود،  یبرا منفعت در جلب »دینکن یرویپ نفس از خواھش پس«مھربانتر 
خواھشھا و  به شدن فتهیفر پس » عدالت کبا تر« از آنان انیز و دفع شیخو انیکنزد

 هکرا  ی: اگر حق یعنی »دیچانیرا بپ و اگر سخن«وا ندارد  عدالت کتر ، شما را به منافع
 برخالف شھادت نمودن فید؛ با تحری، فروگذار است برشما واجب آن درست یادا
 ا اعراضی« یباز با زبان شما را برآورد و ازجمله نفس خواھش هک یروش ـ به آن قتیحق
 انجام آنچه قطعا خدا به« آن نمودن تمانک، با  یلکطور به شھادت یاز ادا »دیینما

 دھد. یجزا م و شما را در برابر آن » است د، آگاهیدھ یم
 است روشن ، شھادت یشھود از ادا و شھود. اعراض قضات در باره است عام هیآ نیا

: او در  هک است نیا زین یقاض یباز و زبان باشد، اما اعراض یم ناطق آن به هیآ حیو صر
 یبا و گفتن ا ازسخنیگرداند،  یرو یدعو از دو طرف یکیاز  یدادرس انیجر

 چنان تیرا در جاھلیز شھود است به مخصوص مهیرک هیاند: آ گفته یچد. بعضیسربپ
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و او را  داشت یم شیشاوند خویخو ایپسرعمو  درباره یحق اگر شھادت شخص هکبود 
 ا آنید، یچیپ یدرم یو هیعل شھادت آن یرا از ادا ، زبانش افتی یم ر و تنگدستیفق

، توانگر  یو یکشاوند و نزدیخو آن هک گاه آن رد تاک یم پنھان یلکطور  را به شھادت
 هک است آمده فیشر ثیشد. در حد نازل مهیرک هیآ هکبود نیرا بپردازد. ا نشیشود و د

 هک از آن را قبل اش یگواھ هک است یسک گواھان نیبھتر« فرمودند: ص خدا رسول
 ».دینما شود، ادا خواسته یاز و

» یتقو« اصل شارح قتیدر حق سوره نیو ا است یتقو یاساس نکر مانیا هکاز آنجا 
 د:یفرما یم ، خداوند متعال نیبنابراباشد  یشد، م مطرح» بقره« در آغاز سوره هک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِ بِٱ َءاِمنُوا ِيٱ ِكَ�ٰبِ لۡ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ َل َ�َ  ۦنَزَّ

ِيٓ ٱ ِكَ�ٰبِ لۡ ٱوَ  نَزَل ِمن َ�بۡ  �َّ
َ
ۚ أ ِ بِٱ يَۡ�ُفرۡ  َوَمن ُل  ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  �َِكتِهِۦَوَمَ�ٰٓ  �َّ

 .]١٣٦[النساء:  ﴾١٣٦بَعِيًدا َضَ�َٰ�ۢ  لَّ َض  َ�َقدۡ  ِخرِ �ٱ
 فروفرستاده امبرشیبر پ هک یتابکامبر او و یخدا و پ به د!یا آورده مانیا هک یسانک یا«

 وستهیراپ د و آنیورز مداومت و بر آن بوده قدم ثابت مانتانی: بر ا یعنی »دیاوریب مانیا
بر  افزودن باز با هک، بل ستین حاصل لیتحص دستور، از باب نیا د. پسیینما دیتجد

َ�َٰط ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿د: یگو یم یدر ھر نماز مؤمن هک ، چنان است املک مالک ۡ ٱ لّصِ  ﴾٦ُمۡسَتقِيمَ ل

 راست بر راه و ما را بر آن یفزایب تمانی: بر ھدا یعنی. »نک تیھدا راست راه را به ما« .
دستور،  نیا » است ردهک قبال نازل هک ییتابھاک به«د یآور مانیا »و«نگھدار  قدم ثابت

نجا یدر ا یتعال حق هک مینک یم شود. مالحظه یم یآسمان یتابھاک ھمه به مانیا شامل
،  است یتعال قدر حق به مانیا هک ششم نکرا ریرد زکر کرا ذ مانیا انکاز ار نکر پنج

او و  فرشتگان و به للها به هکو ھر« باشد یم أ خداوند به مانیا از مضمون یبخش

 راست از راه » است شده گمراه قتیفر ورزد، درحقک و روز آخرت امبرانشیو پ شیھا تابک
باشد،  یم آن لک فر بهک،  مانیا انکاز ار ینکر ھر فر بهکرا یز » یدور و دراز یگمراھ به«

 برگردد. تیھدا راه د بهیزودتر با ھرچه یسک نیچن پس

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ ُ�مَّ  �َّ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ زۡ ٱَءاَمُنوا  يَُ�نِ  لَّمۡ  ٗر�ُ�فۡ  َداُدوا
ُ ٱ  .]١٣٧[النساء:  ﴾١٣٧َسبِيَ�ۢ  ِ�َۡهِدَ�ُهمۡ  َوَ�  لَُهمۡ  فِرَ ِ�َغۡ  �َّ

 افر شدند،ک آوردند، سپس مانیافر شدند، باز اک آوردند، سپس مانیا هک یسانک«
 »دینما ینم یراھ آنان آمرزد و ھرگز به یرا نم آنان للهفر خود افزودند، ھرگز اکبر  گاه آن
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خود  هک د استیامال بعکگر از آنھا ی، د فر و نفاقک در لجن یفرورو ھمه نیاز ا را پسیز
فر کو  اضطراب اورند، چهیب نیراست یمانیاو ا و به دهیگردان خالص أ خدا یرا برا

و در کنند  می یباز حق نیآنھا با د هک است بر آن لیآنھا، دل ار دائمکمستمر و ان
 از: منافقان عبارتند گروه نیندارند. ا یا خالصانه میو تصم درست تی، ن حق به دنیگرو

 اسالم یادعا باشند، و نظر آنان اشراف و تحت نزد مسلمانان چون هک،  قانیو زند
 ند.ینما یفر مکبروند، اظھار  نزد مسلماناناز  هک گاه آن یول کنند، می

 جھت نیھم . به است مرگ فر تا ھنگامکآنھا بر  یداریآنان؛ پا یفر از سوک افزودن
 مرگ تا دم شیخو فرکبر  هکشود  ینم دهیآمرز بر آنان یدرصورت«د: یگو یم س عباس ابن

فر تماما کگرداند و از  خالص را مانشیآورد و ا مانیافر اک، اگر  ر آنیدر غ». استمرار ورزند
 و اسالم است نموده تیھدا راست راه او را بهأل  یخدا صورت نیشد، در اکب دست

 مانیفر بعد از اک در آن هک هیآ نیبا ا س یعل سازد. یم رانید و وینما یرا محو م ماقبلش
 شود. فراخوانده توبه بار به د سهی: مرتد با هککند  می استدالل نی، چن است ر شدهکبار ذ سه

 : است منافقان از احوال فوق حال هک است ، مشعر بر آن اتیآ نیبعد از ا ر منافقانکذ

 ﴿ ِ ۡ ٱ�َّ�ِ نَّ لَُهمۡ  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل
َ
ِ�ًما َعَذابًا بِأ

َ
 .]١٣٨[النساء:  ﴾١٣٨أ

 به عذاب دادن بشارت »دارند شیدر پ کدردنا یعذاب هک ده را بشارت منافقان«
 . بشارت نه است دادن میب واقع در نیرا ایز است آنان استھزا به،  منافقان

ِينَ ٱ﴿ وۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَ�تَِّخُذوَن  �َّ
َ
ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ِ�َآءَ أ يَبۡ  ُمۡؤمِنَِ�ۚ ل

َ
فَإِنَّ  عِزَّةَ لۡ ٱ ِعنَدُهمُ  تَُغونَ �

ةَ لۡ ٱ ِ َ�ِيعٗ  عِزَّ  .]١٣٩[النساء:  ﴾١٣٩اِ�َّ
 فرشانکرا بر  افرانک:  یعنی »رندیگ یخود م را دوست افرانک هک یسانک ھمان«
 است افرانکبا  و عواطفشانھا  دل وکنند  می یاری شان یو بر گمراھ یبانیپشت

 را نزد آنان ا عزتیآ«رند یگ ینم شیخو را دوست : مؤمنان یعنی » بجزمؤمنان«
 هکھر  به پس » خداست از آن ، ھمه عزت هک چرا« است خام یالیخ نیا هک »ندیجو یم

و  عزت هک د دانستیدارد. با یبخواھد باز م هکرا از ھر بخشد و آن یم بخواھد از آن
را  ، عزت مؤمن ، پس اوست و فضل ضیاز ف ، ھمه یتعال ر حقیموجود در نزد غ یارجمند

در  هیآ نیا یر عملیتفس . است یرومندیو ن و قوت : غلبه طلبد. عزت ینمأ  جز از خداوند
ز یست نید یانحراف یانھایو جر فرک احزاب به نیمسلم از فرزندان یبرخ یعصر ما، وابستگ

 ند.یجو یم آنان به وستنیرا در پ شیخو ، عزت لوحان ساده نیا هک،  ز استیگر نیا دی
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َل  َوقَدۡ ﴿ نۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِ�  َعلَۡيُ�مۡ  نَزَّ
َ
ِ ٱ َءاَ�ِٰت  َسِمۡعُتمۡ  إَِذا أ   بَِها َفرُ يُ�ۡ  �َّ

ُ
 بَِها َو�ُۡسَتۡهَزأ

ْ  فََ�  ٰ  َمَعُهمۡ  َ�ۡقُعُدوا ْ  َح�َّ َ ٱ إِنَّ  ّمِۡثلُُهۡمۗ  إِٗذا إِنَُّ�مۡ  َ�ۡ�ِهِۦٓ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا َجاِمُع  �َّ
ۡ ٱ  .]١٤٠[النساء:  ﴾١٤٠َ�ِيًعا َجَهنَّمَ  ِ�  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱوَ  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل

بر شما «؛ »انعام« سوره) از ۶۸( هیا در آقیو دق قرآن شیخو » تابکخدا در  و البته«
 رد، باآنانیگ یشخند قرار میار و رکخدا مورد ان اتید آیدیشن : ھرگاه هک ردهک نازل
 اتیآ فر و استھزا بهک دنیشن : در ھنگام یعنی» ندیدرآ راز آنیغ یسخن د تا بهینیننش
 نیدر ا هک چرا«بپردازند  راز آنیگر غید یسخن د تا بهیمشو نیفار ھمنشک، با أ خدا

 آنان یاستھزا تمسخر و : اگر در مجالس یعنی »د بودیخواھ آنان مثل شما ھم صورت
د، یھست فرمانند آنانکدر  ، شما ھم صورت د، در آنیبرندار ار دستک نید و از اینیبنش
استھزا قرار  را مورد وآن دهیفر ورزک یالھ اتیآ به هک یسانک از مجالس اجتناب پس

 ھمه است افرانکو  منافقان خداوند گردآورنده«:  هکد یو بدان است یدھند، از تقو یم

 منافقان هک چنان ا، پسیدر دن فر و استھزاکآنھا در  بودن جایک جھت به » جا در دوزخیک
 در جاودانه آنان انیم خداوند متعال نیردند؛ ھمچنک تکمشار فرشانکدر  افرانکبا 

يۡ ﴿:  است نیا» انعام« ) سوره۶۸( هیآورد. آ یم تکمشار در دوزخ بودن
َ
ِينَ ٱ َت �َذا َر� َّ� 

ما فرو  اتیدر آ قصد تخطئه به یسانک یدید : و چون .]٦٨[األنعام:  ﴾...َ�ُوُضونَ 
شد  نازل گاه آن مکح نیند). ایدرآ از آن ریغ یتا در سخن برتاب یرو روند، از آنان یم
آنھا در  هک یردند، درحالک یم ینیھمنش انیھودیو انکبا مشر از مسلمانان یگروھ هک

 نیاز ا مؤمنان گرفتند، پس یشخند و استھزا میر را به قرآن شیخو مجالس
 شدند. ھا منع ینیھمنش

 را از ھر بدعت و اھل با فاسقان ینی، ھمنش هیآ نیھم به از علما با استدالل یبرخ
 اند. دانسته باشند، حرام هک یجنس

 د:یافزا یم از آنان بر شناختمان از منافقان یشتریب اوصاف انیبا ب یتعال حق گاه آن

ِينَ ٱ﴿  �َُّصوَن بُِ�مۡ  �َّ ِ ٱ ّمِنَ  حٞ َ�تۡ  لَُ�مۡ  َ�نَ  فَإِن َ�َ�َ ْ قَالُوٓ  �َّ لَمۡ  ا
َ
َعُ�مۡ  نَُ�ن �  �ن مَّ

ْ  نَِصيبٞ  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�نَ  لَمۡ  قَالُٓوا
َ
ۡ ٱ ّمِنَ  َوَ�ۡمَنۡعُ�م َعلَۡيُ�مۡ  �َۡسَتۡحوِذۡ  � ُ ٱفَ  ُمۡؤمِنَِ�ۚ ل َّ� 

ُ ٱ َ�َۡعَل  َولَن قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومَ  بَۡيَنُ�مۡ  ُ�مُ َ�ۡ  ۡ ٱ َ�َ  َ�ٰفِرِ�نَ لِلۡ  �َّ [النساء:  ﴾١٤١َسبِيً�  ُمۡؤِمنِ�َ ل
١٤١[. 
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 د ویآ یبر سر شما م چه هکشند ک ی: انتظار م یعنی »ندیمترصد شما هکھمانھا «
با  »برسد یشما فتح خداوند به اگر از جانب پس«رسد  یشما م به یا شریر یخ نیدامک
 به یآراستگ در » میند: مگر ما با شما نبودیگو یم« افرتانک بر مخالفان روزساختنتانیپ

 یبینص افرانک و اگر«د یبدھ متیما را از غن ؟ لذا سھم آن امکاح به یبندیو پا اسالم

 را اراده آن تحقق أ خداوند هک یمتکح سبب بر شما، به و غلبه یروزیاز پ »برند
:  یعنی » میتسلط نداشت مگر ما بر شما«:  افرانک به منافقان نیا »ندیگو یم« است ردهک

 میزیآم یدرم با مسلمانان ی، ول میھست شما شکیبر  هک مینساخت شما روشن مگر ما به
تسلط ا ما بر شما ی: آ است نیا یا معنی؟  مینک با شما سست دنیتا آنھا را از جنگ

شما  هیرا عل و مسلمانان میشکشما راب هکما موجود نبود  یبرا انکام نیو ا مینداشت
و  ساختن ا ما با سستی: آ یعنی ؟» میبازنداشت ا شما را از ضرر مسلمانانیو آ«؟  میزیبرانگ
 از دفاعھایشان  دل هکتا بدانجا  میردکشما دور ن از شما، آنھا را از مسلمانان دنیترسان

 شدند؟ ناتوان از شما گرفتن و از انتقام شد سست
 و غلبه هککنند  می دایپ شیگرا یگروھ آن به : منافقان هک است نیا هیمراد آ

 مغلوب گروه هیعل با آنان هککنند  می وانمود نیچن غالب گروه باشد و به یبا و یروزیپ
 ند.ک لعنتشان أ ـ خداوند منافقان وهیش است نیبودند. ا ھمدست

 ، به قدرت و و جاه مال سبکدر  منافقان از روش یرویپ به هک اسالم اھل از یسانک
 یو فروتن وخضوع یو دوست از در تملق ورزند و با آنان لیا تمایدن یھا بھره صاحبان

و  یو سخت یدرشت به ا ندارند،یاز دن یا بھره هک یسانکبا  مقابل ند و در جانبیدرآ
ناپسند رفتار  گونه به و با آنھا و تمسخر نموده رینند و آنھا را تحقکرفتار  یبداخالق

را  را محو و آنان نفاق اھل اخالقأل  یخدا هکھستند ـ  منافقان نیا هیز شبینند، نک
 ی: ا یعنی »ندک یم یشما داور انیم امتیخداوند روز ق پس«گرداند.  پناه یو ب یرو هیس

 یشما داور انیم امتیدرروز ق یزود به أ خداوند هکد یبدان ! و منافقان مؤمنان
و «گردد  یھا برمال میارک وپنھان شده یآفتاب قیحقا هک روز است نیو در اکند  می

اگر مراد از  » است قرار نداده یتسلط راه مؤمنان« انیز »، بر افرانک یخداوند ھرگز برا
و اگر مراد  است امتیدر روز ق نیباشد، ا برآنان مؤمنان و نصرت یروزیتسلط )، پ (راه

در  را بر مؤمنان افرانک أ : خداوند یعنی.  استیدر دن نیباشد، ا و برھان ، حجت از آن
 یمعن نیرا چن هیآ ی. برخ است مؤمنان از آن ھمواره حجت هکدھد، بل ینم غلبه حجت

 یدھد، مادام یقرار نم یتسلط راه مؤمنان انیبر ز افرانک یبرا سبحان یخدا کنند: می
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 به مؤمنان هک یتا زمان نباشند، پس یراض باطل و به بوده حق به بند عملیپا آنان هک
 حق باشند، حتما عتیشر د رھرو راهیدوشایطور با و به بوده عامل أ خداوند عتیشر
فار ک درجات بر مؤمنان درجات و با برترساختن نموده وبکرا سر فار و منافقانک یتعال

 گرداند. یم انیرا نما مانیا اھل رامتک،  و منافقان
 نیا مهیرک هیمراد آ«ند: یگو یم یدھلو للها یول شاه ر و حضرتیرالمنیتفس صاحب

 به را اسالم اھل هکسازد  یمسلط نم چنان را بر مؤمنان افرانک أ خداوند هک است
،  نیببرند بنابرا نیا از بآنھا را تمام و دولت تکو شو ساخته نک شهیو ر مستأصل یلک
 مؤمنان دولت املک یو نابود انتظار زوال به هک یمنافقان به است یپاسخ مهیرک هیآ

 خود ـ در ھنگام پندارخام ـ به هکردند ک یم یارکو ھم رو سازش فار از آنکبودند و با 
 ».بودند کمنایب شدن المی، از پا مؤمنان شدن نک شهیر

ۡ ٱإِنَّ ﴿ َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل ْ  �َذا َوُهَو َ�ِٰدُ�ُهمۡ  �َّ لَٰوةِ ٱ إَِ�  قَاُموٓا ْ ُكَساَ�ٰ  لصَّ قَاُموا
 ٓ َ ٱ ُكُرونَ َوَ� يَذۡ  �َّاَس ٱ ُءونَ يَُرا  .]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ

 یامعنیفر. ک داشتن و پنھان مانیا ارساختنکبا آش »نندک یم رنگیبا خدا ن منافقان«
 یتعال حق ، یمعن نیا به پسزنند.  یم رنگین أ خدا دوستان به : منافقان است نیا

با خود  یباز بیـ فر مؤمنان یبرا یداشتیگرام عنوان را ـ به با دوستانش یباز بیفر
مرا آزار داد،  دوست سکھر« : است آمده یقدس فیشر ثیدر حد هک رد، چنانک یمعرف

:  یعنی »زند یم رنگین آنان به خداوند هک آن و حال«». است مرا آزار داده گمان یب
ا بر یرا در دن آنان هک گونه نیند، بدک یرفتارم یا زننده رنگین چون با آنان خداوند متعال

 از تعرضشان  اموال خونھا و لهیوس نیبد گذارد تا یوا م اسالم تظاھر به حال ھمان
 اسفل ک، در رنگشانیو دربرابر ن ردهک محول آخرت یسرا را به بماند و عذابشان مصون

بر  سالتکزند، با ینماز برخ یسو به منافقان و چون« گرداند یم گاھشانیرا جا از دوزخ

 به و گرانبارند، نه ، دلمرده سلک،  اھلک هکخوانند  ینمازم یدرحال پس »زندیخ یم
ار و ک اندنیا: نمایر »نندک یا میر با مردم«و  کمنایب یعذاب از دوارند و نهیام یثواب

از امر  یرویمنظور پ به ، نه است مردم به دادن شیمنظور نما به بایو ز دهیپسند یرفتار
او را  مردم هک یینماز را در جا سکھر: « است آمده فیشر ثی. درحدأ  خدا

از سر  یرا سرسر ند، آنیب یاو را نم یسک هک وبخواند، اما در خلوتیکنند، نیب یم
و «». است روا داشته اھانتأل  بر پروردگار آن به هک است ینیتوھ نیبگذراند، ا
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 منافقان رایز کیخوانند مگر اند ی: نماز نم یعنی » کیرا جز اند للها« منافقان »نندک یادنمی
 را به أ خدا : منافقان است نیا یا معنیخوانند.  ینماز نم مردم دگانیاصال دور از د

 ھم کر اندکذ نیند و اگر ایگو یر نمکو نادر ـ ذ کطور اند ـ جز به لیو تھل حیتسب
 . ستین خالصانه ھم نیا یار بود، ولیا بسبود؛ قطع أ خدا یبرا خالصانه

 فرمودند: نماز منافق در وصف ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیدر حد
 : منتظر آفتاب است نماز منافق نی، ا است نماز منافق نی، ا است نماز منافق نیا«
، )بود غروب در شرف یعنی( قرار گرفت طانیش دو شاخ انیدر م آفتاب ماند تا چون یم

». ندک ینم ادی کیرا جز اند أ خدا زند و در آن یچھار منقار م زد، پسیخ یبرم
نماز عشاء و نماز  نمازھا برمنافقان نیتر نیسنگ: « است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن

دو  نیا ا به، حتم است یپاداش دو نماز چه نیدر ا هکدانستند  یو اگر آنھا م بامداد است
 ...». شیخو مکزانو و ش یبر رو یعنیز ـ یخ نهیس حالت آمدند، ھرچند به ینماز م

َذبۡ ﴿  ُؤَ�ٓءِ  إَِ�ٰ  َ�ٓ  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َذ�ِ�َ مُّ �  إَِ�ٰ  َوَ�ٓ  َ�ٰٓ ُؤَ�ٓءِ ُ ٱ يُۡضلِلِ  َوَمن َ�ٰٓ  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ
 .]١٤٣[النساء:  ﴾١٤٣َسبِيٗ� 

 انکمشر و مؤمنان انیم شیار خوکدر  : منافقان یعنی »مترددند و آن نیا انیدر م«
فر ک صراحتا به آورند و نه یم خالصانه یمانیا اند، نه ، متردد و دودل مانیفر و اک انیو م

را  قیخوار سازد و توف أ را خداوند هک: ھر یعنی »ندک را خدا گمراه هکو ھر«وندند یپ یم
 حق او را به هک ی: راھ یعنی » افتی ینخواھاو  یبرا یھرگز راھ پس«د ینما سلب یاز و

 چیو ھ است یاو ھر روز در راھ هکبل افت؛ی ینخواھ یراھ چیاو ھ یا اصال برایبرساند، 
 ندارد. یو استقرار ثبات

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا وۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَءاَمُنوا

َ
ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ِ�َآءَ أ ن  ُمۡؤمِنَِ�ۚ ل

َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
�

 ۡ�َ ْ ِ  َعلُوا بِيًنا ُسۡلَ�ٰٗنا َعلَۡيُ�مۡ  ِ�َّ  .]١٤٤[النساء:  ﴾١٤٤مُّ
 شیخو انیکو نزد را از خواص افرانک:  یعنی »دیرینگ را دوست افرانک ! مؤمنان یا«

»  مؤمنان« از برادرانتان » یبجا«د یبرقرار نساز یدوست رابطه د و با آنانینگردان
 » روشن یحجت خود یخداوند برا شگاهید در پیخواھ یا میآ«ردند ک نیچن منافقان هک چنان

،  افرانکبا  یو دوست مواالت یعنی،  حجت نیا سبب شما را به هک »دیقرار دھ«آور  و الزام
 . است حجت یمعنا جا به ھمه درقرآن» سلطان«د: یگو یم ب عباس ند؟ ابنک عذاب

ۡ ٱإِنَّ ﴿  رۡ ٱِ�  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل  ٱ كِ �َّ
َ
 .]١٤٥[النساء:  ﴾١٤٥نَِصً�ا َولَن َ�َِد لَُهمۡ  �َّارِ ٱِمَن  ۡسَفلِ ۡ�
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 آنچه و به است و طبقه پله نی: فروتر کدر »اند جھنم اسفل کدر در منافقان نهیھرآ«
» کدر«رود و  یم ارک به یدر بلند : درجه یعنیشود.  یم گفته» درج«در باال قرار دارد، 

 نیدر فروتر منافق و است طبقه ھفت یدارا دوزخ هک است شده تی. روا ینییدر پا
 ینخواھ یاوری چیھ آنان یو ھرگز برا«شود، قرار دارد  یم دهینام» هیھاو« هک آن طبقه

 منافقان«د: یگو یم س مسعود بنلله عبدا دھد. نجاتشان اسفل کدر نیاز ا هک » افتی
 عذاب تر بودن سخت لیدل». دارندقرا  ازآتش یا سربسته یدر صندوقھا اسفل کدر در
 : هک است نیافر اکاز  منافق
 جابیا عدالت ، پس است مانده امان در ر مسلمانانیا از شمشیدر دن منافق -۱

 دھد. را بازپس آن تاوان در آخرت هککند  می
 را ھم نیو مسلم ، اسالم افر استکفر خود ھمانند کدر  منافق هک نیبرا عالوه -۲

 . است شخند گرفتهیر به
 . ار استیاو بس یھا یگر ھا و فتنه د و غائلهیشد فر منافقک -۳

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ۡص  �َّ
َ
ْ َوأ ْ تَابُوا ْ �ۡ َوٱ لَُحوا ِ  َتَصُموا ِ ٱب خۡ  �َّ

َ
ْ َوأ ِ  دِيَنُهمۡ  لَُصوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ِ�َّ

ُ
 َمعَ  فَأ

ۡ ٱ ُ ٱ يُۡؤتِ  َف وََسوۡ  ُمۡؤِمنَِ�ۖ ل ۡ ٱ �َّ جۡ  ُمۡؤِمنِ�َ ل
َ
 .]١٤٦[النساء:  ﴾١٤٦َعِظيٗما ًراأ

از  را با نفاق آنچه »نمودند و اصالح« شیخو از نفاق» ردندک توبه هک یسانکمگر «
؛ یتعال حق به زدن چنگ »زدند خدا چنگ و به«بودند  فاسد ساخته شیخو احوال

 »دندیگردان خالص خدا یخود را برا نیو د« است یو یھا وعده او و اعتماد به به کتمس
 امکدر اح »مؤمنانند ، ھمراه گروه آن پس«نگردد  آلوده یر ویغ اطاعت به هک یطور به
 انی، ب است داده وعده مؤمنان نیا به هکرا  آنچه خداوند متعال . سپس ا و آخرتیدن

د یبا پس »بخشد یم یبزرگ پاداش مؤمنان به یزود و خداوند به«د: یفرما یم نموده
 و صالح خلوص راه به هک یسانک یبرارا یبشتابند ز و اصالح توبه یسو به منافقان

 . است پاداش نیز مانند ایگردند، ن یبرم

ا َ�فۡ ﴿  ُ ٱ َعُل مَّ ُ ٱ َوَ�نَ  َوَءاَمنتُمۚۡ  َشَكۡرُ�مۡ  إِن بَِعَذابُِ�مۡ  �َّ  ﴾١٤٧اَشاكًِرا َعلِيمٗ  �َّ
 .]١٤٧[النساء: 

 بدون ؟»ندک شما چه خواھد با عذاب ید، خدا میآور مانید و اینکر کاگر ش«
 عذاب هک د، چنانیافزا ینم یتعال و اقتدار حق کبر مل یزیشما چ نمودن دعذابیترد
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 أ د، خدایباش رگزار و مؤمنکاگر ش اھد، پسک ینم یو کو مل از قدرت یزیشما چ ردنکن
 برد؟ یم یمنفعت شما چه نمودن از عذاب

 است شده شکشیپ منافقان ز بهیآم لطف ی، دعوت عبارت نیدر ا هک مینک یم مالحظه
در آغاز  عاقل شخص راید زیگردان مقدم مانیا ر را برکش یتعال ند. حقینما تا خود را اصالح

ر و کش گاه نگرد آن یقراردارد، م یھست یایو دن یدر وجود و هک یبزرگھای  نعمت به
د، یانجام منعم شناخت به شیھا نگرش د و چونینما یخود م منعم میرا تقد یمبھم سپاس

و خدا « است یرگزار وکش وستهیگر پید گاه آن آورد، یم مانیا منعم به هک نجاستیدر ا
 و در قبال آنھاست در برابر طاعت بندگانش قدردان : یعنی » ر داناستیرپذکش ھمواره

 رد.یپذ یم شانیرا از ا دھد و آن یم یمیعظ اجر شانیا به شانیرگزارکش

ُ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ﴿  ِ  ۡهرَ �َۡ ٱ �َّ وٓ ٱب ُ ٱ َوَ�نَ  إِ�َّ َمن ُظلِمَۚ  َقۡولِ لۡ ٱِمَن  ءِ لسُّ  ﴾١٤٨َسِميًعا َعلِيًما �َّ
 .]١٤٨[النساء: 

 بلند صدا و دنیشکمانند داد »ندارد را دوست یبدزبان به برداشتن خداوند بانگ«
 نسبت شده داده دشنام شخص به هک اگر آنچه ی، حت و دشنام در فحش ردنک
 موردکه  کسی : یعنی »باشد رفته بر او ستمکه  کسی مگر از«ز باشد؛ ین حیدھند، صح یم

 ستم بر من ید: فالنیشد وبگوکبردارد، داد ب بانگ هکرا دارد  حق نی، ا قرار گرفته ستم
ند. در ک نیستمگر خود را نفر تواند یم مظلوم هک است نیگر: مراد اید یقول رد. بهک

 چیھ أ او و خداوند انیم را دریز دیزیبپرھ مظلوم یاز دعا: « است آمده فیشر ثیحد
 بر من فالن«د: یند و بگوک تیاکش تواند از ظالم یم مظلوم نیھمچن». ستین یحجاب
رد، یگ یقرار م موردستمکه  کسی یلذا برا ».است یستمگر شخص ا فالنیرد، ک ستم

باشد.  دھنده او بد و آزار یبرا هکآورد  زبان را بر یسخن ستمگرش هیتا عل ز استیجا
 شیخو یبدھ پرداخت به هک یارکبدھ ییجو وبھانه تعلل: « است آمده فیشر ثیدر حد

 یو یو آبرو حرمت ردنک مالیو پا مجازات رواشدن و موجب است ، ظلم قادر است
خود  ، از حق ظالم هیعل یبد به ادزدنیدر فر هک ستیز نیجا مظلوم یاما برا». گردد یم

داد و  » داناست یو خداوند شنوا«رود  یشمار م به رد، تجاوزگرک نیاگر چن هکند کتجاوز 
 داند. یرا م ظالم شنود و ظلم یم را اد مظلومیفر

 د:یفرما یو م ختهیو عفو برانگ گذشت را به بندگانش یتعال حق گاه آن

ْ إِن ُ�بۡ ﴿ ا ُدوا وۡ  َخۡ�ً
َ
وۡ  ُ�ُۡفوهُ  أ

َ
ْ  أ َ ٱ فَإِنَّ  ُسوٓءٖ  َعن َ�ۡعُفوا  ﴾١٤٩قَِديًرا �َ�َن َ�ُفوّٗ  �َّ

 .]١٤٩[النساء: 
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 یپنھان ایارا کرا آش یری: اگر خ یعنی» دیدار ا پنھانشید، ینکار کرا آش یریاگر خ«
 دل را به و اصال آن »دینکعفو «شود  یشما م در حق هک » یا یا از بدی«؛ دیدھ انجام

 از آنان گرفتن برانتقام است »توانا«و  از بندگانش » است نندهکخدا عفو نهیھرآ«د یرینگ
 هک یا ییتوانا نیاو درع راید زینکاقتدا  سبحان یخدا : به یعنیاند.  ردهک آنچه یسزا به

 شخص هک یدر موارد یحت عفو و گذشت وهیش پسکند  می گذرد و عفو یدارد، درم
 هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر ثی. در حد ز باشد، بھتر استین جانب به حق

 هک است یسکبر  دھنده دشنام شخص دو تیبار مسؤول«فرمودند:  ص خدا رسول
 ثیدر حد نیھمچن». از حد درنگذرد مظلوم هک گاه تا آنکند  می دادن دشنام به شروع

در برابر عفو جز  أ نشد و خداوند مک دادن ازصدقه یمال چیھ: « است آمده فیشر
 را رفعت یو یتعال ند، حقک تواضع أ خدا یرضا یبراھرکس  فزود وین عزت

در  یول قادر است شیخو حق گرفتن بهکه  کسی یاز سو عفو و گذشت پس». دھد یم
 شیخو حق از گرفتنکه  کسی اما گذارد، بھتر است یوا م أ خدا را به آن حال نیع

 ندارد. یارزش ھم یو عفو و گذشت ، است ناتوان
 یایقضا ، از زبان داشت و نگه عفو و گذشت هکدارند  امر داللت نیبر ا هیدو آ نیا

 باشد. یم مانیا  دربارهالک اتیآ اقیرا سیز است مانیا در موضوع یاساس

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِ بِٱ ُفُرونَ يَ�ۡ  �َّ ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  �َّ
َ
ِ ٱ َوُ�رِ�ُدوَن أ َو�َُقولُوَن  ۦَورُُسلِهِ  �َّ

ن َوُ�رِ�ُدونَ  بَِبۡعٖض  ُفرُ نَ�ۡ وَ  بَِبۡعٖض  ِمنُ نُؤۡ 
َ
ْ  أ  .]١٥٠[النساء:  ﴾١٥٠َسبِيً�  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َ�تَِّخُذوا

 ، در واقع امبرانیاز پ یبرخ فر بهک »ورزند یفر مک امبرانشیخدا و پ به هک یسانک«
 او امبرانیخدا و پ انیخواھند م یو م«باشد  یم امبرانشیپ تمام و به أ خدا فر بهک

 فرک شانیا ھمه ، به امبرانیاز پ یبرخ فر بهک سبب : آنھا به یعنی »اندازند ییجدا
 در نیا دارند پس مانیا أ خداوند به هکھستند  یمدع حال نیدر ع یاند ول دهیورز

 مانیا یبعض ند: بهیگو یو م« امبرانشیپ انیخدا و م انیم است افگندن ییجدا واقع
 مانیا یموس حضرت به هکاند  انیھودی مراد از آنان » مینک یار مکرا ان یو بعض میدار

 به هکھستند  یمراد نصار نیدند. ھمچنیفر ورزک‡  و محمد یسیع حضرات و به آورده
 نیا انیخواھند م یو م« دندیفر ورزک ص محمد حضرت اما به آورده مانیا یسیع حضرت

را  نینابیب ینیفر، دکو  مانیا انیخواھند تا در م ی: م یعنی »نندکار یخود اخت یبرا یدو، راھ
 شود، برھانند. یم رشانیبانگیگر هک یرند تا خود را از حجتیبگ شیدر پ
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دشوار  افر بر آنانک نام تحمل هک است یسانکو رفتار  شهیاند نندهک ومکمح هیآ نیا
را  آن حرمت و نھند و حق ینم گردن مانیا الزامات تمام به حال نیدر ع ید ولیآ یم

 نند.ک ینم تید رعایبا هک چنان

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ۚ َحقّٗ  َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۡ�َتۡدنَا ا

َ
ِهيٗنا َعَذاٗبا لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ  .]١٥١[النساء:  ﴾١٥١مُّ

 یقیحق یفرکارند؛ یع و تمام املک شیفر خوکدر  : آنان یعنی »افرندک حق به آنان«
 ». میا ردهک بار آماده خفت یعذاب افرانک یو ما برا« یو واقع

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ْ  َولَمۡ  ۦَورُُسلِهِ  �َّ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرِقُوا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ّمِۡنُهمۡ  أ

ُ
 يُۡؤ�ِيِهمۡ  َسوَۡف  أ

ُجورَُهمۚۡ 
ُ
ُ ٱ َوَ�نَ  أ  .]١٥٢[النساء:  ﴾١٥٢رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  �َّ

 یگریبا د » از آنان دامک چیھ انیو م آورده مانیا امبرانشیخدا و پ به هک یسانکو «
 حضرت بعد از بعثت صفت نیدارند ـ و ا مانیآنھا ا یھمگ به هکبل »گذارند ینم فرق«

 هک است ص محمد امت نیرا ایز ستین فراھم شانیا روانیجز پ یسکدر  ص محمد
خداوند « هکاند  آنان ھم ! یدارد ـ آر مانیا یآسمان یھا تابک و تمام امبرانیپ تمام به
،  است گناھانشان آمرزنده » است مھربان را خواھد داد و خدا آمرزنده پاداششان یزود به

 . ا و آخرتیدر دن شانیا به است باشند؛ مھربان داشته یاگر گناھ
 تیتثب قاعده نیا هک گاه بود و آن مانیفر و اک موضوع از قواعد فھم یکی نیا

 مانیا ص خدا رسول به هکپردازد  یم یانیھودی یستمگر انیب به اتیآ اقیشد، س
 اوردند:ین

ۡهُل  لَُك  َٔ �َۡ� ﴿
َ
َِل َعلَيۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ن ُ�َ�ّ

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  كَِ�ٰٗبا ِهمۡ أ َما � لسَّ ْ  َ�َقدۡ  ءِ لُوا

َ
ۡ�َ�َ  ُموَ�ٰٓ  َس�

َ
 أ

ْ  َ�ٰلَِك  ِمن رِنَا َ�َقالُٓوا
َ
َ ٱ أ َخَذۡ�ُهمُ  َرةٗ َجهۡ  �َّ

َ
ٰعَِقةُ ٱ فَأ ْ ٱ ُ�مَّ  ِمهِمۚۡ بُِظلۡ  ل�َّ َُذوا  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  عِۡجَل لۡ ٱ �َّ

ٓ جَ  َما بِيٗنا ُسۡلَ�ٰٗنا ُموَ�ٰ  َوَءاتَۡيَنا َ�ٰلَِكۚ  َعن نَاَ�َعَفوۡ  ّيَِ�ُٰت ۡ�َ ٱ َءۡ�ُهمُ ا  .]١٥٣[النساء:  ﴾١٥٣مُّ
در  ». ینک نازلشان  برای از آسمان یتابک بارهیک هکخواھند  یاز تو م تابک اھل«

 دگانشانیخواستند تا در برابر د ص خدا از رسول انیھودی:  است آمده نزول سبب انیب
 ییراستگو لیدل هکرا  یا شده نوشته تابکخود  یادعا و بر صحت باال رفته آسمان به

 آنان انیم را به تورات بارهیک یموس هک فرود آورند چنان بر آنان بارهیکباشد،  شانیا
 بود، نه و لجاجت یعناد و سرسخت زهیانگ به درخواستشان نیا هک است یآورد. گفتن

را خواستند و  نیبزرگتر از ا یاز موس«:  ملعونان آناینکه  لیدل ، به ییجو قتیحق یاز رو
از  یآتش : یعنی » را فروگرفت آنان صاعقه پس بده ما نشان ارا بهکگفتند: خدا را آش
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عناد  یازرو هک » ظلمشان یسزا به« ساخت شانکفرود آمد و ھال برآنان آسمان
 أ خداوند ز ازیخود ن ÷  یموس ردند و گرنهک را مطرح یدرخواست نیچن یولجباز

 مانیا بود اما آنان و شوق مانیا یاز رو یو درخواست یرد ولکرا  درخواست نیھم
 تیرؤ هک یدرحال ساختند مشروط و معلق درخواست نیا تحقق خود را به آوردن

پروردگار در  تیرؤ امتناع امر، مستلزم نیا . البته است ا ممتنعیپروردگار در دن ینیع
 است آمده یمتواتر ثیاحاد تیرؤ نیا یحتم وقوع در بارهاینکه  لیدل به،  ستین آخرت

 بک، مرت ردهک استدالل امتیپروردگار در روزق تیرؤ بر امتناع هیآ نیبا ا هکھر پس
،  در آخرت پروردگار متعال تیرؤ درباره وارده ثی. و از احاد است شده یارکآش اشتباه

را  پروردگارتان شما در آخرت گمان یب« : است ص خدا رسول فیشر ثیحد نیا
 گر ازدحامید یکپروردگار بر  تیدر رؤ د،ینیب یرا م ماه نیا هک د چنانید دیخواھ

از  قبل ینماز هکد یتوانست یاگر م د پسیریگ ینم گر تنگید یکبر  ید و در جاینک ینم
 ».دینکار را بک نینشود، حتما ا از شما فوت آن غروب از قبل ید و نمازیخورش طلوع
 آنان یبرا ناتیب هک بعد از آن« أ بجز خدا ١»گرفتند پرستش را به گوساله سپس«

 پرستش را به دند، گوسالهیز دیرا ن ÷  یموس گانه نه معجزات هک : بعد از آن یعنی »آمد
 و از آن« استیدر شدن افتهکضا، عصا و شید بی ـ چون روشن : معجزات ناتیگرفتند. ب

و  فضل یـ از رو ھم شان یپرست و عناد و گوساله یلجباز از آن : یعنی » میدرگذشت ھم
 » روشن یسلطان یموس به و« مینداختیبرن کرا پا و آنان میـ درگذشت شیخو شیبخشا

 گر بود. اما آنانید یھا و نشانه ازمعجزات عبارت هک » میردکعطا «ار کآش ی: حجت یعنی
 دادند. ادامه شیعناد خوو  انحراف به ھم ، باز معجزات نیا با وجود ھمه

را  باشد، خصمش حجت یداراھرکس  راید زینام» سلطان«را » حجت« یتعال حق
 گرداند. یم وبکمقھور و من

ورَ ٱ فَۡوَ�ُهمُ  َناَوَرَ�عۡ ﴿ ْ دۡ ٱ لَُهمُ  َوقُۡلَنا بِِميَ�ٰقِِهمۡ  لطُّ دٗ  اَب ۡ�َ ٱ ُخلُوا ْ  َ�  لَُهمۡ  َوقُۡلَنا اُسجَّ  َ�ۡعُدوا
بۡ ٱ ِ�  َخذۡ  ِت لسَّ

َ
 .]١٥٤[النساء:  ﴾١٥٤َغلِيٗظا ّمِيَ�ًٰقا ِمۡنُهم نَاَوأ

:  هک است شده تیروا » میبرافراشت سرشان یباال مانشانیپ گرفتن یطور را برا وهکو «
زدند،  سرباز تورات امکاح به یبندیو پا ÷  یموس عتیشر ھود از قبولی قوم چون

                                                 
 »۸ـ  ۹۸ طه/«و  »۱۴۸ـ  ۱۵۳ اعراف/«، »۵۴ بقره/«ی ھا در سوره شان یپرست گوساله داستان -١

 . است شده انیب
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بر  یبانیھمانند سا وهک هکتا بدانجا  برافراشت سرشان یطور را بر باال وهکأل  یخدا
 دروازه : به یعنی »دییدرآ از در نانک : سجده میگفت آنان و به« قرارگرفت سرشان یباال

در  نید و ایباش فروانداخته را تانیسرھا هکد یوارد شو یدر حال المقدس تیشھر ب
 أ خدا فرمان را داد اما آنان المقدس تیب فتح اذن آنان بهأ  خداوند هکبود  یھنگام

ز ینجا نیوارد شھر شدند و در ا شانیمنگاھھاینش بر دنیخز ردند و درحالک را دگرگون
 آنان و به« است ختهیدر آم و مخالفت انیبا عص عتشانیطب هکدند، چرا یورز انیعص

 شان یشگیھم وهیش د اما بهینپرداز یار ماھکش به و »دینکتجاوز ن : در روز شنبه میگفت
 یمانیپ ھمان نیا » میگرفت مکمح یمانیپ و از آنان«ردند ک انیدند و عصیمخالفت ورز

 ص محمد حضرت : اوصاف هک نی، بر ا گرفت در تورات از آنان پروردگار متعال هک است
 ند.یننما را پنھان نند و آنک انی، ب است در تورات هکرا 

ِ ٱ َ�ِٰت � َوُ�ۡفرِهِم ّمِيَ�َٰقُهمۡ  ِضِهمفَبَِما َ�قۡ ﴿   ٱ لِِهمُ َوَ�تۡ  �َّ
َ
 َوقَۡولِِهمۡ  َحقّٖ  بَِغۡ�ِ  �بَِيآءَ ۡ�

ُ ٱ َطَبعَ  بَۡل  ُغۡلُفۚۢ� قُلُوُ�َنا  .]١٥٥[النساء:  ﴾١٥٥قَلِيٗ�  إِ�َّ  يُۡؤِمُنونَ  فََ�  بُِ�ۡفرِهِمۡ  َهاَعلَيۡ  �َّ
 برآنان هکرا  ییھا یزگکیپا برآنان میساخت حرام » شان ینکش مانیپ یسزا به پس«

 هک است یا یریگ جهینت ، ھمان ھا بر آنان یزگکیپا میتحر هک است یبود. گفتن حالل

ِينَ ٱ ّمِنَ  �ٖ فَبُِظلۡ ﴿): ۱۶۰( هیدر آ بحث بعد از ادامه  مطرح .]١٦٠[النساء:  ﴾َناَهاُدواْ َحرَّمۡ  �َّ
از  آنان ناحق شتارکخدا و  اتیآ به نسبت ارشانکو ان«:  است نیماجرا ا شود. و ادامه یم

و «بودند  شانیر ایو غ ھماالسالمیا علیرکو ز ییحی حضرات شدگان شتهک »ایانب

،  است غالف با دهیپوش یمعنا ، به اغلف : جمع غلف » است ما غلفھای  دل هک گفتارشان
 نه« مینک ینم فھم ، ییگو یتو م هکرا  رو آنچه نی، از ا است در پردهھایمان  دل : یعنی

،  آنان یسو از حق رشیپذ عدم پس » مھر زدهھایشان  دل بر فرشانک سبب خدا به هکبل
 بر اساس هکبل ستیدارند ـ ن اراده هک ییمعنا آن ـ بهھایشان  دل بودن درغالف سبب به

 »آورند ینم مانیا کاند ی، جزشمار جهینت و در« استھایشان  دل بر یتعال حق مھر زدن
 . است در آنان مانیا نبود ای یمک ، حق یندا به شان ییپاسخگو عدم ، سبب نیبنابرا

ٰ  َوقَۡولِِهمۡ  رِهِمۡ َو�ُِ�فۡ ﴿   .]١٥٦[النساء:  ﴾١٥٦َعِظيٗما ُ�ۡهَ�ًٰنا َمۡر�َمَ  َ�َ

 آن »زدند یبزرگ بھتان میمر به هک و سخنشان« ÷ حیمس به » فرشانک سبب و به«
 بود. ، نجار از صالحان وسفی نام به یزنا با شخص به ساختنش ، متھم سخن
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ۡ ٱ َ�َتۡلَنا إِنَّا لِِهمۡ َوقَوۡ ﴿  ِ ٱ رَُسوَل  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱِعيَ�  َمِسيحَ ل َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصَلُبوهُ  �َّ
ِينَ ٱ �نَّ  َوَ�ِٰ�ن ُشّبَِه لَُهمۚۡ  ْ خۡ ٱ �َّ  ّ�َِباعَ ٱ إِ�َّ  ِعۡل�ٍ  ِمنۡ  بِهِۦ لَُهم َما ّمِۡنهُۚ  �ِيهِ لَِ� َشّكٖ  َتلَُفوا

ۚ ٱ ّنِ ۢ  َ�َتلُوهُ َوَما  لظَّ  .]١٥٧[النساء:  ﴾١٥٧�يَقِيَن
 به انیھودی » میشتکرا  امبر خدای، پ میمر بن یسیع حیما مس هک شان گفته سبب و به«

 دیردند. شاکافتخار  یو قتل اند و به شتهکرا  ÷  یسیع هکردند کادعا  دروغ
را یز شخند بودیو رقصد استھزا  ز، بهین آنان یاز سو امبر خدایپ نام به یسیع ردنکادی
 اعتراف امبر استیپ ÷  یسیعاینکه  ھستند و به ÷  یسیع ر رسالتکھود منی

 زین ÷  یسیع شتنک یادعا به هکردند بلکتفا نکفر اک ، آنھا فقط به نینند. بنابراک ینم
 شانیادعا نیو ا »ردندکبر دار  شتند و نهکاو را  نه هک آن و حال«ردند ک یافتخار و شادمان

 یو ریبر غ ÷  یسیع : شبه یعنی »شد مشتبه امر بر آنان نیکول« ستین شیب یدروغ
 قتیحق از هک یشتند درحالک ÷  یسیع یجا را به یگرید سکشد و آنھا  افگنده

 نیا به »ردندک اختالف یسیع در باره هک یسانک گمان یو ب«بودند  کدر ش یو حال
 یسو به یو باال بردن هک یسانکاما  ! میشتکگفتند: او را  از آنان یبرخ هک بیترت

از آنجا  شان میان در اند: اختالف گفته ی. بعض میشتک! او را ن دند، گفتند: نهیرا د آسمان
 یانسان ـ از جھت للهاذباایـ الع یسیع گفتند: یھا از نصار ینسطور فرقه هکشد  یناش

ھا  یانکمل فرقه(الھوت) خود. و  ییخدا از جھت شد نه دهیشک(ناسوت) خود بر دار 
 انجام یو و الھوت در ناسوت و تمام مالک به حیمس دنیشک و بر دار شتنکگفتند: 

 دشانیو ترد کش نی، در ا یو در تردد و سردرگم »ندکش او در از حال«آنھا  . پس شده
ندارند، فقط  بدان یعلم چیو ھ«رند یو متح سرگردان شیخو جھل و در پا زده و دست

 هکندارند بل قاطع یعلم حیمس حال به : آنان یعنی »نندک یم یرویپ و گمان از حدس
 نیقی و او را به«و مترددند  رو مضطرب نیو از اکنند  می یرویپ فقط از گمانشان

 و موھوم کوکمش یامر هکبل ستین ینیقی در نزدشان یو شتنک : یعنی »اند شتهکن
 اند. شتهکنا او را نیقیا و : قطع است نیا یا معنی.  است

ُ ٱبَل رََّ�َعُه ﴿  ُ ٱ َوَ�نَ  هِ� إَِ�ۡ  �َّ  .]١٥٨[النساء:  ﴾١٥٨اَعزِ�ًزا َحِكيمٗ  �َّ

 در سوره آسمان به ÷  یسیع بردن باال انیب »خود باال برد یسو خدا او را به هکبل«
أل  یخدا هک گاه آن: « است آمده س عباس ابن تی. در روا گذشت» ۵۵ عمران/ آل«

بودند،  ونیحوار از تن دوازده هک ارانشی به ÷  یسیرد... عکرا  یسیع باالبردن اراده
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 شتهک میو بجا شده افگنده یدر و من تا شباھت از شما حاضر است یکدامک:  گفت
 باشد؟ پس من ھمراه (در بھشت) ام و مرتبه درجه نیار، در عک نیا پاداش شود و به

 گاه ار شد... آنک نیا و داوطلب برخاست شانیا نیتر وسال سن مکاز  یجوان تازه
بود،  خانه در آن هک یا از روزنه ÷  یسیشد و ع افگنده یدر و ÷  یسیع شباھت

 یو طلب خود داشتند، به را در محاصره خانه هک انیھودیشد.  دهیشکبر آسمان یسو به
». ختند...یآو بر دارش سپس رساندند، قتلش به را گرفته یو هیدرآمدند و شب خانه به
د، یالتجا نما آستانش به هکھرکس  و تواناست؛ پس غالب » است مکیو ح و خدا غالب«
 دھد و از جمله یم ا انجامیند یآفر یم هک آنچه است؛ در تمام متکماند، با ح ینم پناه یب

 .÷  یسیع در امر باالبردن

ۡهلِ  �ن ّمِنۡ ﴿ 
َ
 ِهمۡ يَُ�وُن َعلَيۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  َمۡوتِهِۦۖ  َل َ�بۡ  بِهِۦ ِمَنَّ إِ�َّ َ�ُؤۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ

 .]١٥٩[النساء:  ﴾١٥٩َشِهيٗدا
 »آورد یم مانیاو ا خود حتما به از مرگ شیپ هک ، مگر آن ستین یسک تابک و از اھل«

 یقول باشد. به آورده مانیا حیمس بهاینکه  رد، مگریم ینم یا یا نصرانی یھودی چی: ھ یعنی
ـ  ـ آخرالزمان یدر عصر و تابک اھل تماماینکه  رد مگریم ینم ÷  یسی: ع است نیا یمعن
 در زمان تابک از اھل ییھا : گروه است نیا یگر معنید یقول آورند. به یم مانیاو ا به

مراد؛  آورند. پس یم مانیاو ا ابند و بهی یدرم ، او را در آخرالزمان ÷  یسیع ختنیبرانگ
 ثیاحاد هک چنان است در آخرالزمان از آسمان فرودآمدنش ھنگامدر  یو به آوردن مانیا
 امت هکشود  یم . خاطر نشان است نیز ھمین راجح و قول شده نقل باره نیدر ا یادیز

 ص خدا دارند و از رسول اجماع در آخرالزمان از آسمان ÷  یسیع برفرودآمدن اسالم
 ١ است. وارد شده باره نیاثر در ا چھلشتر از یبش  رامک و از صحابه ثیشتر از ھفتاد حدیب

 د.یآ یاستنباط برم نیز ایھود نی یتابھاکاند و از  دهیعق نیز بر ھمین ینصار
 فرمودند: ص رمکا رسول هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیدر حد

ند، کش یرام بید، صلیآ یشما فرود م انیدر م عادل یمکحا عنوان به میفرزند مر«
خواند و  یفرام اسالم یسو را به مردم کند، می را وضع هیشد، جزک ی(دجال) را م کخو
 یدر رو گرداند... سپس یم کھال ـ را اسالم ـ بجز ملت ملل تمام یو در زمانأل  یخدا

                                                 
 ، است نموده فیتأل » حیالمس نزولی ف حیالتواتر الصر«:  نام بهی تابک،  باره نیدر ای نوکلی عبدالح -١

 ند.ک مراجعه تابک آن ، به است موضوع نیدر ا قیتحق خواھانکه  کسی
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رد و یم یم گاه آن کند، می یزندگ سال چھل یسیشود... و ع یبرپا م و تام عام تیامن نیزم
 » بر آنان« ÷  یسی: ع یعنی »او امتیو روز ق«». گزارند... یم جنازهنماز  یبر و مسلمانان

اند و  ردهک بیذکاو را ت هکدھد  یم ھود شھادتی هیعل » است گواه« تابک اھل : بر یعنی
گفتند: او  هکاند تا بدانجا  ردهکغلو و افراط  یدر و هکدھد  یم شھادت ینصار هیعل

اند،  آورده مانیاو ا ا بهقتیحق هک یسانک در حق ÷  یسیع نی. ھمچن خداست فرزند
 دھد. یم یگواھ

ِينَ ٱ ّمِنَ  �ٖ فَبُِظلۡ ﴿  ْ َحرَّمۡ  �َّ ِحلَّۡت  َطّيَِ�ٍٰت  َعلَۡيِهمۡ  َناَهاُدوا
ُ
هِمۡ  لَُهمۡ  أ  َسبِيلِ  َعن َو�َِصّدِ

ِ ٱ   .]١٦٠[النساء:  ﴾١٦٠�َكثِ�ٗ  �َّ
 میجرا از: عبارت بزرگ ستم نیا هک »سر زد انیھودیاز  هک یستم یسزا به پس«

ز ین »و« شد، برشمرده سابق اتیدر آ هک یاتیو جنا میجرا ، ھمان متعدد آنھاست
از  یریباجلوگ »خدا بازداشتند را از راه یاریبس« گرانیخود و د » آناناینکه  سبب به«
از  هک یمعروف گرگناھانیو د ‡ ایانب شتنکخدا،  تابک فی، تحرص محمد یرویپ

 بود، حرام حالل برآنان هکرا  یا زهکیپا یزھایچ«:  اسباب نیا ھمه به ! یسرزد. آر آنان
بر  محرمات نیا هک است نادرست پندارشان نیا پس یگرید سبب به نه » میردک
 . است بوده ز حرامین انشانینیشیپ

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿:  هیشد، در آ حرام بر آنان هکرا  یا زهکیپا یزھایچ سبحان یخدا َهاُدواْ  �َّ
 نکمم«د: یگو یر میثک . ابن است نموده انیب .]١٤٦[األنعام:  ﴾...ُظُفرٖ  ذِي ُ�َّ  َناَحرَّمۡ 
و  لیرا برتأو آنان خداوند متعال هک یمعن نیا باشد، به یقدر می، تحر میتحر نیا است
ردند تا بر خود ک را بر خود حرام حالل یزھایچ هک یطور به برگماشت تابشانک فیتحر

 حق یو از سو بوده یشرع می، تحر میتحر نیا هک است محتمل نیرند. ھمچنیبگ سخت
 یتعال حق فرموده نی: ا میبدان هک است نیا ھر حال؛ مھم باشد. به گرفته انجام یتعال

مۡ ﴿ ِحلَّۡت  َطّيَِ�ٍٰت  َعلَۡيِهمۡ  َناَحرَّ
ُ
 هک مینمود را حرام یا زهکیپا یزھایچ برآنان« .﴾لَُهمۡ  أ

) ۱۶۶( اتیآ تمام به یعنیخود؛  و مابعد ماقبل تمام به ، متعلق»بود شده حاللشان  برای
 ».باشد یم اتیآ نیا یبرا یا یریگ جهینت و بسان ) مربوط است۱۵۵تا (

خۡ ﴿
َ
ْ ٱ ِذهِمُ َوأ ْ  َوقَدۡ  لّرَِ�ٰوا ۡ�لِِهمۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا

َ
ۡمَ�َٰل  َوأ

َ
ِ  �َّاِس ٱ أ  ٱب

�ۡ  َ�ِٰطِل� لۡ
َ
 لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  تَۡدنَاَوأ

ِ�مٗ َعَذابً  ِمۡنُهمۡ 
َ
 .]١٦١[النساء:  ﴾١٦١اا أ
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 مردم ناروا مال بودند ـ و به شده ینھ از آن هک ـ با آن رباگرفتنشان سبب ز بهیو ن«
 را زهکیپا یزھایچ گرفتند؛ ما آن یم هک یحرام ر وجوهیو سا رشوه به » خوردنشان

،  ھم در آخرت » میا ردهک آماده کدردنا یعذاب افرانشانک یو ما برا« میساخت حرام برآنان
 ا.یدن عذاب عالوه به

ِٰ�ِن ﴿ ِٰسُخونَ ٱ�َّ ۡ َوٱ ُهمۡ ِمنۡ  عِۡلمِ لۡ ٱِ�  ل�َّ ٓ  ِمُنونَ يُؤۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 مِن أ

ۡ َوٱ َ�ۡبلَِكۚ  ۚ ٱ ُمقِيِم�َ ل لَٰوةَ ۡ ٱوَ  لصَّ َكٰوةَ ٱ ُمۡؤتُونَ ل ۡ ٱوَ  لزَّ ِ  ُمۡؤِمُنونَ ل ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ُ
 �َِك أ

جۡ  ِهمۡ َسُنۡؤ�ِي
َ
 .]١٦٢[النساء:  ﴾١٦٢َعِظيًما ًراأ

 بن ثعلبه ، سالم بن للهعبدا درباره مهیرک هید: آیگو یم نزول سبب انیر در بیثک ابن
 ورسالت در آمده اسالم به هکشد  د نازلیعب و اسدبن هیسع دبنی، اسد و ز هیسع

 ردند.ک قیرا تصد ص محمد حضرت
 در علم تابک از اھل قدمان و ثابت دارانی: پا یعنی » در علم آنان راسخان نیکل«

ا یمھاجر وانصار،  ا مؤمنانیاند،  تابک اھل ا مؤمنانی،  مراد از مؤمنان » و مؤمنان« تابک
 مانی، ا شده از تو نازل شیپ آنچه و به شده بر تو نازل آنچه به« نانیا ! ی. آر آنان یھمگ

 به یزود ، به نیوزبازپسخدا و ر به و مؤمنان دھندگان اتکو ز نمازگزاران دارند و بخصوص
 ».داد میخواھ بزرگ یپاداش شانیا

 ص محمد بر تابک و فرودآوردن یوح فرستادن هکدھد  یخبر م یتعال حق گاه آن
فرستاد؛  یوح ‡ امبرانیپ ریبر سا هک چنان خداوند متعال هکبل ستید نینوپد یامر
 فرستاد: تابکو  یز وحین ص حضرت آن به

 ﴿ ٓ ا ٓ  إِ�َّ وَۡحۡيَنا
َ
ٓ  إَِ�َۡك  أ ٓ  َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ِۦۚ  ِمنۢ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ َوٱ  نُوحٖ إَِ�ٰ  أ وۡ  َ�ۡعِده

َ
ٓ َوأ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  إَِ�ٰٓ  َحۡيَنا

 َوٱ َو�َۡعُقوَب  �ۡسَ�ٰقَ  �ۡسَ�ٰعِيَل 
َ
يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَيۡ  ۡسَباِط ۡ�

َ
 َ�َٰنۚ وَِعيَ�ٰ َو�

 .]١٦٣[النساء:  ﴾١٦٣�َزُ�ورٗ  دَ ۥَداوُ  اَوَءاتَۡينَ 
 » میفرستاد یز وحیتو ن ، به میفرستاد یبعد از او وح امبرانیو پ نوح به هک ما ھمچنان«
تو  و است ‡ نیشیپ یایار انبک، مانند  ار تو در امر رسالتک !ص محمد یا پس

 یامبریپ نیرا او اولیشد ز یادآوریمخصوصا  ÷  . از نوح یستین یا جدا بافته تافته
 د.یگرد مشروع یالھ نیقوان ر زبانشب هک است

 درباره مهیرک هیآ کند: می تیروا نزول سبب انیدر ب ب عباس از ابن اسحاق ابن
 أ خداوند گفتند: ص خدا رسول به هکشد  د نازلیز بن یعد ازجمله انیھودیاز  یجمع
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و  لیواسماع میابراھ یسو ز بهیو ن«.  است نفرستاده یوح سک چیھ به یاز موس پس

 یسو : به یعنی،  عقوبیاند از تبار لیاسباط: قبا » میفرستاد یو اسباط وح عقوبیو  اسحاق
 یسو به میفرستاد یوح زین »و«.  اعلم للهـ وا میفرستاد یوح لیقبا آن امبرانیپ
بر  شده نازل تابکزبور:  » میدیبخش داوود زبور و به مانیو سل ونسیو  وبیو ا یسیع«

در آنھا  هک است سوره صدوپنجاهیک یدارا زبور«د: یگو یم ی. قرطب است ÷ داوود
». و اندرز است متکآنھا ح ھمه هکبل نشده انیب و حرام و حالل امکاز اح یمکح

از أل  یخدا بارگاه به در آن هک ÷ از داوود یبرسخنان مشتمل است یمزمور: فصل
 ھم یخواند و گاھ یم یاری آنھا به هیرا عل أ خداوند کند، می یدادخواھ دشمنانش

 پردازد. یم ییھا موعظه به در آن

ُ ٱ َوَ�َّمَ  َعلَۡيَكۚ  َ�ۡقُصۡصُهمۡ  لَّمۡ  َورُُسٗ�  َ�ۡبُل  ِمن َعلَۡيَك  قََصۡصَ�ُٰهمۡ  قَدۡ  َورُُسٗ� ﴿  َّ� 
 .]١٦٤[النساء:  ﴾١٦٤لِيٗماُموَ�ٰ تَ�ۡ 

و  » میا خوانده تو را بر آنان داستان هک«را  یامبرانیپ می: فرستاد یعنی » یامبرانیو پ«
 قرآن یھا از سوره رآنیغ و در سوره نیدر ھم » نیاز ا شیپ« میا تو گفته را به اخبار آنان

را بر تو  آنان داستان هک یامبرانیو پ«اند  امبریپ وپنج ستیمجموعا ب شانیا هکـ 
 نرفته یرکاز آنھا ذ در قرآن رایز میا ردهکتو بازگو ن را به آنان و سرگذشت » میا نخوانده

.  یا و واسطه یانجیم یمجازا، ب قتا نهیحق » گفت سخن یارا با موسکو خداوند آش« است
 یداشتیو گرام فی، تشر گفتن سخن به ÷  یموس ساختن مخصوص هک است یگفتن

،  جھت نیباشد و بد یم سبحان یخدا بارگاه به قدر و منزلتش نشانه هک است یو یبرا
:  هک است آمده س ابوذر تیروا به فیشر ثی. درحد گرفت لقب» للها میلک« ÷  یموس

 چھار و ستیب و ؟ فرمودند: صد است ا چند تنیانب شمار هک دمیخدا پرس از رسول«
 یـ جمع تن زدهیس و صدیفرمودند: ساند؟  چند تن شانیا : رسوالن ھزار تن. گفتم

عبارتند از:  است ر شدهکذ در قرآن شانینامھا هک ییایانب« د:یگو یر میثک ابن». ارندیبس
،  وبی، ا وسفی،  عقوبی،  ، اسحق لی، لوط، اسماع می، ابراھ ھود، صالح ، ، نوح سی، ادر آدم
 ، یسی، ع ییحیا، یرک، ز سعی، ال اسی، ال مانی، داوود، سل ونسی،  ، ھارون یموس ، بیشع

 ».والسالم الصاله ھمیمحمد عل آنان و سرور ھمه فلکذوال

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� � ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱ َ�ۡعدَ  ُحجَّ َّ� 
 .]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥اَعزِ�ًزا َحِكيمٗ 
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 و عانیمط بودند به دھنده مژده »بودند دھنده میو ب دھنده مژده هک یامبرانیپ«
 یحجت را بر خداوند ، مردم امبرانیپ از فرستادن تا پس« ارانکگناھ بودند به دھنده میب

 یو عذر بھانه چی، ھ تا بعد از فرستادنشان میفرستاد خاطر آن را به : آنھا یعنی »نباشد
 آمده نیچن» ۱۳۴/ طه« در سوره مضمون نینماند. ھم یباق ییجو بھانه چیھ یبرا

 کش ی، ب میساخت ینابود م یعذاب را به ، آنان و معجزات اتیآ از آن شی: (و اگر پ است
خوار و زار  هک از آن شیتا پ ینفرستاد ما یسو به یبرامیچرا پ گفتند: پروردگارا! یم

 رانکمن : بر مجازات یعنی » است مکیز و حیعز و خدا«؟)  مینک یرویتو پ اتی، از آ میشو
. در  است متکح یدارا امبرانیپ ختنیو در برانگ و تواناست غالب ارشانکدر برابر ان

 چیھ«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س مسعود ابن تیروا به فیشر ثیحد
 یعلن ھا را ـ چه یو زشت ییایح یب جھت نی، بد ستیرتمندتر نیغ أ ازخداوند سک

شتر یرا ب شیو ستا مدح أ از خداوند سک چید و ھیگردان حرامـ  پنھان چه باشد
شتر یعذر را ب سک چیو ھ گفت شیرا ستا ، او خودش جھت نیندارد بد دوست

 دھنده میوب دھنده را مژده امبرانیاو پ هک است جھت نیندارد، بد دوست أ ازخداوند
 نماند. یباق ی، عذر ار حقکدر رد و ان سک چیھ یتا برا» فرستاد

 سبحان یخدا چون«د: یگو یم» القرآن ظالل یف«ر یدر تفس د قطبید سیشھ
 وعقل است ی، ابزار ناقص تیھدا سرمنزل به یو در رساندن انسان عقل هک دانست یم

و  متکح پس ا قاصر استیدن یدر زندگ انسان یبرا نیراست یو روش راه میاز ترس
را مورد  بفرستد و مردم مردم یسو را به امبرانیپ هکرد کاقتضا  نیچن یو رحمت
 ».و رسالت غیقرار ندھد مگر بعد از تبل یبازپرس

ِٰ�ِن ﴿ ُ ٱ�َّ ٓ  َهدُ �َشۡ  �َّ نَزَل  بَِما
َ
نَزَ�ُۥ إَِ�َۡكۖ  أ

َ
ۡ ٱوَ  ِمهِۦۖ بِعِلۡ  أ ِ بِٱ َوَ�َ�ٰ  َهُدونَۚ �َشۡ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل َّ� 

 .]١٦٦[النساء:  ﴾١٦٦َشِهيًدا

 هک است ردهک تیروا س عباس از ابن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب اسحاق ابن
 آنان به ص خدا آمدند، رسول ص خدا نزد رسول انیھودیاز  یفرمود: گروھ
 فرستاده من هکد یدان یم یخوب شما به هک دانم یم خوب خدا سوگند من فرمودند: به
و  علم یزیچ نیچن ر! ما بهیگفتند: خ« حضرت آن در جواب آنان یول ! خدا ھستم

گاھ بر تو  آنچه« تیحقان » خدا به نیکل«فرمود:  نازلأل  یخدا هکبود  نی! ا میندار یآ

 حق : چون یعنی » است ردهک نازل شیخو علم را به دھد و آن یم ی، گواھ است ردهک نازل
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،  را بر تو فرودآورده رو قرآن نیا ، از وداناست ، عالم رسالت یبرا بودنت ستهیشا به یتعال
 بندگان مصالح به هک یعلم سبب را به تابکا ی. اند بھره یب آناز  گرانید هک یعلم

 است نیفروفرستاد ا شیخو علم را به قرآن یتعال حقاینکه  لی، فرودآورد. دل داشت
 نکو ھرگز مم ا از آنھا قاصر استمطلق انسان علم هک است یامور رندهیدربرگ : قرآن هک
 نزول ا مخصوصا در زمانیـ  یبیامور غ آنھا برسد ـ مانند دانستن به یو علم هک ستین

و « ائناتک نیا یاز رازھا یاریبس برسد ـ چون آنھا به انسان علم هکنبود  نکمم قرآن

خدا  هک است یافکو « ص خدا رسول و رسالت نبوت به »دھند یم یز گواھین فرشتگان

 ندھند یگواھ گرانی، ھرچند د توست نبوت صحت لیدل هک بر معجزاتت »باشد گواه
و  است یافک تیبراأل  یخدا یرا گواھیز نباش نیفار اندوھگک بیذکبر ت پس

 . توست نبوت بر صحت یو قاطع روشن لیدال است تو داده به هک یمعجزات

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  واْ َعن َسبِيِل  �َّ ِ ٱَ�َفُرواْ َوَصدُّ ْ  قَدۡ  �َّ  .]١٦٧[النساء:  ﴾١٦٧بَعِيًدا َضَ�َٰ�ۢ  َضلُّوا
 را ، مردم است اسالم نید هک »خدا افر شدند و از راهک هک یسانک نهیھرآ«

را در  یو : اوصاف هک سخنشان نیو با ا ص محمد حضرت ار نبوتکبا ان »بازداشتند«
و داوود  ھارون در نسل نبوت هک است نیا میدان یم آنچه هکبل میابی ینم شیخو تابک

 شود؛ آنان ینم منسوخ ÷  یموس عتی: شر هک سخنشان نیو با ا باشد! یمنحصر م
 ز از راهیرا ن گرانیفر خود، دک عالوه را بهیز »اند افتاده یدور و دراز یگمراھ د بهیترد یب«

 اند. بازداشته حق

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ لَمۡ  �َّ ْ َوَظلَُموا ُ ٱ يَُ�نِ  َ�َفُروا إِ�َّ  ١٦٨َطرِ�ًقا ِ�َۡهِدَ�ُهمۡ  َوَ�  لَُهمۡ  فِرَ ِ�َغۡ  �َّ
بَٗد�ۚ َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ 

َ
ِ ٱَطرِ�َق َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �  .]١٦٩-١٦٨[النساء:  ﴾١٦٩�َِسٗ�� �َّ

ھا  کتاب و اتیار آکو ان سبحان یار وجود خداکبا ان »دندیفر ورزک هک یسانک نهیھرآ«
ردند بر ک ا ظلمی،  راست از راه گران؛ با بازداشتنشانید به» ردندک و ظلم« امبرانشیو پ

 خداوند بر آن« شیفر خوکردند بر خود؛ با ک ا ظلمی،  شانیا نبوت تمانک؛ با ص محمد

 »و«رند یفر بمکاستمرار ورزند و بر شیفر خوکبر  چنانچه »امرزدیرا ب آنان هک ستین
ر و رشد و یخ یدر راستا »ندک تیھدا یراھ به«را  آنان هک ستین خداوند برآن

در  یرو ادهیز داشتند و با هک یبد با انتخاب را آنانیز » جھنم مگر راه«؛ یرستگار
شود  یم آنان یبرا مونینام فرجام نیا موجب هکشدند  یاعمال بک، مرت شیخو شقاوت

 یانیپا چیھ هک یا یشگیھم یجاودانگ : به یعنی »مانند یم تا ابد در آن جاودانه هک«
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را یز » است بر خدا آسان« درجھنم آنان یابد ماندن : جاودانه یعنی »امر نیو ا«ندارد 
 . ستیدشوار ن سبحان یز بر خدایچ چیھ

 دانسته شیخو یازل علم بهأل  یخدا هک است ی، در مورد گروھ قبل هیو آ هیآ نیا
 رند.یم یفر مکبر  هکآورند بل ینم مانیا آنان هک است

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِ  لرَُّسوُل ٱ َجآَءُ�مُ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � ّ�ُِ�مۡ  قِّ �َۡ ٱب ْ  َٔ َ�  ِمن رَّ � اِمُنوا  �ن لَُّ�مۚۡ  َخۡ�ٗ
 ْ ِ  فَإِنَّ  تَۡ�ُفُروا َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َما ِ�َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَوَ�َن  �ِض� ۡ�  .]١٧٠[النساء:  ﴾١٧٠اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ

 پس است شما آورده یبرا پروردگارتان را از جانب قتیو حق امبر، حقیپ نیا ! مردم یا«
ر و یخ و به شما بھتر است یبرا آوردن مانی: ا یعنی » ر شماستیخ به هکد یاوریب مانیا

د یخواھد، با یرام انیعالم یخدا نیو راست حق نیدکه  کسی ، نیبنابرا شماست صالح
 فرتانک: اگر بر  یعنی »دیشو افرکو اگر « است ص محمد نین؛ فقط دید آن هکبداند 

که  کسی پس » خداست ، از آن است نیو زمھا  آسمان در آنچه«:  هکد ید، بدانیدار باشیپا
ز ین زشتتان دربرابر افعال ا بر مجازاتتانگر باشد، قطعید ائناتکشما و  نندهیآفر

متضرر  تان یفر و ناسپاسکو از  از بودهین یب مانتانیاو از شما و از ا و ھم تواناست
ورزند  یفر مکا یآورند  یم مانیا هک آنان به داناست » است مکیح یو خدا دانا«شود  ینم

 شود. ینم قائل یافر در جزا برابرکو  مؤمن انیم هکرو  است؛ از آن متکو با ح

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ْ َ� َ�غۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ْ  َوَ�  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا ۚ �َۡ ٱإِ�َّ  �َّ َما  قَّ ۡ ٱإِ�َّ  َمِسيحُ ل
ِ ٱ رَُسوُل  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱِعيَ�  لۡ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ  �َّ

َ
� ٓ ْ  َٔ َ�  ّمِۡنُهۖ  َوُروحٞ  َمۡر�َمَ  إَِ�ٰ  َقٮَٰها ِ بِٱ اِمُنوا  ۦۖ َورُُسلِهِ  �َّ

ۚ  َ� وَ  ْ ٱ َ�ُقولُواْ ثََ�َٰثٌة َما لَُّ�مۚۡ  �َخۡ�ٗ  نَتُهوا ُ ٱ إِ�َّ ۥٓ  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  �َّ ن يَُ�وَن َ�ُ  ُسۡبَ�َٰنُه
َ
ۘ  ۥأ ُۥ َوَ�ٞ َّ� 

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َما ِ�   ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِ  ِض� �ۡ� ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب  .]١٧١[النساء:  ﴾١٧١َو�ِيٗ�  �َّ

. مراد، غلو  از حد است غلو: افراط و درگذشتن »دینکخود غلو ن نیدر د ! تابک اھل یا«
 فیشر ثیگرفتند. درحد ییخدا او را به هکـ تا بدانجا  است ÷  یسیع درباره ینصار
 هک د چنانینکن مبالغه من شیو ستا در مدح«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده

 خدا ھستم بنده من هک ستین نیا را جزیردند زک مبالغه میمر بن یسیع درباره یصارن
 سیدر تقد ینصار افراط در مقابل». یو خدا و رسول د: محمد بندهییبگو پس

برخدا ـ  او ـ پناه به هکبدانجا  تا است یو به و اھانت یھود در دشمنیط ی، تفر÷ یسیع
 یاریامور بس دارد و شامل فراخ یغلو در هک است یدادند. گفتن یحرامزادگ نسبت

 »دییرا نگو بر الله جز حق« ! تابک اھل یا »و« رهیو غ تا عبادات د گرفتهیشود؛ از عقا یم
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 یسزاوار و هک آنچه و جز به یو یحسنا یا و اسمایعل صفات را جز به یتعال : حق یعنی
ر یھود گفتند: عزی هک د چنانیو فرزند قرار ندھ او زن یبرا د پسینکن وصف از حق است

در مورد  ییناروا یباورھا نیا چن. قطع پسر خداست حیگفتند: مس یو نصار پسر خداست
 میمر بن یسیـ ع حیمس هک ستین نیجز ا« است قتیو حق ، تجاوز از حق پروردگارسبحان

 است یامبریپ هکپروردگار بل و نه است سبحان یفرزند خدا او نه پس » امبر خداستیپ ـ
 حیمس هیتسم وجه درباره» العرب لسان« نامه منظور در لغت . ابن امبرانیر پیسا ھمچون

را با  و ابرص مهکا مارانیب ÷  یسیع : چون هک نیا ، ازجمله است ردهکاد ی چند وجه
 میشو یادآور میدند. ینام حیرا مسد؛ او یبخش یشفا م یالھ اذن آنھا به بدن ردنک مسح

را  آن هک اوست لمهک« حیمس »و« . است ار رفتهک به بار در قرآن ازدهی حیمس لمهک هک

 شیخو ینیوکن) تک( لمهکرا با  ÷  حیمس : پروردگار متعال یعنی » افگنده میمر یسو به
 عالم یھا اسیمق ر افراد بشر باید و مانند سایگرد یپدر، بشر واسطه یرد لذا او بکجاد یا

 تیھدا لهیرا او وسیز خداست لمهک ÷  یسی: ع هک است نیا مراد اینشد.  دهیآفر اسباب
 » است للها از جانب یو روح«رند یگ یقرار م تیھدا لهیوس لماتک هک رد چنانیگ یقرار م

 به بدمد و او بعد از آن میمر راھنیپ بانیرا فرستاد تا بر گر ÷  لیجبرئ یتعال را حقیز
 باردار شد.أ  للها اذن

 هک چنان است فیو تشر میرکت ینجا، برایدر ا أ للها یسو به روح دادن نسبت

ِ ٱنَاقَُة  َ�ِٰذهِۦ﴿ هیدر آ یتعال حق یسو به تیو ب ناقه اضافت  : هی، و آ .]٧٣[األعراف:  ﴾�َّ

آ�ِفِ�َ  بَۡيِ�َ  َوَطّهِرۡ ﴿  تمام وگرنه است ناقه و تیب فیو تشر میرکت یبرا .]٢٦[الحج:  ﴾لِلطَّ
را یشد؛ ز دهی(روح) نام حی. مس است یتعال حق دهیھا آفر خانه شترھا و تمام ، تمام ارواح
 أ للها اذن ز بهیرا ن دالن رد و مردهک یم را زنده و جان جسم مردگانأ  للها اذن او به

 مانیا امبرانشیپ خداوند و به پس«د یبخش یم اتیح حق نید اتبخشیبا انوار ح
،  را نزاده یسک هک است یا گانهی یخدا یتعال حقاینکه  د بهیآور مانی: ا یعنی »دیاوریب

 امبرانشیپاینکه  د بهیآور مانیو ا ستین یو یھمتا سک چیو ھ نشده زاده یسکاز 
د ییغلو و افراط نما چنان آنان در مورد د و نهینک شان تکذیب نه ند پسیراستگو یھمگ

و  با مذاھب ینصار »اند سه معبودان دییو نگو«د ینیبرگز ییخدا از آنھا را به یبرخ هک
 اند. البته القول ) متفقیپرست گانه (سه تیتثل بر یدارند، ھمگ هک یگون گونه یھا فرقه

جوھر «را  سبحان یخدا آنان هک گونه نی، بد است گانه سه میاز (ثالثه)، اقان مرادشان
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و تشخص)  (اصل اقنوم سه یدارا هکشناسند  یم ینفس به موجود قائم یعنی» واحد
» اب« به ثالثه میاز اقان هکشود  ی. و بسا م علم و اقنوم اتیح وجود، اقنوم ، اقنوم است

 یخدا ، گانه سه از معبودان مرادشان نیھمچن کنند. می ریتعب» القدس روح« و» ابن«و 
و  در گزافه ، شانیپندارھا نیدر ا ینصار هک ستین کی. ش است حیو مس می، مر سبحان

ر یخ به هک« ثیتثل باطل دهیعق » نید از ایستیبازا«اند.  درافتاده قیعم یو خبط ینادان
 للها هک ستین نیا جز«د ییآ ز بدریفرآمک دهیعق نیلذا از ا ستادنیبازا نیا » شماست

 او یبرا هک است از آن و منزه کپا« ستین یکیاو شر یو برا»  است گانهی یمعبود

:  هک یدرحال است یفرزند او یبرا ، آخر چگونه تمام یھیو تنز کیپا به »باشد یفرزند
 هک ھم یا فرزندی یکشر پس » اوست از آن است نیدر زم و آنچهھا  آسمان در آنچه«

و خداوند « اوست کھا و در قلمرو مل دهیآفر نیا ز از جملهید، نیاو قرار داد یبرا

 به یسک پس است را بسنده نیو زمھا  آسمان ارکر یاو تدب » است یافکرا  یارسازک
او  هکازمند گردد ین یفرزند د و لذا بهیایبرن یارک از عھده خودش هکاز دارد یفرزند ن

ازمندند یاو ن به و ھمه از استین یز بیچ از ھمه سبحان یخدا هک یحال د درینما یاریرا 
 ؟! است یفرزند یاو دارا چگونه پس

ۡ ٱ تَنِكَف لَّن �َسۡ ﴿  ن يَُ�وَن َ�بۡ  َمِسيحُ ل
َ
ِ  ٗداأ َّ ۡ ٱ َوَ�  ّ�ِ ۡ ٱ َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل ُ�ونَۚ ل َوَمن  ُمَقرَّ

.]١٧٢[النساء:  ﴾١٧٢َ�ِيٗعا إَِ�ۡهِ  فََسيَۡحُ�ُُهمۡ  تَۡكِ�ۡ َو�َسۡ  ِعَباَدتِهِۦ َ�نۡ  تَنِكۡف �َسۡ 

و  ننگ خدا یبندگاز  نه حی: مس یعنی »خدا باشد بندهاینکه  ھرگز ابا ندارد از حیمس«
 هک یبندگ خود را ازمقام پندارد و نه یم بیرا ع یتعال حق یبرا تیعبود دارد، نه نفرت
 یرامتکرا  یبندگ نیا حق او به هکشناسد بل یبرتر م است انسان یبرا مقام نیبلندتر
 لیخود در انج ینصار د، چنانچهیجو ینم برائت و ھرگز از آن خود دانسته یبرا بزرگ

 را پرستش رد و اوک یم یو زار خدا تضرع یسو به وستهیپ ÷  یسی: ع هکخوانند  یم
ابا  مقرب فرشتگان و نه«.  گانهی است یی: پروردگار معبود ما، خدا گفت ینمود و م یم

رد پندار  نیباشند. ا سبحان یخدا عیمط بندگاناینکه  ازکنند  می برکو ت »ورزند یم
، »انیروبک«،  مقرب . مراد از: فرشتگان است عرب قوم از فرشتگان و پرستندگان ینصار

و  لیائیکو م لیجبرئ برند، چون یسر م به عرش رامونیپ هکاند یفرشتگان یعنی
 قرار دارند. شانیا در طبقه هک یسانک: و  لیاسراف

ـ بھتر  شانیایانب یعنیبشر ـ  اند: خواص گفته بشر بر فرشتگان تیافضل علما در باب
...  لیو عزرائ لیائیکو م لیجبرئ چون ‡ شانیا رسوالن یعنی،  فرشتگان از خواص



 ۵۱۳ سوره نساء

مراد  هکبشر ـ  مؤمنان بشر بھترند و عوام مؤمنان از عوام فرشتگان ھستند اما خواص
 ابا داشته یتعال حق از پرستشھرکس  و«اند.  فرشتگان شانند ـ بھتر از عوامیا صالحان
 ، از عبادت شیخو یشمار بر و بزرگکت زهیانگ بهھرکس  : یعنی »بر بورزدکباشد و 

ر یو غ از اباآورندگان اعم »را آنان یخداوند ھمگ یزود به پس«سرباز زند  خداوند متعال
برابر  را درھرکس  ، شیخو عادالنه یو با حسابرس »آورد یگرد م شینزد خو«را  آنان

 دھد. یم مناسب ی، جزا عملش

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ُجورَُهمۡ  َ�ُيَوّفِيِهمۡ  ل�َّ

ُ
ا  فَۡضلِهِۦۖ  ّمِن َوَ�زِ�ُدُهم أ مَّ

َ
َوأ

ِينَ ٱ ْ سۡ ٱ �َّ ْ سۡ ٱوَ  تَنَكُفوا وا ُ�ُهمۡ  تَۡكَ�ُ ِ�ٗما َعَذابًا َ�ُيَعّذِ
َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�ُِدونَ  َوَ�  أ  َوَ�  اَوِ�ّٗ  �َّ

 .]١٧٣[النساء:  ﴾١٧٣��ٗ نَِص 
 مالک و تمام را به اند، پاداششان ردهک ستهیشا یارھاکو  آورده مانیا هک یسانکاما «

 بارکو است افکاستن هک یسانکبخشد و اما  یتر م افزون شانیا خود به دھد و از فضل یم
 یاوریار وی چیخود ھ یبرابر خداوند برا سازد و در یم دچارشان کدردنا یعذاب اند، به دهیورز
 . گذشت هیآ نیر ایر نظیتفس »ابندی ینم

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بُۡرَ�ٰنٞ  َجآَءُ�م قَدۡ  �َّاُس ٱ � ٓ  رَّ نَزۡ�َا

َ
بِيٗنا نُوٗر� إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ  ﴾١٧٤مُّ

 .]١٧٤[النساء: 
تابھاو کبا  » است آمده یبرھان پروردگارتان شما از جانب یبرا قتیدرحق ! مردم یا«

شما  یبرا هک ییو برھانھا و با معجزات شما فرستاده یسو به هک یامبرانیپ
و ما «.  است شبھه نندهک: دور عذر، و حجت برنده نیاز ب لی: دل . برھان است اندهینما
به  راید زیرا نور نام . قرآن است ھمانا قرآن هک » میردک نازل کتابنا یشما نور یسو به

نور  نیا شد پس توان ابیراھ ، تینور ھدا یفراخنا به یگمراھ از ظلمت آنوسیله 
گرداند  یم ارکو آش واضح تانیا را فرارویقضا سازد و ھمه یم شما را روشن راه کتابنا

 گذارد. ینم یباق یا یکیتار چیھ تانیھا و دلھا در برابر عقل هک یطور به

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ َّ�  ِ  ب

ْ ِ ٱَءاَمُنوا ْ �ۡ ٱوَ  �َّ  َوَ�ۡهِديِهمۡ  َوفَۡضلٖ  ّمِۡنهُ  رَۡ�َةٖ  ِ�  ِخلُُهمۡ فََسُيدۡ  ۦبِهِ  َتَصُموا
ۡسَتقِيٗما ِصَ�ٰٗطا إَِ�ۡهِ   .]١٧٥[النساء:  ﴾١٧٥مُّ

 ای، أ  للها آستان : به یعنی »زدند او چنگ آوردند و به مانیا للها به هک یسانکاما «
 یفضل و را در جوار رحمت آنان یزود به پس«زدند  ، چنگ است قرآن هک ادشدهینور  به

 تیھدا راست یراھ خود، به یسو را به شانیآورد و ا«در  بھشت »در شیخو جانباز 
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 اسالم به کتمس از: است عبارت راه نیا هک،  ستین یا یژک چیھ در آن هک یراھ »ندک
 آمده ص خدا رسول از س یعل تیروا به فیشر ثی. در حد انیاز اد رآنیغ کو تر

در  نیھمچن». اوست نیمت و حبل خداوند میصراط مستق قرآن«فرمودند:  هک است
گاه ! ھان«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س یعل تیروا به فیشر ثیحد  آ
 از آن خروج الله! راه ا رسولی:  خواھد داد. گفتم رخ ییھا فتنه یزود به هکد یباش

 ».خدا... تابکودند: ؟ فرم ستیھا چ فتنه

ُ ٱ قُلِ  َتۡفُتونََك �َسۡ ﴿  � لۡ ٱ ِ�  تِيُ�مۡ ُ�فۡ  �َّ ْ مۡ ٱإِِن  َكَ�ٰلَةِ ۥٓ  َوَ�ٞ  َ�ُۥ َس َهلََك لَيۡ  ُرٌؤا خۡ  َوَ�ُ
ُ
 تٞ أ

ٓ  َوُهوَ  تََرَكۚ  َما نِۡصُف  فَلََها ََّها يَُ�ن لَّمۡ  إِن يَرُِ�َها ۚ  ل ا  �ُّلَُثانِ ٱفَلَُهَما  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َ�َ�َتا فَإِن َوَ�ٞ ِممَّ
ْ �ن َ�نُوٓ  تََرَكۚ  ِ  رَِّجاٗ�  إِۡخَوةٗ  ا َكرِ  َسآءٗ َو�  ٱ َحّظِ  ِمۡثُل  فَلِ�َّ

ُ
�ۡ � ُ  نثَيَۡ�ِ ُ ٱيُبَّ�ِ ن لَُ�مۡ  �َّ

َ
ْۗ  أ  تَِضلُّوا

ُ َوٱ ۢ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ  .]١٧٦[النساء:  ﴾١٧٦َعلِيُم

 فرمود: هک است شده تیروا س للهعبدا از جابربن مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب
 یآب بر من گاه آمدند، آن ادتمیع به ص خدا رسول هک بودم رفته از ھوش یماریب من
ھستند،  »اللهک«فقط  من بران راثی: م گفتم شانیا و به آمدم ھوش دند، بهیپاش

 فرائض هیآ یتعال حق ھنگام نی؟ در ا است چگونه شانیا راثیم میتقس هکد ییبفرما
 رد.ک راث) را نازلی(م

 یفتو نیشما چن به اللهک بگو: خداوند درباره« اللهک درباره »طلبند یم یاز تو فتو«
 نیدر آغاز ا ر آنیندارد. تفس یپدر و فرزند هک است یسک:  اللهک »دھد یم

 نداشته یو فرزند«رد ی: بم یعنی »شود کھال یاگر مرد«.  ز گذشتین» ۱۲/ هیآ« سوره

 رعدمکذ شود. به یم اطالقھردو  بر پسر و دختر هک است کیفرزند: لفظ مشتر »باشد
ـ  معتبراست اللهکز در یوجود پدر ن عدم هک شد ـ با آن نجا بسندهیوجود فرزند در ا

 باشد پس داشته یخواھر« اللهکمرد  آن »و« اعلم لله. وا مکح نیا بودن خاطر روشن به

از پدر و  هک است یانیاع علما خواھر اجماع مراد از خواھر: به » اوست از آن هکتر نصف
،  اوست مقام ز قائمی) نی(عالت ینبود، خواھر پدر یانیو اگر خواھر اع است مادر شخص

 نی) از ھم۱۲( هیدر آ هک ـ چنان یمادر خواھر را سھمی) زیافی(اخ یخواھر مادر نه
 . است هکمترو مال ) قسمتیک ششم( ـ سدس گذشت سوره

) ی(عالت یا خواھر پدری)، یانی(اع یو مادر یپدر خواھران هکجمھور علما برآنند 
 یباق نبود، مال یبرادر روند و اگر با آنان یشمار م به ، عصبه یمتوف دخترانبا  ھمراه
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،  نیبرند بنابرا یم ارث به یمتوف با دختران بران) را ھمراه (سھم الفروض یاز ذو مانده
ز یخواھر ن و سھم هکتر دختر نصف خواھر بجا ماند، سھم یکدختر و  یک یاگر از متوف

 خواھر بجا ماند، سھم یکدختر پسر و یکدختر و  یک یو اگر از و است آن نصف
 ـ از راه است مال مانده یباق خواھر، و سھم دختر پسر، سدس و سھم دختر، نصف

 »برد یم برادر از او ارث آن«باشد  داشته یرد و برادریبم یاگر زن» و«.  بودن عصبه
 »باشد نداشته یفرزند زن هک یصورت در« برد یم ارث را به خواھرش هکتر : ھمه یعنی

برد.  یم ارث را به الفروض یاز ذو مانده یباق هکتر برادر، . ھمچنان ور استکمراد فرزند ذ
،  هکتر مانده یبرد و باق یرا م هکتر بجا ماند، شوھر نصف ی، شوھر و برادر مثال اگر از زن

 در مورد ھمه یلک مکح نیشود. ا یبرادر م از آن بیتعص قیطر به گر،ید نصف یعنی
برند و  یرا م هکمترو مال لکباشند،  نداشته یالفروض یاگر با خود ذو هک است عصبات

 برند یم ارث ، به الفروض یذو را بعد از سھم هکمترو مال مانده یباق شانی، ا رآنیدرغ
 » است تیم هکتر دوسوم آنان یبرا« شتر از دو تنیا بی »باشند دو تن اگر خواھران پس«

 راثیم اخوت از راه هک » و اگر آنان« گذشت هک باشد ـ چنان نداشته یفرزند تیاگر م
 پس«مختلط باشند  : برادر و خواھر باھم یعنی »برادر و خواھر باشند یگروھ«برند  یم

 بیتعص از راه هک هکاز تر درآنچه » است دو زن مانند سھم یسھم« از آنان »ھر مرد یبرا
 تا گمراه«را  امکر احیو سا» اللهک« راثیم مکح »ندک یم انیشما ب یخدا برا«رند یگ یم

و «د یآور رونیسر ب یگمراھ ی، از واد ینادان در ظلمت هکندارد  را دوستیز »دینشو
 انیشما در م یراثھایم نمودن میتقس به و ازجمله » داناست یزیھرچ خداوند به
 . اوست بالغه متکح یمقتضا هک یا و نمونه ستهیشا روش ، به برتان ارث بازماندگان
 چیھ ص خد فرمود: از رسول هک است آمده س عمر تیروا به فیشر ثیدر حد

اد یز از اصرار ص حضرت آن هکتا بدانجا  ردمکن سؤال اللهک مکشتر از حیرا ب یمکح
 هیمگر آ« زدند و فرمودند: ام نهیس به شیخو و با انگشت آمده ستوه به سؤال نیبر ا من
 حق«د: یگو یم یخطاب .؟»ندک ینم تیفاک تی، برا است نساء در آخر سوره هک ١فیص

 نساء است سوره اول هیآ را در زمستان؛ وآن یکیرد، ک نازل هیدو آ اللهک درباره یتعال
نساء  آخر سوره هیآ هک،  تابستان در یگریو دکند  می انیب اجمال را به اللهک مکح هک

». دندی: تابستان) نام فی(ص هیرا آ دوم هی(شتاء: زمستان) و آ هیرا آ اول هیآ پس است

                                                 
 . است شده نازل در تابستان هی کا هی: آ یعنی -١
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در مورد  ص خدا رسول اشک یا«فرمود:  هک است شده تیروا س از عمر ھمچنان
و  یینھا مکو ح میستادیا یبازم برابر آن در هکدادند  یم یما فرمان ر بهیز هیقض سه

ـ ۳.  اللهک راثیم مکـ ح۲جد (پدر بزرگ).  راثیم مکـ ح۱:  میگرفت یم از آن ینک صلهیف
 ».ربا یاز بابھا یباب



 
 
 

  مائده سوره 

 . است هی) آ۱۲۰( یو دارا است یمدن
 سوره ، است مائده داستان رندهیدربرگ هک آن سبب را به سوره نیا : هیتسم وجه

 .شود یم دهینامز ین» منقذه« و سوره» عقود« سوره نام دند. بهینام» مائده«
 تیروا ل . از عائشه است داستان و سه یعیتشر امکاح رندهیدربرگ مائده سوره

از  در آن هک آنچه شد پس نازل هک است یا سوره نیآخر مائده«فرمود:  هک است شده
». دیبشناس د؛ حرامیابی یم ازحرام در آن هک د و آنچهیبشمار د؛ حاللیابی یم حالل

در  یا منسوخه هیآ چی: ھ هک است نیا فوق از سخن ل عائشهاند: مراد  گفته یبعض
باشد  یم منسوخ در آن هیدو آ هک است برآن ب عباس ابن وجود ندارد. اما سوره نیا

 رد.ک میخواھ انیخود ب یدر جا هکـ 

روبرو  یمختلف با موضوعات سوره نیدر ا«د: یگو یم» القرآن ظالل یف«ر یتفس صاحب
 قرآن هک است یا گانهی سازد، ھدف یمربوط م ھم آنھا را به ھمه هک اما آنچه میشو یم
 وجودآوردن از: به است عبارت ھدف نی، ا است آمده آن ثمر رساندن به یبرا میرک

و  ینی، جھانب دهیعق ، بر اساس ژهیو یا جامعه ساختن رازهیو ش دولت ، برپاساختن امت
و  ، اصل تیمکو حا تی، ربوب تیدرالوھأل  یخدا یگانگی در آن هک مخصوص یساختار
 ارھا ویھا، مع ، نظامنامه یزندگ و رسم ، راه مؤمن انسان هک ی، خداوند است امور اساس

 ».رد...یگ یخود را فقط از او م یارزش یھاکمال

ِ ٱ �   لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ۡوفُوا

َ
� لۡ بِٱ أ ِحلَّۡت  ُعُقودِ

ُ
 ٱ بَِهيَمةُ  لَُ�م أ

َ
 َعلَۡيُ�مۡ  َ�ٰ إِ�َّ َما ُ�تۡ  نَۡ�ٰمِ ۡ�

يۡ ٱ ُ�ِّ�ِ  َ�ۡ�َ  نُتمۡ  دِ لصَّ
َ
ۗ  َوأ َ ٱ إِنَّ  ُحُرٌم  .]١[المائدة:  ﴾١يُرِ�دُ  َما ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

 به : او گفت آمد و به س مسعود بنلله نزد عبدا یشخص هک است نقل »مؤمنان یا«
ا ید: (یفرما یم خداوند متعال هک یدیشن چون«فرمود:  س مسعود ابن ! ده یاندرز من

 به یتعال حق هک است یریا خیرا یز فراده گوش خوب !) پس مؤمنان ی: اآمنوا نیھاالذیا
عقود وفا  به«!  مؤمنان یا ! یآر ».دینما یم ینھ از آن هک است یا شری کند، می امر آن
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و  امکاح یدر مورد اجرا أ خداوند هک است ییمانھایمراد از عقود: عھدھا و پ »دینک
ز ین شانیو ا دهیگردان الزم شان را بر ذمه مانھایپ و آن گرفته از بندگانش شیخو نیقوان

 و اطاعت میدیخود: (سمعنا واطعنا: شن سخن نیاند و با ا گرفته گردن آنھا را به
مانھا یپ عقدھا شامل نیا هک چناناند  متعھد شده آن ، به راتیاز تعب ا مانند آنی)،  میردک

،  شود، از جمله یز مینکنند  می گر استواریھمد انیدر م مؤمنان هک یو معاھدات
بود.  مانده یباق مردم انیدر م تیجاھل از دوران هک یو معامالت قراردادھا، معاھدات

 خلقشبا خدا و  هک ییعھدھا و قراردادھا : به است نیا مهیرک هیآ یاجمال یمعنا پس
بود،  تیدر جاھل هک یمانیو پ ھر حلف: « است آمده فیشر ثید. درحدینکد وفا یا بسته
 یگفتن». ستین یحلف فزود اما در اسالمین بر آن یگریز دیشتر چیب یمکمح جز اسالم
و  معاھدات آن ، به تیجاھل از دوران مانده بجا یمانھایپ به ردنکوفا هک است

باشد،  ر قرارداشتهیبر امور خ یاریو ھم تعاون در حوزه هکشود  یمحدود م ییھا مانیپ
 و تجاوز. بر گناه یمبتن یمانھا و قراردادھایپ نه

و  بر شتر و گاو هک است ی: اسم انعام »دهیگرد حالل انعام از قسم انیبر شما چارپا«
از  عبارت و آن »شد خواھد بر شما خوانده مشکح جز آنچه«شود  یم گوسفند اطالق

 در« است ردهک انیب سوره نی) از ھم۳( هیدر آ سبحان یخدا هک است یمحرمات
 مهی(بھ استثنا از جمله نیا »دیبشمار ، حالل احرام ار را در حالکد شینباکه  حالی

 در حال هک یوانی، جز ح دهیگرد ور حاللکمذ انی: برشما چارپا یعنی،  ) است االنعام
(در  محرم شخص یبرا آن از گوشت و خوردن کیار خشکرا شید زینک یار مکش احرام
باشد. مراد  یم حرام رآنیوغ بر محرم هکم ار حرمکش نی، ھمچن است ) حرام احرام حال

خداوند ھر «باشد.  بسته احرامھردو  ا بهی،  ا عمرهی،  حج به هک است یسک):  از (حرم

 است اعراب و رسوم با عادات مخالف هک یامکاز اح »دارد یبخواھد مقرر م هک یمکح
او چرا که  را دارد، یگذار و قانون ساختن وحرام ساختن حالل حق هک را فقط اوستیز

 . داناتر است شیخو بندگان مصالح ، به نیبنابرا پروردگار شماست

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َشَ�ٰٓ  �َّ ْ َ� ُ�ِلُّوا ِ ٱ �ِرَ َءاَمنُوا هۡ ٱَوَ�  �َّ ۡ ٱَوَ�  َرامَ �َۡ ٱ رَ لشَّ  َقَ�ٰٓ�ِدَ لۡ ٱَوَ�  َهۡديَ ل

ّ�ِهِمۡ  ّمِن فَۡضٗ�  تَُغونَ يَبۡ  َرامَ �َۡ ٱ ۡيَت ۡ�َ ٱ َءآّمِ�َ  َوَ�ٓ  ۚ  رَّ ْۚ ۡص فَٱ َحلَلۡتُمۡ  �ذَا َورِۡضَ�ٰٗنا  َ� وَ  َطاُدوا
ن قَۡو�ٍ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ 

َ
وُ�مۡ  أ ۡ ٱ َعنِ  َصدُّ ن َ�عۡ  َرامِ �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل

َ
ْۘ أ ْ َوَ�َعاَونُو تَُدوا ِ لۡ ٱ َ�َ  ا ّ�ِ 

ْ ٱوَ  ُعۡدَ�ِٰن� لۡ ٱوَ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]٢[المائدة:  ﴾٢عَِقاِب لۡ ٱَشِديُد  �َّ



 ۵۱۹ سوره مائده

 از یزیچ به ردنکوارد  با اخالل »دینکن حرمت کشعائر الله را ھت ! مؤمنان یا«
 خواھند به یم هک یسانک انیشعائر و م نیا انیم جاد مانعیا با ای،  حج کمناس

 شعائر: جمع آورند.به جای  را در آنھاأل  یخدا و عبادت آنھا پرداخته بزرگداشت
باشد اما مراد  شده قرار داده شعار و نشانه مثابه به هک است یزیاز ھر چ ؛ عبارت رهیشع

ر یو غ از صفا و مروه اعم ؛ حج اعمال نکاما حرمت تیو رعا نجا، پاسداشتیدر ا از آن
د ینکن حرمت کو ھت« است یالھ و مقدسات ضینجا: فرایا مراد از شعائر در ای.  است آن
،  القعده یاند از: ذ عبارت هکرا  حرام چھارگانه یماھھا : حرمت یعنی »را حرام ماه

از  گزاران و عمره انیحاج بازداشتن در آنھا و دنی، با جنگ و رجب ، محرم الحجه یذ
 د.ینشمار د و حاللینکنش ھم ، در الحراملله ا تیب

 یھا ماه را در افرانکو  انکبا مشر دنیجنگأل  یخدا هک است علما بر آن اجماع
 هیاز آ بخش نیا مک، ح نیبنابرا است دهیگردان ، حالل سال یھا از ماه ر آنیو غ حرام

 را انجام یاعمال حج یھا : در ماه است نیا هیآ یگر معنید یقول . اما به است منسوخ
ار کدر  ینسخ ر،یتفس نیگردد. بنابرا حج از انجام مردم بازداشتن سبب هکد یندھ

 است یا یقربان یمعن ، به هیھد : جمع یھد »را یھد«د ینک حرمت کھت »و نه«.  ستین
 یتعال حق اگوسفند. پسیا گاو، یاز شتر،  شود؛ اعم یاھدا م الحرام للها تیب به هک

مثال اینکه  نند، بهکن تیرا رعا ییاھدا واناتیح حرمتاینکه  ازکند  می یرا نھ مؤمنان
جاد یا مانع الحرام تیب به آن دنیرس انیو م هیھد انیا میرند، یبگ را از صاحبش آن
 عبارت و آن »اندازند یم قالده آن گردن در هکرا  آنچه«د ینک حرمت کھت »و نه«نند ک

نھند و  یبند م ، بر آنھا گردن الحرام تیب آنھا به یاھدا در ھنگام هک است یانیاز چھارپا
)، از  یدار) بر (ھد قالده یھا ی(قربان . عطف است غصب آنھا به آنھا، گرفتن حرمت کھت

 یقربان حرمت تیرعا به شتر مؤمنانیب منظور سفارش و به عام به خاص عطف باب
 ، سنت یقربان واناتیح گردن) بر  بند (قالده گردن نھادن هکشود  یم . خاطر نشان است
د: یگو یم مهیرک هیآ یر در معنیثک رد. ابنکرا ابقا  ز آنین اسالم هک است یمیابراھ

از  هیھد واناتی، ح لهیوس نید تا بدینکن کرا تر هیھد واناتیح برگردن قالده افگندن«
اند تا  دهیاھدا گرد عبهک آنھا به هکشود  امر شناخته نیز گردند و ایگر متماید انیچھارپا

 حرمت کھت »و نه«». بردارد ار دستک نیآنھا را دارد، از ا به قصد تعرض یسک اگر
 »طلبند یم را شیپروردگار خو یو خشنود فضل هکرا  الحرام تیب نندگانکقصد«د ینک
را از  شانیا هک یمعن نیا د، بهیدار ز نگهیرا ن الحرام تیب انیو راھ زائران : حرمت یعنی
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در  ا تجارتی،  آن میدرحر ونتکا سی،  ا عمرهی،  حج یمنظور ادا به الحرام تیب به رفتن
 فضل یای، جو تجارت منافع آوردن بدست و معاش شیدر گشا هک د، ھمانانینکن منع آن

ھستند.  یو یو رضا یخشنود یای، جو حج کمناس دادن و با انجام شیپروردگار خو
 . است ثوابا ی،  تجارت نجا:یدر ا مراد از فضل پس

و  حج خود، به نییبنا بر آ انک: مشر هکبود  نیا مهیرک هیآ نزول ، سبب یتیروا بنا به
 خواستند تا برآنھا حمله مسلمانان انیم نیردند، در اک یاھدا م یآمدند و قربان یم عمره

َهاَ�ٰٓ ﴿:  هیآ هکبود  برند، ھمان ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ِ ٱ �ِرَ َءاَمُنواْ َ� ُ�ِلُّواْ َشَ�ٰٓ  �َّ و تجاوز  شد نازل ﴾...�َّ

ْ  فََ� ﴿ : اش فرموده نیبا ا یتعال حق د. اما بعد از آنیگردان را حرام آنان به  َ�ۡقَرُ�وا
ۡ ٱ د یگر نبای، د سال نیبعد از ا انکمشر« .]٢٨[التوبة:  ﴾َ�َٰذا َ�ِمِهمۡ  دَ َ�عۡ  َرامَ �َۡ ٱ َمۡسِجدَ ل

:  است ردهک ر نقلیجر رد. ابنک منسوخ را مکح نی، ا».شوند یکنزد مسجدالحرام به
 بود ـ جواز دارد، نشده داده امان یو به ـ چنانچه کمشر قتل هک است بر آن اجماع

اگر  یند: حتیگو یباشد. علمام ردهک را ھم المقدس تیا بی الحرام تیقصد بھرچند 
 شتهکباشد،  ختهیآو را ھم حرم درختان ا پوستتمام شیخو یا بازوھای ، برگردن کمشر

بر  یجمع یباشد. ول نداشته مسلمانان یاز سو یا امانی مانیپ هک یشود، در صورت یم
و  حجاج مربوط به آن مکو ح است ماتکاز مح هکبل ستین منسوخ مهیرک هیآ هکآنند 

 »دینکار کش«د یتوان یم »د پسیآمد رونیخود ب احرام از و چون«باشد.  یم زوار مسلمان
. حرم نیاز سرزم رونیدر ب

 ص خدا : رسول گفت هک است شده تیروا نزول سبب انیدر ب س اسلم دبنیاز ز
 نیبازداشتند و ا حرم را از ورود به شانیا انکمشر هکبودند  هیبیدر حد ارانشانیبا 

 هک مشرق یاھال انکاز مشر ی، گروھ انیم نیو ناگوار بود، در ا ار سختیبس برمسلمانان
 مغتنم را موقع ص خدا رسول دند. اصحابیرس از راهرا داشتند،  عمره قصد انجام

 هک چنان میدار یبازم حرم را از ورود به نانیز ای، ما ن ماست نوبت کنیگفتند: ا شمرده
 سخت یتوز نهکی و البته«فرمود:  نازلأل  یخدا پس بازداشتند! ما را از آن ارانشانی

و  : بغض یعنی »وادارد یتعد را بهد شما یبازداشتند، نبا شما را از مسجدالحرام هک یگروھ
د شما را یبازداشتند ـ نبا مسجدالحرام شما را از هک آن سبب ـ به شما با آنان یدشمن

که  کسی برخورد با وهیش نیوتریکاند: ن گفته از سلف یوا دارد. برخ تجاوز برآنان به
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 یمورد و را در یتعال : تو حق هک است نی، ا ردهک یرا در مورد تو نافرمانأل  یخدا
 باشد. یز میبرانگ نیتحس هک است وهیش نیا به فقط تعامل . پس یبر فرمان

 از شما در ید برخی: با یعنی »دینک یارکگر ھمید یکبا  یزگاریو در بر و پرھ«
 است یریفراگ لمهکد. بر: یار باشکار و مددکگر ھمید ی، با برخ یزگاریو پرھ یارکویکن
البر : « فیشر ثیحد نیا . ھمچنان است ردهکر یرا تفس آن» بقره« در سوره» بر هیآ« هک

 اقیاز س». رد...یگ آرام آن به انسان روان هک است یزی...: بر چ النفس هیال ما اطمأنت
.  است یریگ ز از انتقامیو پرھ نجا، عفو وگذشتیمراد از (بر) در ا هکشود  یم دانسته هیآ

ر یار خکبر  هک یسک« . »فاعلهك �اخل ىلع ادلال«:  است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن

 و عدوان گر بر اثمید یکو با «. »ر استیار خک آن دھنده انجام ند، ھمچونک یم ییراھنما

.  و نارواست ستم به بر مردم ی: تعد ، و عدوانأ  خداوند ی: نافرمان اثم »دینکن یارکھم
را یگردد ز یم یبشر ال عملکاز اش لکش ھزاران شامل یالھ ینھ نیا هک است یگفتن

،  است یو بر و تقو یارکویکبر ن ا تعاونی؛  ستین خارج ا از دوحالغالب یروابط اجتماع
 انو معاون یتقو یب بر نافرمانان »خدا هکد یو از خدا پروا دار«و تجاوز  بر گناه ا تعاونی

 ».فر استکی سخت«وتجاوز  بر گناه

 میرک قرآن ، هیآ نیر از ایاخ جمله نیدر ا«د: یگو یم» القرآن معارف«ر یتفس صاحب
و  و فالح صالح و بوده عالم نظام لک روح هک یو اساس یاصول مسئله یک در باره

گر یدیکبا  یاریھم و تعاون مسأله ھمان هکدارد  یبستگ آن به انسان یو بقا یزندگ
 مسأله نیا به ییارو دانایھوش را ھر انسانیز است فرموده یا مانهکیح ، قضاوت است
فرد  چیو ھ دهیاستوارگرد یارکو ھم بر تعاون جھان املک انتظام هک است واقف

 شیخو یزندگ لوازم هیتھ قادر به ییتنھا به یا قدرتمندیا ثروتمند و یدانشمند، 
تا  گرفته گندم شتکخود از  نان هیتھ جھت ستیقادر ن باشد مثال انسان ینم

 یھا پارچه شدن تا درست پنبه شتکاز  لباس ردنک آماده ا جھتیو  از آن یریگ بھره
 د.ینما یط ییتنھا را به مراحل مورد نظر تمام

د یھزارھا وشا یاریھم به شیخو یاز زندگ یدر ھر قسمت انسان هک است نیمنظور ا
. با  است کیمت تعاون نیبر ا جھان لک را نظامی. ز ازمند استیگر نید صدھاھزار انسان

و  یاریھم به شیخو یویدن یتنھا در مورد زندگ نه شود، انسان یم معلوم تأمل کیاند
 بعد از آن یدر قبر وحت تا دفن مردن در مرحله هکدارد بل اجیاحت گرانید یھمبستگ

 . است محتاج بازماندگان ثواب صالیو ا مغفرت یدعا به
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 نظام جھان نیا یبرا شیخو املهک و قدرت بالغه متکاز ح شأنه خداوند جل
ثروتمند،  . مستمند را به است قرار داده یگرید را محتاج انسان، ھر  ساخته یمکمح

تاجر، معمار را  را به ی، مشتر یمشتر ارگر، تاجر را بهک به ارشک انجام ثروتمند را جھت
 اجیاحت نیھستند. اگر ا أ خداوند ازمند بهین آنان و ھمه ساخته آھنگر... محتاج به

را  یگریار دک یسک چه داشت یقرار م یاخالق یتنھا بر برتر بود و تعاون ینم یھمگان
 نیموجود در ا یاخالقھای  ارزش سرانجام مانند یوضع نیچن داد؟ عاقبت یم انجام

 صورت به یا یالملل نیا بی یدولت سازمان ار ازطرفک میتقس نیا شد. چنانچه یا میدن
 هک یالملل نیب یگر قانونھایھمانند د د امروزدر سراسر جھانیگرد یم مطرح قانون یک

و  قادر مطلق یالھ تنھا نظام نیا شد. پس یوبرو مر لکاند، با مش دچار چالش
را  گوناگون یارھاکآرزو و استعداد  مختلف مردمان در قلوب هک ما استکالح مکیح
 قرار دھند. از تعاون یا رهیزنج وهیش نیرا بر ا شیخو یمحورزندگ تا آنان د آوردهیپد

 انداختند او را در دلش لیم *** ساختند یارکرا بھر  یکیھر
داد و  یم ار انجامک میتقس مردم انیدر م یا دولتی یالملل نیب اداره یکاگر  ! یآر
 نیازچن یسک رد، چهک یغذا مقرر م هیتھ یرا برا ی، بعض یرسان آب یرا برا یگروھ

در و  ردهک کخود را تر شب خوش و خواب یمثال راحت هکرد ک یم اطاعت یدستورات
و  ردهک خلق یار خاصک انجام یرا برا یھر انسان یتعال للهباشد. ا ار مشغولک نیا

 و از آن بوده مشغول آن به یاجبار قانون تا بدون ردهکجاد یا امور را در قلبش آن رغبت
 د.ینما ارتزاق قیطر

 شیخو یزندگ لوازم قادر است پول یمقدار با مصرف انسان هک است نظم نیا جهینت
 منزل شده ساخته هیو اثاث شده دوخته و لباس پخته کد. مثال خوراینما فراھم یآسان را به

 یک داشت یوجود نم ینظم نیگردد. و اگر چن یم هیتھ یآسان به با پول آماده یھا و خانه
 نبود. گندم دانه یک هیتھ قادر به ثروتش تمام اردر با خرجیلیم انسان

 استفاده مورد ید و غذایباش شما در ھتل اگر هک است یخداوند نظام نیبر اثر ھم
از  آرد آن هکد بردیخواھ ید پیقرار دھ لیو تحل هیو تجز یمورد بررس را خوب شیخو
ز و یو م ، ظروف مختلف یاز جاھا هی، ادو ییاز جا ، گوشت ییاز جا آن ، روغن ییجا

 به هک یا و لقمه است مختلف یارگر و آشپز از شھرھاکگر، ید یشورھاکاز  یصندل
و  صدھا انسان تیار و فعالک جهیگردد نت یم بزاق ترشح رسد و سبب یشما م دھان

 باشد. یم وانیو ح ارخانهک
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 د ازینک یرا ط راه دو فرسخ یکید ید و بخواھییآ رونیب از خانه صبح چنانچه
 آن آھن هک ید در صورتینک یم استفاده شیار خوک جھت رهیو غ ا اتوبوسیو  یسکتا

 ییاز جا راننده کمکو  ییاز جا ا، رانندهیک، موتور از آمر از برمه ا، چوبیاسترالمثال از 
 ز در خدمتیناچ یمبلغ یبرا ھم جا و چرا آنکخدا از  خلق لیوسا ھمه نی، ا گر استید

 باشند؟ با را داشته یآمادگ نیتا چن ردهک و مجبورشان موظف ا دولتیشما ھستند، آ
طور  به أ خداوند هک است یالھ قانون یک نیا هک افتید یدر خواھ تأمل کیاند

 .١»است اجرا درآورده مرحله جاد و بهیاھا  دل در ینیوکت

ۡ ٱ َعلَۡيُ�مُ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َمۡيتَةُ ل هِلَّ  َوَمآ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ ۡ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ  ُمۡنَخنَِقةُ ل

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  َمۡوقُوذَةُ ل ٓ  �َِّطيَحةُ ٱوَ  ُمَ�َّدِيَةُ ل َ�َل  َوَما
َ
بُعُ ٱ أ يۡ  لسَّ ن  �ُُّصبِ ٱ َ�َ  ذُبِحَ  َوَما ُتمۡ إِ�َّ َما ذَكَّ

َ
َوأ

 َ ْ سۡ � ِ  تَۡقِسُموا  ٱب
َ
ۗ  َ�ٰلُِ�مۡ  َ�ِٰم� زۡ ۡ� ِينَ ٱيَ�َِس  وۡمَ ۡ�َ ٱ فِۡسٌق ْ مِن دِينُِ�مۡ  �َّ  َ�َۡشوُۡهمۡ  فََ�  َ�َفُروا

�ۡ  وۡمَ ۡ�َ ٱ َشۡوِن� خۡ َوٱ
َ
ۡ�َمۡمُت  ينَُ�مۡ دِ  لَُ�مۡ  َملُۡت أ

َ
 ۡسَ�ٰمَ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

ۚ دِينٗ  ثۡ�ٖ  ُمتََجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ ِ� َ�ۡ  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا ِ َ ٱ فَإِنَّ  ّ�ِ  .]٣[المائدة:  ﴾٣رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
 ـ یشرع ذبح خود ـ بدون هک یوانی: ح یعنی »مردار است شده بر شما حرام«

 رد.یم یم
بد، ک خون اما خوردن الیس ختهیر : خون یعنی »خون« است شده بر شما حرام »و«

 . است ماند، مباح یم یباق وانیح در عروق بعد از ذبح هک ی) و خون سپرز (طحال
 ینام آنچه« است شده بر شما حرام »و کخو گوشت« است شده بر شما حرام »و«

عمدا  أ خدا نام بردن هک یا مذبوحه علما درباره »باشند برده ذبحش ھنگام جز خدا به
» انعام« در سوره شانیآرا انیب هکنظر دارند،  باشد، اختالف شده کتر ا سھوا درآنی

 . ز گذشتین» بقره« ) سوره۱۷۳( هی، در آ شده ادی ر محرماتیخواھد آمد. تفس
ا ی،  وانیح خود براثر فعل »باشد مرده ردنک خفه به آنچه« است شده بر شما حرام »و«

ادآور یرد. یچد تا بمیبپ آن در گردن سمانیر المثل ی؛ ف از علل آن ریغ ا بهی،  یآدم براثر فعل
 خوردند. یرا م مرد آن یم ردند و چونک یم گوسفند را خفه تیجاھل اھل هک میشو یم

 ذبح هک آن یب »باشد مرده ا چوبی سنگ به آنچه« است شده بر شما حرام »و«
ار را با کش من !للها ا رسولی:  گفت س حاتم بن یعد هک است آمده فیشر ثیحدشود. در 

                                                 
 پور. نیحس وسفیمحمد  عالمه ـ ترجمه صیبا تلخ»  القرآن معارف«ر یاز تفس نقل به - ١



  تفسیر انوار القرآن  ۵۲۴

 یزد را با معراض ارکاگر ش«. فرمودند:  نمک یم ارشکو ش دھم یقرار م ھدف ١ معراض
 آن هک رد، بدانک اصابت نشانه را بخور و اگر با پھنا به ، آن فرو رفت ر در بدنشیو ت
منعقد  فیشر ثیحد نیا ز بر مفادیفقھا ن اجماع». را نخور آن پس ذ) استی(وق

 . است شده
باشد،  افتاده یچاھ مثال به »باشد افتاده یاز بلند آنچه« است شده بر شما حرام »و«

 باشد. مرده اثر آن و بر افتاده نییپا به یوھکا از ی
 بدون »باشد مرده یگرید وانیح زدن شاخ به آنچه« است شده بر شما حرام »و«
 خارج خون ھم از ذبحگاھش یو حت ردهک یاو را خون وانیح آن ھرچند شاخ،  ذبح
 باشد. شده
 هکرا  : آنچه یعنی »باشد خورده از آن درنده آنچه« است شده بر شما حرام »و«

 وانیح را بخورد و از آن ی، برخ دهیدر ، از ھم و گرگ ر و پلنگیش چون یشدارین درنده
 ردهک ذبح« ھا آفت نیبعد از ا هک »مگر آنچه«رد یبم ذبح ، بدون جراحت اثر آن بر

د و ھنوز در یباش ردهک یشرع ذبح موقع آنھا به از مردن قبل هکرا  : آنچه یعنی »دیباش
، از خود  ذبح ھنگام در هک یطور باشد به مانده یباق اتیح یھا آنھا آثار و نشانه

استثنا بر  نیا هک است یدھند؛ بر شما حاللند. گفتن نشان العمل سکو ع اضطراب
 وانی: ح را استثنا از (منخنقهیز آن بر ماقبل شود نه یم یجار و مابعد آن ردهک خفه وانیح

 . و احمد) است ی، شافع فهیجمھورفقھا (ابوحن مذھب نیشود و ا یم ) شروع ردهک خفه
 حرام بر شما«آنھا  و بزرگداشت میمنظور تعظ به »است شده ذبح نصب یبرا و آنچه«
و  گرفت یم قرار شد و مورد پرستش یم نصب تیدر جاھل هکبود ھایی  سنگ : نصب »است

 ، نصب«د: یگو یم ختند. مجاھدیر یرا بر آنھا م شده ذبح واناتیح خون پرستان بت
 ».ردندک یم آنھا ذبح یرا بر رو واناتیح انکمشر هک هکم یبود در حوالھایی  سنگ
 ازالم یرھایت خود را به بیو نص قسمت شناخت هک نیا« است شده بر شما حرام »و«

گرفتند وآنھا  یم آنھا فالبه وسیله  اعراب هکبود  یمخصوص یرھای: ت ازالم »دینک طلب
» نکن« جمله دوم و در دسته» نکب« جمله اول در دسته ردهک میتقس قسمت سه را به
 یسک چون بود و نشده ز بر آنھا نوشتهیچ چید بود و ھیسف سوم نوشتند و دسته یرا م

 ا امر مھمیسفر  ای خود را ـ مثال در ازدواج و قسمت تا شانس خواست یم انکاز مشر
را  دستش ، سپس انداخت یم یا سهکیرا در  ھم به هیشب یرھایت ـ بشناسد، آن یگرید

                                                 
 . کنو به برسد، نه نشانه پھنا به به هک استی انیپر و ستبرم یر بی: ت معراض -١
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 رونیب» نکب« یرھایآورد، اگر از ت یم رونیاز آنھا را ب یکیرد و ک یم داخل سهکی آن به
» نکن« یرھایداد، اگر از ت یم بود انجام گرفته میتصم برآن هکرا  یارک آمد، آن یم
را  زدن آمد، فال یم رونید بیسف یرھایداد و اگر از ت ینم ار را انجامک آمد، آن یم رونیب
ار را ک نیاأل  یخدا د. پسیآ رونیب ا دومی اول دسته یرھایازت یکیرد تا ک یرار مکت

 . است» ھنکت«و از  بیغ علم یادعا یار نوعک نیرا ایز دیگردان حرام
از  ، خروج ازالم یرھایت نیا ای،  اد شدهی محرمات نی: ا یعنی »است فسق نھا ھمهیا«

 نید از افرانکامروز « فر استکدتر از ینجا، شدی) در ا . (فسق است یتعال حق طاعت
 نید شما رابهاینکه  و نتانید ردنک: امروز آنھا از نابود یعنی »اند دهید گردیشما ناام

 سال عرفه ، در روز هیآ نیا هکشود  یم اند. خاطر نشان د شدهیبرگردانند، ناام شیخو
 اھل«د: یگو یم هیآ نیر ایدر تفس ب عباس شد. ابن نازل الوداع در حجه یھجر دھم

 وسید، مأیـ بازگرد بتان پرستش یعنیـ  شان نید به شما مسلمانان هکامر  نیاز ا هکم
او  العرب رهیدر جز نمازگزاراناینکه  از طانیش: « است آمده فیشر ثیحددر ». اند شده

 آن هک یاز امور نیر ایدر غ هک شده یراض نیا و به است شده وسینند، مأک را پرستش
بر شما اینکه  از »دینترس از آنان پس«». رد...یگ قرار د، مورد اطاعتیپندار یر میرا حق
را  تا شما طور خالصانه به »دیبترس و از من« گردانندرا نابود  نتانیا دینند، ک غلبه

شما را  نیامروز د« برتر گردانم از آنان و آخرت ایو در دن دهیبخش نصرت برآنان شهیھم
 هک یامکاح ساختن املکو با  انیاد بر ھمه آن ساختن با غالب »دمیگردان املک تانیبرا

 . رهیو غ و حرام حالل از ؛ اعم است ازتانیمورد ن
 هکشد  نازل یدرحال ص رمکا ز بود ـ بر رسولین روز عرفه هکـ  در روز جمعه هیآ نیا
 یمرد هک است شده تیروا بود. داده را نصرت امبرشیو پ روز ساختهیرا پ اسالمأل  یخدا
 تابکرا در  یا هیما آش ! نیرالمؤمنیام ی: ا آمد و گفت س خطاب نزد عمربن انیھودیاز 
د یرا ع آن ا روز نزولشد، قطع یم نازل ھودی بر ما جماعت اگر هکد یخوان یم شیخو

�ۡ  وۡمَ ۡ�َ ٱ﴿ : هی: آ گفت یھودی؟  هیآ دامکد: یپرس س . عمر میگرفت یم
َ
 لَُ�مۡ  َملُۡت أ

 بر رسول هیآ نیا هک یروز و ساعت به من هکخدا سوگند  به«فرمود:  س عمر ﴾دِينَُ�مۡ 
خود را  و نعمت«». بود و روز جمعه روز عرفه شبانگاه ، ساعت و آن میشد، دانا نازل صخدا

از  شان ردنک دیام فار و ناک وبک، سر هکم ، فتح نید ساختن املکبا »دمیگردان بر شما تمام
شما  به ام فرموده نیرا با ا نعمت ساختن املک هک یطور شما ھمان بر یروزیو پ غلبه
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تِمَّ نِعۡ ﴿:  بودم داده وعده
ُ
 شما یرا برا اسالم نیو د« .]١٥٠[البقرة:  ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  َمِ� َوِ�

 دهیبرگز نییو آ دهیپسند نید عنوان د، بهیشما امروز برآن هکرا  ینید نیھم »دمیپسند
 نیاز ا پس ص خدا رسول« د:یگو یر میجر . ابن دمیا برگزیاز عمر دن دم نیتا واپس شیخو
 ».شتافتند یاعل قیرف یسو به بودند، سپس روز زنده یک و ، فقط ھشتاد خیتار

 نیا دھنده ، نشان محرمات نیا مکح انیب اقیدر س نید ساختن املک نعمت انیب
 باشد. یم نید نیا مالک، از  شده ادی یھایدیپل میتحر هک است قتیحق

 و اضطرار ضرورت مکح بهھرکس  : یعنی »ناچار شود یا در مخمصهھرکس  و«
گردد  رشد،کذ بعد ازآن هک یمحرمات گریمردار و د گوشت خوردن ، مجبور به یگرسنگ

ا ی ییجو لذت قصد را به محرمات نیا هک آن ی: ب یعنی »باشد لیمتما گناه به هک آن یب«
بر  »است مھربان آمرزنده د خدایترد یب«ند ک تناول یو یو نافرمان یتجاوز از حدود الھ

را بر  حرام یزھایچ آنچرا که  ، است مھربان یو به آمرزد و نسبت یفرد مضطر م آن
 . است دهیگردان مباح یو

ـ  مختلف حاالت مردار ـ بر حسب گوشت تناول هکفقھا برآنند «د: یگو یر میثک ابن
 هک است یدر زمان آن تناول ؛ و وجوب است مباح یو گاھ مستحب ی، گاھ واجب یگاھ

 ھمچنان». ابدین خوردن یرا برا راز آنیغ یگریز دیو چ داشته کھال میب شخص
 سه بر شخص هک ستیامرشرط ن نیمردار، ا گوشت در جواز تناول«د: یگو یر میثک ابن

و  عوام از مردم یاریبس هک ابد ـ چنانین خوردن یبرا یحالل یروز بگذرد و او غذا
در ». ز استیجا شیبرا آن ناچار شد، خوردن هک ھرگاه هکپندارند ـ بل یم نیچن رآنانیغ

ا قطع«فرمودند:  هک است آمده ص خدا رسول از س عمر ابن تیروا به فیشر ثیحد
 تیمعص از انجام هک گونه گردد، ھمان یعمل شیرخصتھا هکدارد  دوستأل  یخدا

 ».برد یخود بد م
 هیآ ؛ هیآ نیآخر هکبل ستین قرآن شده نازل هیآ نی، آخر محققان بنابر قول هیآ نیا

ْ ٱوَ ﴿:  مهیرک ُقوا ِ ٱ إَِ�  �ِيهِ  تُرَۡجُعونَ  ٗمايَوۡ  �َّ  باشد. یم .]٢٨١[البقرة:  ﴾�َّ

ٓ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ِحلَّ  َماَذا
ُ
ِحلَّ  قُۡل  لَُهۡمۖ  أ

ُ
ّيَِ�ُٰت ٱ لَُ�مُ  أ ُمَ�ِّبَِ�  َوارِحِ �َۡ ٱ ّمِنَ  ُتمَوَما َعلَّمۡ  لطَّ

ا َعلََّمُ�ُم  ۖ ٱُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ ِممَّ ُ َّ�  ٓ ا ْ ِممَّ ۡمَسۡ�نَ  فَُ�ُوا
َ
ْ ذۡ َوٱ َعلَۡيُ�مۡ  أ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا  هِ� َعلَيۡ  �َّ

ْ َوٱ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]٤[المائدة:  ﴾٤َساِب ۡ�ِ ٱَ�ِ�ُع  �َّ
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 ص خدا از رسول مھلھل دبنیو ز حاتم بن ی: عد است آمده نزول سبب انیدر ب
از  هکد ییبفرما پس دهیگردان مردار را حرام گوشت یتعال حق !للها ارسولیردند: ک سؤال
پرسند  یاز توم«د: ش نازل هکبود  ؟ ھمان است برما حالل ییزھایچ ھا چه یخوردن

 شما ھمه یبرا« ص امبریپ یا »؟ بگو است شده حالل شانیبرا«ھا  کیاز خورا »زیچ چه

 نیا ! ی. آر است بر شما حالل ستید نیپل هک : ھرآنچه یعنی »دهیگرد ھا حالل زهکیپا
 ا سنتی، أ  خدا تابکآنھا در میتحر مکح هکشود  یم ییزھایچ ھمه ھا، شامل زهکیپا
 واناتیح ) را به باتی(ط ی.برخ است نشده اثبات اسیا قی،  امت ا اجماعی،  امبرشیپ

 و آنچه«اند  ردهکر یشود، تفس یم برده أ خدا آنھا نام ذبح ھنگام به هک یا شده ذبح
:  لبکم »دیدھندگان میار تعلکش هک یدر حالت یارکش واناتید از حیباش ردهکآموز  دست

ر یسا یدھد و مرب یم میآنھا تعل را به ردنکارکش تیفکی هک است یارکش یسگھا یمرب
 انواع هک است یسک لبکم نامند. پس یم لبکم زیرا ن یارکش و پرندگان واناتیح

خداوند  نی: ھمچن یعنیدھد.  یم آموزش یارکش جانوران ار را بهکش یھا وفن فوت
 نیا هک،  است دهیگردان را حالل آموزتان دست یارکش واناتیح دیبر شما ص متعال

 ، یارکش و پرندگان ر درندگانیھا و سا یھا تاز اند از: سگ عبارت یارکش واناتیح
از  اگرسگ«د: یگو یم یقرطب کند. می ارکآنھا ش کمک به انسان هکو باز  چرغ ھمچون

بجا  یخود اثر شیا نی ار از زخمکنخورد و در ش یزیچکند  می دیرا ص آن هک یارکش
برد،  آن را بر أ خدا ار نامکش به آن فرستادن در ھنگام یارچکش و مسلمان گذاشت

شما  خدا به با آنچه هک«». شود یم خورده یخالف چیھ یو ب است درست ار آنکا شقطع

 هک یو خرد ، از عقل است دهیدرشما آفر أ خداوند هک : با آنچه یعنی »ستا آموخته
 آنبه وسیله  را یارکش واناتیح دادن نیو تمر آموزش یارھا و روشھاکراھ

،  واناتیح نیا هک ھاست آموزش آن جهینت و در »دینک یآموز م آنھا را دست«د یریگ یفرام
 است نیا آن دادن بعد از آموزش سگ یا حرفه بودن یارکش شوند. نشانه یم یارکش
نخورد.  ھم یزید چیص و از آنرد یبگ یبار متوال تا سه رر وحداقلکطور م د را بهی: ص هک
 شما یبرا از آنچه«ردند کار کشما ش یط برایشرا نیبا ا یارکش واناتیح اگر »پس«

د را یص هک است بر آن لیدل نیار خوردند، اکاما اگر خودآنھا از ش »دیاند بخور داشته نگه
 حالل شما یبرا آن خوردن اند پس داشته خود نگه یو برا ردهکار کخود ش یبرا

بر  لیدل زین حاتم بن یعد به در خطاب ص رمکا رسول فیشر ثیحد نیا هک.  ستین
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را بر  أ خدا نام و یار فرستادکش را به شیآموز خو دست سگ چون: « است آن حرمت
د خورد، تو یص از آن اگرخودش یدارد بخور ول یم رد و نگهیگ یتو م یبرا ، از آنچه یبرد آن
 ».باشد داشته نگه خودش یبرا را فقط آن هک دارم میب را از آنینخور ز گر از آنید

،  آن خورد، خوردن شیار خوکاز ش یارکش اند: اگر پرنده از فقھا گفته یبرخ یول
 وبرگشتن صاحبش به یارکش پرنده گرفتن انس را صرفیگرداند ز ینم ار را حرامکش
 »دیببر بر آن خدا را و نام«.  است یو یدگید آموزش ار، نشانهکبا ش ھمراه نزدش یو
د و اگر یرا ببر أ خدا ار، نامکش به آن فرستادن در ھنگام یارکش وانی: بر ح یعنی

 ـ حالل یفقھا ـ بجز شافع ار در نزد جمھورکش نبرد، آن را بر آن أ خدا اد نامیص
ار را کاد شیباشد. و اگر ص ردهک کتر یفراموش را به أ خدا ناماینکه  ، مگر ستین

را  أ خدا ند و نامک را ذبح د آنیبا بود، ینیقی اتیح ید دارایص هک افتیدر یدرحال
در  هک و چنان است وانید حیص ز ھمانندیر نید تیص هک است یببرد. گفتن بر آن

 برده أ خدا د، نامیص یسو ر بهیت ردنک یکشل د در ھنگامی، با است آمده فیشر ثیحد
د یزیبپرھ فوق امکاح در تمام یو امر : از مخالفت یعنی »دینکو از خداوند پروا «شود. 

 رد.یگ یم حساب برابر افعالتان و از شما در »است نندهک زود حساب للها هک«

ِحلَّ لَُ�ُم  ۡومَ ۡ�َ ٱ﴿
ُ
ّيَِ�ُٰتۖ ٱأ ِينَ ٱَوَطَعاُم  لطَّ وتُواْ  �َّ

ُ
 ِحّلٞ  اُمُ�مۡ َوَطعَ  لَُّ�مۡ  ِحّلٞ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

َُّهۡمۖ  ۡ َوٱ ل ۡ ٱِمَن  ُمۡحَصَ�ُٰت ل ۡ ٱوَ  ُمۡؤِمَ�ِٰت ل ِينَ ٱِمَن  ُمۡحَصَ�ُٰت ل وتُواْ  �َّ
ُ
ٓ  لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ  إِذَا

جُ  َءاتَۡيُتُموُهنَّ 
ُ
ۡخَداٖن�  ُمتَِّخِذيٓ  َوَ�  ُمَ�ٰفِِح�َ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ ُ�ۡ  ورَُهنَّ أ

َ
 يَ�ٰنِ ۡ�ِ بِٱ يَۡ�ُفرۡ  َوَمن أ

.]٥[المائدة:  ﴾٥َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱِمَن  ِخَرةِ �ٱَوُهَو ِ�  َ�َملُُهۥ َحبَِط  َ�َقدۡ 

 عنوان را به مکح نیا یتعال حق »شده شما حالل یبرا زهکیپا یزھایامروز چ«
 شما حالل یبرا تابک اھل و طعام«رار فرمود ک، ت شیخو و منت بر احسان یدکیتأ

 جمله از آن تابک اھل مذبوحه هکشود،  یم خورده هک است یزیھرچ : نام طعام »است
ـ  رآنیو غ گوشت انیم فرق ـ بدون یھود و نصاری زهکیپا یھا کیخورا لذا تمام . است

 خاص و اراده عام رکذ ـ از باب از طعام هینجا مراد آی. اما در ا است حالل نیمسلم یبرا
 هک یشنو یاگر م«اند:  گفته ش عمر و ابن ، عائشه ی. عل است تابک اھل ـ مذبوحه

 آن برد، از گوشت یم برآن وانیح ذبح در ھنگام را أ رخدایغ نام یا یتابک شخص
 تابک اھل یاز سو أ رخدایغ نام بردن« : است گفته / کمال یول». نخور وانیح
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 یول». آن حرمت سبب شود نه یم از آن خوردن تیراھک ، سبب وانیح ذبح در ھنگام
گاھ امر نیاز ا مسلمان هک یدرصورت  وانیح ذبح در ھنگام یتابک شخص هک نداشت یآ

 نیرا ایز است حالل یخالف چیھ یب یو مذبوحه ، خوردن صورت ، در آن است گفته چه
 زن هک یا زھرآلوده از گوسفند به ص خدا رسول هک است دهیرس صحت خبر به

 ) حالل پرستان (آتش مجوس مذبوحه نیکردند. لک رد، تناولکاھدا  شانیا به یھودی
 یھود و نصاریر از یغ یگریافر دکو ھر  پرستان بتو  ملحدان مذبوحه نیھمچن ، ستین

 ستند. اما بجزین تابک را آنھا اھلیز ستیز نیز جاین زنانشان احک. ن ستین حالل
 عموم یغذاھا برا نیاچرا که  ، است حالل اجماع به شانیر غذاھای، سا مذبوحه واناتیح

شما  وطعام«آنھا وجود ندارد  ضیو تبع صیبر تخص یلیدل چیباشد و ھ یم مباح مردم
 چی، ھ نیبنابرا است حالل تابک اھل یبرا نیمسلم : طعام یعنی »است حالل آنان یبرا

نند ک اطعام شیخو مذبوحه واناتیرا از ح تابک ه اھلک ستین بر مسلمانان یگناھ
 و مقابله یدھ پاداش از باب نیخورند و ا یآنھا م مذبوحه واناتیاز ح شانیا هک چنان

 . ھاست ییویکن و مبادله مثل به
 زنان نه »مؤمن فهیعف با زنان ازدواج« است شما حالل یبرا ! مؤمنان یز این »و«

 ستین احکن ، شرط صحت مؤمن زن ا آزاد بودنی،  بودن فیعف«د: یگو یم یار. نسفکزنا
و  ز مسلمانینک احک، ن نیبنابرا وجوب د نهیآ یبرم استحباب یارشاد الھ نیاز ا هکبل
 ز ـ بجز امامین فقھا». است حالل مسلمان یز براین دامنکرپایغ زنان احکن

اند  قرار نداده مسلمان مرد و زن انیم عقد ازدواج را شرط صحت ـ عفت حنبل احمدبن
شما با  یز براین »شده داده تابک آنان از شما به شیپ هک یسانکاز  دامنکپا و زنان«

 حاللند. ازدواج
 تابک اھل یبرا نیما مسلم طعام هک مسأله نیاز ا مهیرک هیآ هک مینک یم مالحظه

 حاللند، تابک اھل مردان یبرا مسلمان زنان هکامر  نیرد اما از اکاد ی است حالل
 . شرط است بر آنان مسلمان زنان حرمت لیخود، دل نیا هکاورد، ین انیم به یرکذ

 ، در نیبنابرا اوست یدامنکما ـ در نزد جمھور فقھا ـ پا یبرا یتابک زن بودن حالل
ار و کزنا زنان شوند، نه یم داخل یو نصران یھودی فهیآزاد عف زنان مهیرک هیآ نیا تحت

 هک است بر آن لید دلیق نیا »دیبپرداز آنان را به آنان یمھرھااینکه  شرط به«آنھا  ارهکبد
 از زن گرفتن، مھر  نیـ بنابرا رمسلمانیغ باشد و چه مسلمان ـ چه است زن مھر، حق

 ھمانا دادن هک آن سکع هکنند بلک یم نیھا چن یاز غرب یبعض هک باشد چنان یم حرام
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 زهی: انگ یعنی »دیباش ندهیجو عفت«اینکه  شرط به »و« است باشد، واجب زن مھر به
 شھوت نه«باشد  خودتان یبرا و عفت یدامنکپا ، طلب یتابک با زنان شما از ازدواج

 شیخو دوست یرا پنھان زنان هک آن و نه« ارروآورندگانکآش یزنا به : نه یعنی »رانان
و  دوست یمعنا نجا بهی: در ا . خدن با آنان یارکو زنا یران شھوت با ھدف »دیریبگ

 شود. یم اطالقھردو  بر مرد و زن و است معشوقه
ار و کآش یزنا به روآوردن ، عدم ییجو ؛ عفت عزوجل یخدا هک مینک یم مالحظه

شرط قرار  یتابک با زنان مسلمان مردان را در ازدواج یپنھان دوستان گرفتن عدم
 به سکوھر «آنھا را شرط قرارداد  بودن فهیز، عفین تابک اھل در زنان هک داد چنان

فر ورزد ک اسالم نیو قوان عیشرا و به دهیمرتد گردھرکس  : یعنی »فر ورزدک مانیا
 را بھشتیز »است ارانکانیاز ز او در آخرتو  شده تباه یو« سابق یکن »قطعا عمل«

 نیاز ا یانیز چه پس است دهیرا خر در دوزخ یابد یجاودانگ آنبه جای  و را باخته
 باشد؟! یبزرگتر م

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَٰوةِ ٱ إَِ�  ُ�ۡمُتمۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُ�مۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
 إَِ�  َو�

ۡ ٱ ْ مۡ ٱوَ  َمَرافِقِ ل رُۡجلَُ�مۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� لۡ ٱ إَِ�  َوأ ْۚ فَٱ ُجُنٗبا �ن ُكنُتمۡ  َكۡعَبۡ�ِ ُروا هَّ �ن  طَّ

رۡ  وۡ  َ�ٰٓ ُكنُتم مَّ
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
َحدٞ  َجآءَ  أ

َ
وۡ  َغآ�ِِط لۡ ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م أ

َ
ٓ ٱ َ�َٰمۡسُتمُ  أ ْ  فَلَمۡ  ءَ لّنَِسا  َ�ُِدوا

ْ َ�تَ  َمآءٗ  ُموا ْ مۡ فَٱ َطّيِٗبا َصعِيٗدا َيمَّ يِۡديُ�م بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا
َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  َما ّمِۡنهُۚ  َو�  َعَل ِ�َجۡ  �َّ

 لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  نِۡعَمَتُهۥ َوِ�ُتِمَّ  يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرٖج  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م
 .]٦[المائدة:  ﴾٦�َۡشُكُرونَ 

با  »دییخود را بشو یروھا پس«د یوضو بود یو ب» دینماز برخاست به چون ! مؤمنان یا«
نجا یبود و در ا دهیگرد فرض هکنماز در م تیوضو قبال با فرض ضهید. فریریو وضو بگ آب

 میشو یادآور میرد. یقرار گ نقرآ شده تالوت اتیشود تا جزء آ ید مکیتأ آن تیبر فرض
 هکشود  یم فرض گاه فقط آن و است مستحب ینماز ھر وقت یبرا وضوگرفتن هک

فرمود:  س کمال بن باشد. انس را داشته و قصد نماز گزاردن وضو بوده یب انسان
شد:  دهیپرس یگرفتند. از و ید میجد ییھر نماز، وضو یادا ھنگام به ص خدا رسول«

ـ با  میشد یوضو نم یب هک گاه نمازھا را ـ تا آن د؟ فرمود: مایردک یم عمل شما چگونه
، اما  است یامر مستحب یکوضو فقط  یوضو باال ، نیبنابرا». میخواند یوضو م یک
بر  یوضو، نور یوضو باال: « است آمده فیشر ثیدر حد هک دارد، چنان یادیز لتیفض
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 حسنه ده شیند براکوضو، وضو  یبر باال سکھر : « هک است نقل». نور است یباال
 در روز فتح ص خدا : رسول است آمده فیشر ثیدر حد نیھمچن ».شود یم نوشته

 یارکد: امروز شما یپرس شانیاز ا س وضو خواندند، عمر یکرا با  نمازھا ھمه هکم
ار ک نیقصدا ا من عمر! یا«فرمودند:  ص خدا د. رسولیردک ینم نونکتا هکد یردک
 . است ھر نماز، واجب یبرا ردنکوضو  هکتصور نشود  نی: تا چن یعنی، »ردمکرا

 شستن ز جزءی) ن ردنک ینیو ب در دھان (آب و استنشاق اند: مضمضمه فقھا گفته
 شیر هک یصورت و در آمده یشرع لیز دلین شیر ردنک بر خالل هک چنان است یرو

و  مضمضه ، یو شافع کمال . در مذھب است مستحب آن ردنک باشد، خالل انبوه
 در مذھب و واجب حنبل احمدبن ، در مذھب مستحب در وضو و غسل استنشاق

خود را تا  یدستھا« دییبشو »و«.  است و در وضو مستحب فرض در غسل فهیابوحن
 شود. و چون یم دهینام آرنج هکو بازو  دست مچ انیم است ی: مفصل مرفق »مرفق

خود  یو سرھا«د یر نمایز سرازین شیخو آرنجھردو  را بر د آبیبا کند، می نمازگزار وضو
ھا  یسر، در نزد حنبل چھارم یکمقدار  ؛ در نزد احناف مسح . فرض با آب »دینک را مسح

شود،  یم اطالق بر آن مسح اسم هک آنچه ؛ حداقل یسر و در نزد شافع لکھا؛  کیو مال
 نیرد. ھمچنک مسح را ھم سرش یاز مو یجزئ یاگر بخش یحت است یافک باره نیدر ا

با  بار مسح ، سه احناف ، در مذھب است مستحببار  سه تا رار مسحک، ت یشافع در مذھب
و « است یافک ردنک بار مسح یک،  حنبل احمدبن ودر مذھب است مستحب آب یک

از دو  ھا عبارتکو قوز پاھاست ک: قوز شتالنگ »دییبشو خود را تاشتالنگ یپاھا
 ند. خاطر نشانیپا ساق استخوان قسمت نیتر نییدر پا مدورمانند برآمده استخوان

 آمده فیشر ثیدر حد جمله ، از آن ار استیپا بس شستن درباره ثیاحاد هک شود یم
 نیا«را شستند و فرمودند:  شانیپاھردو  و وضو گرفته ص رمکا رسول هک است
 ز بهیھا ن بر موزه مسح». ندک ینم قبول نماز را جز با آن أ خداوند هک است ییوضو
 . است شده متواتر ثابت ثیاحاد
 هک یطور د،ییبشو خود را با آب بدن : تمام یعنی »دینک غسل د پسیبود و اگر جنب«

 یاز قضا از شما یکیا ید، یا در سفر بودیمار یو اگر ب«نماند  یباق ناشسته از آن یزیچ
د و از ینک ممیت کپا کبا خا د پسیافتین ید و آبیباش ردهک یکینزد ا با زنانیآمد،  حاجت

) ۴۳ ه/ینساء (آ ، در سوره هیاز آ مقطع نیر ایر نظیتفس »دیشکب تانیو دستھا چھره به آن
 کبر خا ممیو ت زنان مالمست درباره سخن نیشد، ھمچن انیب یافکو  یطور شاف به
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،  طھارت در باب »قرار دھد یشما دشوار یخواھد برا یخداوند نم«.  در آنجا گذشت کپا
و  شیگشا عنوان به ـ آب وفقدان یماریب شما در ھنگام به هک است سبب نیھم به

از  »سازد کخواھد تا شما را پا یم نیکل« داد ممیت ـ رخصت شیخو یاز سو یرحمت
شما مقدور  یبرا با آب یسازکرا پایسازد ز کپا ، کخواھد شما را با خا یا می،  گناھان

 شده کپاھردو  یو معنو یحس یھا یدیوضو از پل لهیوس به مسلمان انسان نبود. پس
:  است آمده فیشر ثیرد. در حدیگ یقرار م محضر پروردگارش و مصفا به کو در نماز پا

 أ خداوند »و«زند. یر یفروم انسان بدن یوضو از اعضا آب قطرات با ھمراه گناھان
 شما در ھنگام یبرا ممیت دادن با رخصت »ندک خود را بر شما تمام نعمت« هکخواھد یم

 ردنک مشروع لهیوس ند؛ بهک شما تمامخود را بر  نعمت هکخواھد  یا می.  آب نبودن
 هکباشد « است دهیگردان ثواب آنھا شما را شامل سبب به هک یا یشرع امکاح
 ثواب ، مستحق یرگزارکپروردگار را بر خود و با شھای  نعمت »دینک یرگزارکش
 د.یگرد رگزارانکش

 نیھمچن ».د نماز وضوء استیلکنماز و  د بھشتیلک: « است آمده فیشر ثیدر حد
 املکرا  شیند و وضوکوضو  هک ستیاز شما ن یسک: « است آمده فیشر ثیدر حد

اینکه  مگر« ؛»ورسوهل عبده �مداً  نأو اهللا الإ � ال نأشهد أ«د: یبگو سازد و بعد از آن

. در »دیدرآ آن خواھد به یم یاز ھر در هکشود  یم گشوده شیبرا بھشت گانه ھشت یدرھا
 هکردند ک قیتشو را نندگانکوضو ص خدا رسول هک است آمده یگرید فیشر ثیحد

 .»تطهر�نـمـال من واجعل� اتلواب� من اجعل� ا�«ند: یخود بگو یبعد از وضو
 .»قرارده شدگان کو پا ارانک مرا از توبه ا!یخدا«

ْ ذۡ ٱوَ ﴿  ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ِيٱ َوِميَ�َٰقهُ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ ۖ  َسِمۡعَنا قُۡلُتمۡ  إِذۡ  ۦٓ َواَ�َقُ�م بِهِ  �َّ َطۡعَنا
َ
 َوأ

ْ َوٱ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ۢ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  .]٧[المائدة:  ﴾٧لصُّ
 »و« ز استیعز اسالم یواال مراد؛ نعمت» دیاد آوری را بر خود به للها و نعمت«

و  میدیشن د:یگفت هک گاه ، آن است با شما عھد بسته آن به هکرا  للها ثاقیم«د یادآوری به

د و یرا گفت سخن نیا هک یخود را ھنگام مانید پیاد آوری : به یعنی »میردک یفرمانبردار
،  مانیپ نیمراد از ا : یقول د. بهیبست مکمح یعھد أ با خدا قتیدر حق آن با گفتن

:  هک مضمون نیا گرفتند، به از مسلمانان عقبه در شب ص خدا رسول هک است یعھد
 به هک ھم یگریدھرکس  ، از آن برند. بعد بشنوند و فرمان شانیاز ا یآسان و یدر سخت
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 خود داللت نیرد. اک یم عتیشرط ب نیا بر ص خدا شد، با رسول یم مشرف اسالم

)؛ عھد و  میردک و اطاعت میدیشن(».طعناأسمعنا و«:  مؤمنان سخناینکه  برکند  می

 . ز ھستین ص خدا با رسول یثاقیم
 در عقد آن هک ساخت خود منسوب به لیدل نیا را به مانیپ نیاأل  یخدا

ِينَ ٱإِنَّ ﴿د: یفرما یم هک او بود چنان امر و اذن ، به١»عقبه« ُ�َبايُِعونََك إِ�ََّما ُ�َبايُِعوَن  �َّ
َ ٱ با خدا  هک ستین نیجز ا کنند، می عتیبا تو ب هک یسانکھمانا  امبر!یپ یا«: .]١٠[الفتح:  ﴾�َّ

َهاَ�ٰٓ ﴿:  سوره نیا اول هیبا آ هیآ نیا هک است یادآوری ستهی. با»...نندک یم عتیب ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

ْ َءاَمُنوٓ  ْ  ا ۡوفُوا
َ
� لۡ بِٱ أ  است آمده ثیحد تبک. در  است وستهیپ ھم به یدر معن ]١[مائده:﴾ُعُقودِ

و  السمع ىلع اهللا عنا رسوليبا«بود:  نیچن ص خدا با رسول مؤمنان عتیب غهیص هک
 ص خدا بارسول .»االمر أهله ننازع ال أننا، ويعل أثرهرهنا، وكممنشطنا و ، ىف الطاعه

 یک عنوان ، به میردک عتیب یو سخت یاوامر و در آسان در ھمه بردن و فرمان دنیبر شن
 آن ) با اھل ومتکار (حک دراینکه  و بر میا دهیخود برگز یما برا هک ینشیو گز انتخاب

 حق هک است ی، عھد هیآ نیا در یالھ ثاقیگر: مراد از مید یقول به». مینکن شکشمک

َخذَ  �ذۡ ﴿:  مهیرک هیآ هک ی، عھد گرفت آدم ی) از بن در روز (الست یتعال
َ
 بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

ھرچند «د: یگو ی. مجاھد م است خبر داده ، از آن .]١٧٢[األعراف:  ﴾...ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ 
،  ما خبر داده به از آنأل  یخدا هک نیاما ھم میآور یاد نمی را به مانیپ ما آن هک
 : به یعنی »راز دلھا خداوند به هک« مانیپ ستنکش در »دیو از خدا پروا دار«». است یافک

 و ھم وعده ، ھم جمله نیا »است آگاه«دارند  یم ر و شر پنھانیاز خھا  دل هک آنچه
 . د استیوع

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ٓ ِ ُشَهَدا ِٰمَ� ِ�َّ  قَۡو�ٍ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َوَ� َ�ۡ  قِۡسِط� لۡ بِٱ ءَ َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ

 ٰٓ َ�َ  َّ�
َ
�  ْۚ ْ عۡ ٱ َ�ۡعِدلُوا قۡ  ِدلُوا

َ
ْ َوٱ لِلتَّۡقَوٰىۖ  َرُب ُهَو أ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ۢ  ﴾٨َ�ۡعَملُونَ  بَِما َخبُِ�

 .]٨[المائدة: 

 متعھد أ الله حق برپاداشتن : به یعنی »خدا ید برایزیداد برخ به ! مؤمنان یا«
 ثواب در طمع زهیانگ و به یامر و میرضا و تعظ سبکمنظور  د؛ بهیزیبپاخ د و برآنیباش

                                                 
 . است آمده رتیسی تابھاکدر  عقبه عتیب داستان - ١



  تفسیر انوار القرآن  ۵۳۴

 ر آنیر نظی.تفس آنان انیدر م یکن نام سبکو  مردم یرضا یبرا ، نه یو از عقاب میو ب
 است د آنی، مف مبالغه غهیص ) به نیر (قوامی. تعب گذشتز ی) ن۱۳۵ ه/ینساء (آ در سوره

زند یبپاخ یالھ حق برپاداشتن به لکش نیبھتر مأمورند تا به مؤمنان هک
، شما را  یقوم یو دشمن« است . قسط: عدل ستم به نه »دیقسط باش به دھندگان یگواھ«

د ینک ، پنھان است آنان نفع به هکرا  یا یتا گواھ آنان در حق »واندارد عدالت کبر تر
بار  یک نه هک ییتقوا ھمان »استتر  نزدیک تقوا به« عدالت یعنی »آن هکد ینک عدالت«
 از آتش زنمودنتانیپرھ به عدالت هکد ینک ا عدالتید. یا مأمور شده آن به شهیھم هکبل

 آنچه خدا به هک« یو یدر اوامر ونواھ »دیو از خدا پروا دار« استتر  نزدیک دوزخ
 انیم مساوات تی. رعا است دیوع و ھم وعده ز، ھمین جمله نیا »است د، آگاهینک یم

 باشد. یم ز، از عدالتیآنھا ن انیم ضیتبع و عدم فرزندان

ُ ٱوََعَد ﴿  ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ غۡ  ل�َّ ٞ لَُهم مَّ ۡجرٌ  فَِرة
َ
 .]٩[المائدة:  ﴾٩َعِظيمٞ  َوأ

 بزرگ یو پاداش آمرزش اند، به ردهک ستهیشا یارھاکو  آورده مانیا هکرا  یسانکخدا «
 .! پاداش نیا است بزرگ چه ! ، وه است بھشت بزرگ پاداش نیا »است داده وعده

ِينَ ٱوَ ﴿  بُواْ � �َّ ٓ َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتَِنا
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 .]١٠[المائدة:  ﴾١٠ِحيمِ �َۡ ٱ أ

 شانندیردند، اک بیذکما را ت« ینیوکو ت یعیتشر »اتیو آ افر شدندک هک یسانکو «
 ندارند. ییجدا ھرگز از آن هک »دوزخ اھل

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱَءاَمُنوا ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا ن قَۡومٌ  َهمَّ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َ
ْ  أ  إَِ�ُۡ�مۡ  يَبُۡسُطٓوا

يِۡدَ�ُهمۡ 
َ
يِۡدَ�ُهمۡ  فََكفَّ  �

َ
ْ َوٱ َعنُ�ۡمۖ  � ۚ ٱ �َُّقوا َ ِ ٱَوَ�َ  �َّ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ  .]١١[المائدة:  ﴾١١ُمۡؤِمُنونَ ل

بر شما  هکردند ک آن آھنگ یقوم هک گاه د، آنینکاد یالله را بر خود  نعمت ! مؤمنان یا«
د یو از خدا پروادار داشت وتاهکرا از شما  و خدا دستانشان«برسانند  قتلتان و به »ازندی دست

 دفع شانیا را از اتیو بل مصائب هک را اوستیز »نندک لکد تنھا بر خدا تویبا نانمؤم و
ش  صحابه هکرر کم است ی، نعمت یالھ نعمت نیا ! ی. آر است یافکرا  شانیاو ا و ھمکند  می
 کنند. می را لمس آن یدر ھر عصر و زمان ردند و مسلمانانک را بارھا مشاھده آن

 ر خواستندینض یبن انیھودی:  است شده تیروا نزول سبب انیدر ب س عباس از ابن
 را از فراز بزرگ ی، سنگص امبریپ جان هیعل شده یزیر سوء قصد برنامه یکتا در 

 به یا هیقض دادن صلهیمنظور ف به هک و ھمراھانشان ص امبریبر سر پ شیخو قلعه
 باخبر توطئه نیاز ا ص رمکامبرایآمد و پ ÷  لیفگنند. جبرئیبودند، ب آنجارفته
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برخاستند و  از آنجا درنگ یب ھمراھشان ارانیو  ص خدا رسول هکبود  ، ھمان ساخت
 نی، ا مهیرک هیآ نزول سبب هکبرآنند  یشد. بعض نازل هیآ نیا گاه وستند، آنیپ نهیمد به

فرود  یمحل ازسفرھا به یکیدر  ص خدا رسول: « است س للهعبدا جابربن تیروا
 یابانیب درختان هیسا ، به آفتاب سوزان یاز آزار گرما ماندن دور یبرا ارانشانیآمدند و 

بودند. در  ختهیآو یدرخت را به شیر خویز شمشین ص خدا بردند، خود رسول پناه
د و یشک از غالف را برگرفته ص حضرت ر آنیو شمش برجست یا یاثنا اعراب نیا

دھد؟  یم نجات من از دست تو را یسک : چه رو آورد وگفت شانیا یسو به نانکدیتھد
بار  ا سهیدو،  یاعراب فرمودند: خداوند! یاملک نانیواطم با آرامش ص خدا رسول

 فرمودند: خداوند! یخونسرد مالکبا  ص رمکا رد و رسولکرار کرا ت دشیتھد نیھم
را  شیخو ارانی ص خدا رد. رسولک ر را در غالفیشمش یاعراب آن هکنجا بود یدر ا

گاه یاعراب ار آنکرا از  شانیو ا فراخوانده  شانینار اکاو در که  حالی ساختند در آ
 ».ردندکن بود اما او را مجازات نشسته

) را  مؤمنان ی(ا ینداأل  یخدا هک مینک یم ، مالحظه اتیاز آ مقطع نیدر ا با تأمل
ار ک: در  بار دوم ھا. مانیعھدھا و پ وفا به : در امر به ؛ بار اول است رار نمودهکبار ت پنج

 : در امر به بار چھارم . طھارت : در امر به . بار سوم شانیبر ا ینیامور مع ساختن حالل
 در خالل هک مینک یم مالحظه ھا. ھمچنان از نعمت یادآوری: در  . و بار پنجم عدالت

،  قلبدر  شهید ھمیبا مؤمن شود. پس یم رارکار تیز بسیتقوا ن تیرعا نداھا، امر به نیا
 یعھد خود با خدا وستهیو پ بوده میتسل سبحان یخدا به شیخو یگر اعضایو د زبان
 یحس یھا یدی: خود را از پل هک است نیا آن یمقتضا باشد. و از اد داشتهی را به شیخو

:  هک است نیو نماز ا یزگکیپا یبند باشد و از مقتضاینماز پا و به نار داشتهکبر یو معنو
و  در گناه یسک ند، بهک اجتناب یالھ نگردد، از محرمات حرام بکمرت و شھوت مکدر ش
را بر  یالھھای  نعمت اور باشد ویار و یو تقوا  یارکویکندھد، بر ن کمکو  یاری دست تجاوز

 یو ھماھنگ انسجام یکو در  یمنطق تسلسل یکدر  اوامر ھمه نیا اد آورد. پسی خود به
 باشند. یم وستهیپ ھم مرتبط و به ، باھم یاملک

َخذَ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ٰٓءِيَل  ِميَ�َٰق بَِ�ٓ  �َّ ۖ َعَ�َ نَقِيبٗ  َ�ۡ �ۡ ٱ ِمۡنُهمُ  َوَ�َعۡثَنا إِۡسَ� ُ ٱ َوقَاَل  ا إِّ�ِ  �َّ

َ�ۡمُتمُ  لَ�ِنۡ  َمَعُ�ۡمۖ 
َ
لَٰوةَ ٱ أ َكٰوةَ ٱ ُتمُ وََءاتَيۡ  لصَّ رۡ  لزَّ ۡقَرۡضُتمُ  ُ�ُموُهمۡ وََءاَمنُتم بِرُُسِ� وََعزَّ

َ
َ ٱ َوأ َّ� 
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َ�ّفَِرنَّ  اَحَسنٗ  ًضارۡ قَ 
ُ ۡدِخلَنَُّ�مۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  �َّ

ُ
ٰٖت جَ  َوَ�  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي �َّ

 ٱ
َ
�ۡ ۚ بِيلِ ٱ َسَوآءَ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ِمنُ�مۡ  َ�ٰلَِك  دَ َ�َمن َ�َفَر َ�عۡ  نَۡ�ُٰر  .]١٢[المائدة:  ﴾١٢لسَّ

 آنچه با ، در رابطه مکد و محکطور مؤ به »گرفت مانیپ لیاسرائ یو ھمانا خداوند از بن«
ساالر و  : بینق »میختیبرانگ بینق دوازده آنان انیو از م«د یآ یم هیآ نیدر آخر ھم هک

: مراد از  یقول به شود. دهیبرگز ر امورشانیو تدب یساماندھ به ـ چون است قوم ردهکسر
و در » سبط« یکاز  یندگینما از آنھا به یکھر هک است نیا ردگانکسر نیا ختنیبرانگ

شدند تا اخبار و  دهیبرگز شاھنگیپ عنوان سبط، به از دوازده بینق دوازده مجموع
رو یو ن گرفته قیو تحق یبررس را به ستمگر آن و مردم نیو فلسط شام نیسرزم اوضاع
 اوضاع از مطالعه پس اد شدهی یقراردھند؛ نقبا را مورد سنجش شان یجنگ و توان

 تصور برآنان نیبرخوردارند لذا ا میعظ بس ییرویار از نید آن ستمگران هکافتند یدر
خود  انیدر م آنان یرا ندارند. ول انینیفلسط با ییارویرو توان لیاسرائ یبن هکشد  رهیچ

در  ÷  یرا فقط با موس و آن نگھداشته یمخف لیاسرائ یراز را از بن نیا هکعھد بستند 
ردند و ک انتیخ از آنان تن ، ده یسفر مطالعات آن از از برگشت اما پس گذارند. انیم
شد تا  عیخبر شا نیا هکبود  ساختند. ھمان مطلع اوضاع را از شیخو انیکو نزد سانک

 ÷  یموس به لیاسرائ ید و بنیگرد یال خنثک نیفلسط به لیاسرائ یبن حمله هکبدانجا 
نقبا و  گر: آنید یقول به ! میگر جا نظاره نیما ھمد، ید بجنگیبرو پروردگارت گفتند: تو و

سبط  و ضامن لیفک یبی: ھر نق هکبود  نیا داشتند و آن یگرید تی، مأمور ردگانکسر
 یمعنا است نیرد و ایبگ عتیب یو خداترس مانیا بر شیو از سبط خو بوده شیخو

 . شان ختنیبرانگ
 از آنان هک است یمانیپ مضمون ھمان نی. و ا لیاسرائ یبن به »و خداوند گفت«

 به »دیداشت برپا اگر نماز را«خود  تیو حما یاریو  با نصرت »با شما ھستم من«:  گرفت
مراد  »دیرا داد اتکز و اگر« میا ساخته را مشروع آن هک گونه ، ھمان آن درست وهیش

 مانیا من امبرانیپ واگر به«بود  دهیگردان فرض شانیبر ا یتعال حق هک است یصدقات

: اگر  یعنی »دیردک تیتقو را شانیو ا« از آنان یاحد انیم نھادن فرق بدون »دیآورد
 شانیاریو  د و نصرتیردک دفع شانیرا از ا ا دشمنانشانید، یداشت یرا گرام شانیا

و  منت چیھ یر بیخھای  راه : اگر در یعنی »یکن ید وامیداد را وام للهو اگر ا«د یداد
را نابود شما  از شما گناھان البته«د: یردکارھا را ک نیاگر ا ! یآرد؛ یردک انفاق یآزار

اما اگر  درآورم است یآنھا جار فرودست از بارانیجو هک ییباغھا شما را به و البته سازم
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: از  یعنی »است ردهک را گم راست ا راهقطع فر ورزد،کاز شما  یسک« ثاقیم »نیاز ا پس
 . است دهیگرد ، خارج است أ خدا یخشنود به دنیرس آن ییمقصد نھا هک یراھ

 لیقبا هکـ  نهیمد به ھجرت ـ در آستانه عقبه در شب ص خدا رسول نیھمچن
 دند، سهیبرگز از آنان بینق تن بودند، دوازده گفته یکلب شانیا دعوت به و خزرج اوس

 یکرا شر یزیچأل  یخدا : به هکگرفتند  مانیپ و از آنان از خزرج تن و نه از اوس تن
 یارینند و ک تیرا حما ص خدا رسول را برپادارند و اسالم نیو قوان عیاورند، شراین

 تن دوازده لذا آن است بھشت شانیا ، پاداش مانیپ نیا وفا به دھند و در قبال
ردند و ک عتیب ص خدا خود با رسول از قوم یندگینما ، به و خزرج اوس ندگانینما

 . است آمده رتیس تبک در واقعه نیا لیتفص هک بستند. چنان مانیپ
را  مانیآنھا پ یشد ول گرفته ثاقیز میچ در پنج لیاسرائ یاز بن هک مینک یم مالحظه

 هیدر آ هک دچار شدند چنان و لعنت قلب قسوت به ینکش مانیپ نیفر اکی ستند و بهکش
 هکد بنگرد یبا ، افتی یا یو سخت قسوت شیخو در دلھرکس  . پس میخوان یم یبعد
 . است نموده یوتاھک یر اوامر الھیا سایامور  نیاز ا یک دامکدر 

 هک میباش یراھ دنبال د بهیبا پس است شده ار سختیبس مردمھای  دل در عصر ما
 . ستین أ خدا نید به جز برگشت یزیچ راه نیگرداند و ا را نرمھایمان  دل

ُٰهمۡ  ّمِيَ�َٰقُهمۡ  ِضِهمفَبَِما َ�قۡ ﴿ ۖ  قُلُوَ�ُهمۡ  وََجَعۡلَنا لََع�َّ َواِضعِهِ  َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ  َ�ِٰسَيٗة  ۦَعن مَّ
ْ َحّظٗ  ا اَو�َُسوا ْ  ّمِمَّ ٓ  بِهۦِۚ  ُذّكُِروا ٰ َخا لُِع َ�َ  ُف �ۡ فَٱ ّمِۡنُهۡمۖ  قَلِيٗ�  إِ�َّ  ّمِۡنُهمۡ  �َِنةٖ َوَ� تََزاُل َ�طَّ

َ ٱإِنَّ  َفحۚۡ ۡص ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]١٣[المائدة:  ﴾١٣ُمۡحِسنِ�َ ل
، از  سبب نیا را به انیھودی:  یعنی »میردک شان ، لعنت شان ینکش مانیپ سبب به پس«

 هک چنان »میدیگردان را سختھایشان  دل و« میو دور ساخت میطرد نمود شیخو رحمت
و  و رقت نرمش چیر، ھیخ تکر و حریخ رند و دربرابر سخنیگ یرا فرانم یریخ

 »نندک یم فیتحر آنھا را از مواضع لماتک« هکبدانجا  دھند تا ینم از خود نشان یانعطاف
ا و قطع ١نندک یم لیآنھا تأو یقیحق لیتأو ا برخالفیدھند،  یر میی: آنھا را تغ یعنی

و «وجود ندارد  شا یوح ردادنییو تغأل  یبر خدا تر از افترا بستن سخت یا یسنگدل

 بخش : آنان یعنی »سپردند یفراموش بودند، به شده اندرز داده بدان هکرا  از آنچه یبخش

                                                 
 ».نساء« ) از سوره۴۶( هیر آیتفس د بهینک نگاه -١
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بر  و تو ھمواره«سپردند  یفراموش و غفلت را به ا آنی،  نموده کرا تر از تورات یبزرگ

و  رنگی، ن یارگک، بد ی، نافرمان دروغ ، انتی: خ خائنه »یشو یم آگاه از آنان یا خائنه
با تو  ما! رسول یبردند و ا یار مک به یالھ امبرانیبا پ وستهیپ انیھودی هک است توطئه

 ـ چون شانیا مؤمنان آنان »از آنان کیاند مگر عده«برند  یار مک را به وهیش نیز ھمین
 از آنان پس« باش نداشته انتیخ میب شانیا د لذا ازـ ھستن ارانشیو  سالم عبدالله بن

 ارانک انتی: از خ یعنی »دارد یم دوست را ارانکویکخدا ن هک نک درگذر و اعراض
 با آنان دنیو فعال از جنگ نک یپوش چشم شان ستیناشا ردارکدر گذر و از  لیاسرائ یبن

 منسوخ» توبه« ) از سوره۲۹ ه/یرا در (آ مکح نیا یتعال حق نظر نما. سپس صرف

ْ ﴿ د و فرمود:یگردان ِينَ ٱَ�ٰتِلُوا ِ بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ َّ�  ِ ؛ و  .]٢٩[التوبة:  ﴾ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱَوَ� ب
 دست به و حقارت ذلت مالکدر  هک یتا ھنگام با آنان دنیجنگ را به ص امبریپ

 داد. بپردازند، فرمان هیجز شیخو

ِينَ ٱَوِمَن ﴿  ْ قَالُوٓ  �َّ َخۡذنَا نََ�َٰرىٰٓ  إِنَّا ا
َ
ْ  ِميَ�َٰقُهمۡ  أ ا فَنَُسوا ا َحّظٗ ْ  ّمِمَّ غۡ  بِهِۦ ُذّكُِروا

َ
 َرۡ�نَافَأ

� لۡ ٱ مِ إَِ�ٰ يَوۡ  ۡغَضآءَ ۡ�َ ٱوَ  َعَداَوةَ لۡ ٱ بَۡيَنُهمُ  ُ ٱ يُنَّبُِئُهمُ  َف وََسوۡ  قَِ�َٰمةِ ْ يَۡص  �َّ  ﴾١٤َنُعونَ بَِما َ�نُوا
 .]١٤[المائدة: 

 به هک یسانک: از  یعنی »میرا گرفت آنان ثاقی؛ م مییگفتند: ما نصارا هک یسانکو از «
 از انشانینیشیز مانند پیدند، نینام یخود را نصار یتعال حق دادن نصرت یادعا

 بدان هکرا  از آنچه یبخش پس« میگرفت مانیـ پ رفت رشانکقبال ذ هکـ  لیاسرائ یبن
 از آنان هکرا  یثاقیاز م یبزرگ : بخش یعنی »ردندک بودند، فراموش شده اندرز داده

ما  پس«پا افگندند  و پشت گرفته دهیناد آن از گرفتن پس درنگ یبود، ب شده گرفته

 ینصار انیا ما مخصوصی،  یھود و نصاری انی: م یعنی »انشانیم امتیتا روز ق ھم
 هی، نسطور هیعقوبی ـ چون یمتعدد یھا فرقه به هک» میافگند نهکیو  یدشمن«

 به شیخو انیارا در مکو آش ردهکر یفکگر را تی، ھمد شده هیو تجز میـ تقس هیانکومل
 و خداوند«دارد  ادامه امتیتا روز ق ھمچنان یدشمن نیا هکپرداختند،  یدشمن

 یجزا یزود : به یعنی »دھد یردند، خبر مک یم را از آنچه آنان یزود به
 ابند.ی یدر م امتیرا در روز ق شان ینکش مانیپ

 و یالھ یاز وح یبخش سپردن یفراموش : به هک نیبر اکند  می داللت مهیرک هیآ
 امت ما انجامد پس یم امت یک انیم شکشمکو  یدشمن ، به آن یعمل فروگذاشتن
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 شیخو نیمب نید د بهی، با میا ردهک کرا تر یالھ یاز وح ییھا عمال بخش هکز ین اسالم
 افگند. الفتھایمان  دل انیمأل  یخدا هک؛ باشد  میرو آور

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ُ  رَُسوُ�َا َجآَءُ�مۡ  قَدۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ا َكثِٗ�� لَُ�مۡ  يُبَّ�ِ  مِنَ  ُ�ُۡفونَ  ُكنُتمۡ  ّمِمَّ

ْ َوَ�عۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ �  َعن ُفوا ِ ٱ ّمِنَ  َجآَءُ�م قَدۡ  َكثِ�ٖ  .]١٥[المائدة:  ﴾١٥بِ�ٞ مُّ  َو�َِ�ٰٞب  نُورٞ  �َّ

تا  است شما آمده یسو به« ص محمد : حضرت یعنی »امبر مایپ ! تابک اھل یا«

 پنھان«بود  شده بر شما نازل هک لیو انج تورات »یآسمان تابکاز  از آنچه یاریبس
 شدند و مسخ نهیبوز به هک» شنبه اصحاب« ، داستان»رجم« هیآ چون »دیا داشته

 پنھان هک یگر از امورید» یاریند و از بسک را بر شما روشن« امبر آخرالزمانیپ اوصاف
 یازین آنھا انیب بهگر ید تیرا انسانیند زک ینم انیرا ب و آن »گذرد یدر م«د یا داشته

 ، شما رادر قبال نیگذرد و بنابرا یاز شما درم یاری: از بس است نیا یا معنیندارد. 
 تابکو  ینور للها از جانب نهیھرآ«ند ک ینم زند، مؤاخذه یاز شما سر م هک ییخطاھا

اند: مراد  گفته یبعض اند. ص محمد مراد از نور: حضرت »است شما آمده یبرا یروشن
 . است ا قرآنی نور، اسالماز 

ُ ٱ بِهِ  ِديَ�هۡ ﴿  َ�ٰمِ ٱُسُبَل  َ�ٰنَُهۥرِۡض  �َّبَعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ِٰت ٱ ّمِنَ  رُِجُهمَوُ�خۡ  لسَّ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  ِديِهمۡ َوَ�هۡ  نِهِۦ�ِإِذۡ   .]١٦[المائدة:  ﴾١٦مُّ

 یرویاو پ یاز رضا هکرا  یسانک« روشن تابکنور و  »آن سبب خداوند به هک«
و  »سالمتھای  راه یسو به« است یراض آن و به دهیاو پسند هک : از آنچه یعنی »نندک یم

 نیبر ھمانا بھشت هک» دارالسالم« به هک ییراھھا »گردد یم رھنمون« از عذاب نجات
و  »اراده را به و آنان« و مبراست کپا یآفت از ھرگونه هک یشود؛ بھشت یم یمنتھ است

 »نور یسو به«و فجور  و فسق و نفاق کو ش کفر و شرک ی »ھا یکیاز تار شیخو« قیتوف
 ».ندک یم شان تیھدا راست یراھ برد و به یم رونیب« اسالم

 ص خدا رسول نزد انیھودی:  گفت هک است شده تیروا نزول سبب انیدر ب رمهکاز ع
 نیفرمودند: داناتر آنان به ص خدا دند. رسولیپرس شانیرا از ا» رجم« مکو ح آمده
 ا را بهیصور ابن ص خدا رسول ردند.ک اشاره» ایصور ابن« یسو ست؟ آنھا بهکیشما 

و  برافراشت سرشان یطور را بر باال رد وک نازل ÷  یرا بر موس تورات هک یخداوند
 یا ادعایآ هکد یند و بگوکن را پنھان قتیحق : هک، سوگند دادند  گرفت از آنان ییمانھایپ
ا از یصور ؟ ابن ستین امر منطبق ، با واقع تورات در رجم هیآ در بودن ص امبر اسالمیپ
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را افشا نمود  قتی، حق عذاب میدرآمد و از ب لرزه به ص خدا رسول یجد یسوگندھا
 مینار نھادکرا  رجم هیشد، آ جیما را انیزنا در م عمل چون هک است نیا تی: واقع و گفت

 رسول هکبود  . ھمان میدیرا تراش ، سر مجرم رجمبه جای  و زده انهیتاز زنا را صد بانکو مرت
 شد. نازل مهیرک هیآ نیردند و اک مکح یھودیار کزنا رجم به ص خدا

ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََّقدۡ ﴿  ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱُهَو  �َّ ِ ٱ مِنَ  َ�ۡملُِك  َ�َمن قُۡل  َ�مَۚ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل َّ� 
َرادَ  إِنۡ  ا ًٔ َشۡ� 

َ
ن أ

َ
ۡ ٱ ُ�ۡهلَِك  أ ُهۥ َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َمِسيحَ ل مَّ

ُ
 ٱَوَمن ِ�  َوأ

َ
ۗ َ�ِيعٗ  �ِض ۡ� ِ  ا  ُمۡلُك  َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ  ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ  َوَما �ِض ۡ� ۚ  َما َ�ۡلُقُ  بَۡيَنُهَما ُ َوٱ �ََشآُء َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]١٧[المائدة:  ﴾١٧قَِديرٞ  ءٖ َ�َ
:  یعنی »اند افر شدهکا ، مسلم است میپسر مر حیمس گفتند: خدا ھمان هک یسانک«

 یبشر به هک است تر از آن زشت یفرک اند و چه شده افرانکاز  شان سخن نیبا ا
را  هکو ھر و مادرش میپسر مر حیمس هکند ک بگو: اگر خدا اراده«دھند  ییخدا نسبت

 ؟»دارد یاریخدا اخت در مقابل یسک رساند، چه تکھال به ی، جملگ است نیدر زم هک
قادر  یسک ھرگاه ار بازدارد؟ پسک نیرا از ا یتعال حق هک قادر است یسک چه : یعنی

 هک است نیا یامر نیچن یعیطب جهی، نت ستیار نک نیاز اأ  خداوند بازداشتن به
 هک وجود ندارد و اگر چنان یو معبود برحق خدا و رب چی، ھ گانهی ذات آن جز

در  یا و سلطه د قدرتیبود، قطعا با یمخدا  حیپندارند، مس یم ینصار
 را از خود دفع یا و توطئه رنگیھر ن هکبود  ید قادر میبا جهی، در نت داشت یارمیاخت
 اگر پس است دهیرس قتل و به شده ختهیدار آو پندار شما او به به هک ید. درحالینما

 ردکن خود دفع را از نندهکشما ـ نابود ظن ـ به حمله نیخدا بود، چرا ا یراست او به
 ند؟ پسک دفع یو اجل دنیرس در ھنگام به را از مادرش مرگ هکو چرا قادر نشد 

 ، خود ـ نداشته یموجود برا نیتر یگرام نیرا از مادر ـ ا مرگ دفع او توان ھرگاه
 تر است از شما، عاجزتر و ناتوانأ  خدا از عذاب یزیچ نمودن مسلما از دفع

 بخواھد، ، ھرچه خداست ، از آن آنھاست نیماب و آنچه نیو زمھا  آسمان ییوفرمانروا«
 یتعال حق د لذا قدرتیآفر یپدر از مادر واسطه را بدون یسیع هک چنان »ندیآفر یم

 انسانھا، از زن عموم ند؛ چونیآفر یفرزند مھردو  ، از مرد و زن نیبنابرا است مطلق
 انسان ھم زن مرد و و بدون ÷  یسیع نشیآفر ند؛ چونیآفر یمرد فرزند م بدون

 لیدال نھا ھمهیوا »تواناست یزیچ و خدا بر ھر« ÷  آدم نشیآفر ند؛ چونیآفر یم
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نھا، بر یاز ا یزیچ به چگونه پس است یو قدرت مالک یھا و نشانه عظمت روشن
 د.ینک یم استدالل یو ریغ ییخدا

 . است یدر رد بر نصار ھمه اتیآ اقیس

ْ  نُ َ�ۡ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ُهودُ ۡ�َ ٱَوقَالَِت ﴿ ُؤا بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱ � َّ�  ٰٓ ِح�َّ

َ
ۥۚ َوأ بُُ�م فَلِمَ  قُۡل  ُؤهُ  ُ�َعّذِ

نتُم بَۡل  بُِذنُو�ُِ�م� 
َ
نۡ  �ََ�ٞ  أ ۚ  ّمِمَّ ٓ َ�ۡغفِ  َخلََق ُب  ءُ ُر لَِمن �ََشا َوقَالَِت ﴿�ََشآءُ  َمن َو�َُعّذِ

ْ  نُ َ�ۡ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ُهودُ ۡ�َ ٱ ُؤا بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱ � َّ�  ٰٓ ِح�َّ

َ
ِ  �ۚ﴾ُؤهُ َوأ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُملُۡك  َوِ�َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
َوَما  �ِض ۡ�

ۖ بَيۡ  ۡ ٱ �َ�ۡهِ  نَُهَما  .]١٨[المائدة:  ﴾١٨َمِص�ُ ل
 ھمان انیھودی »مییاو خدا و دوستان گفتند: ما پسران انیحیو مس انیھودیو «

گفتند:  هکبودند، آنجا  ردهکادعا » ریعز« یبرا هکردند کادعا  خودشان یرا برا یزیچ
گفتند:  هکپنداشتند ـ آنجا  یم حیمس یبرا هکرا  ز آنچهین ینصار )! ر پسر خداستی(عز
 یادعاھا صرف خود را ـ به ساختند پس ز منسوبیخود ن )! ـ به پسر خداست حی(مس
اگر  »بگو«پنداشتند  یو وپسران أ خدا ـ دوستان ھودهیو ب الطائل یو آرزوھا لباط
شما را بر « أ خداوند »چرا پس« دیقرار دار و منزلت گاهیجا نیشما در ا یراست به

؟  در آخرت دوزخ ا و با آتشیدر دن ردتتانک و مسخ شتنکبا  »ندک یم عذاب گناھانتان
پدر  پسر از جنس هکد یدان یا نمیآ ! خردان یب ید. ایمعترف عذاب نیا ز بهیخود ن هک

 هک یزند درحال یاو سر نمباشد، از  محال از پدرش صدور آن هک یزیو چ است شیخو
ند ک ینم را عذاب شیخو ؛ دوست دوست هکد یدان یا نمیشود؟! آ یصادر م از شما گناه

شما  هک است بر آن لیخود، دل نیا پس د؟!یریگ یقرار م عذاب دشما مور هک یدرحال
 حق »هک یسانک د از جملهیھست یبشر شما ھم هکبل«د ییگو دروغ تانیادعا نیدر ا
 د نهیبشر ھست از جنس پس شیخو ر بندگانیسا ھمچون »است دهیآفر« یتعال

را  هکھر«:  است مکحا شیخو بندگان بر تمام یلتعا حق هکد یبدان پس یو فرزندان

ر یخود را در برابر خ : بندگان یعنی »ندک یم را بخواھد، عذاب هکآمرزد و ھر یم بخواھد،
 هک است او خواسته دھد پس یم جزا برابر عملش را درھرکس  وکند  می محاسبه و شر

 فر توبهکاز  هک یسانکند و بر ک عذاب شیخو عدل راند، بهیم یفر مکرا بر  هکھر
 عذاب را ـ اگر بخواھد عفو و اگر بخواھد، ارانکامرزد و گنھیب شیخو فضل اند، به ردهک
و  خداوند است ، از آن آنھاست انیدر م و آنچه نیو زمھا  آسمان ییو فرمانروا«ند ک

 ».اوست یسو به ھمه بازگشت
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 فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس از ابن
آمدند و با  ص خدا نزد رسول یعد بن عمرو و شاس بن یاضاء، بحر بن نعمان

 دعوتأل  یخدا یسو را به آنان ص خدا ردند. رسولکوگو  گفت ص حضرت آن
ز یچ تو ما را از چه محمد! یگفتند: ا انیرو هیس آن یدادند ول میب و از عذابش نموده

 هکبود  ؟) ھمان میھست یو خدا و دوستان : (ما پسران هک یدان یا نمی؟ آیترسان یم

ْ  نُ َ�ۡ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ُهودُ ۡ�َ ٱَوقَالَِت ﴿:  هیآ پروردگار متعال ُؤا بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱ � َّ�  ٰٓ ِح�َّ

َ
را  ﴾ُؤهُ َوأ

 فرمود. نازل

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ُ  رَُسوُ�َا َجآَءُ�مۡ  قَدۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ٰ  لَُ�مۡ  يُبَّ�ِ َ�َ  ٖ� ن َ�ُقولُواْ َما  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  َ�ۡ�َ

َ
أ

 ٓ ۗ  �َِش�ٞ  َجآَءُ�م َ�َقدۡ  نَِذيرٖ�  َوَ�  �َِش�ٖ  ِمنۢ  َءنَاَجا ُ َوٱ َونَِذيٞر َّ�  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ﴾١٩قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

 .]١٩[المائدة: 

 هک است شما آمده یسو به« ص مدمح حضرت »امبر مایپ نهیھرآ ! تابک اھل یا«

 هکرا  و آنچه یشرع نیو قوان امک، اح یالھ و معارف قیحقا »ندک یم انیشما ب یبرا
 فترت در دوران«د یبود شده دچار اختالف در آن هکرا  د و آنچهیردک یم پنھان

 انقطاع یدیمد مدت یآسمان ، رسالتص محمد حضرت از بعثت را قبلیز »رسوالن
و  ÷ یسیالد عیم انیم«فرمود:  س عباس ابن هک است شده تیبود. روا افتهی

 ، نعمت نیبنابرا«د: یگو یر میثک ابن». بود فاصله سال نه و شصت و پانصد صمحمد
 نیا از بهیبود و نھا  نعمت نیتر املک، از  از زمان برھه در آن ص حضرت آن بعثت
 انیو طغ گسترده بالد دامن را فساد بر ھمهیزر یو فراگ بود عام یازی، ن ھم بعثت

 نید از ییایبر بقا هک یھود و زھاد نصاریاز احبار  کیـ بجز اند بندگان بر ھمه وجھل
 ».بود فروھشته مهیبودند ـ خ مانده یباق کمتمس حق

 مژده چیھ هک« امتیدر روز ق »دییتا نگو«:  است مدهشما آ یسو امبر ما بهیپ ! یآر

 تا مبادا درمقام میامبر خود را فرستادی: ما پ یعنی »امدینزد ما ن یا دھنده میو ب دھنده
قطعا  پس« دییبگو یسخن نیچن امتی، در روز ق شیر خویو تقص یوتاھکاز  یعذرخواھ

بر شما  بھانه عذر و نیا : راه یعنی »است آمده یا دھنده میو ب دھنده شما مژده یبرا
را  مؤمنان هک است آمده نزد شما یا و ھشداردھنده بخش مژدهامبر یپ کنیرا ایمسدود شد ز

 هک است یو قدرت مالکاز  پس »تواناست یزیچ و خدا بر ھر«دھد  یم میفار را بکو  بشارت
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 حق را در راه عانیفرستاد، مط رسالت به ماالتک ھمه نیرا با ا ص محمد حضرت
 د.ینگونسار گردان تکو فال یدر گمراھ را و استوار و نافرمانان قدم ثابت

ْ ذۡ ٱ مِ َ�َٰقوۡ  لَِقۡوِمهِۦ ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿ ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا �بَِيآءَ  �ِيُ�مۡ  َجَعَل  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
 أ

لُوٗ�  وََجَعلَُ�م ا َوَءاتَٮُٰ�م مُّ َحٗدا يُۡؤتِ  لَمۡ  مَّ
َ
 .]٢٠[المائدة:  ﴾٢٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

اد یخدا را بر خود  نعمت ! من قوم ی: ا خود گفت قوم به یموس هکرا  یزمان نکادیو «

ـ  گاه آن اد آورند،ی را اجماال بر خود به أ خدا نعمت هک در آغاز از آنھا خواست »دینک
 هک گاه آن«رد: ک یادآوری گونه نیا لیتفص را بهھا  نعمت نیاز ا نعمت ـ سه طور خاص به

شما  انی: درم یعنی »ساخت یپادشاھانداد و شما را  قرار یامبرانیشما پ انیدر م
 نیاز ا آنان به پادشاھان . اطالق ساخت را پادشاه از شما یو برخ ختیبرانگ یامبرانیپ

ا) کمراد از (ملواند:  گفته یبعض ! میند: ما پادشاھانیگو یم شاه انیکمثال نزد هک است باب
در  یانکمملو هک از آنشدند، بعد  شیار خویاخت امر و صاحب کمال : آنان هک است نیا

 نیا ) بهاكملو مكجعلود: (یگو یمجاھد م نبودند. شیب انیو قبط فرعون تصرف قبضه
 نید اییتأ به». دیگردان ارانکو خدمت ھمسران ھا، خانه را صاحب : شما است یمعن

د: یپرس س عاص عمروبن بنلله از عبدا یمرد: « هک است شده تی، روا یریتفس دگاهید
قرار  ینزد و هک یدار یا زنی: آ گفت یو به للهم؟ عبدایستین نیمھاجر یفقرامگر ما از 

؟ ینیگز ونتکس در آن هک یدار ینکا مسی: آ گفت ! یداد: آر پاسخ ؟ مردیابی و آرام
.  ز دارمین یارک: خدمت مرد گفت . آن یا ھستیتو از اغن : پس گفت ! یداد: آر مرد پاسخ

 به هک آنچه« انیھودی »شما و داد به«». یھست پادشاھاناز  صورت نی: در ا عبدالله گفت

در  بان هیابر سا بار، شمهچ ، سنگ یو سلو من نعمت چون »نداد انیاز عالم یک چیھ
:  است نیا یامعنیاز نعمتھا.  نیا ریو غ شاھان ثرتک، ‡  ایانب ثرتکنا، یس یصحرا

 در زمان لیاسرائ یبن راینداد ز زمانتان انیاز عالمیک  ھیچ به هک شما آنچه داد به
بودند.  مردم نیتر فیشر ، آدم یبن یھا رهیر تیو سا انیو قبط انیونانی به نسبت شیخو
 . است داده حیرا ترج دوم یمعن نیز ایر نیثک ابن

ْ دۡ ٱ مِ َ�َٰقوۡ ﴿   ٱ ُخلُوا
َ
ۡ ٱ �َض ۡ� َسةَ ل ُ ٱَكَتَب  لَِّ� ٱ ُمَقدَّ ْ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ وا ٰٓ  تَۡرتَدُّ ۡدبَارُِ�مۡ  َ�َ

َ
 أ

 ْ  .]٢١[المائدة:  ﴾٢١َ�ِٰ�ِ�نَ  َ�َتنَقلُِبوا

بود:  نینھاد، امر ا انیرا بن ینھ یکامر و  یک،  رد نعمتکادیبر  ÷  یموس گاه آن
 کبارا می،  شده کپا یعنی:  مقدس »دییدرآ« نیفلسط »مقدس نیسرزم به ! من قوم یا«
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 یازل را در علم نیسرزم آن أ خداوند:  یعنی »است شما مقرر داشته یخداوند برا هک«
 د دانستی. اما با است دهیگردان شما یو مأوا نکو مس ردهکر شما یو تقد قسمت شیخو

فاسد  ار بودند و چونکویکن لیاسرائ یبن هکبود  یزمان ر مربوط بهیو تقد قسمت نیا هک
را از  آنھا اش ستهیشا بندگان لهیوس به أ خداوند آوردند، یرو یفسادگر شدند و به

ھستند،  نیزم یرو قوم نیارترک تبه انیھودی هکز ین رد و امروزک اخراج نیسرزم آن
 را ندارند. حضور در آن یستگیھرگز شا
 من : از فرمان یعنی »دینشو خود روگردان و بر پشت«بود:  نیا آنان به یموس یو نھ

 سبب به را ستمگرانبا  در مورد جنگ د و دستور منینگرد باز عقب د و بهیرونگردان
ا و یر دنیو خ »دیشو یم ارکانیز« صورت در آن »هک«د ینگذار نی، بر زم و ضعف ییترسو

 د.یدھ یم را از دست آخرت

ٰ  نَّۡدُخلََها لَن �نَّا َجبَّارِ�نَ  قَۡوٗما �ِيَها إِنَّ  قَالُواْ َ�ُٰموَ�ٰٓ ﴿  ْ  َح�َّ ْ  فَإِن ِمۡنَها َ�ۡرُُجوا  َ�ۡرُُجوا
 .]٢٢[المائدة:  ﴾٢٢إِنَّا َ�ِٰخلُونَ فَ  ِمۡنَها
ھستند  یمردم نی: در فلسط یعنی »زورآور ھستند یدر آنجا قوم ! یموس یگفتند: ا«

بخواھند، مجبور  هک را بر آنچه مردم هکتنومند  یرھایکبلند و پ یزورآور با قامتھا
نروند، ما ھرگز وارد  رونیاز آنجا ب و تا آنان«اند  »عمالقه« : قوم گردانند. مراد از آنان یم

 بدون »روند رونیاگر از آنجا ب پس« میشو ینم وارد آن : با جنگ یعنی »میشو ینم آن
،  است نیفلسط به از ورود امتناعشان علت حیصر انیب نیا ».میشو یما وارد م« جنگ

 ندارد. نیجز ا ی، علت آن ورود ما به : عدم یعنی

ِينَ ٱقَاَل رَُجَ�ِن ِمَن ﴿  َّ�  ۡ�
َ
ُ ٱ َعمَ َ�َافُوَن � ْ دۡ ٱ ِهَماَعلَيۡ  �َّ فَإَِذا  اَب ۡ�َ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُخلُوا

ِ ٱ َوَ�َ  َ�ٰلُِبونَۚ  فَإِنَُّ�مۡ  ُتُموهُ َدَخلۡ  ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ ۡؤمِنِ�َ  ُكنُتم إِن ا  .]٢٣[المائدة:  ﴾٢٣مُّ
دو  آن »گفتندبود  ردهک انعام دند و خداوند بر آنانیترس یم هک دو مرد از آنان«
 و از خداترسان لیاسرائ یبن گانه دوازده یوفنا از نقبای بن البکو  نون بن وشعی مرد،
 باأ  دند. و خداوندیترس یم لیاسرائ یبن و جبن ا آنھا از ضعفیبودند.  انیومتق

 ، بر شیخو یروزیو پ نصرت یھا وعده به نیقی و دادن مانیدر ا شان دارساختنیپا
 »دیوارد شو بر آنان دروازه ! از راه قوم یا«دو گفتند:  آن ! یبود. آر داده نعمت آنان

د، قطعا یدرآمد اگر از آن هک«د یوارد شو عمالقه شھر بر ستمگران : از دروازه یعنی

 یالھ یھا وعده به هک ینانیو اطم مانیبا ارا  سخن نیدو ا آن »د شدیروز خواھیپ
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 لکخدا تو به د،یو اگر مؤمن«افزودند:  سخنشان انیدر پا هک داشتند، گفتند چنان

 از: قطع است : عبارت لک. تو است لکتو ی، مقتض خداوند متعال به مانیرا ایز »دینک
برابر  ناروا در و تملق رنشک کو ترأ  ر خدایاز غ یقلب یوندھایو پ قیعال

 . یو مخلوقات

ْ َ�ُٰموَ�ٰٓ ﴿  ٓ  لَن إِنَّا قَالُوا بَٗدا نَّۡدُخلََها
َ
ا � ْ  مَّ نَت َوَر�َُّك فََ�ٰتَِ�ٓ  َهۡب ذۡ فَٱ �ِيَها َداُموا

َ
 إِنَّا أ

 .]٢٤[المائدة:  ﴾٢٤َ�ٰعُِدونَ  َ�ُٰهَنا

 میشو یوارد نم ما ابدا در آن ! یموس یا« ÷  یموس حضرت به لیاسرائ یبن »گفتند«

ا ی،  یو بزدل جبن یاز رو سخنشان نیا »در آنجا ھستند« : عمالقه یعنی »آنان هک مادام
شھر  ود به، آنھا ور بیترت نیا بود. به یو و رسولأل  یبر خدا عناد و جسارت زهیانگ به

ورود  گاه د ساختند، آنکا) مؤ(ابد رکرا با ذ ینف نیا و سپس ردهک یرا نف المقدس تیب
د و یبرو تو و پروردگارت پس«مشروط ساختند  از آن جباران رفتن رونیب را به آن به

 شیبا تو پ ، نه میمان یم انکم نیدر ا وستهی: ماپ یعنی »مینینش یجا م نید، ما ھمیبجنگ
و أل  یخدا به نسبت ینادان یرا از رو سخن نی. ا میگرد یبرم عقب به و نه میرو یم

 گفتند. نقل یالھ و صفات ذات مربوط به و واجبات قیحقا فر بهک زهیانگ و به یو صفات
 مشورت شانیبا ا اصحابشان یرأ سبک در روز بدر، از باب ص خدا رسول« : هک است

 به س عمرو رد؟ مقدادبنکد یبا چه پس است یحتم جنگ کنیفرمودند: ا نموده
 چون ما هک یالھ اقدس ذات : سوگند به و گفت برخاست گر اصحابیاز د یندگینما
جا  نیھم د، ماید و بجنگیبرو : تو و پروردگارت مییبگو هک میستین لیاسرائ یبن

 سر شما با آنان رو و ازپشت شی، از پ چپ ، از سمت راست ما از سمت هکبل ! میا نشسته
 ردند... عبدالله ابنک یآمادگ ، اعالم دست نیاز ا یریز با تعابیگر نید ارانی.  میجنگ یم

 سخنان نیاز ا ص حضرت آن کمبار چھره هک دمید گاه د: آنیگو یم س مسعود
 شدند. ار شادمانیبس شانیو ا فتکش

ۡملُِك  َرّبِ إِّ�ِ َ�ٓ قَاَل ﴿
َ
ِ��  َ�ۡفِ�  إِ�َّ  أ

َ
 ﴾٢٥َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱ َقۡومِ لۡ ٱ َو�َۡ�َ  َنَنابَيۡ  ُرۡق فۡ فَٱ َوأ

 .]٢٥[المائدة: 

 در راه »من پروردگارا!«:  شیپروردگار خو یسو به یوکش از باب ÷  یموس »گفت«
 از فرمانم هک من اما قوم »ندارم را خود و برادرم ار شخصیجز اخت« نتید دادن یاری

 »ندازیب ییجدا نافرمان قوم نیا انیمما و  انیم پس«!  یدند و تو خود شاھد ھستیچیسرپ
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: تو خود  است نیا یمعن ای.  وندانینپ آنان به و در مجازات ز گردانیمتما ما را از آنان
 . نک صلهیف ما و آنان انیم

َمٌة َعلَيۡ ﴿ َها ُ�َرَّ ۡرَ�عِ�َ  ِهمۛۡ قَاَل فَإِ�َّ
َ
ۛ  أ  ٱ ِ�  يَتِيُهونَ  َسَنٗة

َ
  �ِض� ۡ�

ۡ
 َقوۡمِ لۡ ٱ َ�َ  َس فََ� تَأ

 .]٢٦[المائدة:  ﴾٢٦َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱ
 چھل« مقدس نی: سرزم یعنی »نیسرزم آن پس« یموس به خداوند متعال »فرمود«

 »است شده حرام« و نافرمان شکسر گروه : بر آن یعنی »بر آنان« شتر از آنیب نه »سال
و  رانیو ح »شوند یم سرگردان نیدر زم« با ستمگران از جنگ سر باززدنشان سبب به

 شیدر پ یومقصد روشن راه هک آن یند، بیآ یروند و م یسو م سو و آن نیا سرگشته
روز  ، ھر سال چھل نیا در طول لیاسرائ یبن«د: یگو یر میجب دبنیباشند. سع داشته

 قرار و آرام وقت چیمودند و ھیپ یم ابانھا راهیدر ب رانیو ح سرگشته افتاده راه بامداد به
» هیت«را  آن قرآن هکنا بود یس نیسرزم ، یشانیو پر یرانیح نیسرزم نینداشتند. ا

». بود با آنان هیت ز در دشتین ÷  ید وموسینام یگشتگ و گم یسرگردان محل یعنی
 هک بودند چنان سرگردانو  گشته ، گم تمام سال چھل آنان«د: یگو یم س عباس ابن

در  هیمتجاوز بود، در ت سال از چھل عمرشان هک یسانک ز ھمهیو ھارون و ن یموس
 رھبر قوم ÷  یبعد از موس هک نون بن وشعی،  گذشت سال چھل آن گذشتند و چون

 یینوپا نسل یمعنو از توان یریگ وجھاد فراخواند و با بھره زشیخ را به د، آنانیگرد
 افتهی و پرورش تی، ترب یداریو پا و جھاد و دانش مانیا یبرمبان ÷  یموس دست به هک

 هک یسانکاز  یاند: احد ردهک نقل مفسران». ردک را فتح نیرد وفلسطک امیبودند، ق
 ھستند...)، در آن در آن جباران آن هک مادام میشو یشھر نم وارد آن بودند: (ما گفته
ستمگر  فاسق بر گروه« ! یموس یا »پس«نشد.  نیفلسط نیوارد سرزم ، سال چھل

 از گروه ، دوبار آن جھاد فرض کتر سبب بهأل  یخدا سان نیبد »نباش نیاندوھگ
 د.ینام» فاسق«را  لیاسرائ یبن

 و شانیھا یرسوائ انیھود و بی سرزنش ، متضمن داستان نیا هک مینک یم مالحظه
 . است یامبر ویو پأل  یبا خدا شانیز مخالفتھاین

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ َوٱ﴿ 
َ
ِ  َ�ۡ �ۡ ٱ َ�َبأ َ�ا إِذۡ  قِّ �َۡ ٱَءاَدَم ب َحِدهَِما ِمنۡ  َ�تُُقّبَِل  قُۡرَ�اٗ�ا قَرَّ

َ
 ُ�َتَقبَّۡل  َولَمۡ  أ

�ۡ  َخرِ �ٱ ِمنَ 
َ
َما قَاَل  ُتلَنََّكۖ قَاَل َ� ُ ٱ َ�َتَقبَُّل  إِ�َّ ۡ ٱِمَن  �َّ  .]٢٧[المائدة:  ﴾٢٧ُمتَّقِ�َ ل



 ۵۴۷ سوره مائده

 ی، ھنگام بخوان یرا به راست دو پسر آدم داستان آنانبر «! ص امبر خاتمیپ یا »و«

أل  یخدا به آن لهیوس به هک : آنچه قربان »داشت عرضه یا یدو قربان از آنھریک  هک
 »دو از آن یکی، از  پس« یا صدقه میا تقدی وانیح شود؛ از ذبح یم جسته تقرب
 بود. لیاو قاب هک »نشد رفتهیپذ یگریو از د«بود  لیاو ھاب »شد رفتهیپذ« اش یقربان

 هک بود چنان سنت زمان درآن«د: یگو یم لیو ھاب لیقاب داستان ر در شرحیثک ابن
دختر  یگرید از آنھا پسر و یکی هکآورد  یا میدن به دو فرزند توأمان مکش یکحوا در 
دختر  هکنحو  نیا به رد؛ک یم جیتزو پسرانش را به ، دخترانش حال ضرورت به بود. آدم

روا بود. از قضا  زمان آن در ارک نیآورد. و ا یگر در مید مکعقد پسر ش را به مکش نیا
 آن و قانون سنت طبق ÷  آدم با بود.یز لیو خواھر قاب بھره یب از جمال لیخواھر ھاب

در آورد  لیعقد ھاب را به لیخواھر قاب و لیعقد قاب را به لیتا خواھر ھاب ، خواست زمان
تو  هک : حال گفت ÷  آدم ! نمک یعقد م خودم با خواھر : من گفتد و ینپسند لیاما قاب

 شد، آن رفتهیپذ هکھرکس  ید، قربانینک میتقد یا یقربان تانیھر دو پس یپسند ینم
 را او شغلیبود ز گندم از خوشه یا دسته لیقاب یباشد. قربان یو با از آنیزدختر 

 هک لیھاب یرد ولک انتخاب شیخو گندم محصول نیتر پست را از و او آن داشت یشاورزک
 أل یخدا د. پسیبرگز یقربان یآنھا را برا نیاز بھتر یبود، گوسفند یگوسفندان صاحب

قرار  مورد قبول لیقاب یباال برد اما قربان بھشت را به و آن رفتیرا پذ لیھاب یقربان
حتما تو « لیھاب به لیقاب »گفت«» دیحسد ورز لیبا ھاب لیقاب هکنجا بود یو در ا نگرفت

از  : خدا فقط گفت لیھاب«بود  کو رش رتی، غ سخن نیاز ا یو زهیانگ »شتک خواھم را
را یز ازمن ، نه یدید از خودت یدید : آنچه گفت برادرش او به ییگو »ردیپذ یم انیمتق

 افزود: گاه بود. آن خودت ییتقوا ی، ھمانا ب تیقربان رشیپذ عدم سبب

ٓ  ِ�َۡقُتلَِ�  يََدكَ  إَِ�َّ  �ََسطَت  لَ�ِنۢ ﴿ ۠  َما نَا
َ
ۡ�ُتلََكۖ  إَِ�َۡك  يَِديَ  بَِباِسٖط  �

َ
�ِ  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
َ ٱ أ َّ� 

 .]٢٨[المائدة:  ﴾٢٨َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱَربَّ 
 من« ینکرا ب : اگر قصد قتلم یعنی »یشکتا مرا ب ینکدراز  من یسو به اگر دست«

 انیجھان از خداوند، پروردگار منچرا که  ، شمکتا تو را ب نمک یتو دراز نم یسو را به دستم
 را در آنیز دھم ینم ، پاسخ ھمانند آن یتو را با عمل ارانهک تبه عمل : من یعنی »ترسم یم

 ردنکن اقدام علت هک بدان و میشو یبرابر م باھم گناه ابکدر ارتھردو  و تو من صورت
 . است نیالعالم از رب ، ھمانا ترس قتل به من



  تفسیر انوار القرآن  ۵۴۸

 : است آمده فیشر ثی. در حد است قتل به یو شدن میتسل یمعن به لیھاب سخن نیا
د: یگو یم یانیسخت وبیا». باش دو فرزند آدم نی، مانند بھتر برخاست فتنه هک گاه آن«
 هک چنان». بود س عفان بن رد، عثمانک عمل هیآ نیا بهکه  کسی نیاول قتیدرحق«

 نیا هک دھم یم ی: گواھ گفت س عثمان زمان فتنه ھنگام به س وقاص یاب سعدبن
 یرو یا فتنه یزود به ھمانا«فرمودند:  هک ام دهیشن ص خدا را از رسول فیشر ثیحد

بھتر از  ستادهیا شخص ، ستادهیا بھتر از شخص نشسته شخص در آن هکخواھدداد 
اگر  !للها ارسولی:  گفتم». است شتابنده بھتر از شخص رونده و شخص رونده شخص

 قتل تا مرا به وارد شد و خواست ام ر خانهد بر من مھاجم شخص هکبود  ار چنانک
 ».باش )لیھاب( ھمانند فرزندآدم صورت در آن«رساند؟ فرمودند: 

مورد  ناحق بهکه  کسی و ز استیـ اجماعا ـ جا از نفس ما دفاع عتیچند در شر ھر
 واجب یبرو دفاع نیااینکه  باشد اما در یاز خود م دفاع رد، مأمور بهیگ یقرار م ھجوم
 از نفس دفاع وجوب تر، حیصح نظر وجود دارد اما قول علما اختالف انیر؟ میا خی است
خداوند  فرموده نیا لیدل ز بهیر وجود دارد و نکاز من ینھ یمعنا را در آنیز است

ِ ٱ َدۡ�عُ  َولَۡوَ� ﴿:  متعال  ٱ لََّفَسَدتِ  بَِبۡعٖض  َضُهمَ�عۡ  �َّاَس ٱ �َّ
َ
واگر « .]٢٥١[البقرة:  ﴾�ُض ۡ�

را فرا  نیرد، ھمانا فساد زمک ینم گر دفعید یبعض لهیوس را به از مردم یخداوند بعض

و  فتنه هک است یطی، در شرا از نفس دفاع تیارجح هک است ی. گفتن» گرفت یم
 نیچن نیاز طرف یکبود و ھر خاسته پا به فتنه هک گاه آن ینباشد ول انیدر م یا شبھه

 ک، تر یطیشرا نی؛ در چنیاز نظر برخ جنگد پس یم أ خدا در راه هک پنداشت یم
 . است و ارجح یـ اول اتیآ نیھم لیدل ـ به از نفس دفاع

 ﴿ ٓ رِ�دُ  إِّ�ِ
ُ
ن أ

َ
  أ

َ
ۡصَ�ٰبِ  مِنۡ  َ�َتُكونَ  �ثِۡمَك  �ِإِثِۡ�  َ�ُبٓوأ

َ
� ٱ أ ْ َوَ�ٰلَِك َجَ�ٰٓ  �َّارِ  ُؤا

ٰلِِم�َ ٱ  .]٢٩[المائدة:  ﴾٢٩ل�َّ
مرا  شتنک : گناه یعنی »یمرا ببر گناه هک خواھم یم من«:  گفت در ادامه لیھاب

 ، و یز برداری، ن یا شده بکمرت شتنمکاز  قبل هکرا  ی: گناھان یعنی »خود را وگناه«
 گناھان آن هک میشو یادآور مینشد.  رفتهیپذ تیقربان هکبود  ھم گناھان نیھم سبب به
و  یباش دوزخ از اھل جهیدر نت پس«و حسد  نهکی،  نیوالد ینافرمانبود از:  عبارت لیقاب

 . است ستمگران یسزا : دوزخ یعنی »ستمگران یسزا است نیا

ِخيهِ  َل َ�تۡ  ُسُهۥَ�فۡ  َ�ُۥ َ�َطوََّعۡت ﴿
َ
ۡص  َ�َقَتلَُهۥ أ

َ
 .]٣٠[المائدة:  ﴾٣٠َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ  َبحَ فَأ



 ۵۴۹ سوره مائده

 اماره« : نفس یعنی »نمود و آسان سھل را در نظرش برادرش شتنک یو نفس پس«
رد و ک بیترغ و او را بدان ساخت انینما آسان یبرادر را بر و شتنک،  لیقاب» باالسوء

و  شرف او از آن و و گواراست ار سھلیبرادر بس قتل هکتصور را در او القا نمود  نیا
 ارانکانیو از ز شتکاو را « داشت در دست هک یبا آھن »پس« خواھد داشت یدستاورد

 برادر. ناحق به خون ختنیبا ر »شد

ُ ٱَ�بََعَث ﴿   ٱ ِ�  َ�ۡبَحُث  اُغَرابٗ  �َّ
َ
ِخيهِ�  َسوَۡءةَ  يَُ�ٰرِي َف َكيۡ  ۥلُِ�ِ�َهُ  �ِض ۡ�

َ
 قَاَل  أ

َعَجۡزُت  َ�َٰو�ۡلََ�ٰٓ 
َ
نۡ  أ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
َ�ٰرَِي َسوۡ  ُغَراِب لۡ ٱ َ�َٰذا مِۡثَل  أ

ُ
ِ��  َءةَ فَأ

َ
ۡصبَحَ  أ

َ
 مِنَ  فَأ

ِٰدمِ�َ ٱ  .]٣١[المائدة:  ﴾٣١ل�َّ
 د تایاوک یم« و منقارش با چنگال »را نیزم هکرا فرستاد  یخداوند زاغ پس«

 لیقاب چون ! یآر »ندک را پنھان جسد برادرش چگونه هکاند یاو بنما به لهیوس نیبد
 نیاول لیرا ھابیند زک را پنھان جسدش چگونه هک دانست ی، نم شتکرا  لیھاب برادرش

 دو زاغ را فرستاد وآن دو زاغ أ خداوند بود پس باخته جان هکبود  از اوالد آدم سک
با  گاه ، آن شتک را یگریاز آنھا د یکی تیدند و درنھایجنگ باھم لیقاب چشم شیدر پ

 کخا بر آن سپس افگند و را در آن جسدش ردهکحفر  یگودال شیو منقار برا چنگ
از  یناش یا مهلک:  لیو ! »بر من لیو ی: ا گفت«د یرا د صحنه نیا هک لید، قابیپاش

 ا ناتوانیآ« باد! سرم بر ینابود کخا ی: ا یعنی،  است تکھال یمعن و به و حزن حسرت

 ر جانیکپ یعنی:  سوأت »برادر خود رابپوشم و سوأت باشم زاغ نیمانند ا هک از آن ھستم
 جسد برادر را به و اندوه سافسوبا  گاه آن »شد شدگان مانیاز پش پس«را.  لیقاب باخته

 هک است آمده ص خدا از رسول س مسعود ابن تیروا به فیشر ثیسپرد. در حد کخا
ز از ین فرزند آدم قاتل نیاولاینکه  شود، مگر ینم شتهک ستم به یشخص چیھ«فرمودند: 

 ».گذاشت انیرا بن شتنک وهیش هکبود  یسک نیاول لیقاب رایدارد ز یسھم یو خون

ۡجلِ  مِنۡ ﴿
َ
ٰ  َكتَبۡنَا َ�ٰلَِك  أ ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َ نَُّهۥ إِۡسَ�

َ
�َمن َ�تََل َ�فۡ  � وۡ  َ�ۡفٍس  بَِغۡ�ِ  َسۢ

َ
 ِ�  فََسادٖ  أ

 ٱ
َ
�ََّما َ�تََل  �ِض ۡ�

َ
ۡحيَاَها َوَمنۡ  اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱفََك�

َ
ٓ  أ �ََّما

َ
ۡحيَا فََك�

َ
ۚ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ أ ٓ  َولََقدۡ  ا  َءۡ�ُهمۡ َجا

ِ  نَارُُسلُ   ٱ ِ�  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ّمِۡنُهم �ُ�مَّ إِنَّ َكثِ�ٗ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ ٱب
َ
 .]٣٢[المائدة:  ﴾٣٢فُونَ لَُمۡ�ِ  �ِض ۡ�

 »میردک مکح لیاسرائ یبر بن« هکبود  ادشدهی قتل سبب : به یعنی »جھت نیا به«
 هکعمد بود  قتل از مفاسد برآمده و انواع دو فرزند آدم انیدر م دآمدهیپد : حادثه یعنی

 عوض ریغ را به یسک ھرکس هک«د: یگرد لیاسرائ یبر بن مکح نیا ساختن مشروع سبب



  تفسیر انوار القرآن  ۵۵۰

 یرفساد در رویغ ا بهی« است قصاص موجبکه  کسی شتنک رعوضیغ : به یعنی »یسک

را  مردم ھمه هک است چنان شد پسکب« باشد یمأل  یخدا به کھمانا شر هک »نیزم

 را به یمؤمن انسان هکرا  یسک یجزاأل  یخدا : یعنی«د: یگو یمجاھد م »باشد شتهک
را  بزرگ یو عذاب ردهک ، او را لعنت گرفته ، بر او خشم قرارداده شد، جھنمک یعمد م

 یو ی، جزا شتک یم را ھم مردم تمام اگر او بر فرض پس است ساخته آماده شیبرا
 ».نبود نیاز ا شیب

ر یغ و کدر شر است عام نیاند: فساد در زم ) گفته نیر (فساد در زمیدر تفس یبرخ
 ردنک مالیپا و دنی، در یزیر ، خون یاز: راھزن است از مظاھر فساد عبارت یو برخ آن

،  ناحق به أ خدا بندگان ، تجاوز بر اموال و چپاول و ارزشھا، غارت سیو نوام مقدسات
فساد  نھرھا و ھرگونه اندنکخش و بردن نیب ، از درختان ھا، قطعیآباد ردنک رانیو
ھرکس  : یعنی »بدارد را زنده یسک،  سک و ھر«باشد.  آن فاعل شتنک موجب هک یگرید
 ، نجات نفس داشتن زنده«د: یگو یمجاھد م ، درگذرد. شده واجب قتلشکه  کسی از

 چنان پس«» است ینابود ا از ورطهیر آوار، یا از زی ، یسوز ا از آتشی،  از غرق یو دادن
 الزم مردم بر ھمه یاز و ی: سپاسگزار یعنی »است داشته را زنده مردم ھمه هک است
ھمه  ییگو هک است میعظ چنان یو : پاداش یعنیاند:  گفته آن یدر معن ی. برخ است
 کو مشتر عام انیاد در ھمه فوق مکحاینکه  به . با توجه است داشته را زنده مردم
: (بر  از عبارت هک،  هیآ نیدر ا مکح نیا به لیاسرائ یبن صیتخص لید دلی، شا است

 ید الھیوع هکبودند  یامت نیاول : آنان هکباشد  نید، ایآ ی) بر م میردک مکح لیاسرائ یبن
 ثرتک،  صیتخص نیگر اید عامل هک شد چنان نازل شانی، بر ا نفس قتل در مورد

 یما برا امبرانیپ نهیو ھرآ«.  است آنان یسو از ‡ امبرانیپ شتنکو یزیخونر
 یرو ادهیز نیدر زم از آنان یاری، بس آن از آوردند پس یروشن یھا نشانه لیاسرائ یبن

 شتند.کرا  ‡ امبرانیپ آنان هکتا بدانجا  یزیشتار و خونرک در »نندک یم

َما َجَ�ٰٓ ﴿  ْ إِ�َّ ِينَ ٱ ُؤا َ ٱُ�َارُِ�وَن  �َّ  ٱ ِ�  َعۡونَ َو�َسۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ن ُ�َقتَّلُوٓ  �ِض ۡ�

َ
ْ فََساًدا أ وۡ  ا

َ
 أ

 ْ وۡ  يَُصلَُّبٓوا
َ
عَ  أ يِۡديِهمۡ  ُ�َقطَّ

َ
رُۡجلُُهم �

َ
وۡ  ِخَ�ٍٰف  ّمِنۡ  َوأ

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ مِنَ  ا

َ
 ِ�  ِخۡزيٞ  َ�ٰلَِك لَُهمۡ  �ِض� ۡ�

�ۡ ٱ ُّ� ۖ  .]٣٣[المائدة:  ﴾٣٣َعَذاٌب َعِظيمٌ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  َيا
 از یسانک) و  قیالطر (قطاع راھزنان مکا حی» حرابه«حد  درباره مهیرک هیآ نیا

 پردازند. یم نیزم یدر رو یفسادافگن به هکشد  نازل مسلمانان



 ۵۵۱ سوره مائده

 هیز علیبا ست »زندیخ یبرم محاربه به یامبر ویبا خدا و پ هک یسانک یھمانا جزا«
 یشکو گردن انی؛ عصأ  با خدا . محاربه یو و دوستان عتیو شر تابکو  أ خدا نید
 با دنیو جنگ است شانیبرضد ا سالح ؛ حملص خدا با رسول ، محاربه یو هیعل

بر  با اسلحه محاربان باشد؛ چنانچه یم ھمانند آن امبر و بعد از آنیدر عصر پ مسلمانان
وجود  آنھا بدون شتنکو  مردم اموال منظور غصب نند و راھھا را بهک حمله مردم
در  مهیرک هیآ مکح هک د دانستیند. باینما قطع یفساد ا دفعی،  اصالح ا ارادهی،  شبھه

.  است گردند، عام یم بزرگ تیجنا نیا بکمرت هک یسانکاز  ر آنانیو غ انکمورد مشر
 به و حمله است یراھزن ، فقط شامل محاربه«ند: یگو یم ارانشانیو  فهیابوحن امام

 انکادگر امیفر یشھرھا برا را دریشود ز ینم مضمون نیا در شھرھا شامل گرانید
 یھمانا جزا »و«». باشد یدور م به یانکام نیاز چن هکراھھا  ، برخالف ھست یادرسیفر
 نیا«کنند  می یافروز فساد : در آن یعنی »شتابند یم قصد فساد به نیدر زم« هک یسانک

 فقط نفس و پا، چنانچه دست و قطع ختنیدار آو به بدون »شوند شتهک هک است
 و ھم را گرفته مال ھم چنانچه »شوند ردهکا بر دار ی«بودند  رسانده قتل را به یگناھ یب
 محارب هک ستیز نیجا پس است شتنکفقط بعد از  ختنیدارآو به بودند. ردهکشتار ک

گر ید یک جھت در خالف شانیا دستھا و پاھای«شود  ختهیدار آو به شدن شتهکاز  قبل

 : فقط مراد ازآن بودند. شتار نشدهک بکو مرت را گرفته فقط مال چنانچه »شود دهیبر
 قتل بکمرت نه چنانچه »د شوندیتبع ا از وطنی« است چپ یو پا راست دست دنیبر

 مردم ارعاب فقط به مسلحانه یبا راھزن هکباشند بل را گرفته یمال و نه شده نفس
 هک آن شود تا یم قرار داده بیرو مورد تعقین یو دارا مسلح را راھزنیباشند ز پرداخته

 هکشود  یم داده تا بدانجا ادامه یو بیتعق ا بهیگردد،  اقامه یحد بر ور شود و یدستگ
 باشد. وجود نداشته یو بیتعق یبرا یانکگر امیزد و دیبگر از دار اسالم

 یدر معن / یدارند. شافع یمتعدد ید، آرایتبع یعنی» ینف«ر یفقھا در تفس
 شوند و مورد یم زاندهیگر ینیسرزم به ینیو از سرزم یشھر به یاز شھر«د: یگو یم آن
د: یگو یم / کمال». گردد اقامه شوند تا حد بر آنان یم وجو قرار داده و جست بیتعق

د یتبع یگرید محل ، به شده بکمرت را در آن تیجنا نیا هک ینیاز سرزم راھزن«
د: یگو یم / حنبل احمدبن». ارکشود، ھمانند زنا یم یگردد و در آنجا زندان یم
 چیدر ھ اقامت انکام آنان تارومار شوند و به محاربان هک است نیا ینف یمعنا«

در  یمراد از نف« ند:یگو یم ـ رحمھم الله ـ ارانشیو  فهیابوحن». نشود داده ینیسرزم
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 : راھزن هکشود یم استنباط نیچن هیاما از ظاھر آ». است راھزن ردنک ینجا، زندانیا
 زنداناینکه  شود، بدون یم ، طرد شده عمل نیا بکمرت در آن هک ینیسرزم فقط از آن

) در  مک(حا اند: امام علما گفته گر ازید یشود. برخ اعمال یبر و یگرید ا مجازاتی
 هکاز آنھا را  ھرچه پس راستیمخ چھارگانه یمجازاتھا نیا بردن ارک به انیم
 د.ینما خواھد، اعمال یم

 : است چھار حالت یمجموعا دارا)  قیالطر (قطاع مسلح راھزنان ، مجازات نیبنابرا
 باشند. شده قتل بکفقط مرت هک ی؛ درصورت آنان شتنک -۱
 دهیـ ھردو ـ گرد اموال و چپاول قتل بکمرت ؛ چنانچه آنان ختنیدار آو به -۲

 باشند.
 را چپاول فقط مال ر شد؛ چنانچهکذ هک یتیفکی به آنان یو پا دست دنیبر -۳

 باشند. نشده قتل بکو مرت ردهک
 اند. ستهینگر آن فقھا به هک یلیـ با تفص از وطن دشانیو تبع ینف -۴

 ابد:ی د تحققیشرط با سه» محاربان«در  هک د دانستیبا
 تن یک محارب باشند، چه و اسلحه تکو شو قوت یدارا : محاربان هک نیا -۱

 ز گردند.یمتما تا از دزدان شتر از آنیا بیباشد، 
 باشد. گرفته انجام در دار اسالم یراھزن : عمل هک نیا -۲
 رند، دزد بهیبگ یرا پنھان را اگر آنیرند زیرا علنا بگ مال : محاربان هک نیـ ا -۳

 . است حد آنھا حد سرقت صورت در آن هک،  محارب روند نه یشمارم
 ییرسوا و : ذلت یخز »استیدر دن آنان یبرا ییخز«رشد کذ هک ییھا مجازات »نیا«
 باشد. یم دوزخ ھمانا آتش هک »است بزرگ یعذاب آنان یبرا ھم و در آخرت« است

 فرمود: هک است شده تیروا س کمال بن از انس» حرابه« هیآ نزول سبب انیب در
 و بر اسالم آمده ص خدا نزد رسول نهیمد به» لکع« لهیاز قب نفره ھشت یگروھ

 حالت نیاز ا مار شدند پسیفتاد و بیسازگار ن بر آنان نهیمد یوھوا ردند اما آبک عتیب
صحرا  به ساربان ا بایآ«فرمودند:  ص حضرت ردند، آنک تیاکش ص خدا نزد رسول

 گفتند: چرا! ؟»)دیابی و بھبود(د یبنوش یو ر و ادرار شترانید تا از شیرو ینم رونیب
افتند، یدند و بھبود ینوش ر و ادرار شترانیو از ش رفتند رونیب . پس میرو یم رونیب

 د، آنیرس ص خدا رسول را ربودند. خبر به و شتران رسانده قتل را به ساربان گاه آن
 رشانی، دستگ بیتعق گماشته مأموران فرستادند. سرانجام آنان بیتعق به ص حضرت
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 شانیدستور دادند تا دستھا و پاھا ص حضرت آوردند. آن ص حضرت نزد آن ردهک
 ذلت افگنند تا به را در آفتاب آنان سپس وبند،کب نیآھن خیم شانیو بر چشمھا دهیرا بر

 ردند.ک رند. و چنانیبم

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  ْ ِمن َ�بۡ  �َّ ن لِ تَابُوا
َ
ْ  أ ْ عۡ فَٱ َعلَۡيِهۡمۖ  َ�ۡقِدُروا نَّ  لَُموٓا

َ
َ ٱأ  ﴾٣٤رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]٣٤[المائدة: 
 نی: در ا یعنی »باشند ردهک د، توبهیابی دست بر آنان هک از آن شیپ هک یسانکمگر «

العباد)  (حق بندگان حق به هک شود، جز آنچه یساقط م از آنان اد شدهی، حدود  صورت
آمرزد  یرا م آنان نند،ک اگر توبه »است مھربان آمرزنده للها هکد یبدان پس«مربوط باشد 

 ند.ک ینم و عذابشان آورده رحمت و بر آنان
 از کنند، می توبه شانیبد افتنی از دست قبل هکرا  یمحاربان آن مهیرک هیلذا آ
 کند، می توبه یبر و افتنی از قدرت قبل هک ی، محارب نیبنابرا است ردهکاستثنا  مجازات

 یرد. ولیگ یقرارنم ، مورد مجازات قبل هیدر آ اد شدهی مجازات یاز بندھا یبند چیھ به
،  یو به افتنی از قدرت قبل محارب : توبه هکبرآنند  احناف ، ازجمله علم از اھل یبعض

در  هک یگرید مکگرداند. ح ینم ساقط یرا از و بندگان ر حقوقیو سا قصاص مجازات
در  یاریو اخت سلطه چی) ھ دم ی(ول خون طالب : هک است نیوجود دارد، ا» محارب«مورد 

 هیقض هکبل ستیز و نافذ نیجا یدر مورد و و عفوش ندارد قاتل محارب مورد مجازات
 رد.یبگ میتصم یو در قبال اراتشیاخت در محدودده هک ) است مک(حا امام به ولکمو

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ُقوا َ ٱ �َّ ْ �ۡ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ هِ إَِ�ۡ  َتُغٓوا ْ ِ� َسبِيلِهِ  وَِسيلَةَ ل  لََعلَُّ�مۡ  ۦَوَ�ِٰهُدوا
 .]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحونَ 

 لهیوس او طلب یسو و به« یو ینواھز از یبا پرھ» دیاز خداوند پروا دار ! مؤمنان یا«
 اتفاق به »لهیوس« سازد. پس یکاو نزد شما را به هکد ینک را طلب یزی: چ یعنی »دینک

 خواسته یالھ قرب آن به هک یو طاعت قربت از: عمل است ، عبارت مفسران و اجماع
 به آن به توسل با بندگان هک است یکین گر صفاتیتقوا و د آن قیشود و از مصاد یم

باشد، در  یدعا از و طلب یمعن ، اگر به مخلوق به ند. اما توسلیجو یم تقرب پروردگارشان
در  س عمر هک گونه باشد، ھمان زنده مخلوق آن هک ی؛ در صورت ستین کیش آن ز بودنیجا

 توسل ص رمکامبرایپ یعمو س عباس حضرت ) به باران طلب یاستسقا (دعا ھنگام
از  توسل گونه نیو ا ستیز نیجا یو به باشد، توسل مرده مخلوق اگر آن ی. ول جست
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ز ین / فهیابوحن اند. امام نداده را انجام آن صالح از سلف یک چیھ هک است ییھا بدعت
 از مخلوقات یکی حق را به خداوند متعال دادن و قسم ازبندگان یکی به جستن توسل

 استغاثه«د: یگو یم ید بسطامیزی. با است نیز ھمین هیمیت ابن یورأ ز دانستهی، ناجا یو
» یالوس« عالمه نیکل». گر استید یزندان به یزندان مانند استغاثه مخلوق به مخلوق
 دھد اما توسل یم حیرا ترج للهاسماءا به توسل هک با آن» یالمعان روح«ریدر تفس

 داند. یز میز جاین و مرگشان یرا در زندگ ص خدا رسول به
 مورد قبول شان نییو آ نید هک یسانک هی: عل یعنی »دینکاو جھاد  و در راه«
 »دیشو رستگار هکباشد «د ینکجھاد  تانی، با مالھا، جانھا و زبانھا ستین یتعال حق

نھا یاز ا یکی درکه  کسی پس است یرستگار و جھاد، راه صالح ، عمل ی؛ تقو نیبنابرا
 . است ردهک یوتاھک یرستگار یسو به تکا در حررد، قطعک یوتاھک

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ لَوۡ  �َّ نَّ  َ�َفُروا
َ
ا لَُهم أ  ٱ ِ�  مَّ

َ
ْ ِ�َفۡ  ۥَمَعهُ  َوِمۡثلَُهۥ اَ�ِيعٗ  �ِض ۡ�  ِمنۡ  بِهِۦ َتُدوا

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ُهۡمۖ َما ُ�ُقّبَِل مِنۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومِ  َعَذاِب 
َ
 .]٣٦[المائدة: . ﴾٣٦أ

 ز با آنیرا ن آن باشد و مثل افرانک یبرا است نیدر زم آنچه ، اگر تمام قتیدر حق«
 قبول باز خرند، ھرگز از آنان امتیروز ق خود را از عذاب آنبه وسیله  باشند تا داشته

 . ستین شانیفرارو ینجات راه چیھ پس »کدردنا یعذاب است آنان یشود و برا ینم

ن َ�ۡ ﴿ 
َ
ْ يُرِ�ُدوَن أ ۖ َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمنۡ  �َّارِ ٱ ِمنَ  رُُجوا قِيمٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  َها  ﴾٣٧مُّ

 .]٣٧[المائدة: 
 یستند و براین یآمدن رونیب از آنکه  حالی ند، دریآ رونیب از دوزخ هکخواھند  یم«
 ارانکگنھ یبرا نه فار استک یدار، برایو پا دائم عذاب نیا »دار استیپا یعذاب آنان

 ، از آن گناھانشان اندازه به در دوزخ شدن بعد از معذب نیمسلم ارانکرا گنھیز نیمسلم
 . است آمده فیشر ثیاحاد در هک شوند چنان یم وارد ساخته بھشت و به شده آورده رونیب

ارُِق ٱوَ ﴿  ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ �ۡ ٱفَ  لسَّ يۡ  َطُعٓوا
َ
ۢ  ِدَ�ُهَما� ِۗ ٱ ّمِنَ  نََ�ٰٗ�  َكَسَبا بَِما َجَزآَء ُ ٱوَ  �َّ َعزِ�ٌز  �َّ

 .]٣٨[المائدة:  ﴾٣٨َحِكيمٞ 
 یراھزن و مردم اموال یعلن یریزورگ به هکرا » محارب« مکح سبحان یخدا چون

 ربودن به هک ) را دزد (سارق مک، ح آن دنبال به نونک، ا داشت انیپردازد، ب یار مکآش
 »دیرا ببر آنان دست دزد؛ و مرد دزد و زن«د: ینما یم انیپردازد، ب یم مردم مال یپنھان

د یرا از بند ببر از آنانھریک  راست دست هک است نیدزد ا مرد و زن ی: حد شرع یعنی
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 است ی: عذاب یعنی »است یالکن« مجازات نی. ا یدزد از عمل »اند ردهک فر آنچهکی به«
ز یو خداوند عز«د ینباش نیاندوھگ آنان بر پس »للها از جانب«ز یانگ و عبرت بازدارنده

قرار  مورد معارضه شیخو مکدر ح هک است یغالب یتعال : حق یعنی »است مکیح
 دزد، صاحب مرد و زن دست دنیبر بر شیخو مکدر ح هک گونه رد، ھمانیگ ینم
(حرز) باشد  ا نگھبانیحفاظ  یدارا هک است یزیچ : گرفتن . سرقت ز ھستین متکح
بر دو  یحفاظت میحر یدارا مال یعنیحرز؛  یدارا . مال گرانید از چشم یطور پنھان به

در  شده نھاده مال باشد، چون یحرز م یخود دارا هک است یمال آن یکی:  است نوع
 هک ینکاما ، چون است یرونیحرز ب یدارا هک است یمال یگرید . یسک ا صندوقی خانه

 دارد. و نگھبان پاسبان
 باشد: داشته د چھار صفتیبا مسروقه مال

 در نزد سرقت نصاب هک ر استکذ به الزمباشد.  یشرع مقدار نصاب د بهیبا -۱
 یجار یحد درھم متر از دهکو در  است یشرع درھم ا دهینار ید یک،  احناف

 . است درھم ا سهینار، ید در نزد جمھور فقھا، ربع سرقت شود. اما نصاب ینم
باشد.  زیجا آن و فروش داشته تکیو مل تی، مال ید از نظر شرعیبا مسروقه مال -۲

رند، یگ قرار ندارند، مورد دستبرد تیمال هکـ مثال ـ  کو خو اگر شراب پس
 روند. یشمار نم به مسروقه مال

 باشد. نداشته تکیمل ا شبھهی تکی، مل مسروقه در مال سارق -۳
 داشته تیموضوع در آن سرقت هکباشد  یاموال د از جملهیبا مسروقه مال -۴

 ندارد. تیموضوع آن سرقت هک بزرگسال ـ مثال ـ برده باشد، نه
 از: است عبارت ط معتبر در سارقیاما شرا

که  کسی بر یو تیوال ـ عدم ۴.  مسروقه مال تکیمل ـ عدم ۳.  ـ عقل ۲.  ـ بلوغ ۱
 دزدد. یرا از او م یمال

 آمده فیشر ثیدر حد هک شوند چنان یم دفع شبھات حدود به هک د دانستیبا
 ».دینک ھا دفع شبھه: حدود را با  ادراوا الحدود باالشبھات« : است

ۡص  ُظۡلِمهِۦ َ�ۡعدِ  َ�َمن تَاَب ِمنۢ ﴿ 
َ
َ ٱ فَإِنَّ  لَحَ َوأ َ ٱ إِنَّ  هِ� َ�ُتوُب َعلَيۡ  �َّ  ﴾٣٩رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]٣٩[المائدة: 
ند ک توبه« یدزد سبب به دستش دنی: بعد از بر یعنی »ردنشک بعد از ستم هکھر پس«
رد یپذ یم او را خدا توبه« شده یدزد مال برگرداندنرا با  شیخو عمل »آورد صالح و به
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را  یو و توبه گردد یباز م یو یسو به از در رحمت »است مھربان را خداوند آمرزندهیز
 به یسارق دست بعد از قطع ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیرد. در حدیپذ یم
خداوند «فرمودند:  . ردمک : توبه گفت سارق». نک خدا توبه یسو به«فرمودند:  یو

 ».رفتیرا پذ ات توبه
 ائمه یسو : اگر حدود به هک نیوجود دارد بر ا یلیدال ص رمکامبر ایپ در سنت

 از ارجاع قبل اما اگر است و اسقاط آنھا ممتنع و الزم آنھا واجب یشد، اجرا ) ارجاع امکح(
 گردد. یساقط م یرد، حد از وک ا توبهی،  مورد عفو قرار گرفت ، سارق مکحا یسو به

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  �

َ
َ ٱ أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
ٓ  �ِض ۡ� ُب َمن �ََشا ۗ  لَِمن َو�َۡغفِرُ  ءُ ُ�َعّذِ  �ََشآُء

ُ َوٱ َّ�  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٤٠[المائدة:  ﴾٤٠قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

 از آن نیو زمھا  آسمان ییفرمانروا هک«!  انسان یا ای! ص محمد یا »یا ا ندانستهیآ«

فر کبر هکرا  یسانکتا  است او خواسته پس »ندک یم را بخواھد عذاب هک، ھر خداست
 ارانک توبه هک است داده و او وعده »بخشد یرا بخواھد، م هکو ھر«د ینما اند، عذاب مرده

 . بر عفو و بر عذاب از جمله »تواناست یزیو خدا بر ھرچ«امرزد یرا ب

َها﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ ُزنَك َ� َ�ۡ  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ ِينَ ٱِمَن  ُ�ۡفرِ لۡ ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ ْ قَالُوٓ  �َّ  َءاَمنَّا ا
ۡفَ�ٰهِِهمۡ 

َ
ِينَ ٱ َوِمنَ  قُلُو�ُُهمۛۡ  تُۡؤِمن َولَمۡ  بِأ َّ�  ْۛ ُٰعونَ  َهاُدوا ُٰعونَ  لِۡلَكِذبِ  َس�َّ  َءاَخرِ�نَ  لَِقۡو�ٍ  َس�َّ
تُوَكۖ  لَمۡ 

ۡ
وتِيُتمۡ  َ�ُقولُوَن إِنۡ  َمَواِضعِهِۦۖ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ�ِمَ لۡ ٱ ّرِفُونَ ُ�َ  يَ�

ُ
 تُۡؤتَۡوهُ  ُخُذوهُ �ن لَّمۡ فَ  َ�َٰذا أ

ْۚ حۡ فَٱ ُ ٱَوَمن يُرِدِ  َذُروا ِ ٱِمَن  َ�ُۥ لَِك فَلَن َ�مۡ  نَتَُهۥفِتۡ  �َّ ۚ  ًٔ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا
ُ
ِينَ ٱ أ ُ ٱ يُرِدِ  لَمۡ  �َّ َّ� 

ن ُ�طَ 
َ
�ۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ  قُلُوَ�ُهمۚۡ  ّهِرَ أ  .]٤١[المائدة:  ﴾٤١َعَذاٌب َعِظيمٞ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  ٞيۖ ِخزۡ  َيا�ُّ

شد  نازل یا یھودی مرد و زن درباره اتیآ نیاند: ا گفته نزول سبب انیدر ب مفسران
 یومجازات ردهکرا لغو  ارانک) زنا سنگسار (رجم مکح هک انیھودیبودند و  ردهکزنا  هک

 نیآمدند، بد ص خدا نزد رسول هیقض بودند، در آن ساخته آن نیرا جانش کسب
نند تا ک مکح انیھودیخود  ھمچون یھودی مرد و زن ز برآنین شانیا هکمنظور 

،  در مورد رجم تورات مکح ر دادنییبر تغ أ خداوند شگاهیبتوانند در پ لهیوس نیبد
 .١دادند دو فرمان آن رجم به ص خدا آورند. اما رسول دست به یحجت

                                                 
 . است آمده لیتفص به ثیحد تبکدر  داستان -١
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 کاند و به وجود ھر فرصت ھنگام به »ورزند یم فر شتابکدر  هک یسانک امبر!یپ یا«
 هک آن !حال میآورد مانیخود گفتند: ا زبان به هک نسازند؛ از آنان نیتو را اندوھگ« یا بھانه

 یگروھ »شدند یھودی هک و از آنان«اند  و آنھا منافقان »است اوردهین مانیاھایشان  دل
 یرؤسا دروغ : سخنان یعنی »سپارند یم گوش دروغ سخن به«:  هکھستند 

 ی: شنوا است نیا یا معنیرند. یپذ یاند، م پرداخته تورات فیتحر به هکرا  گرشان فیتحر
 ینیخبرچ یگرید گروه یبرا« ندینما فیرا تحر ، سخنت بسته تو ھستند تا بر تو دروغ سخن

اند. آنھا  حاضر نشده مجلست و به »اند امدهین تو شیھنوز پ« گرید گروه نیا هک» نندک یم
 ص رمکا رسول مجلس به بر و تمرد، خودشانکت زهیانگ به هکبودند  انیھودیاز  یا فهیطا

و آنھا  فرستاده ص حضرت آن مجلس را به یخود جاسوسان انیم شدند اما از یحاضر نم
خود بعد  یرا از جاھا« یآسمان تابک »لماتک نانیا«ردند ک یم هیخود توج ماتیرا با تعل
 نیا ادشدهی گروه اوصاف : از جمله یعنی »نندک یم فیآنھا تحر آنھا در مواضع از ثبوت

 لفظ ثی، از ح است نھاده در آن یتعال حق هک آن را از مواضع أ خدا لماتک:  هک است
کنند  می فیرا تحر تورات: آنھا  هکباشد  نید مراد ایدھند. شا یر مییتغ یمعن ثیا از حی

 یبجا هکبود  ارکزنا ) مرد و زن ردنک(سنگسار رجم مک، ح فاتشانیتحر نیا و از جمله
 را نھادند. ارانکزنا ردنکو رسوا یرو ردنک اهیس مک، ح آن

شما  به« شده فیتحر مکح »نیاگر ا«خود  روانیپ به گران فیتحر نیا »ندیگو یم«
 پس نشد شما داده به نیو اگر ا« است حق آن هکد یو بدان »دیریرا بپذ شد، آن داده

 داد، آن لیشما تحو ما را به شده فیتحر سخن نیا ص : اگر محمد یعنی» دینک یدور
 آن به و عمل آن رفتنی، از پذ شما گفت را به ر آنید اما اگر غینک عمل د و بدانیریرا بگ
برابر  او در یبرا ند، ھرگزک اراده«او را  ی: گمراھ یعنی »او را فتنه للها هکو ھر«د یزیبپرھ

را از او  یو گمراھ فتنه آن یتوان ی: تو ھرگز نم یعنی »دیآ یبرنم یزیتو چ خداوند ازدست
 نی. ا ینک تیھدا راست راه و او را به رسانده یاو نفع به هک یستیو قادر ن ینک دفع

ھستند  یسانک نانیا« آنھاست آوردن مانیاز ا ص حضرت د آنیام نندهک ، قطع عبارت

 هک چنان فر و نفاقک یھایدیپل از »ندک کرا پاھایشان  دل است خداوند نخواسته هک
 یا برایدر دن«اند  دهیرا برگز نفاق فر وکرا آنھا خود یز ساخت کرا پا مؤمنانھای  دل

 لی، تحم منافقان نفاق ردنک ارک، باآش خداوند متعال یاز سو» است یا ییرسوا آنان
 امکدر مورد اح آنان یھا یارک فھا وپنھانیتحر ردنک ھود و برمالی افرانکبر  هیجز
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در  یھمانا جاودانگ هک »است یبزرگ عذاب در آخرت آنان یو برا« در تورات یالھ منزله
 باشد. یم دوزخ

ُٰعوَن لِلۡ ﴿  ٰلُونَ  َكِذِب َس�َّ َّ�
َ
ۡحِت�  أ وۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�محۡ فَٱ َجآُءوكَ  فَإِن لِلسُّ

َ
ۡعرِۡض  أ

َ
 َ�ۡنُهۡمۖ  أ

وكَ  فَلَن َ�ۡنُهمۡ  ُ�ۡعرِۡض  �ن ۖ  ٔٗ َشۡ�  يَُ�ُّ َ ٱإِنَّ  قِۡسِط� لۡ بِٱ َنُهمبَيۡ  ُ�محۡ فَٱ َحَكۡمَت  �نۡ  ا َّ� 
ۡ ٱُ�ِبُّ   .]٤٢[المائدة:  ﴾٤٢ُمۡقِسِط�َ ل
و  است یحرام : ھر مال سحت »اند سحت و خورنده دروغ سخن یرا و شنوایپذ آنان«

 را محو آن و پاداش برده نیرا ازب طاعات حرام هک، چرا  است شدن لیزا یمعن به
 درباره مهیرک هیرا آیز است نجا رشوهیدر ا اند: مراد از سحت گفته یبعض کند. می

 یو سخن ، رفت یم امشانکنزد ح و مقصر با رشوه مجرم چون هکشد  نازل انیھودی
اگر نزد تو  پس« آمد ینم عمل به یتوجھ چی، ھ یو محق خصم قول شد و به یم دهیشن

 ! تو در قبالص ما رسول ی: ا یعنی »بگردان یرو ا از آنانی،  نک مکح آنان انیآمدند، م
 . یبرگردان یرو ا از آنانی ینک مکح شان میان در هک،  یریمخ آنان

 یا هیقض در نیمسلم امکنزد ح یا یو ذم اگر مسلماناینکه  دارند بر علما اجماع
 یمورد دادخواھ ند اما درینما مکح آنان انیتا م است ردند، بر آنھا واجبک یدادخواھ

نظر وجود  اختالف علما انی، م شان یداخل یایدر قضا مسلمان امکنزد ح ذمه اھل
 تواند یم مسلمان مکحا یعنی،  ز استیجا آنان انیم نمودن مک: ح یقول دارد؛ به

 یقول ند. بهکن مکح شان میان و در برگرداندهرا  تواند آنان یم ند و ھمک مکح شان میان
 هکبرآنند  از مفسران یجمع ، قول نی. بنابرا است واجب آنان انیم ردنک مکگر: حید

 شده مورد، منسوخ نیدر ا شانیا بعد از مسلمان امکو ح ص خدا رسول ردنکریمخ

ِن ﴿:  یتعال حق فرموده نیا به است
َ
ٓ  نَُهمبَيۡ  ُ�محۡ ٱَوأ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ و در « .]٤٩[المائدة:  ﴾...�َّ

، ھرگز  یبرتاب یرو و اگر از آنان«. » نک مک، ح است ردهک خداوند نازل آنچه بر حسب آنان انیم

 ردنکن مکو ح از آنان یگردان یو رو تو اعراض انتخاب : اگر یعنی »رسانند یتو نم به یانیز
و اگر «بر تو ندارند  یرسان انیزو  یگر سلطه یسو به یراھ چیھ باشد، آنھا شان میان در
قسط  به شان میان در پس«بود  شان میان در ردنک ی، داور اگر انتخابت : یعنی »یردک مکح

 نازل را بر تو و آن داده فرمان تو را بدان یتعال حق هک یو انصاف عدالت : به یعنی »نک مکح
 ».دارد یم را دوست«امور  در ھمه »نندگانک عدالت للها نهیھرآ« است ردهک
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ِ ٱ مُ �ِيَها ُح�ۡ  َرٮٰةُ �َّوۡ ٱ وَِعنَدُهمُ  ُ�َّكُِمونََك  َف َوَ�يۡ ﴿ ٓ  َ�ٰلَِكۚ  َ�ۡعدِ  مِنۢ  نَ ُ�مَّ َ�تََولَّوۡ  �َّ  َوَما
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ۡ بِٱ أ  .]٤٣[المائدة:  ﴾٤٣ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 در آن هک است در نزد آنان تورات هک آن دھند و حال یتو را داور قرار م و چگونه«

 به انیھودی یاز سو هکامر  نیاز ا ص خدا ، رسول هیآ نیدر ا »است خدا آمده مکح
 شگفت رو از آن یامر نیشوند، چن یم درافگنده تعجب شوند، به دهیبرگز تیمکح

بر  شده نازل تابک به دارند و نه مانیا ص حضرت آن به نه انیھودی هک ز استیبرانگ
خوانند،  یفرام یداور به را در مورد آن ص خدا رسول هک گر، آنچهید ی، از سو شانیا

،  نیـ بنابرا ر آنیو نظا رجم مکح ـ چون موجود است تورات تابشانکدر  نزد خودشان
 یناش عامل یکتواند از  یفقط م آنھا، یاز سو یداور به ص خدا رسول فراخواندن

 ھا و یگر فیبا تحر ص امبریپ یو ھمراھ موافقت آنھا به طمع باشد و آن شده
 شان کناپا با اھداف ص امبرخدایپ هک یاما ھنگام و بس است آنان یھا یھوسباز

 پشت« ص امبر خدای، از پ یخواھ یداور »نیبعد از ا آنان گاه آن«آوا نشدند  و ھم ھمراه

 . خودشان تابک به تو و نه به نه »ستندین مؤمن و واقعا آنانکنند  می

﴿ ٓ ا نَزۡ�َا إِ�َّ
َ
ۚ  ى�ِيَها ُهدٗ  َرٮٰةَ �َّوۡ ٱ أ ِينَ ٱ �َّبِيُّونَ ٱ بَِها َ�ُۡ�مُ  َونُورٞ سۡ  �َّ

َ
ْ أ ِينَ  لَُموا ْ  لِ�َّ  َهاُدوا

ٰنِيُّونَ َوٱ َّ�  ٱوَ  لرَّ
َ
ْ سۡ ٱبَِما  ۡحَبارُ ۡ� ِ ٱمِن كَِ�ِٰب  ُتۡحفُِظوا ْ َعلَيۡ  �َّ ۚ  هِ َوَ�نُوا ْ  فََ�  ُشَهَدآَء  َ�َۡشُوا

ْ َوَ� �َشۡ  َشۡونِ خۡ ٱوَ  �َّاَس ٱ وا ٓ  َ�ُۡ�م لَّمۡ  َوَمن قَلِيٗ�ۚ  َ�َمٗنا َ�ِٰ� � َ�ُ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 �َِك فَأ

 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ ُهمُ 
 عبارت و نور تیھدا آن» است یو نور تیھدا ، در آن میرا فرود آورد ھمانا ما تورات«
 به هک« شانیازا یرویپ و وجوب ص محمد بعثت ، مژده یشرع امکاح انیاز: ب است

 لیاسرائ یبن یایانب : یعنی »اند مسلم هک یامبرانیپ« تورات موجب : به یعنی »آن موجب

ِينَ ٱ﴿ »ردندک یم مکھود حی یبرا«بودند أ  خدا و منقاد فرمان مسلمان هک سۡ  �َّ
َ
ْ أ : ﴾لَُموا

 أل پروردگار هک‡  لیاسرائ یبن امبرانیپ در مدح است یبودند)؛ صفت مسلمان هک آنان(
 ید: ایگو یآنھا م به در واقع هک مالد، چرا یم کخا ھود را بهی ، پوزه فیتوص نیبا ا

 یبرا ص محمد نونکا هکاند  بوده یاسالم نیرو و منقاد دیپ امبرانتانیپ ! نگونبختان
 د!یزن یوپا م دست کھال یھا شما در ورطه هک یحال ، در است شده ختهیبرانگ آن یایاح
آنھا  تمام هکشود بل ینم گفته یا نصرانی یھودی،  امبرانیازپ یامبریپ چیھ ! به یآر
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 ی: علما ونیربان کنند. می مکح تورات به »ونیربان نیوھمچن«اند  بوده مسلمان
گاه نشیب و متکوردار از حبرخ  نیاند. ھمچن ر امور آنانیو تدب مردم استیس به و آ

آنھا  ھمه ! یآر کنند. می مکح تورات ھود بهی خبرهو  میفھ دانشمندان : یعنی »احبار«
 سپرده آنان خدا به تابکاز  آنچه سبب به«کنند  می مکردند و حک یم مکح تورات به

 از ھرگونه تورات ینگھدار را به یربان یعلما ، آن لیاسرائ یبن یای: انب یعنی »بود هشد
شھدا  ، و بر آن«بودند  سپرده شانیا به یامانت عنوان را به و آن ردهکامر  یلیر و تبدییتغ

را از  تورات ، شیخو با نظارت هکبودند  یو نگھبانان مراقبان شانی: ا یعنیشھدا:  »بودند
 ھود!ی یرؤسا یا »پس« بودند. گواه أ للها تابکردند و بر ک یحفظ م لیر و تبدییتغ
 مک: ح یعنی »دینفروش یزیناچ یبھا مرا به اتید و آیبترس د و از منینترس از مردم«
،  منفعت به لیتما زهیانگ ا بهی،  گرانیاز د ترس سبب را به یالھ شده نازل تابک به ردنک
 ردهک خداوند نازل آنچه بر وفق هک یسانکو « دینار نگذارک،  یا رشوه آوردن دست ا بهی

دار  عھده هکشود  یز مین یسانک ھمه شامل هیآ نیا مکح »افرندکخود  نند، آنانکن مکح
 ینند. بعضک ینم مکح أ خدا تابک شوند اما به یم یاسالم جامعه تیمکامر حا
 ی)؛ از روللها بما انزل مک(ح فروگذاشتن هک است برآن محمول هیآ نیا هکبرآنند 

 باشد. یالھ منزله امکار احکا انی ، شمردن ا حاللی،  استخفاف
 هک آنچه به ردنک مکر حکمن سکھر «فرمود:  هک است شده تیروا س عباس از ابن

 الله) معترف (ما انزل بهکه  کسی یول است افر شدهکا ، گردد، قطع ردهک نازل أ خدا
 س عباس از ابن ھمچنان». است و فاسق رد، قطعا ظالمکن مکح آن بود اما به و مؤمن

را از  مسلمان مکحا هک ستین یفرکفر؛ ک نیمراد از ا«فرمود:  هک است شده تیروا
تر  نییپا یا در مرتبه است یفرک نیدارد و ا یفر مراتبک هکسازد بل خارج سالما نییآ

 هک یطور گر، ھمانید یظلم فروتر از است یدارد و ظلم یمراتب ھم ظلم هک چنان
 یدارا و فسق فر و ظلمک گر پسید یفروتر ازفسق است یدارد و فسق یز مراتبین فسق

 ».است یھا و مراتب پله
 میدار هیآ ) سهللها (ما انزل به ردنکن مکح نجا در خصوصی: در ا هکادآور شد ید یبا

ٓ  َ�ُۡ�م َوَمن لَّمۡ ﴿:  است ) آمده۴۴( هی). در آ۴۷و  ۴۵، ۴۴( اتیعبارتند از: آ هک نَزَل  بَِما
َ
 أ

ُ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
نند کن مک، ح ردهک خداوند نازل آنچه بر وفق هک یسانکو « : ﴾َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

ٓ  َ�ُۡ�م َوَمن لَّمۡ ﴿:  است ) آمده۴۵( هی. در آ»افرندک آنان پس نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ
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ٰلُِمونَ ٱ  »ستمگرند آنان نند پسکن مک، ح ردهک خداوند نازل آنچه بر وفق هک یسانکو «:  ﴾ل�َّ

ٓ  َ�ُۡ�م َوَمن لَّمۡ ﴿:  است ) آمده۴۷( هیو در آ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
: ﴾٤٧َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

. »اند فاسق آنان پس نندکن مک، ح ردهک خداوند نازل آنچه بر وفق هک یسانکو «
 سوم هیھود و آی درباره دوم هی، آ نیمسلم درباره اول هیآ«د: یگو یم یرطبریجر ابن

 ».است ینصار درباره

ٓ  َعلَۡيِهمۡ  َناَوَ�َتبۡ ﴿  نَّ  �ِيَها
َ
ِ  َس �َّفۡ ٱ أ ِ  َعۡ�َ لۡ ٱوَ  ِس �َّفۡ ٱب  ٱوَ  َعۡ�ِ لۡ ٱب

َ
ِ  نَف ۡ�  ٱب

َ
 ٱوَ  نِف ۡ�

ُ
 ذُنَ ۡ�

 ِ  ٱب
ُ
نَّ ٱوَ  ُذنِ ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب َق  َ�َمن قَِصاٞصۚ  ُروحَ �ُۡ ٱوَ  لّسِ ٞ  بِهِۦ تََصدَّ اَرة ۥۚ  َ�ُهَو َكفَّ ُ  َ�ُۡ�م َوَمن لَّمۡ  �َّ
 ٓ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰلُِمونَ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥ل�َّ

برابر  در جان هک میمقرر داشت«ھود ی: بر  یعنی »بر آنان« : در تورات یعنی »و در آن«
 ھود الزمی ـ بر دربرابر نفس نفس شتنکرا ـ با  قصاص : در تورات یعنی »است جان

ادآور ی.  زن مرد باشد و چه ، چه خردسال باشد چه بزرگسال مقتول ، چه میدیگردان
 ز ھستین ما عتیباشد ـ شر نشده ما ـ اگر منسوخ انینیشیپ عتیشر هک میشو یم

 . است ز الزمیبر ما ن قصاص مک، ح نیبنابرا
 در : مسلمان هک است برآن هیآ نیا بودن عام به با استدالل / فهیابوحن امام

 دو نیجمھور فقھا در ا یشود. اما رأ یم شتهک برابر برده و آزاد در یافر ذمک برابر
برابر  در مرد قصاص مکجمھور فقھا در ح نیک. ل است شانیا یبا رأ مخالف،  مکح

توسط  یانسان : اگر چشم یعنی »است برابر چشم در و چشم«اند  القول ، متفق زن
 یانکام چیھ شد و در آن در آورده ا از حدقهیشد،  ور ساختهکعمد  به یگرید انسان

 ور ساختهک برابر آن ار درکتیجنا شخص ، چشم صورت نینماند، در ا یباق یینایب یبرا
را  یسک ینیب یسکاگر  : یعنی »است ینیبرابر ب در ینیو ب«شود  یم ندهکا بریشود  یم

 »است دربرابر گوش گوش و«شود  یم دهیبر برابر آن در شهیپ تیجنا ینید، بیتماما بر
و «شود  یم دهیبر برابر آن در یو د، گوشیرا تماما بر یسک گوش یسک: اگر  یعنی

شد،  ستهکا شی ندهکعمد  به یسک : اگر دندان یعنی »است برابر دندان در دندان
 طور برابر عمل دندانھا به ھمه شود و در یم عمل گونه ھمان یجان مقابلتا با دندان

،  نیپس یدندانھا انیم یفرق چیھ ندارند پس یگر برترید یبر بعض یشود و بعض یم
از  گرفتن تا قصاص است الزم ھمچنان . ستیو... ن ابیآس ی، دندانھا شین یدندانھا

 راست ھمانند باشد، مثال دربرابر گوش ، است رفته هیعل یبر مجن هک با آنچه یجان
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 قصاص« بیترت ھمان به »زینھا  زخم و« چپ گوش شود، نه قصاص راست د گوشیبا

 گرفته قصاص،  وارد نموده هیعل یبر مجن هک یھمانند زخم یلذا، از جان» دارند
،  حال نیو در ع رفت ینم نفس اتالف می، ب زخم گرفتن از قصاص شود؛ چنانچه یم

 ارش ی، از جان رآنیشد، در غ یم شناخته عرض ای ا طولی از نظر عمق مقدار زخم
 شود. یم ) گرفته جراحت هی(د

 نییتع ، مشخص یریمقاد را به یھر زخم ، ارش فقه ائمه هک است یادآوری ستهیبا
پا و مانند  ، دست قطع : چون است در مفصل یگاھ زخم«د: یگو یر میثک اند. ابن ردهک

 در استخوان هکبل ستین در مفصل ی. گاھ است واجب در آن اجماعا قصاص هک،  آن
ند: بجز یگو یم ارانشیو  / فهینظر دارند. ابوحن اختالف بخش نیفقھا در ا هک،  است

 گرفتن د: قصاصیگو یم / ی. شافع ستین واجب قصاصھا  استخوان ری، در سا دندان
ز ین / احمد امام . مشھور از مذھب ستین واجب یمورد چیا در ھاز استخوانھا، مطلق

 صادر شده یعمد گونه به فوق اتیجنا هک است یدرصورت نھا ھمهیا». است نیھم
 قصاص از آن هکو ھر« است یقضائ ضیا تعوی هید خطا موجب درحال تیباشد اما جنا

را  ، گناھانش یاز و با درگذشتأل  یخدا هک »اوست گناھان فارهک ، آن درگذرد پس
 هک است آمده ص رمکا از رسول س ابودرداء تیروا به فیشر ثیدر حد کند. می محو

 و جراحت عمدا زخم یو به از جسمش یزیدر چ هک ستین یمسلمان چیھ«فرمودند: 
و  داده یبرتر یو به یا ، درجه با آن أ خداونداینکه  درگذرد، مگر وارد گردد و از آن

 ».ندک یم مک یو را از یگناھ
:  یعنی» ستمگرند خود نند، آنانکن مکح ردهک خداوند نازل آنچه بر وفق هک یسانکو «
جز با  لتعدا را تحققیز است بزرگ تیغا به ی، ستم سرزده از آنان هک یا ستمقطع

 ستم بکنا مرتیقیبرتابد،  یرو یو مکاز حھرکس  لذا ستیمتصور نأل  یخدا مکح
 . است شده یبزرگ

يۡ ﴿  ٰٓ  َناَوَ�فَّ ٗقا َ�مَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَ�  َءاَ�ٰرِهِم َ�َ  َ�ٰهُ َوَءاَ�يۡ  َرٮٰةِ� �َّوۡ ٱ ِمنَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما ُمَصّدِ
ٗقا َونُورٞ  ى�ِيهِ ُهدٗ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱ  َوَموِۡعَظةٗ  ىوَُهدٗ  َرٮٰةِ �َّوۡ ٱ مِنَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما َوُمَصّدِ

 .]٤٦[المائدة:  ﴾٤٦ّلِۡلُمتَّقِ�َ 
 را میپسر مر یسیع« گذشت قبال وصفشان هک مسلمان »امبرانیپ نیا دنبال و به«

را  میپسر مر یسی: ع یعنی »بود از او بود، مصدق شیپ هکرا  تورات هک یدرحال میفرستاد
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 تورات او به هک یدرحال میدیگردان لیاسرائ یبن امبرانیپ راه نندهک و دنبال دھنده ادامه
بود  داده قرار شیخو و دعوت نید را اساس رد و آنک یم مکح مفاد آن بود، به مؤمن

از  قبل تورات نندهک قیو تصد است یو نور تیھدا در آن هک میردکرا عطا  لیاو انج و به«
 لیانج »و«باشد  آن ناقضاینکه  نه کند، می تید و تثبییرا تأ آن قیلذا حقا »است آن

از اندرزھا و  هکاند  آنان را فقطیز »است انیمتق یبرا یا و موعظه تیھدا« ھمچنان
 رند.یگ یپند م آن اتیھدا

ۡهُل  ۡحُ�مۡ َوۡ�َ ﴿
َ
ٓ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ أ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ٓ  َ�ُۡ�م لَّمۡ  َوَمن �ِيهِ�  �َّ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 �َِك فَأ

 .]٤٧[المائدة:  ﴾٤٧َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ ُهمُ 
 اھل : به یعنی »نندک مک، ح ردهک نازل خدا در آن هک آنچه به لیانج اھل هکد یو با«

 خداوند نازل آنچه بر وفق هک یسانکو «نند ک مکح آن به هک میداد فرمان لیانج
دستور  خارجند. پس یتعال حق طاعت رهی: از دا یعنی »خود فاسقند نند، آنانکن مکح ردهک

 امک، اح ازمردم و ھراس میا بیا، یدر دن رغبت زهیانگ د بهینبا هکبود  نیا انیحیمس به یالھ
بود اما  حق ص یمحمد از بعثت قبل لیانج به ردنک مکح ! ینند. آرک کرا تر لیانج

 به خودشان تابکجا از  نیددر چن لیانج روانیپ هک است روشن قتیحق نی؛ ا بعد از آن
 را قرآنیاند ز ، مأمور شده ردهک نازل ص بر محمد در قرآنأ  خداوند هک بر آنچه عمل
 باشد. مخالف آن امکبا اح هک است یقبل شده نازل یتابھاک امکاز اح بخش آن ناسخ
) را بر ۴۴و ۴۵، ۴۷( هیآھرسه  هک ز استیجا«د: یگو یم یدیابومنصور ماتر خیش

افر، ک ھم )؛اهللا ا انزلـبم( مکح رانکمن یعنی،  مینک ) حملاهللا ا انزلـبم( مکح رانکمن
 قول». مسلمان شخص ، نه افر استک،  مطلق و فاسق را ظالمیاند ز فاسق و ھم ظالم ھم

ٓ  َ�ُۡ�م َوَمن لَّمۡ ﴿ر: یگر در تفسید نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ  آنچه بهھرکس  : است نیا هیآھرسه  در ﴾�َّ

و در  خود ظالم مکافر، در حک یتعال حق نعمت ند، او بهکن مکح ردهک نازل أ خداوند
 . است خود فاسق فعل

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ ِ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ إَِ�َۡك  ا قٗ  قِّ �َۡ ٱب  َعلَۡيهِ�  ِمًناَوُمَهيۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ مِنَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ

ٓ  َنُهمبَيۡ  ُ�محۡ فَٱ نَزَل  بَِما
َ
ۖ ٱ أ ُ ۡهَوآَءُهمۡ  َوَ� تَتَّبِعۡ  �َّ

َ
ا أ � �َۡ ٱ ِمنَ  َجآَءكَ  َ�مَّ  َجَعۡلَنا لُِ�ّٖ  ّقِ

ۚ َوِمنۡ  ةٗ ِ�ۡعَ  ِمنُ�مۡ  ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  َهاٗجا ةٗ  َ�ََعلَُ�مۡ  �َّ مَّ
ُ
َۡبلَُوُ�مۡ  َوَ�ِٰ�ن َ�ِٰحَدةٗ  أ ِ�ّ  �ِ  ٓ  َما
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ْ سۡ فَٱ َءاتَٮُٰ�ۡمۖ  ِ ٱإَِ�  ۡيَ�ِٰت� �َۡ ٱ تَبُِقوا  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م َ�ِيٗعا ِجُعُ�مۡ َمرۡ  �َّ
 .]٤٨[المائدة:  ﴾٤٨َ�َۡتلُِفونَ 

 نیا و ما«د: یفرما یم ص محمد حضرت امبرشیپ به خطاب خداوند متعال گاه آن
 یتابھاک نندهک قیتصد هک یدرحال میردک تو نازل یسو به حق را به« : قرآن یعنی »تابک

را یز »است« ردهک نازل نیشیپ یایبر انب یتعال حق هک است ییتابھاک:  یعنی »نیشیپ
 هک چنان است از شر یر و نھیخ ، امر بهأ  للها یسو به دعوت رندهیدربرگ قرآن

 »است منیمھ بر آنھا« ، قرآن آن عالوه به »و« نھاستیبر ا مشتمل نیشیپ یتابھاک
 بخش آن نندهک تیتثب و نیشیپ شده نازل یتابھاک یو درست شاھد صحت : قرآن یعنی

 اتیآ مخالف هک است بخش آن اند و ناسخ دهینگرد منسوخ هک آنھاست امکو اح اتیاز آ
 : هک گفت دی)، با منهی(ھ یمعنا به با توجه پسباشد.  یم آن

 . و ناظر است مراقب نیشیپ تبکبر  قرآن -۱
 . آنھاست ینید یھا و برنامه نیقوان اصول نگھبان قرآن -۲
 منسوخ و مکمح شناخت تنھا مرجع را قرآنیز است و غالب مکبر آنھا حا قرآن -۳

 باشد. یآنھا م
 نیشیپ تبکاز  یاتیو آ امکبر اح را مشتملیز است و مؤتمن نیبر آنھا ام قرآن -۴

 اند. دهیگرد کو مترو ا منسوخیرند، یگ یقرار م مورد عمل هک است
 ھودی یعلما هک است یامکاز امور و اح یاریبس نندهک انیب قرآناینکه  تایو نھا -۵

 هیآ ) در منیاند. و لفظ (مھ برده در آنھا دست و ردهک فیآنھا را تحر یو نصار
 . است یمعان نیا ھمه ، شامل مهیرک

علما بر  جمھور ».نک مکح« در قرآن »ردهک خدا نازل آنچه بر وفق آنان انیدر م پس«
 انیم ردنکن مکا حی ردنک مکدر امر ح ص امبریپ گذاشتن ری، مخ هیآ نیا هکآنند 
 »شانیھواھا و از« کند. می ، منسوخ است آمده» ۴۳ مائده/« هیدر آ هکرا  تابک اھل

 هک یاز حق شدن دور ، با نکن یرویپ« نیشیپ یھا امت یھا ھا و خواھش : از ھوس یعنی

ھر  روانیرا پیز ردهک نازل بر تو أ خدا هک یاز حق : با دورشدن یعنی »تو آمده یسو به
و  با اعتقادات و مطابق آنان مراد ار بر وفقک هکھستند  شهیاند نیدر ا ینییو آ نید

 ، باطل نیقوان اند، ھرچند آن ردهک افتیخود در انینیشیاز پ هکباشد  ینیو قوان امکاح
بردھا  ، با دست ردهک نازل ‡ ایبر انب خداوند هک یا یقیحق مکا از حی گشته و منسوخ
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)  (رجمسنگسار  چون یامکھود احی هک باشد. چنان گرفته فاصله یبشر فاتیو تحر
از  یرویبا پ !ص محمد یتو ا نمودند پس فیتحر را در تورات ر آنیار و نظاکزنا

و  عتیشر«ھا  امت »از شما یکھر یبرا« نکن انحراف ای عدول حق ، از راه شانیھا ھوس
و  عتی، شر روانشانیپ یرا برا و قرآن لی، انج : تورات یعنی »میا قرارداده یروشن راه

 شدن از منسوخ قبل مکح نیا هک است ی. گفتن میا دادهقرار  یروشن برنامه
 صمحمد حضرت گر جز آنچهی، د بود اما بعد از آن قرآنبه وسیله  نیشیپھای  شریعت
شما را  خواست یو اگر خدا م« ستین انیدر م یحق و راه عتیشر چیاند، ھ آورده با خود

تا  ردکن نیچن یول«امبر یپ یکو  تابک یک،  عتیشر یک با داشتن »دیگردان یم امت یک
 ردهک برشما نازل مختلفھای  شریعت : از یعنی »است دهیشما بخش به شما را در آنچه

از  امت ھر یو فرمانبردار متابعت زانیھا؛ تا م عتیشر با اختالف »دیازمایب« است
 ایباور دارد،  و اذعان و بدان بند ھستیپا ا بدانیآ هکگردد  انینما ، در عمل آن عتیشر

در برابر  یدار گمراھیخر و گشته لیمتما شیھواھا و ھوسھا و به ردهک کرا تر آناینکه 
 . است دهیگرد تیھدا
 تیرعا عالوه ھا، به عتیشر اختالف یھا متکاز ح یکی هک است بر آن لیدل هیآ نیا

 شیآزما شود، ابتال و یم مختلف ھا و اشخاص زمان با اختالف هک بندگان مصالح
رخود یبر غ ! مسلمانان ی: ا یعنی »دیریبگ سبقت یکن یارھاک در انجام پس« ھاست امت

 أ الله طاعت یسو به خودشان عتیشر بر اساس هک ییھا عتیشر از اصحاب
د ینک عمل أ للها طاعت خود، به عتیشر و براساس گرفته اند، سبقت شتافته

د، یردک یم اختالف درآن هک آنچه درباره ، سپس خداست یسو جا بهیکشما  ھمه بازگشت«
 هک ی، امر شماست حال مناسب هک آنچه به با جزادادنتان »ساخت خواھد شما را آگاه

ز یگر متماید یکرا از  گروه دو نیو ا افگنده ییاز شما جدا باطل و اھل حق اھل انیم
 کند. می انیرا ب یکن یارھاکدر گرفتن سبقت به سفارش علت جمله نیگرداند. ا یم

ِن ﴿
َ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُ�محۡ ٱَوأ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ۡهَوآَءُهمۡ  َوَ� تَتَّبِعۡ  �َّ

َ
ن َ�فۡ  َذرُۡهمۡ حۡ َوٱ أ

َ
 َ�نۢ  تُِنوكَ أ

ٓ  َ�ۡعِض  نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ  فَإِن َكۖ إَِ�ۡ  �َّ َما يُرِ�ُد  لَمۡ عۡ فَٱ تََولَّۡوا َّ�

َ
ُ ٱ� ن يُِصيَبُهم بَِبعۡ  �َّ

َ
 ُذنُو�ِهِۡمۗ  ِض أ

 .]٤٩[المائدة:  ﴾٤٩لََ�ِٰسُقونَ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  َكثِٗ�� �نَّ 
 بر وجوب ید مجددکیتأ نیا» نک مک، ح ردهک خدا نازل آنچه بر وفق آنان انیو م«

اگر  : یعنی »نکن یرویپ آنان یھا و از خواھش« است یالھ منزله امکاح به ردنک مکح
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 شان میان هک یخواست یم و تو ھم ینک مکح شان میان نزد تو آمدند تا در تابک اھل
 طبق ، نه میا ردهک بر تو نازل هکباشد  یزیچ با آن موافق متکد حیبا پس ینک مکح

 شده فیتحر یتابھاک در هک آنچه ا طبقیطلبد،  یم آنانھای  ھوس ھواھا و هک آنچه
 ، به ردهک خدا بر تو نازل از آنچه یتو را در بخش هک؛ مبادا  برحذر باش و از آنان« آنھاست

أل  یخدا هک مینک یم مالحظه برند. راھهیب به : مبادا تورا از آن یعنی »دراندازند فتنه
 فار ھشدار داد تا امتک فتنه به بودند ـ نسبت نیو ام معصوم هک را ـ با آن امبرشیپ
گردد  قطع یلک به امت نیاز ا ھوا و ھوس اھل نند و تا طمعکاقتدا  شانیا به شانیا
فر کی را به خواھد آنان یخدا م هک بدان« متکح رفتنیاز پذ »ردندک اگر اعراض پس«

 هک است جھت بدان اعراضشان نیا کش بدون : یعنی »برساند از گناھانشان یبعض
 گناھشان نیا هکبرساند  از گناھانشان یفر برخکی به را تا آنان ردهک اراده أ خداوند
 نهیو ھرآ«،  یا آورده ھمراه به هک آنچه به نمودن و پشت از تو یاز: روگردان است عبارت

 ».نافرمانند از مردم یاریبس
 مکح ، از یومتکا حی ا گروهی ا امتی انسان چی: ھ هک نیبر اکند  می داللت مهیرک هیآ

 بتیمص ، یروگردان نیا سبب به أ خداونداینکه  تابد، مگر ینم روبر خداوند متعال
 مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س عباس رد. ابنکخواھد  را بر او نازل یا یویدن
گر ید یکبا  یھودی سیق بن ا و شاسیصور بن للهصلوبا، عبدا اسد، ابن بن عبکد: یگو یم

نزد  پس ! مینک گردانیرو نشیاو را از د مید بتوانی، شا مینزد محمد برو مییایگفتند: ب
 اشراف ھود وی ما دانشمندان هک یدان یمحمد! تو م یآمدند و گفتند: ا ص خدا رسول

 یرویاز ما پ انیھودی ، تمام مینک یرویز تو پلذا اگر ما ا میھست شانیا و رھبران
شنھاد یپ ؛ آن میدھ یم یشنھادیتو پ به کنیا ورزند پس ینم و با ما مخالفتکنند  می

 یداور تو را به خصومت نیو ما در ا است یخصومت مان ما و قوم انیم هک است نیا
 مانیتو ا به صورت نیدر ا هک ، نک مکح آنان هیما عل نفع به تو د، آن وقتیطلب میخواھ

 شد. نازل مهیرک هیآ هکبود  ھمان ! مینک یم یرویو از تو پ میآور یم

فَُح�ۡ ﴿
َ
ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َ�بۡ  َ�ٰهِلِيَّةِ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ مِنَ  أ  .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠نَ يُوقِنُو لَِّقۡو�ٖ  ٗماُحكۡ  �َّ

 اتیبر آ یمبتن هکتو  مکا از حیآ امبر!یپ ی: ا یعنی ؟»اند تیجاھل مکا خواستار حیآ«
،  ند جھلیبرآ هکرا  تیجاھل دوران مکو حکنند  می پشت آن به رو برگردانده است یالھ
 ب عباس ابن تیروا به فیشر ثیطلبند؟!. در حد یم است آنانھای  ھوس و یرکف وتهک
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أل  ینزد خدا مردم نیمنفورتر«فرمودند:  هک است آمده ص رمکا از رسول
 خونکه  کسی : دوم طلبد. یرا م تیجاھل سنت در اسالمکه  کسی : اند؛ اول سکدو

دارند،  نیقی هک یمردم یو برا«». زدیبر نیرا بر زم طلبد تا آن یم ناحق را به یشخص
 مکحبھتر از  یمکح ، نیقی : در نزد اھل یعنی ؟» از خدا بھتر است یسک چه یداور

 هکپسندند  یرا م یمکح ھمان فقط هکو ھوا  جھل اھل وجود ندارد، برخالف أ خداوند
 باشد. ھم اساس یو ب باطل ، مکح آناینکه  سازگار باشد، ولوشان  ھوسھای با

 بر یاسالم امت اتید حیتجد هکدھد  یم و نشانکند  می داللت نیقی لتیبر فض هیآ نیا
 . ستین ریپذ انکام در نھاد مسلمانان نیقی ، جز با پرورش عتیو شر قرآن یمبنا

 اسا) رای( نام به یتابکما، تاتارھا  در زمان«د: یگو یم هیآ نیبر ا یقیر در تعلیثک ابن
 از برگرفته امکاز اح یا زهیو آم زخانیچنگ پادشاھشان یاستھایس برساخته هک

خود  یھواھا بر آن امکاز اح یاریو بس است رهیو غ ، اسالم ی، نصران یھودیھای  شریعت
 ص یو رسول وسنتأ  خدا تابکرا بر  و آن ساخته مک، حا است یمبتن پادشاه آن

 واجب یبا و دنیجنگ و افر استکند، ک نیچن از آنانھرکس  گردانند پس یم مقدم
 ».برگردد ص یو و رسول أ خدا مکح به هک گاه باشد تا آن یم

 را نمونه ر آنیثک ابن هک آنچه«د: یگو یم» االساس«ر یدر تفس ید حویسع خیش
 یشورھاکاز  یاریدر بس نونکا ، ما ھم دهید خودش استشھاد در عصر و زمان قابل

ز ین ییفتوا ھمان و به مینک یم مشاھده یراسالمیغ نیقوان تیمکحا صورت به یاسالم
را  یومتکما ھرح«د: یافزا یم سپس». است فتوا داده آن ر بهیثک ابن هک میدھ یفتوا م

افر کشود،  شمرده نیشھادت ، ناقض برآن مکحا نیھا و قوان برنامه مجموعه هک
:  هک مینک یم اضافه یرا ول ومتکح آن بانانیو پشت دانیمؤ گونه نی، ھم میشناس یم
 در آن هک یافراد از یبر ھر فرد هک ستین یمعن نیا ، به مکحا نظام یکر یفکت مکح

افر ک ی، نظام نظام یک است نکمم یگاھ هکشود بل مکفر حک به کنند، می ارک نظام
فر بر افراد ـ بنابر ک مکح باشد پس مسلمان نظام خود آن سیرئ یشود ول شناخته

گاه شخص یفتوا ـ تابع نیتع  ».است یرتیو بابص آ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ وۡ  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ

َ
ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  ِ�َآَءۘ أ

َ
 َوَمن َ�ۡعٖض�  أ

َُّهم َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  فَإِنَُّهۥ ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰلِِم�َ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ  .]٥١[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ
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 اتیآ نیا یسد تیروا . به است آمده یمتعدد اتیروا اتیآ نیا نزول سبب انیدر ب
نزد  اما من : گفت قشیرف احد به غزوهبعد از  از آنان یکی هکشد  نازل یدو مرد درباره
د یپد یا خطری داد، یرو یا تا اگر حادثه میآ یدرم یو نییآ و به روم یم یھودی فالن
 در شام ینصران فالن نزد ھم : من ز گفتیگر نید سودمند باشد. آن میار براک نیآمد، ا
 . رمیگ یم پناه یو و به میآ یدرم یو نییآ به رفته
 و یاریھم تا با آنان أ خدا یبجا »دیرینگ را دوست یھود و نصاری ! مؤمنان یا«

و  مواالت یھود و نصاریبا  هکاند  منافقان سخن نیا : مخاطب یقول د. بهینک یمانیپ ھم
 . سپس استشان  حال اعتبار ظاھر ، به مانیا به ردند و وصفشانک یبرقرار م یدوست

 از آنان یبعض«د: یفرما یم ر نمودهکرا ذ یھود و نصاریبا  از مواالت ینھ علت یتعال حق
 ز دوستانین یو نصار گریدیک دوستان انیھودی:  یعنی »گرندید یبعض دوستان

 نخواھند بود. به امر صادق نیند ھرگز در اینما یاگر با شما اظھار دوست گرند پسید یک
 با دعوت یو دشمن ص امبریبا پ یدر دشمن انیھودی هک است نیا هیگر: مراد آید یقول

 هکآنانند، ھرچند  بانانیو پشت دوستان یو نصار ینصار بانانیو پشت ، دوستان شانیا
 نیو مسلم فار در برابر اسالمکباشند لذا  یم و تضاد یر دشمنیز درگیخود ن انیدر م
 : او از یعنی »است رد، جزو آنانیگ را دوست آنان از شماھرکس  و«ھستند  یا واحده ملت

 یمسلمانان به است ید و ھشدار سختی، وع جمله نی.ا است شمار آنان و در آنان جمله
 گروه للهھمانا ا«اند متساھل یھود و نصاریبا  یدوست وندیپ در برقرارساختن هک

کنند  می فار، بر خود ستمکبا  یو دوست با مواالت هکرا یسانک:  یعنی »را ارانکستم
 . راست راه یسو به »ندک ینم تیھدا«

ِينَ ٱَ�َ�َى ﴿  َرٞض  �َّ ن َ�َۡ�ٰٓ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  �َُ�ٰرُِعونَ  ِ� قُلُو�ِِهم مَّ
َ
ٞۚ  تُِصيبََنا أ  َدآ�َِرة

ُ ٱ َ�َعَ�  َّ�  
ۡ
ن يَأ

َ
وۡ  َفۡتحِ لۡ بِٱ ِ�َ أ

َ
ۡمرٖ  أ

َ
ْ َ�ُيۡص  ِعنِدهِۦ ّمِنۡ  أ ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ

َ
نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
 أ

 .]٥٢[المائدة:  ﴾٥٢َ�ِٰدِم�َ 
 نید در کو ش نفاق یماری: ب یعنی »است یماریبھایشان  دل در هکرا  یسانک پس«
در  گاه وآن »شتابند یم یھود و نصاری«با  یمانیپ و ھم یدوست »در هک ینیب یم« است
:  یعنی »برسد یناگوار ما حادثه به میترس یند: میگو یم« با آنان یمانیپ ھم هیتوج

 کنند: می هیتوج گونه نیرا ا یھود و نصاریخود با  و مواالت یدوست،  ماردالنیب
گردد و  شانیا ازآن تکو شو دولت گاه نند، آنک غلبه ص فار بر محمدک میترس یم
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ما  د. در زمانیایب ییبال بر سرما آنان یاز سو صورت برافتد و در آن ص محمد دولت
 پناه ییھا وهیو ش لیوسا شتابند و به یم آنان خدمت فار و بهک آستان به ز منافقانین
 هک »اوردیرا ب فتح للها هک است یکنزد پس«گرداند  یکفار نزدک آنھارا به هکبرند  یم

 ھم یزود به وعده نیالحمد ا لله هک.  است افرانکبر  ص محمد یروزیو پ ھمانا غلبه
 فهیطا جنگندگان هک سان نیدند؛ بدیتارومارگرد نهیھود از مدی فیرا طوایز افتی تحقق

ر از ینض یبن فهیدرآمدند و طا اسارت به انشانکودکو  و زنان شده شتهک ظهیقر یبن
و  انکمشر یھا نیسرزم گر: مراد، فتحید یقول دند. بهید گردیخود تبع نیسرزم

امر « أ خداوند هکزودا  »ای«.  است مسلمانان ارکدر  یشیو رھا شیگشا دآوردنیپد

و  ھود و ھمراھانی تکو شو وهکش هک یامر چنان اورد،یب »خود را از جانب یگرید
و  منافقان حال یگر، افشایامر د : مراد از آوردن یقول ند. بهکش را درھم مانانشانیپ ھم

گاھان  قتل فرمان آنھا و صادرنمودن درون یپنھان یھا شهیاز اند ص خدا رسول دنیآ
 یآنھا را بر دوست هک یاز نفاق »اند داشته خود پنھان در دل ازآنچه تا سرانجام« آنھاست

 یو علل اسباب بطالن ار گشتنکآش سبب به »گردند مانیپش« واداشت فارکبا  و مواالت
.  تیواقع در عرصه آن خالف ردند و ثبوتک یفار تصور مکبا  مواالتشان یبرا هک

 ، ھمچون در قلب است یا یماری، ب : نفاق هک است نیا میابید دریبا هکرا  یاصل ، نیبنابرا
 یودوست تی، وال آن ینمود و مظھر اصل هک،  رهیبر و غکا ی نهکیا یا حسد یفر ک یماریب

 لکش به یار،گاھکآش یو گاھ است یپنھان یگاھ تیوال نی؛ ا است و منافقان افرانکبا 
و  بوده ھوش به شهیھم دیبا مؤمن انسان گر پسید یا وهیش به یو زمان است یا وهیو ش

فار و کبا  یو دوست تیوال و مظاھر نفاق یھا از شائبه شینھاد خو یسازکپا در جھت
 ورزد. ، تالش منافقان

ِينَ ٱَوَ�ُقوُل ﴿  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  ا
َ
ِينَ ٱ أ قۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ بِٱ َسُموا يَۡ�ٰنِِهمۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
 لََمَعُ�ۡمۚ  إِ�َُّهمۡ  �

ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت 
َ
ْ  أ ۡصَبُحوا

َ
 .]٥٣[المائدة:  ﴾٥٣َ�ِٰ�ِ�نَ  فَأ

 اشاره به از آنان مهیرک هیدر آ هک،  : منافقان یعنی »نانیا ایند: آیگو یم و مؤمنان«

گر ید یک به ار گردد، مؤمنانکآش منافقان نفاق چون ! ی. آر ر شدهی) تعب(أهؤالء
 اشاره منافقان یسو به هک یو در حال ساخته را مخاطب انیھودی ا مؤمنانیند، یگو یم

خدا  امن را به شانیسوگندھا نیتر سخت هکبودند « نانیا ایند: آیگو یم کنند، می
.  ازشما در جنگ یبانیو پشت ردنک یاریبا  »ندیشما و ھمدست جدا ھمراه هکخوردند  یم
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: امروز  یعنی »نابودشد آنان امروز اعمال«.  ھاست سوگند نیظتریغل»: مانیجھد ا«
ا ھر ی.  گشت دادند، تباه انجام یھود و نصاریفار و کبا  مواالتدر  منافقان هک یاعمال
بر  یا یگواھ عنوان بهأل  یخدا از سخن نی. ا گشت بودند، تباه داده انجام هک یعمل

 . ا و آخرتیدر دن» گشتند ارکانیز پس« استشان  اعمال ھدر رفتن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َمن يَرۡ  �َّ ِ�  َف فََسوۡ  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ۥٓ  ذِلٍَّة َ�َ  َوُ�ِحبُّونَُه
َ
ۡ ٱأ ٍ� َ�َ  ُمۡؤمِنِ�َ ل ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱأ َوَ� َ�َافُوَن  �َّ

ِ ٱ فَۡضُل  َ�ٰلَِك  َ�ٓ�ِٖ��  َمةَ لَوۡ  ۚ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ُ َوٱ �ََشآُء  .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ
 انواع از یفر و نوعک،  مسلمانان یفار از سوکبا  مواالت هک قتیحق نیا انیبعد از ب
ھرکس  ! مؤمنان یا«پردازد:  یم مرتدان امکاح انیب به هیآ نیدر ا یتعال ، حق ارتداد است
را  شانیا هکآورد  یم عرصه را به یخدا قوم یزود به خود برگردد پس نیاز شما از د

 سبحان یخدا هک قوم نیمراد از ا »دارند یم ز او را دوستین شانیدارد و ا یم دوست
و  از صحابه رشکلش و س قیر صدک، ابوب است داده وعده عرصه را به آوردنشان

 دند. ھمچنانی) جنگ (مرتدان رده با اھل ص خدا رسول بعد از رحلت هکاند  نیتابع
 ند و با مرتدانیآ یم شانیبعد ازا هکرد یگ یبر م را در یمؤمنان ھمه مهیرک هیآ
 ندهیا در آیدند، یجنگ با مرتدان هک یمؤمنان نیا زمانھا. پس جنگند؛ در ھمه یم
 پروردگار متعال شیو ستا مدح در هکھستند  یمیعظ اوصاف یدارا یجنگند، ھمگ یم

دارند و  یم را دوستأل  یخدا شانیا : هک وصف نیا ، چون است گر شده جلوه شانیاز ا
 افرانکو بر  و فروتن مھربان با مؤمنان«:  آنان هک نیدارد و ا یم شان ز دوستیاو ن

برابر  و در یو فروتن و شفقت عاطفه برابر مؤمنان : در یعنی »رندیگ و سخت طبع درشت
:  هک بزرگ وصف نیا گذارند و چون یم شینما را به یفراز وگردن و غلظت فار، شدتک
 یحد به : آنان یعنی »ترسند ینم یمالمتگر چیھ و از مالمتکنند  می جھاد للها در راه«

 یھا رنگین اصال به هکھستند  دار و سرسختیو پا راسخ شیخو و عمل دهیدر عق
،  آن و اھل از حق و نفرت حسد و بغض زهیانگ به هک طانیش حزب و حق دشمنان
و  را زشت شانیھا ییبایھا و ز یو خوب قراردادهر و تمسخر یتحق را مورد مؤمنان

 دھند. ینم یتیو اھم ارزش چیسازند، ھ یگر م جلوه وبیرا مع ھا ومفاخرشان ارنامهک
 ص خدا رسول من لیخل«فرمود:  هک است آمده س ابوذر تیروا به فیشر ثیدر حد

 داد: ز فرمانیچ ھفت مرا به
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 . نمک یکیو نزد یدوست نکیبا مسا هک نیا -۱
 خود. فرادست به ، نه خود بنگرم فرودست به شهیھم هک نیا -۲
 پشت من به ، ھرچند آنان ) را بجا آورم انیکوند با نزدی(پ رحم صله هک نیا -۳

 نند.ک
 . نمکن درخواست یزیچ یسکاز  هک نیا -۴
 باشد. ، ھرچند تلخ میرا بگو حق سخن هک نیا -۵
 . نترسم یمالمتگر چیھ و مالمت از سرزنش أ خدا در راه هک نیا -۶

 در یاز گنج لماتک نیرا ایز میار بگوی) را بسهللاباااال  قوه الو حول ال(اینکه  و -۷
 ».است سبحان یخدا ر عرشیز

دھد  یبخواھد م هکھر را به آن هک است یالھ فضل«ر شد: کذ هک یاوصاف »نیا«

و از  است اریبس و رحمتش فضل هک است یو یشگریاز گشا »شگر داناستیوخداوند گشا
 باشند. را داشته آن یستگیشا هکبخشد  یم یسانک را به اوصاف نیا هک است یو ییدانا

را یز است میرک از ابعاد اعجاز قرآن یانگر بعدی، نما مهیرک هیآ نیا هک د دانستیبا
بود  ردهکن ظھور شان میان در دهیپد نیھنوز ا هکدھد  یخبر م از ارتداد اعراب یدرحال

رد و در عھد کظھور  ارتداد دهیپد ید از مدتبع ! ی. آر رفت یشمار م به یبیامر غ یکو 
از  یبزرگ لیقبا هک یطور به داد خود را نشان یا گسترده لکش به س قیر صدکابوب

 مرتد شدند. گروه ازدهی مجموع و در» میسل یبن«و » فزاره«و » غطفان« ، چون اعراب

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  لصَّ  لزَّ
 .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َ�ٰكُِعونَ  َوُهمۡ 
و  یول یو تعال ک: خداوند تبار یعنی »است للهشما، تنھا ا یول هک ستین نیجز ا«

 »و« است یھر مسلمان ذمه نیع فرض یبا و و مواالت داشتن دوست هک است یاوری
 هک یسانک اند؛ ھمان آورده مانیا هک یسانکو  اوست رسول«شما  یول هک ستین نیجز ا

و  : خشوع وعکر مراد از »اند وعکدر رکه  حالی دھند در یرا م اتکدارند و ز ینماز را برپا م
دارند و  یاند برپا م خاضع و خاشع هک ی: نماز را درحال یعنی.  است أ للها یبرا خضوع

 پردازند پس یند، میجو ینم یبرتر آنان و بر دهیبر نورزکبر فقرا تکه  حالی را در اتکز
مفرد آورد  غهیص به مهیرک هی) رادر آ ی(ول اند. خداوند متعال فروتن وستهیپ شانیا

 تیوال هکدھد  توجه قتیحق نیا تا به ؛ است اد شدهی جمع یک تیاز وال هک یدرحال
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گر یفرمود؛ د یم...»  مکاؤیاول« جمع غهیص اگر بهو  است تبع یر ویغ تیو وال اصل یو
 نبود. مطرح یو تبع ، اصل در سخن

َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ ﴿  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ِ ٱ َب َءاَمنُواْ فَإِنَّ ِحزۡ  �َّ  .]٥٦[المائدة:  ﴾٥٦َ�ٰلِبُونَ لۡ ٱُهُم  �َّ
 حزب« هک ، چرا روز استیپ »خود بداند یرا ول امبر او و مؤمنانیخدا و پ هکھرکس  و«

 أ خدا عتیشر یاری به هکھستند  ی: مؤمنانأ  خدا حزب »روزمندانندیپ خدا ھمان
دھد  یم دشمنانشان بر یروزیپ وعده یسانک بهأل  ی، خدا بیترت نیا اند. به برخاسته

 رند.یبگ یدوست را به و مؤمنان امبرشیاو و پ هک
با  نقاعیق یبن یھودی فهیطا : چون است شده تیروا مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدر ب

 یاری، از  داشت آنان با هک یمانیپ بر اساس منافق یاب بن للهدند، عبدایجنگ ص خدا رسول
و از  ترسم یاز روز بد م هک ھستم یمرد : من گفت یم هک یسر باز زد درحال مسلمانان

 مانانیپ و ھم ز دوستانیاو ن هک س صامت بن اما عباده ! دارم یبر نم دست اتحاد با دوستانم
 برائت انیھودیبا  یو دوست و از حلف رفت ص خدا ، نزد رسول داشت انیھودیاز  یادیز

و  تیو وال یسوگند : از ھم رد و گفتکد ی خلع ، با آنھا داشت هک یتعھدات و از تمام جست
 . میجو یم یزاریب امبرشیو پأ  خدا بارگاه به افرانک نیبا ا یدوست
 یمسلمان بر ھر فرد و ھر جمع اند پس ردهک انیرا ب للها حزب ، اوصاف هیآ سه نیا

 ر؟.یاخی در او ھست اوصاف نیا ایآ هکشد یندیب یکخود بنگرد و ن به هک است

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ ْ ٱ �َّ َُذوا ِينَ ٱ ّمِنَ  َولَعِٗبا ُهُزٗو� دِينَُ�مۡ  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
أ

ارَ لۡ َوٱ لُِ�مۡ مِن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ وۡ  ُكفَّ
َ
ۚ أ ْ َوٱ ِ�َآَء َ ٱ �َُّقوا ؤۡ  �َّ  .]٥٧[المائدة:  ﴾٥٧ِمنِ�َ إِن ُكنُتم مُّ

 هک یسانکاز  اند، چه گرفته یشخند و بازیر شما را به نید هکرا  یسانک ! مؤمنان یا«
از  هیآ نیا »دیریخود نگ دوستان،  افرانکاز  و چه شده داده تابک آنان از شما به شیپ

 شخندیتمسخر و ر را به أ خدا نید هککند  می ینھ یسانکبا  یمانیپ و ھم مواالت
 أ خدا نیبا د مخالفت ورطه به هک یسانک در تمام است عام یمعن نیرند و ایگ یم

و «اند منتسب اسالم به هک ییھا بدعت و اھل تابک ، اھل انکاز مشر افتند؛ اعم یدرم

با  یمانیپ ھم و یاریو  یو گرد دوست »دینکد، از خداوند پروا یمؤمن یراست اگر به
 را به نتانید آنان هکنباشد  د، چنانینگرد و رسولش أ با خدا دشمن یگروھھا
ار آنھا با ک نیا دیبا هکد بلیریبگ یدوست را به ، آنان رند اما شما در مقابلیبگ مسخره

 شود. مقابلهشما،  از جانب یار و دشمنکان
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،  هیآ نیرد، اک ینھ یھود و نصاریبا  ) از مواالت۵۱( هیاگر آ هک مینک یم مالحظه
ھا و  ییبودا ، ھنود، پرستان ، آتش انک، مشر از ملحدان فار، اعمک با ھمه از مواالت ینھ
 رد.یگ یرا دربر م معاند با اسالم یھا گر فرقهید

لَٰوةِ ٱ إَِ�  ُتمۡ �َذا نَاَد�ۡ ﴿  َُذوَهاٱ لصَّ ۚ  �ُهُزوٗ  �َّ �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  َولَعِٗبا
َ
 ﴾٥٨َ�ۡعقِلُونَ  �َّ  مٞ وۡ قَ  بِ�

 .]٥٨[المائدة: 
 انیھودیاز یبرخ »رندیگ یم یو باز مسخره را به د، آنینک ینماز ندا م یسو به و چون«

گفتند: خدا  یم و گرفته مسخره را به دند، آنیشن یرا م أذان یصدا هک یھنگام به
 و سجده وعکخاستند و ر ینماز برم به مسلمانان و چون ند!ک را لعنتدروغگو 

 هک است آن سبب به نیا« ردندک یم را مسخره شانیا دند ویخند یم مسلمانان ردند، بهک یم

و  نابخردان وهیو ش تمسخر، شأن استھزا و عادت را نفسیز »شندیاند ینم هکاند  یمردم آنان
 رد.یقرارگ مورد تمسخره حق نیشعائر د هک آن رسد به ، چه است مغزان کسب

 عبهک یسو به قبله لیتحو ھنگام به بعد از ھجرت : أذان هک است آمده اتیدر روا
» داراسالم« و» دارحرب« انیم نندهکجدا و نشانه از شعائر اسالم شد و أذان مشروع

 فرستادند، یجھاد م را به ی) ا هی(سر یجنگ گروه چون ص خدا رسول هک چنان است
 به دند، دستیرا شن أذان یصدا ینیو سرزم اگر در محله هکدادند  یدستور م آنان به

 برند. دند، حملهیرا نشن أذان یصدا نبرند و اگر در آن سالح

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ٓ  تَنقُِمونَ  َهۡل  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َ�ٰٓ ٓ  ِمنَّا نۡ  إِ�َّ

َ
ِ بِٱ َءاَمنَّا أ َّ�  ٓ نزَِل  َوَما

ُ
ٓ  إَِ�َۡنا أ نزَِل  َوَما

ُ
 ِمن أ

نَّ  َ�ۡبُل 
َ
ُ�مۡ  َوأ َ�َ�ۡ

َ
 .]٥٩[المائدة:  ﴾٥٩َ�ِٰسُقونَ  أ

د، ینک یم زهیا با ما ستی »دیریگ یم بیبر ما ع نیخاطر ا ا جز بهیآ ! تابک اھل یبگو: ا«
از  شیپ آنچه بر ما و خدا و آنچه به هک« د:یھست نیما بدب به ا نسبتید، یورز یار مکا انی

و «م؟ یھست برحق ما هکد یدان یم یخوب به هک یدرحال »میدار مانی، ا است شده ما نازل

 کبا تر ؟»دیفاسق شتر شمایب هک است خاطر آن جز به«رفتار شما با ما  وهیش نیا »ایآ
 یار شما ناشکو ان ییجو بیع ! ی؟ آر أ للهاوامر ا امتثال از حوزه رفتن رونیو ب مانیا

 . شماست یو نافرمان از فسق

نَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿
ُ
ِۚ ٱ ِعندَ  َمُثوَ�ةً  َ�ٰلَِك  ّمِن �َِ�ّٖ  � ُ ٱَمن لََّعَنُه  �َّ  هِ وََغِضَب َعلَيۡ  �َّ

ُٰغوَتۚ ٱوََ�َبَد  َنازِ�رَ �َۡ ٱوَ  قَِرَدةَ لۡ ٱ ِمۡنُهمُ  وََجَعَل  ْوَ�ٰٓ  ل�َّ
ُ
َ�ٗ�ا َ�ّٞ  �َِك أ َضلُّ  مَّ

َ
 َسَوآءِ  َعن َوأ

بِيلِ ٱ  .]٦٠[المائدة:  ﴾٦٠لسَّ
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 یمردم نجایدر ا هککند  می روشن امبرشیپ را به قتیحق نیا سبحان یخدا گاه آن
 هک است فرشانک و آن گفت بیرا ع د آنیبا واقع به هک بیع یو دارا دهیوھکھستند ن

 به و خشم لعنت نیا هک د تا بدانجایگرد بر آنان یو و خشم سبحان یخدا لعنت موجب
 به نیبدتر از ا ا شما را بهیآ« ص امبریپ یا »بگو«د: یانجام آنان مسخ مونینام فرجام

خبر  للها شگاهیدر پ« برگشت قابل ریو غ فر ثابتکیاعتبار  : به یعنی »اعتبار مثوبت

 شان خدا لعنت هک ھمانان«:  دھم یم تر خبر بد عاقبت مردم نیشما را از ا کنیا ؟» دھم
 نگانیرا بوز و آنان گرفته خشم و برآنان« نموده طردشان شیخو : از رحمت یعنی »ردهک

 مسخ کخو صورت را به یو برخ نهیبوز صورت را به ی: برخ یعنی »دیگردان انکو خو
 مسخ نهیبوز را به روز شنبه نانکش حرمت سبحان یرا خدایھودند زی رد. مراد قومک
 رانکز، منین ید ـ و از نصاریآ یم» اعراف« سوره در آن داستان لیتفص هک رد ـ چنانک

و  ): غالبا در مورد احسان رد. (مثوبتک مسخ کخو رابه ÷  یسیبر ع شده نازل مائده
د یز گردانین »و«.  ار رفتهک به فر و مجازاتکی یمعنا به هیآ نیا رود اما در یار مک به یکین

:  پرستند. طاغوت یرا م طاغوت هک یسانک:  یعنی »طاغوت پرستشگران« از آنان
بدتر و از « امتیدر روز ق گاهیو جا »نظر منزلتاز  هکنانند یا« است اھنکا ی طانیش

 اساس یب پندارند، ناروا و یم مسلمانان یدر مورد گمراھ آنچه پس »ترند گمراه راست راه
 باشد. یم خودشان الحال وصف نیا هکبل است

 ﴿ ٓ ْ  ُءوُ�مۡ �َذا َجا ْ  َوقَد َءاَمنَّا قَالُٓوا َخلُوا ْ  قَدۡ  وَُهمۡ  ُ�ۡفرِ لۡ بِٱ دَّ ُ ٱوَ  بِهۦِۚ  َخرَُجوا عۡ  �َّ
َ
 بَِما لَمُ أ

 ْ  .]٦١[المائدة:  ﴾٦١يَۡ�ُتُمونَ  َ�نُوا
و «کنند  می : اظھار اسالم یعنی »میآورد مانیند: ایگو یند، میآ ینزد شما م و چون«

! نزد تو ص امبریپ ی: ا یعنی »اند رفته رونیفر بکا با و قطع فر وارد شدهکبا  هک آن حال
دند؛ قطعا یشن از تو آنچه رفتند پس رونیفر از نزد تو بکد شدند و باز با فر وارک در حال
 ھم وضع ھمان بودند، به وارد شده هک یطور ھمان هکرد بلکن یریتأث چیھ در آنان

فر و اظھار کاز  در نزد تو »داشتند یم پنھان آنچه به داناتر است للهو ا«رفتند  رونیب
 تو. یبرا یظاھر یشادمان ردنک ارکبا آش ، ھمراه داشتند از اسالم یم

�ۡ  ُعۡدَ�ٰنِ لۡ ٱوَ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱ ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  ّمِۡنُهمۡ  �َوتََرٰى َكثِ�ٗ ﴿ 
َ
حۡ ٱ لِهِمُ َوأ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َتۚ لسُّ  َ�نُوا

 .]٦٢[المائدة:  ﴾٦٢َ�ۡعَملُونَ 
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 را ا جمعا از ھردو گروهیھود، یا از ی،  : از منافقان یعنی »را از آنان یاریو بس«
 کشر یسو ا بهی،  دروغ یسو : به یعنی »نندک یم شتاب در گناه هک ینیب یم«
 یمتعد گرانید به هک ی: ستم یعنی »یتعد« یسو شتابند به یم »و«شتابند  یم
 ورزند یم ز شتابین »و« گناھان ابکاز حد در ارت در گذشتن یسو ا بهیشود،  یم

 چه واقعا« است مخصوصا رشوهو  حرام : مال سحت »شیخو یحرامخوار« یسو به
 ».دادند یم انجام یبد اعمال

ٰنِيُّونَ ٱ َ�ۡنَهٮُٰهمُ  َ� لَوۡ ﴿  َّ�  ٱوَ  لرَّ
َ
�ۡ  ۡ�مَ ۡ�ِ ٱُم لِهِ َعن قَوۡ  ۡحَبارُ ۡ�

َ
حۡ ٱ لِِهمُ َوأ  َما َس َ�ِئۡ  َتۚ لسُّ

 ْ  .]٦٣[المائدة:  ﴾٦٣يَۡصَنُعونَ  َ�نُوا
 ینھ شان یو حرامخوارگ شان گفتن دروغرا از  ، آنان و دانشمندان چرا خداپرستان«

و  یحرامخوار ، ییدروغگو چون یراتکمن از را مردم شانی: چرا علما یعنی ؟»نندک ینم
ر را کازمن ینند و نھک ینم ی، نھ افتهی وعیش شان میان در هک و ظلم رشوت

ار و ک نیا است بد : چه یعنی »دادند یم انجام آنچه بد است چه یراست«اند؟  فروگذاشته
 یاند ول فرورفته گناه و در حرام هکنند یب یرا م شیخو و مردم قوم هک شانیردار علماک

امر بدھند،  نیا به یتیاھم چیھ هک آن یگذارند، ب یخود وا م حال ، آنھا را به با وجود آن
 شند.ک درھم چھره راتکمن نیا ا از مشاھدهیند، یبرآ حالت نیر اییا در صدد تغی

 کتار یعلما هکرا  »خواص«،  هیآ نیدر ا سبحان یخدا هک مینک یم مالحظه
 هک یخیتوب تر از سخت یو حت وجه نیدتریشد اند، به» رکازمن ینھ«و » معروف امربه«

علما از  نیرا ایزکند  می و سرزنش خی، توب روا داشته گناھان نیا دھندگان انجام در حق
تر و  بد فرجام روزتر و رهیو ت تر ، بدبخت آلوده و حرام و ستم گناه به جاھالن آن

 ضهیفر در موضوع هکرا  یعالم دارد آن د و نگهیببخشا سبحان یخدا ترند. پس مجرم
 آمده یترمذ حیصح در کند. می امیخود ق تیمسؤول ر، بهکاز من یو نھ معروف به امر

 یکرند، نزدینگ ظلم ابکارت را از یو نند اما دستیرا بب ظالم مردم هک گاه آن: « است
 تیروا س عباس از ابن». خود درافگند از نزد عام یعذاب را به آنان أ خداوند هک است
 ».باشد یعلما م خیبا توب در رابطه قرآن هیآ نیدتریشد هیآ نیا«فرمود:  هک است شده

ِ ٱيَُد  ُهودُ ۡ�َ ٱَوقَالَِت ﴿  ۚ َمغۡ  �َّ يِۡديِهمۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
�  ْ ْۘ  بَِما َولُعُِنوا  يُنفِقُ  َمبُۡسوَطَتانِ  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا

ۚ  َكۡيَف  ٓ  ّمِۡنُهم َكثِٗ�� َولََ�ِ�َدنَّ  �ََشآُء ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ لَۡقۡيَنا َوُ�ۡفٗر�ۚ  ُطۡغَ�ٰٗنا رَّ

َ
 َنُهمُ يۡ بَ  َو�

� لۡ ٱ مِ إَِ�ٰ يَوۡ  ۡغَضآءَ ۡ�َ ٱوَ  َعَ�َٰوةَ لۡ ٱ ٓ  قَِ�َٰمةِ ْ  ُ�ََّما ۡوقَُدوا
َ
َها لِّلَۡحۡرِب  نَاٗر� أ

َ
ۡطَفأ

َ
ۚ ٱ أ ُ  ِ�  َعۡونَ َو�َسۡ  �َّ
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 ٱ
َ
ُ َوٱ �ۚ فََسادٗ  �ِض ۡ� ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ  .]٦٤[المائدة:  ﴾٦٤ُمۡفِسِدينَ ل

 هکشد  نازل یھودی» فنحاص« درباره هیآ نیا هک است آمده نزول سبب انیدرب

َ ٱ إِنَّ ﴿:  گفت ۡغنِيَآءُ  َوَ�ۡنُ  فَقِ�ٞ  �َّ
َ
از و ین یر و ما بیخدا فق« .]١٨١[آل عمران:  ﴾أ

 یقول به ١زد. یا یلیبر او س س قیر صدکابوب ھنگام نی، در ا ».میثروتمند ھست
 لیبخ پروردگارت محمد! ی: ا گفت هکشد  نازل یگرید یھودی درباره هیآ نیا گر:ید

 ند.ک ینم و انفاق است
نجا یا ـ در ھمیعل للها ـ لعنه انیھودیمراد  »است خدا بسته گفتند: دست انیھودیو «

 نیا »آنان یباد دستھا بسته گردن به« است لیـ بخ للهاذ باایخداوند ـ الع هک است نیا
 نیا هیمراد آ ز استیجا گرفتار گردند. ھمچنان بخل : به هک آنان هیعل است ینینفر

 سبب و به«شود  یم بسته ، در آخرت ا با عذابیا، یدر دن با اسارت آنان ی: دستھا هکباشد 

، از  است بسته أ خدا دست گفتند: هک آن سبب : به یعنی »شدند گفتند، لعنت آنچه
 : چنان یعنی »است او گشاده دست ھردو هکبل«شدند.  دور ساخته أ خداوند رحمت

جود و سخا و ھای  منت در یتعال حق هکد بلیپندار یم ملعون انیھودیشما  هک ستین
،  است نیو زمھا  آسمان در هک ییھا نعمت ھمه نیا ایقراردارد، آ یدست و گشاده بخشش

 هک مینک یم مالحظه باد! یو ثنا بر و سپاس اوست؟ فکیبال دستان فضل جز ثمره
 آنان در پاسخ سبحان ی)! اما خدا است خدا بسته مفرد گفتند: (دست غهیص به انیھودی

 یود و سخاجھای  منت ) تا است او گشاده ھردو دست هکفرمود: (بل هیتثن غهیص به
ھردو  با هک است جواد در آن یک یجود و سخا اوج هک دھد، چرا را نشان شیخو

 یخدا و انفاق : بخشش یعنی »ندک یم بخواھد انفاق هک ھرگونه«خود ببخشد  دست
دارد و اگر  یم را گشاده یو روز اگر بخواھد رزق پس اوست تیمش یمقتضا به سبحان

لذا اگر  اوست یو تنگدست شیگشا دآورندهیرا پدیگرداند ز یم راتنگ بخواھد آن ھم
 ثیباشد. در حد یاو م بالغه متکح یمقتضا ز بهین نیگرداند، ا را تنگ ونعمت یروز
 ھمانا دست«فرمودند:  هک است آمده ص رمکا از رسول س رهیابوھر تیروا به فیشر

تو از  یسو به و قطعا آنچه«». ند...ک ینم مک یزیچ ، از آن و انفاق و بخشش خدا پر است

 انیبر طغ« وستیکن امکاح رندهیدربرگ هک از قرآن »شده پروردگار تو فرو فرستاده جانب
 منزله اتی: آ یعنی »دیافزا یم« یھود و نصاریاز  یاری: بس یعنی »از آنان یاریفر بسکو 

                                                 
 ».عمران /آل۱۸۱« هیآ د بهینک نگاه - ١
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و « است نھادشاندر  هک یو حسد کرش سبب د، بهیافزا یم آنان انیفر و طغکبرتو، بر 

و  یدشمن امتیتا روز ق« یھود و نصاری انیم ا دریھود، ی انی: در م یعنی »آنان انیدر م
و  رد و اگر اتفاقیپذ ینم ھرگز انقطاع نهکیو  یدشمن نیا هک »میافگند نهکی

 یشیو نما یظاھر دهیپد یکفقط  نیا شود، مشاھده شان میان در ھم یا یمانیپ ھم
:  یعنی »ساخت را خاموش برافروختند، خداوند آن جنگ یرا برا یآتش هکھربار « است

رو یو ن سازوبرگ آن یردند و براک جیبس ص خدا رسول جنگ را به یجمع هکھربار 
 نه پس ساخت یرا متالش شانیرویو ن ندهکرا پرا جمعشان سبحان یخدا نمودند، آماده

 اسالم هیعل وستهیآنھا پ ! یآوردند. آر چنگ به یبردند و نه سود شیازپ یارک
 نیاأل  یآورند اما خدا یرو گرد میو ن ساز و برگ آن یو برا ردهک یافروز جنگ
 یھود ونصاریز یگذارد. در عصر ما ن یم سرانجام یاثر و ب یرا ب شانیاپوھاکھا و ت تالش

 ییپرچمھا برابر در هک سبب نیروز نگشتند، مگر بدیپ از نبردھا بر مسلمانان یدر برخ
:  یعنی »وشندک یم فساد به نیو در زم«بود  نشده برافراشته اسالم نام به هکدند یجنگ یم

در  تالش هکورزند،  یم جھد و جد ز استیفسادبار و فسادانگ هک یاعمال ابکدر ارت
 شانیھایزیفسادانگ قیمصادترین  بزرگ از اسالم اھل هیعل و توطئه اسالم ینابود جھت
و «باشد  یم مفاسد بزرگشان ز ازیھا ن ملت اخالق ینابود انتشار فحشا و هک چنان است

 ».دارد ینم را دوست خداوند مفسدان

نَّ  َولَوۡ ﴿ 
َ
ۡهَل  أ

َ
ْ وَ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ َقوۡ ٱَءاَمنُوا َّ� ْ رۡ  ا ۡدَخۡلَ�ُٰهمۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنُهمۡ  نَالََ�فَّ

َ
ٰتِ  َوَ�  َج�َّ

 .]٦٥[المائدة:  ﴾٦٥�َّعِيمِ ٱ

 ، است آورده ھمراه به ص محمد هک آنچه به »آوردند یم مانیا تابک و اگر اھل«
 »و« اند ار مأمور شدهک نیا بر خود به یالھ شده نازل یھا تابکدر  هک یطور ھمان
 دعوت ارکو ان خداوند متعال به کشر هک،  از گناھان »ردندک یم یزگاریپرھ«اگر 

اند، ھرچند  شده بکمرت هک »را قطعا گناھانشان« آنھاستترین  بزرگ از ص رمکا رسول
 پرنعمت« یبھشت »یبوستانھا را به و آنان میزدود یم« است ار و گوناگونیبس ھم

 بودند. درآمده گر در شمار مسلمانانیدچرا که  »میآورد یدرم

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿ 
َ
�  ْ قَاُموا

َ
ٓ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  َرٮٰةَ �َّوۡ ٱ أ نزَِل  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن إَِ�ِۡهم أ ْ  رَّ َ�لُوا

َ
 فَۡوقِِهمۡ  ِمن َ�

رُۡجلِِهم�  َ�ِۡت  َوِمن
َ
ةٞ  ّمِۡنُهمۡ  أ مَّ

ُ
ٞۖ  أ ۡقَتِصَدة  .]٦٦[المائدة:  ﴾٦٦َ�ۡعَملُونَ  َما َسآءَ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ  مُّ
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 هک در آنھا را مندرج امک: اگر اح یعنی »داشتند یرا بر پا م لیو انج تورات و اگر آنان«
را  آنچه« اگر آنان »و«داشتند  ی، بر پا م است آن جملهاز  ص محمد رسالت به مانیا

داشتند  ی، برپام یالھ تبک گریاز د »است شده بر آنھا نازل پروردگارشان یاز سو هک
برخوردار « ینیزم اتکازبر» شانیر پاھایو از ز« یآسمان اتکاز بر »سرشان یقطعا از باال«
 هی. آ شانیبر ا آن وتعدد انواع ثرتکو  یو روز رزق اسباب شدن با فراھم »شدند یم
از « است رزق شیگشا سببأل  یخدا طاعت به عملاینکه  برکند  می داللت مهیرک

 روانشیو پ سالم بن للهعبدا ـ چون مؤمنانشان و آنان »رو ھستند انهیم یگروھ آنان انیم
 را یرو انهیاقتصاد و م یتعال حق«د: یگو یرمیثک ھستند. ابن یاز نصار یا فهیو طا

 نیمتوسط ا از مقامات یرو انهیم هک یرد درحالکرکذ یھود و نصاری مقامات نیبلندتر
» ۳۲فاطر/« در سوره هک ، چنان»باشد یم آن ) فوق نی(سابق و مرتبه است امت

وۡ ﴿:  است آمده
َ
ِينَ ٱ ِكَ�َٰب لۡ ٱ َرۡ�َناُ�مَّ أ ۖ  مِنۡ  َطَفۡيَناۡص ٱ �َّ َۡفِسهِۦ َظالِمٞ  فَِمۡنُهمۡ  ِعَبادِنَا  ُهمَوِمنۡ  ّ�ِ

ۡقَتِصدٞ  ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  ۡيَ�ٰتِ �َۡ بِٱ َسابِقُۢ  َوِمۡنُهمۡ  مُّ خواھد  ر آنیتفسو  ترجمه هک .]٣٢[فاطر:  ﴾�َّ
و از  دهیاصرار ورز فرشانکبر  هکاند  یسانک آنان »ردارندکبد چه از آنان یاریو بس«آمد. 

 تابند. یسربر م شانیا رسالت به آوردن مانیوا ص محمد دعوت اجابت

َها﴿  ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ ۥۚ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ ُ ٱوَ  رَِساَ�َُه َّ� 

َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ   .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ
دستور،  نیدر ا »نک ، ابالغ شده نازل تیسو به پروردگارت را از جانب آنچه امبر!یپ یا«

،  شده نازل شانیا بهأل  یخدا یاز سو هکرا  آنچه مأمور شدند تا تمام ص امبر خدایپ
 منزله عارفو م امکز از احیچ چینند و ھکن را پنھان از آن یزیبرسانند و چ مردم به
 ابالغ ھمگان را به آن هکنگذارند بل انیدر مراز  عنوان به یبر خود را، با احد یالھ
 یدادند. بخار انجام آن لکش نیتر ستهیشا را به تیمأمور نیا ص خدا نند. و رسولک

از  یزیچ ص د: محمدیتو بگو به سکھر «فرمود:  هککند  می تیروا ل از عائشه
 داده تیمأمور نیاو چن بهأل  یخداکه  حالی در ساخته را پنھان یالھ و امور منزله امکاح

ٓ  بَّلِغۡ ﴿:  هک است نزَِل  َما
ُ
 تیروا ل از عائشه ھمچنان». او دروغگوست هک ؛ بدان﴾ إَِ�َۡك  أ

د یبود، با یم از قرآن یزیچ نندهک پنھان ص محمد اگر حضرت« فرمود: هک است شده

 َما َ�ۡفِسَك  ِ�  ِ� َوُ�ۡ ﴿رد: ک یم پنھان است نبیبا ز شانیا درمورد ازدواج هکرا  هیآ نیا
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ُ ٱ  خود پنھان بود، تو در دل آن نندهکارکخدا آش هکرا  یزیو چ«: .]٣٧[األحزاب:  ﴾ِديهِ ُمبۡ  �َّ

و اگر «. »... یبترس یاز و هکخدا سزاوارتر بود  هک ، با آن یدیترس یم و از مردم یردک یم

 یساز پنھان یھرچند تا مدت را، منزله اتیآ نیاز ا ی: اگر برخ یعنی »ینکن نیچن
بعد از  ص خدا رسول هکبود  غیامر تبل تیخاطر اھم و به ».یا را نرسانده امشیپ«

 ؟بلغت هل«گرفتند و فرمودند:  را گواه جا آنان نی، در چند مردم به یالھ امیپ رساندن
 یگواھ شانیا یاز سو رسالت ابالغ به . و مردم؟»ام شما رسانده را به یالھ امیا پیآ

 لیدل فاراند، بهکنجا، یدر ا مراد از مردم »دارد یم نگاه را از گزند مردمو خدا تو «دادند. 
را  تیھدا خود راه را آنانیز »ندک ینم تیرا ھدا افرانک خداوند گروه نهیھرآ«:  مابعد آن

د ینما ینم تو راه به یو گزند بیآس را بر رساندن ، آنان گونه نیھم اند، ردهکن انتخاب
 هک یسانک د و توطئهکیاز  یا لهیوس چیھ یتو را ب منان یخدابعد  را از امروز بهیز

تو در  یفرارو یمانع چیگر ھید دارد پس یم برسانند، نگاه یبیتوآس باشند به خواسته
 یزیشود، وجود ندارد لذا چ یم یوح تیسو به یتعال حق از جانب هک آنچه ھمه ابالغ
 . نکن راپنھان از آن

 نیا دھد تا یم تیحفظ و حما رو وعده ازآن رسولش به هیآ نیدر ا سبحان یخدا
خود از  در امر نگھداشت ص خدا رسول یشیاند ا مصلحتیگو هکرا  دشمنان توھم

 ل عائشه د. ازینما دارد، دفع یوا م یالھ امیپ ردنک پنھان را به شانی، ا مردم بیآس
قرار  مورد حراست اصحابشان یاز سو ص خدا رسول«فرمود:  هک است شده تیروا

ُ ٱوَ ﴿ هیآ گرفتند و چون یم  را از قبه شیشد، سر خو نازل ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ
مرا در أل  یرا خداید زیبازگرد ! مردم یفرمودند: ا نگھبانان به و خطاب آورده رونیب

 جان هیعل فراوان یھا و سوءقصدھا توطئه سکو ھر ». گرفت شیخو ینگھبان پناه
نھا، یا رغم قراردھد و به یرا مورد بررس آنان ریھود وغی،  شیقر را از جانب ص امبریپ

 معجزه نیا مالکد؛ ینما ھا مالحظه توطئه نیا بیآس را از ص حضرت آن ماندن سالم
 ابد.ی یرا درم

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ٰ  ُتمۡ لَسۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َ�ٰٓ ءٍ  َ�َ ۡ�َ  ٰ ْ  َح�َّ ٓ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  َرٮٰةَ �َّوۡ ٱ تُقِيُموا نزِ  َوَما

ُ
َل أ

ّ�ُِ�ۡمۗ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  ٓ  ّمِۡنُهم َكثِٗ�� َولََ�ِ�َدنَّ  رَّ ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ  فََ�  َوُ�ۡفٗر�ۖ  ُطۡغَ�ٰٗنا رَّ

َس 
ۡ
 .]٦٨[المائدة:  ﴾٦٨َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َقۡومِ لۡ ٱ َ�َ  تَأ
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 بن نافع فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب ب عباس از ابن
 ص رمکا رسول ھود، نزدیاز  حرمله بن و رافع فیص بن ک، مال مکمش بن ، سالم حارثه

 آنچه و به یھست میابراھ نییو آ نید به هک یپندار یا تو نمیآ محمد! یآمدند و گفتند: ا
 یاز سو یراست نھا بهیا هک یدھ یم یو گواھ یدار مانیا نزد ما است از تورات هک

 ید ولییگو یم هک است چنان ! یآر«فرمودند:  ص خدا رسول؟  است خداوند متعال
از شما در امر  مانیپ در مورد گرفتن در تورات هکرا  د و آنچهید آوردیھا پد شما بدعت

د، یبود شده مردم به آن نییمأمور تب هک آنچه د و بهیردکار ک، ان است آمده من قیتصد
 نیچن هک گفتند: حال». جستم برائت تانیھا بدعت نیز از این د لذا منیدیفر ورزک

 ک، تمس ما است در دست آنچه و به میقراردار تیھدا و ما بر حق هک ، بدان است
 أل یخدا هکبود  ھمان ! مینک یم یرویاز تو پ و نه میآور یم مانیتوا به ، لذا نه مییجو یم

 »یزیشما بر چ!  تابک اھل یا« ص امبریپ یا »بگو«نمود:  نازل شانیپندارھا نیدر رد ا
 گاه : تا آن یعنی »دیا ردهکن عمل لیو انج تورات به« هک گاه آن »د تایستین« تیو ھدا ازحق

 دستور به وجود دارد ـ و از جمله لیو انج در تورات هک یا یاوامر و نواھ تمام به هک
د یزتا برپا ندارین »و«د یا ردهکن ـ عمل یبا و ز از مخالفتیو پرھ ص از محمد یرویپ
 به عمل هک، چرا  است قرآن هک» است شده نازل پروردگارتان یشما از سو به هکرا  آنچه«

 از جانب و قطعا آنچه«ند ک ینم دایپ ر، صحتیاخ تابک نیا به عمل ، بدون تابکدو  آن
 : نزول یعنی »دیافزا یم از آنان یاریبس فرکو  انی، بر طغ شده تو نازل یسو به پروردگارت

 »مخور افر اندوهک بر قوم پس«د یافزا یم انشانیطغ بر یانیو طغ فرشانکبر  یفرک،  قرآن
 روانیبا وجود پ هک و بدان نک را بس گروه نیبر ا خوردن وافسوس غیگر دری: د یعنی

 . ستین یازین چیھ مانشانیآنھا و ا ، تو را به مؤمنت

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِٰ� ٱَهاُدواْ وَ  �َّ ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ونَ  ُٔ ل�َّ  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 .]٦٩[المائدة:  ﴾٦٩َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  فََ�  اوََعِمَل َ�ٰلِحٗ 

 یمعنا انیب »نیشدند، و صابئ یھودی هک یسانکآوردند و  مانیا هک یسانک«
از  »سکھر« لیانج : حامالن یعنی »یو نصار« گذشت» ۶۲ بقره/« ) در سوره نی(صابئ
در  » است بر آنان یترس نه ند پسکو یکار نکآورد و  مانیا خدا و روز آخرت به هک« آنان

 نیا به هک فیطوا از آن یسک، ھر نیبنابرا »شوند یم نیاندوھگ و نه« للهلقاءا ھنگام
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بر او  دھد، البته انجام ستهیشا یارھاکباشد و  داشته و خالصانه نیراست یمانیباورھا ا
 رساند. ینم یانیز چیھ او به و اعتقاد سابقش شهیاند یعنی،  ستین یو اندوھ میب چیھ

 انینصران ، انیھودی:  هک نیبرا منعقد است مسلمانان اجماع هک است یادآوری ستهیبا
 از اھل اند، نشده اما مسلمان دهیرس آنان به ص خدا رسول دعوت هک یانیو صابئ
 باشند. یم دوزخ

َخۡذنَا لََقدۡ ﴿ 
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ِميَ�ٰقَ  أ ٓ  إِۡسَ� رَۡسۡلَنا

َ
 َ�  بَِما رَُسوُلۢ  َجآَءُهمۡ  ُ�ََّما رُُسٗ�ۖ  إَِ�ِۡهمۡ  َوأ

  َ�ۡهَوىٰٓ 
َ
ْ  فَرِ�ٗقا نُفُسُهمۡ أ بُوا  .]٧٠[المائدة:  ﴾٧٠َ�ۡقُتلُونَ  َوفَرِ�ٗقا َكذَّ

 آنان یسو و به« یتاپرستیکد و یبر توح »میگرفت مانیپ لیاسرائ یھمانا ما از بن«
 بشناسانند و از مخالفتھا آنان را به نید نیھا و قوان تا برنامه »میرا فرستاد یامبرانیپ
 را به یآورد، گروھ دلخواھشان برخالف یامکاح یامبریپ هک ھرگاه«دھند اما  شان میب

 انگاشته را دروغگو امبرانیپ از آن ی: برخ یعنی »شتندکرا  یدادند و گروھ نسبت دروغ
ا ھستند و یانب از یو و امثال یسی، ع شدگان بیذکت از جمله هکشتند، ک را ھم یو برخ

 .علیھما السالم ییحیا و یرک، ز شدگان شتهکاز شمار 

ْ وََحِسُبوٓ ﴿ �َّ  ا
َ
ْ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  � ْ  َ�َعُموا وا ُ ٱ تَاَب  ُ�مَّ  َوَصمُّ ْ  ُ�مَّ  هِمۡ َعلَيۡ  �َّ ْ  َ�ُموا وا  َكثِ�ٞ  َوَصمُّ

ُ َوٱ ّمِۡنُهمۚۡ  َّ�  ۢ  .]٧١[المائدة:  ﴾٧١َ�ۡعَملُونَ  بَِما بَِصُ�
 شیآزما هکپنداشتند  لیاسرائ ی: بن یعنی »ستیار نکدر  یا فتنه هکو پنداشتند «

 مانیپ به شان یبندیپا زانیار نخواھد بود تا مکھا ـ در  یسخت ـ با انواع یوامتحان
بود  نیخاطر ا به پندارشان نیا هک است یار شود. گفتنکآش تیواقع عرصهور در کمذ
 یازسودا نیبنابرا» ۱۸ مائده/) « میھست یو خدا و دوستان گفتند: (ما فرزندان یم هک

ور و ک تیھدا راه دنی: از د یعنی »ر شدندکور و ک پس«.  میباش یخاطر م آسوده امتحان
امبر را یپ» اءیاشع«و  دهیورز مخالفت تورات امکاحبا  هک گاه ر شدند، آنک حق دنیاز شن

 را از آنان یو قحط »رفتیپذ را آنان خدا توبه«ردند ک توبه هک بعد از آن »سپس«شتند ک
 بعد از توبه هک است یاعمال به اشاره »شدند رکور و ک از آنان یاریگربار بسید«؛  برداشت

و « ÷ یسیع حضرت جان قصد به ا و سوءیرکفرزند ز ییحی شتنک شدند؛ چون بکمرت
 دھد. یجزا مشان  اعمال حسب را بر آنان پس »ناستیب کنند، می آنچه خداوند به
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ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََقدۡ ﴿  ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱُهَو  �َّ ۡ ٱ َوقَاَل  َ�َمۖ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل ٰٓءِيَل  َ�ٰبَِ�ٓ  َمِسيحُ ل  إِۡسَ�
ْ �ۡ ٱ َ ٱ ُبُدوا ِ بِٱ كۡ َمن �ُۡ�ِ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ

ۡ
ۖ ٱ َوٮٰهُ َوَمأ  �َّاُر

ٰلِِمَ� ِمنۡ  نَصارٖ  َوَما لِل�َّ
َ
 .]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢أ

 نیا ندگانیگو »افر شدندک،  است میپسر مر حیمس ھمان للهگفتند: ا هک یسانکقطعا «
 ١»هیانکمل« نام گر بهید : فرقه یقول ، و به»هیعقوبی« نام به یاز نصار یا فرقه،  سخن
 نیا سبحان یاماخدا ! است ردهک حلول یسیع در ذات أ گفتند: خداوند هکبودند 

 ی: ا گفت یم حیمس هک آن حال« کند: می رد اش فرموده نیرا با ا پندار غلطشان

خود  حیمسکه  حالی در پس »و پروردگار شما پروردگار مند؛ ی! الله را بپرست لیاسرائ یبن
 یادعا یسک در حق هک دھند یم خود اجازه به ود، آنھا چگونهد بیتوح دعوتگر راه

 ھمچون یا بنده ھم د: منیگو یومکند  می اعتراف یبندگ به خودش هکنند ک تیالوھ
ورزد، قطعا او  یکخدا شر به سکھر « : گفت هک یحیمس از شما ھستم؟ ھمان یکی

 چیھ ارانکستم یو برا است دوزخ یو گاهیو جا است ردهک حرام یرا بر و بھشت

 . اما به است ÷  یسیع سخن ادامه تیاکز، حین سخن نیا ! یآر »ستین یا دھنده یاری
 . است أ خداوند سخن نیگر: اید یقول

ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََّقدۡ ﴿ ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا َّ�  � ٓ  إَِ�ٰهٍ  ِمنۡ  َوَما ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ ْ  لَّمۡ  �ن َ�ِٰحدۚٞ  إَِ�ٰهٞ  إِ�َّ  يَنَتُهوا
ا نَّ َ�َ  َ�ُقولُونَ  َ�مَّ ِينَ ٱَمسَّ ِ�مٌ  َعَذاٌب  ُهمۡ َ�َفُرواْ ِمنۡ  �َّ

َ
 .]٧٣[المائدة:  ﴾٧٣أ

 : سک مراد از سه »افر شدندک،  است سک سه سوم للهگفتند: ا هک یسانک نهیھرآ«
گفتند:  هک است شان سخن نیگر: مراد اید یقول اند. به میو مر یسی، ع سبحان یخدا

باشد.  یم گانهیاو ا ذاتی عتیطباینکه  نی، در ع است گانه سه تیشخص ثیخداوند از ح
 اقنوم«و » پسر اقنوم«، »پدر اقنوم«، عبارتند از: »اقنوم« ا سهی تیشخص سه نیا

،  یھست رهیدا : در یعنی »ستیتا نیک یخدا جز ییخدا هک آن و حال«». القدس روح
 یعنی.  است ینصار سخن دنباله نی: ا یقول . به ستین سبحان یجز خدا یمعبود برحق
 و اگر از آنچه«اند  گانهیو  تایکخدا،  سه آن حال نیاند، در ع شخص سه انیگفتند: خدا

 یعذاب افرانشانک به«نند کن کراتر و آن »ستندینا باز« فر استکسراسر  هک» ندیگو یم

                                                 
 باشد. یم»  سکارتود«و »  یکاتولک«دو فرقه،  نیمعاصر در مورد ا جیرا اصطالح - ١
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 مکح نیآورند، از ا یم ا اسالمیآوردند،  اسالم هک یسانکاما  »دیخواھد رس کدردنا
 مستثنا ھستند.

فََ� َ�ُتوُ�وَن إَِ� ﴿ 
َ
ِ ٱأ ۥۚ َو�َسۡ  �َّ ُ ٱوَ  تَۡغفُِرونَُه  .]٧٤[المائدة:  ﴾٧٤رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

از  »خواھند ینم آمرزش یو از و للها یسو به«ند ینما ینم و رجوع »نندک ینم ا توبهیآ«
 را در برابر مجازات آورد وآنان یم را بر سر خشمأل  یخدا هک ییافترا چنان بستن
ھای  منت از نیو ا »است مھربان و خدا آمرزنده«دھد؟  یقرار م یو نیو سنگ سخت

افترا و  نیا ابکارت وصف با هکباشد  یم بر خلقش یو و رحمت و جود و لطف رمک
 خواند. یفرام و مغفرت توبه یسو را به آنان ، باز ھم میعظ بھتان

ا ﴿  ۡ ٱمَّ هُ  لرُُّسُل ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل مُّ
ُ
ۖ  ۥَوأ يَقةٞ  َ�نَا ِصّدِ

ُ�َ�نِ 
ۡ
ۗ ٱ يَأ َعاَم ُ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ لطَّ ٰ يُؤۡ  نُظرۡ ٱُ�مَّ  َ�ِٰت �ٱ لَُهمُ  نُبَّ�ِ َّ�

َ
 .]٧٥[المائدة:  ﴾٧٥فَُكونَ �

:  یعنی »ستین اند، گذشته یامبرانیز پیاز او ن شیپ هک یامبریجز پ میپسر مر یسیع«
و  فراتر نرفته محدوده نیاو از ا قرار دارد و ھرگز مقام یامبریپ فقط در مقام ÷  یسیع

 ﴾٣يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ ﴿ یخدا یا فرزندی تیالوھ مرتبه به پندار باطلشان رود تا به ینم
 یبودند و معجزات آمده یاز و قبل هک است یامبرانیپ او از جنس هکبرسد بل .]٣[اإلخالص: 

را یشود ز ینم یو تیالوھ ، موجب دار ساختیپد یو دست به سبحان یخدا هک ھم
 را در دستعصا  یتعال حق هک چنان اند را آورده معجزات نیر ایز، نظین یاز و قبل امبرانیپ

خاطر  به ÷  یسی، ع پندار آنان لذا اگر طبق دیپدر آفر را بدون د و آدمیگردان زنده یموس
ـ خدا  للهاذ باایز ـ العین یاز و قبل امبرانیپ پس دهیا فرزند خدا گردی، خدا  معجزات نیا

 نندهک قیا تصدیو راستگو،  صادق یزن می: مر یعنی »بود قهیصد یزن و مادرش«! اند! بوده
 تیالوھ بود، مستلزم یسیاو مادر ع هکامر  نیبود لذا ا یو دررسالت ÷  یسیع فرزندش

 قیتصد هک چنان است گر زنانیمانند د ی، زن بودنش زن در وصف او ھم هکبل ستین یو
نظر  ز نبود. پسیامبر نیپ میمر هک است بر آن لی، دل میمر مادرش یسو از ÷  یسیع

 زن و ساره ی، مادر موس یسیمادر ع هکندارد  یمکمح یگر مبناید یوجمع حزم ابن
اند و  گفته سخن میو مر با ساره فرشتگاناینکه  به دانند، با استدالل یامبر می: را پ میابراھ

 یموس هک میردک یوح یمادر موس : (و به است فرموده یمادر موس درباره پروردگار متعال
 ».۷ قصص/) « ر بدهیرا ش



  تفسیر انوار القرآن  ۵۸۴

 یامبریپ ، مردان جز از جنس أ خداوند هک است علما بر آنجمھور  یرأ ! یآر
امر  نیا بر نیمسلم«د: یگو یم یاشعر ابوالحسن خیش ی. حت ختینگیبشر برن یبرا

افراد بشر  ریسا ھمچون میو مر یسی: ع یعنی »خوردند یدو غذا م ھر«». دارند اجماع
را یز ستیا پروردگار نقطعغذا بخورد،  دگانیر آفریسا چونکه  کسی خوردند پس یغذا م
 کد، ھالینما کرا تر خوردن غذا ازمند باشد و اگریغذا ن به هکخورد  یغذا م یسکفقط 

 یرود درحال یم مستراح به حاجت یقضا یغذا بخورد، براکه  کسی ، گردد. ھمچنان
پروردگار  و برتر است کرد ـ پایم یم دارد و نه یازیغذا ن به نه پروردگار سبحان هک

 روشن آنان یخود را برا اتیآ بنگر چگونه« بزرگ ییبرتر و کیپا افتراھا به نیاز ا سبحان

 ، مخاطبان عبارت نی؟ و ا میگردان یرا برمال م ادشانیبن یب یپندارھا و بطالن »میساز یم
افگند.  یدر م تعجب نشانند، به یم ییمسند خدا را بر یبشر هک یگروھ نیا را از حال

 انیب نی، بعد از ا در آن و تأمل حق دنیاز شن »شوند یم گردانیرو چگونه باز بنگر«
 .! گروه نیا عجبا بر حال ؟ روشن

َ�ۡعُبُدونَ  قُۡل ﴿ 
َ
ِ ٱ ُدونِ  مِن � � لَُ�مۡ  لُِك َما َ� َ�مۡ  �َّ ۚ  َوَ�  َ�ّٗ ُ َوٱ َ�ۡفٗعا ِميعُ ٱُهَو  �َّ  لسَّ

.]٧٦[المائدة:  ﴾٧٦َعلِيمُ لۡ ٱ

 را یو سود انیار زیاخت هکد یپرست یرا م یزیر از خدا چیا غیآ« ص امبریپ یا »بگو«

را  یانیتواند ز یم برساند و نه یشما سود تواند به یم نهکه  کسی پس ؟»شما ندارد یبرا
 ومادرش حیرد؟ مراد، مسیگ یقرارم شما مورد پرستش یاز سو از شما باز دارد، چگونه

او  باشد، فقط نیچنھرکس  و »داناست یشنواو ھمانا خداوند «اند  علیھما السالم میمر
 یدنیاو بر ھر شن هک جھت ، بدان تواناست انیز و بازداشتن نفع رساندن به

 . یر ویغ نه است برحق ی، فقط او خدا نیدارد بنابرا احاطه یا یودانستن

ۡهَل  قُۡل ﴿ 
َ
أ ْ َ� َ�غۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َ�ٰٓ ْ َوَ� تَتَّبُِعوٓ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا ۡهَوآءَ  ا

َ
ْ  قَدۡ  قَۡو�ٖ  أ  َضلُّوا

ْ  َ�ۡبُل  ِمن َضلُّوا
َ
ْ  َكثِٗ�� َوأ بِيلِ ٱ َسَوآءِ  َعن َوَضلُّوا  .]٧٧[المائدة:  ﴾٧٧لسَّ

:  یعنی »دیاز حد نگذر ناحق خود به نیدر د ! تابک اھل یا« ص امبریپ یا »بگو«
 و در یسیع تیھالو یادعا و تجاوز از حد ـ چون ییگو و گزافه ییافراط گرا

 غلو و افراط هک د دانستیبا ید. ولینار بگذارکناروا ـ را  یافراط یروشھا گرفتن شیپ
و  قتیوحق حق یوجو در جست یبشر وششکو  یسع تمام ارگرفتنک به یعنی،  در حق

 هکرا  یقوم ینفس یو خواھشھا« ستین مذموم یافراط نیو چن است ، مطلوب آن شفک
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 راست ردند وخود از راهک را گمراه« از مردمان »یاریشدند و بس گمراه نیاز ا شیپ

 از بعثت قبل یھود ونصاری انیشوایو پ انینیشی، پ آنان »دینکن یرویشدند، پ منحرف
 از بعثت خود قبل یھود و نصاری اسالف هک است نیبودند. مراد ا ص یمحمد

ساختند و  گمراه دوران را در آن از مردم یاریو بس شده گمراه ص محمد حضرت
دادند  ادامه مردم یساز گمراه روش به ص حضرت آن ز بعد از بعثتین شان ندگانیآ
 میرا ترس انحراف و خط گذاشته انیخود بن انینیپس یرا برا یگمراھ را روشیز
 ردند.ک

ِينَ ٱلُعَِن ﴿  ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َفُرواْ ِمنۢ  �َّ ٰ  إِۡسَ�  بَِما َ�ٰلَِك  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱوَِعيَ�  دَ َداوُۥ لَِسانِ  َ�َ
َ�نُواْ َ�عۡ عَ  .]٧٨[المائدة:  ﴾٧٨َتُدونَ َصواْ وَّ

:  یعنی »میمر بن یسیداوود و ع زبان دند، بهیفر ورزک هک لیاسرائ یاز بن یسانک«
و از  دهیورز انیعص هکبود  سبب بدان نیقرار گرفتند، ا مورد لعنت« لیو انج درتورات

 فرشانکو  روز شنبه حرمت ستنکدر ش شان مانند از حدگذشتن »گذشتند یم حد
 . یگریزدیچ بود، نه و تجاوزشان ی، نافرمان نیو نفر لعنت نیا : سبب یعنی. ÷  یسیع به

 د:یفرما یم انیعص نیشتر ایر بیدر تفس گاه آن

نَكرٖ  َعن نَ َ�نُواْ َ� يَتََناَهوۡ ﴿  ۚ  مُّ ْ  َما َ�ِۡئَس  َ�َعلُوهُ  .]٧٩[المائدة:  ﴾٧٩َ�ۡفَعلُونَ  َ�نُوا
:  یعنی »ردندک ینم شدند، منع یم آن بکمرت هک یزشت گر را از عملید یک آنان«

 داده انجام هک یرار گناھکو متجاوز را از تکار  گنه ی، انسانھا لیاسرائ یبن شدگان لعنت آن
 ردند.ک ینم یشدند، نھ یم آماده آن دادن انجام یبرا هک یگناھ ابکا از ارتیبودند، 

 و اسالم قواعد نیر، از مھمترکاز من یو نھ معروف امربه هک است یادآوری به الزم
 است نیبر ا مسلمانان اجماع«د: یگو یم هیعط . ابن است آن یشرع ضیفراترین  بزرگ

 انیز دنی، از رس آن دادن انجام را دارد و در صورت آن توانکه  کسی ر برکاز من ینھ هک
متصور بود،  یانیز نیچن میباشد اما اگر ب یم ، فرض است منیا مسلمانانبر خود و بر 

». ندکن زشیآم ید و با وینما کر را ترکمن بکو مرت ار نمودهکر را انکمن د در دلشیبا
 ثیبود. در حد فرض بر آنان ارشکان هک ار آنچهکان کاز تر »ردندک یم آنچه بد است چه«

 نیھمانا اول«فرمودند:  هک است آمده ص خدا ازرسول س مسعود ابن تیروا به فیشر
 یگریبا مرد د یمرد چون هکشد  یوارد آمد، از آنجا ناش لیاسرائ یار بنکدر  هک ینقص

و از  نکاز خدا پروا  مرد! ی: ا گفت یاو م د، بهید یم یرکدر من را یشد و و یروبرو م
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گر با یبار د آن یفردا هک نیاما ھم ستیز نیار بر تو جاک نیرا ایبردار ز ر دستکمن نیا
 جا یکبا او در اینکه  را از یاو، و یر از سوکمن ابکرد، ارتک یم تمالقا شخص ھمان

 ردند، خداوندک نیچن یوقت پس داشت یند، بازنمک ینیاشامد و ھمنشیبخورد و ب
و  )افگند یو دشمن بغض شان میان در یعنی(گر زد ید یبعض از آنھا را به یبعضھای  دل

ھمانا « فرمودند: فیشر ثیدر حد ص خدا رسول ھمچنان». ردک شان لعنت سپس
 راتکمن بکمرت هک از آنان کیاند یعنی( آنان خاصه عمل را به مردم خداوند عامه

 هک وجود آن نند و بایبب شیخو انیر را در مکمن هک گاه ند تا آنک ینم عذاب )شوند یم
را تر  و کخش(خداوند  ردند،ک نیچن یوقت نند پسکار نکرا ان قادرند، آن ار آنکبر ان
 ».ندک یم ھردو را عذاب و عامه و خاصه )سوزاند یم باھم

ِينَ ٱ َ�َتَولَّۡونَ  ّمِۡنُهمۡ  �تََرٰى َكثِ�ٗ ﴿  َّ�  ْۚ َمۡت  َما َ�ِۡئَس  َ�َفُروا نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَدَّ
َ
ن أ

َ
 َسِخَط  أ

ُ ٱ  .]٨٠[المائدة:  ﴾٨٠ونَ َ�ِٰ�ُ  ُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ َوِ�  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ
 انکمشر : با یعنی »افرانکبا  هک ینیب یم«را  انیھودی: از  یعنی »را از آنان یاریبس«

 چه یراست« ندارندقرار  یاستوار و حق نیبر د انکمشر هک یدرحال »نندک یم یدوست«

با  هک ینیننگ ارنامهک از »است فرستاده شیپ آنان یبرا آنان یھا نفس آنچه است زشت
در  و آنان است بر آنان للها گرفتن ز خشمیچ آن«شوند  یوارد م امتیق گاه عرصه به آن

 شیرا پ در آخرت أ خداوند خود خشم یبرا واقع : آنھا در یعنی »جاودانند عذاب
فرود  یالھ خشم گاهیشوند، در جا ختهیبرانگ امتیدر روز ق چون اند پس فرستاده

 . آنھاست یحتم گاهی، جا نیند و ایآ یم

ْ  َولَوۡ ﴿  ِ بِٱ يُۡؤِمُنونَ  َ�نُوا ٓ  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ نزَِل  َوَما
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما إَِ�ۡهِ  أ وۡ  �َّ

َ
 َكثِٗ�� َوَ�ِٰ�نَّ  ِ�َآءَ أ

 .]٨١[المائدة:  ﴾٨١َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ 
او  یسو به هک و آنچه« امبر آخرالزمانیا پیامبر خود، ی: پ یعنی »امبریخدا و پ و اگر به«

،  از نفاق یا زهیآم چیھ بدون خالصانه یمانیا به »آوردند یم مانیا« تابکاز  »فرود آمده
و  أ را خدایز »گرفتند ینم یدوست به«را  انک: مشر یعنی »را آنان« صورت نیدر ا

 لیخود دل انکبا مشر یدوست اند پس ردهک ینھ انکبا مشر یآنھا را از دوست امبرشیپ
 خارج أ للها و طاعت تیوال رهی: ازدا یعنی» فاسقند از آنان یاریبس یول« است نفاق
 دھند. یم استمرار شیخو فر و نفاقک و به دهیگرد
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َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿ 
َ
ِينَ  َعَ�َٰوةٗ  �َّاِس ٱ أ ْ  ّلِ�َّ ِينَ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا َّ�  َ�ۡ

َ
ْۖ أ ۡقَرَ�ُهم َوَ�َِجَدنَّ  ُ�وا

َ
 أ

ةٗ  َودَّ ِينَ  مَّ ْ  لِّ�َّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا ْ قَالُوٓ  �َّ نَّ  َ�ٰلَِك  إِنَّا نََ�َٰرىٰۚ  ا
َ
يِس�َ  ِمۡنُهمۡ  بِأ �َّهُ  َورُۡهَباٗ�ا قِّسِ

َ
َ�  مۡ َو�

ونَ �َسۡ   .]٨٢[المائدة:  ﴾٨٢َتۡكِ�ُ
 مسلمانان به نسبت مردم نیتر را دشمن انکو مشر انیھودیمسلما « ! مخاطب یا

:  یعنیرادارد.  با آن شدن مخاطب تیصالح هک است یسکھر متوجه ، خطاب پس »یابی یم
 اند. با مؤمنان یدر دشمن مردم ھمه نیتر الله ـ سرسخت ـ لعنھم انکو مشر انیھودی

 با مؤمنان انیھودی یخیتار یدشمن انیدر ب» القرآن ظالل یف«ر یتفس صاحب
که  کسی بود... یھودی،  ختیبرانگ مسلمانان هیرا عل احزاب جنگ هک یسک«د: یگو یم

ند، کرا پرا عاتیشا ھا را برشوراند و ، گروه ختیرا برانگ عوام س عثمان زمان در فتنه
 اتیروا و وضع ص خدا رسول از نیدروغ ثیاحاد وضع تکحرکه  کسی بود... یھودی

را در  یقوم یھا نعرهکه  کسی بود... یھودیرد، ک یر رھبریو س خیرا در تار یجعل
بود... و شما در  یھودی ک، آتاتور ختیبرانگ ) یعثمان (دوران مسلمانان خالفت نیآخر

اینکه  د. ازینیب یرا م انیھودی ، دست نیمسلم هیعل یا و توطئه سر ھر فتنه پشت
 شهیاند ی... در ورا است یھودی یک،  یالحاد یماد شهیسر اند ؛ در پشت میبگذر

 قراردارد... و باالخره یھودی یک،  انسان یدر زندگ یجنس زهیغر بودن یرانگر محوریو
و قطعا «». قرار دارند انیھودیرانگر، یو یھا شهیاتب و اندکم سر ھمه در پشت

 بدان نی، ا مییگفتند: ما نصارا هک یابی یرا م یسانک مؤمنان به نسبت مردم نیمھربانتر
 و مودت یدوست را به ی: نصار یعنی »ھستند یو راھبانشان  کشی آنان از هک است سبب

 دانشمند و راھبانشان  کشی ، ینصار انیدر م هک یابی یمتر  نزدیک رو ازآن با مؤمنان
و  مردم به ی، سودرسان ، رحمأ  خداوند یبرا یفروتن هکھستند  یپرست حق
 شگرانیای، ن مهیرک هیدر آشان  کشی دھند. مراد از یم آموزش آنان را به ییجو حق
 از: تعبد در است : عبارت و ترھب تیھستند. رھبان ینید دانشمندان روانیوپ پرست حق

 هک است آن سبب به« با مؤمنان ینصار و محبت یدوست »زیو ن«ساھا یلکھا و  صومعه

 متواضعند، بر خالف در برابر آن هکبل حق سخن رفتنیاز پذ »ورزند یبر نمک آنان
 ینسف . ار استکانفر عناد و ک،  فرشانکرا یباشند ز یدور م به وصف نیاز ا هک انیھودی
 ھرچند علم ، زھاستیچ نیسودمندتر علم هک است برآن لیدل مهیرک هیآ«د: یگو یم
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 یزاریب نیھرچند ا ؛ زھاستیچ نیبر، سودمندترکاز  یزاریطور ب نیباشد. ھمشان  کشی
 ».باشد یا ینصران یاز سو

 ﴿ ٓ ْ َما نزَِل  �َذا َسِمُعوا
ُ
ۡ�ُيَنُهمۡ  تََرىٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إَِ�  أ

َ
مۡ ٱ مِنَ  تَفِيُض  أ ْ مَِن  عِ �َّ ا َعَرفُوا مِمَّ

� �َۡ ٱ ٓ  ّقِ ِٰهِدينَ ٱَمَع  ُتۡبَنا�ۡ فَٱ َءاَمنَّا َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  .]٨٣[المائدة:  ﴾٨٣ل�َّ
امبر یپ نیرا بر ا آنچه« گذشت وصفشان هک یاز نصار دسته نی: ا یعنی »نانیا و چون«

آنھا در  : یعنی »شود یز میلبر کاز اش چشمانشان هک ینیب یبشنوند، م است شده نازل
 ازحق آنچه سبب به«زند یر یم کاش چشمانشان یپر ، به قرآن دنیشن ھنگام

 نیا هکاند  افتهیرا دریاند ز دهیشن از قرآن هک آنچه سبب : به یعنی »اند شناخته
)  لیخود (انج تابکرا در  قیحقا نیرا ایز است قتیو حق حق شانیھا دهیشن

تو  یاز سو هک یتابک نیا به »میا آورده مانیما ا ند: پروردگارا!یگو یم«اند  افتهیزین
 یرا بر و تابک نیا هک یامبریپ به میا آورده مانیا زیو ن است شده نازل ص برمحمد

 ص محمد : ما را در شمار امت یعنی »سیبنو گواھان ما را در زمره پس« یا ردهک نازل
بر  گواھان زمره ا ما را دریدھند.  یم یگواھ امتیدر روز ق مردم بر هک ، ھمانان قرار ده

 . سی، بنو است مردم یسو به برحقت او فرستادهاینکه  و ص محمد ییو راستگو صدق

ِ بِٱ ِمنُ َوَما َ�َا َ� نُؤۡ ﴿  َّ�  ٓ ن َمعُ َوَ�طۡ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  َءنَاَوَما َجا
َ
 َقوۡمِ لۡ ٱ َمعَ  َر�َُّنا يُۡدِخلََنا أ

ٰلِِح�َ ٱ  .]٨٤[المائدة:  ﴾٨٤ل�َّ
:  یعنی »میاورین مانی، ا دهیما رس به هک از حق خدا و آنچه به هک است شده و ما را چه«

 ص محمد حضرت ھمانا رسالت هکـ  قتیحق به مانیما و ا انیدر م یسد و مانع چه
 ما به طمع و آن است موجود مانیا یمقتض هک یشود درحال لیتواند حا یـ م است

 صالحان ما را با قوم پروردگارمان هک میدار طمع هک آن و حال«:  است یالھ انعام افتیدر

 ‡ ایـ از انب صالحان تا در مصاحبت میدار ما چشم هک یحال : در یعنی »ندکو وارد  ھمراه
ما را بر  هک یعوامل گر ھرگز بهیرا دیز میشو وارد بھشت ـ به فرمانبردارشان روانیو پ
 . مینک ینم یالتفات وادارد، امبرشیو پ أ خداوند فر بهک

َ�َٰبُهُم ﴿ 
َ
ُ ٱفَأ ٰٖت  �َّ ْ َج�َّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي بَِما قَالُوا

َ
ۚ  نَۡ�ٰرُ ۡ�  َجَزآءُ  َوَ�ٰلَِك  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ۡ ٱ  .]٨٥[المائدة:  ﴾٨٥ُمۡحِسنِ�َ ل
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نھرھا  آن ر درختانیاز ز هکداد  پاداش ییباغھا آنان گفتند، خدا به آنچه پاس به پس«

در أل  یخدا ! یآر »است ارانکویکن پاداش نیمانند و ا یم جاودانه ، در آن است یجار
ز معتقد و باورمند ین آن مضمون گفتند و به اخالص را به آن هک سخنشان نیبرابر ا

 داد. شانیا به یا ستهیشا پاداش نیبودند، چن
 با را ھمراه یضمر هیام عمروبن ص خدا : رسول است آمده نزول سبب انیب در

ردند ک دعوت حق نید او را به فرستاده حبشه پادشاه ینجاش یسو بهھای  نام
 از را گرد آورد، سپس آنان ھمه فرستادهشان  کشی و راھبان دنبال به ینجاش پس

» میمر« سوره شانیبر ا س بخواند، جعفر قرآن تا بر آنان خواست س طالب یاب جعفربن
اند  و ھمانان ز شدیلبر کاز اش آوردند و چشمانشان مانیا آنان ھمه رد پسک را قرائت

قۡ ﴿:  هیآ أ خداوند هک
َ
ةٗ  َرَ�ُهمَوَ�َِجَدنَّ أ َودَّ ٰهِِدينَ ٱَمَع  ُتۡبَنا�ۡ ٱفَ ﴿را تا  ﴾مَّ  در شأن ﴾ل�َّ

 رد.ک نازل شانیا

ِينَ ٱوَ ﴿ بُواْ � �َّ ٓ َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتَِنا
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 .]٨٦[المائدة:  ﴾٨٦ِحيمِ �َۡ ٱ أ

 ، شامل ادشدهی شیستا هکند کن برداشت نیچن قبل اتیاز آ یسکاینکه  یو برا
 ما را اتیافر شدند و آک هک یسانکو «د: یفرما یم ، خداوند متعال است ینصار ھمه

 گروه ، از آن شده رکذ شیثنا و ستا هکد یبدان پس »اند دوزخ اھل ردند، آنانک بیذکت
از  اسالم رفتنیپذ هک؛  است جا شدهیکدر آنھا  فوق اوصاف هک است یاز نصار یخاص
 . است اوصاف آن در رأس شانیا یسو

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ٓ ْ َطّيَِ�ِٰت َما َحلَّ  َءاَمُنواْ َ� ُ�َّرُِموا

َ
ُ ٱ أ ْۚ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َ�ۡعَتُدٓوا َّ�  �َ

ۡ ٱُ�ِبُّ   .]٨٧[المائدة:  ﴾٨٧ُمۡعَتِدينَ ل

ـ  ازصحابه ی: گروھ است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدرب س عباس از ابن
 خود را قطع یتناسل یھا بود ـ گفتند: آلت شانیاز ا یکی س مظعون بن عثمان هک
 مشغول یتعال حق شیایو ن عبادت فقط به نموده کا را تریدن و شھوات مینک یم
ر و سفر یس به نیزم ، در و عبادت گرفتن منظور عبرت به ھمانند راھبانو  میشو یم
 شانیا دنبال به ص حضرت د، آنیرس ص خدا رسول خبر به نیا چون ! میپرداز یم

را  دهیخبر رس گذاشتند. آنان انیبا آنھا در م باره نیخود را در ا یھا دهیو شن فرستاده
 ص خدا ! رسول میرا دار یارک نیقصد چن و میگفت نیچن ! یآر ردند و گفتند:ک قیتصد

 و با زنان خوابم یو م خوانم ی، نماز م خورم یوم رمیگ یم روزه من یول«فرمودند: 
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 من سنت بهھرکس  و است زند، او از من چنگ من سنت بهھرکس  پس نمک یم ازدواج
 شد: نازل از صحابه گروه نیا درباره هکبود  ھمان». ستین نزند، او از من چنگ
:  باتیط »دینشمار حرام است ساخته شما حالل یالله برا هکرا  یباتیط ! مؤمنان یا«

، خداوند  نی. بنابرا است ساخته حالل بندگانش آنھا را بهأل  یخدا هک است یذیلذا
پندار بر خود  نیا یھا را برمبنا یزگکیپا از یزیچاینکه  ازکند  می ینھرا  مؤمنان متعال
و از  است یتعال حق به و تقرب طاعت یمعنا ھا، به یزگکیپا ردنک حرام هکسازند  حرام
 یھا از حالل ید حاللینبا یگرید ھر بھانه ا بهیباشد،  یم ایاز دن یگردانیزھد و رو مقوله

 یعصر و زماندر ھر  الناس از عوام یبرخ هک گردانند. چنان حرام را بر خود أ خداوند
!  ساختم ز را بر خود حرامیچ آن ! است حرام بر من زیچ نیند: ایگو یمثال م نند؛ک یم نیچن

 ردنک با حالل »دیو از حد در نگذر«شود  یم آن شامل یقرآن ینھ هکنھا ـ یمانند ا یو الفاظ
در  فرورفتن رخصتھا و : در اعمالیعنی.  دهیگردان را بر شما حرام آن یتعال حق هک آنچه

 نیرا اید زیگردان حالل را بر خود یحرام هکد یآنجا نرسان ار را بهک،  یریگ و آسان تساھل
حاللھا  ردنک حرام مورد، چون یب یھا یریگ سخت هک گونه ، ھمان ز بر شما نارواستیار نک

 ».دارد ینم دوست را ازحدگذرندگان للهھمانا ا«باشد  یز میناجا
 تناول را یزیچھرکس  : هکبرآنند  روانشانیو پ حنبل احمدبن ، امام فهیابوحن امام

 الزم ) ینکش (سوگند نیمی فارهک یبود، بر و ساخته را بر خود حرام آن هکرد ک
 شود. یم

ا َرَزقَُ�ُم ﴿  ْ مِمَّ ُ ٱَوُ�ُوا ۚ  َحَ�ٰٗ�  �َّ ِٗبا ْ َوٱ َطيّ ُقوا َ ٱ �َّ ِيٓ ٱ �َّ نتُم بِهِ  �َّ
َ
 ﴾٨٨مِنُونَ ُمؤۡ  ۦأ

 .]٨٨[المائدة: 
 حرام آنھا را بر خود لذا نه »دیبخور زهکیو پا ؛ حالل است داده یشما روز به للها و آنچه«

 : در ھمه یعنی »دیدار د پروایدار مانیاو ا به هک ییخدا و از آن« د و نجسیپل د و نهیبشمار
 برکند  می داللت هیآ نی. ا یو و حرام در حالل د، از جملهیپروا دار امور از خداوند متعال

 . است یو یدر امر و نھ یاز و پرواداشتنتقوا و  ، موجبأ  خداوند به مانیااینکه 
 انیب پس است ھا بر خود، غالبا با سوگند ھمراه یزگکیپا ردنک حرام هک ییو از آنجا

 فرمود: جھت نیھم نمود، به یم نجا مناسبیسوگند در ا مکح

ُ ٱَ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿  َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�مۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
د�ُّمُ  بَِما يَُؤاِخُذُ�م َوَ�ِٰ�ن �  ٱ َ�قَّ

َ
 يَۡ�َٰنۖ ۡ�

َٰرتُهُ  ةِ  َعامُ إِطۡ  ۥٓ فََك�َّ ۡوَسِط  ِمنۡ  َمَ�ِٰك�َ  َعَ�َ
َ
ۡهلِيُ�مۡ  ُ�ۡطعُِمونَ  َما أ

َ
وۡ  أ

َ
وۡ  كِۡسَوُ�ُهمۡ  أ

َ
 َ�ۡرِ�رُ  أ
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�  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن َرَ�َبةٖ�  يَّا�ٖ
َ
َٰرةُ  َ�ٰلَِك  فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � يَۡ�ٰنُِ�مۡ  َك�َّ

َ
ْ حۡ َوٱ َحلَۡفُتمۚۡ  إِذَا �  َفُظوٓا

يۡ 
َ
ُ يُ  َكَ�ٰلَِك  َ�َٰنُ�مۚۡ � ُ ٱبَّ�ِ  .]٨٩[المائدة:  ﴾٨٩�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ لَُ�مۡ  �َّ

 لغو، ی: سوگندھا یعنی »ندک ینم لغو بازخواست یسوگندھا خداوند شما را به«
لغو: در  . سوگند ستین واجبدر آنھا  ھم فارهک ندارند و پرداخت یا و مؤاخذه یبازپرس
والله!،  یآر !للهوا د: نهیبگو سخنش یدر اثنا شخص هک است نیا / یشافع مذھب

،  ھودهیب یازسوگندھا نوع نیا هکباشد،  را داشته خوردن قصد قسم از آن هک آن یب
 جمھور فقھا: سوگند لغو آن شود. اما از نظر یصادر م از انسان عادت قیطر به اغلب
مفاد  وقوع یرا بر مبنا شیخو گمان ، ا از حالی از گذشته در خبردادن شخص هک است

امر  تیواقع هک یسوگند بخورد؛ درحال یامر پندار آن و بر وقوع خبر قرار داده آن
شمارا  یول«.  ز گذشتین» بقره« سوگند لغو درسوره مکح انیباشد. ب آن برخالف

 یسوگندھا : شما را به یعنی »ندک یم قصد مؤاخذه سوگندھا به ردنک مکمح سبب به
 هک یدر صورت کند، می د، مؤاخذهینک یاد می قصد و اراده یاز رو هک یا و منعقده مکمح

 د.ینکسوگندھا را بش نیا
 اند:  سوگندھا عموما بر دو نوع پس

 یسوم جا نوع نی. اما در ا اراده یو از رو مکمح یـ سوگندھا۲لغو.  یـ سوگندھا۱
 عبارت احناف در نزد نامند. سوگند غموس یم» غموس نیمی«را  آن هک از سوگند است

.  است نشده واقع هک ا حالی در گذشته یامر بر وقوع یقصد از: سوگندخوردن است
 ور و غوطه دنیفروغلت آن یرا سزایندارد ز یا فارهک» غموس«سوگند  هکبرآنند  احناف
سوگند  فارهک:  یعنی »آن فارهک پس«.  داستیپ آن از نام هک چنان است در جھنم شدن

گاھانه با ارادهکه  کسی ، از منعقده ند: کش یخورد و سوگند خود را م یم سوگند و آ
:  یعنی »دیخوران یخود را م خانواده هک آنچه انهیم از جنس است نکیمس ده دادن طعام«

 اطعام د،یخوران یخود م و خانواده سانک عادتا به هک آنچه نیانگیرا از م نکیمس ده آن
 خوراندن هک گونه ، ھمان ستین اعال بر شما واجب یازغذاھا شانیا دادن د و طعامینک

 ردنکریآنھا تا سرحد س باشد و اطعام یز نمیز جاین و پست یادن از طعام نکیمس به
 ، اطعام خورش با نان دادن غذا نوبت ؛ سه یطور اعل به ند: اطعامیگو یم . احناف آنھاست

 غذادادن طور اوسط؛ دو نوبت به ا جو و اطعامیاز خرما  بار غذادادن یک؛  یادن طور به
 صاع می، ن نکیمس از دهھریک  یاند: برا گفته ب . عمر و عائشه است نھار و شام در

ھر  ید: برایگو یم ی. اما شافع است نیز ھمین احناف یا خرما بپردازد. رأی از گندم
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:  یعنی »است آنان دنیپوشان« یسوگند قصد فارهک »ای«بپردازد.  ١»مد« یک نکیمس
 لباس قواره یکرابپوشاند، ھرچند  بدنشان هک است نکیمس ده آن به یلباس دنیپوشان

 ، خواندن آن دنیبا پوش هک است مقدار ازلباس )، آن سوتک: مراد از ( یقول باشد. به
را  بدن تمام هک است ی، لباس لباس یادنا حد هکبرآنند  احناف یز باشد. ولینماز جا

سوگند  فارهک »ای«.  ستین یافک ازار و عمامه یکفقط  ، دادن جھت نیبپوشاند، از ا
 برده آن هک است ردهکشرط  ی. شافع ید بردگیازق »است یا برده ردنک آزاد« یقصد

سوگند که  کسی ، نیاند. بنابرا ردهکرا شرط ن یو بودن مؤمن ، باشد اما احناف د مؤمنیبا
را  از آنھاھریک  و ر استیمخ اد شدهیار ک سه انیند، در مکش یم سوگند خورد و باز یم
 دھد. تواند انجام یم خواھد، یم هک

 از سه یکیھرکس  : یعنی »ردیبگ روز روزه سه هک ، بر اوست افتینھا را نیا هکھر پس«
جمھور  یرأ نی. و ا است یو فارهک،  یاپیروز پ سه گرفتن ، روزه افتیرا ن ادشدهیز یچ

.  است ز درستین طور متفرق به روز روزه سه ند: گرفتنیگو یھا م کی. اما مال فقھاست
 ستهکسوگند ش و بعداز آن »دیسوگند خورد هک یشما ھنگام یسوگندھا فارهک است نیا«

ز یاند ـ جا گفته احناف هک ـ چنان ینکازسوگندش قبل فارهک را دادنید زیدیگرد و حانث
 : است یمعن سه به عبارت نیا »دیدار نگاهخود را  یو سوگندھا« ستین

 د.ینورز شتاب سوگندخوردن د و بهیدار خود را نگاه یسوگندھا -۱
 د.یآنھا نشتاب ستنکش د و بهیدار د نگاهیا خورده هکرا  ییسوگندھا -۲
 د.ینکن یانگار سھل فارهک د، در پرداختیستکخود را ش یسوگندھا چنانچه -۳
 یروشن انیب نیچن نیبا ا »ندک یم انیرا ب خود اتیشما آ یخداوند برا گونه نیا«

 انیب نعمت ، چون است نھاده او بر شما منت هکرا  یینعمتھا نیا »دینکر کش هکباشد «
 خود. امکاح ساختن و روشن عتیشر

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َما ا ۡ ٱوَ  ۡمرُ �َۡ ٱ إِ�َّ  ٱوَ  َمۡيِ�ُ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  ۡزَ�ٰمُ ۡ�

يۡ ٱ  .]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ  َ�ٰنِ لشَّ
وقمار)  سر (شرابیر خمر و میتفس »سریخمر و م هک ستین نیجز ا ! مسلمانان یا«

قمار  انواع فرمود: تمام هک است شده تیروا س عباس . از ابن گذشت» بقره« در سوره
 هک ستین نیجزا »و«نرد.  یھا ھا با گردو و مھره بچه یباز ی، حت است» سریم«از 

                                                 
 . است صاع چھارم یک) گرم، و مد: ۲۷۵۱از ( : عبارت صاع -١
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،  قرعه یرھای: ت یعنی »ازالم و«بودند  شده نصب پرستش یبرا هک ی: بتان یعنی »انصاب«
و نجاستھا ھا  پلیدی : بر رجس »است رجس« گذشت سوره نیا لیدر اوا ر آنیتفس هک

را  ادشدهی اعمال هک است طانیش نیا رایز »است طانیش و از عمل«شود  یم اطالق
: از  یعنی »دینکز یپرھ ، از آن پس«دھد  یم شیو آنھا را آرا داده و جلوهیکشما ن یبرا
 هکباشد «.  است یکی یمعن صورتھردو  د؛ ودرینکز یپرھ طانیش ا از عملی،  یدیپل

 د.یگرد لینا یرستگار ضیف و به »دیرستگار شو
رد: ک اعالم و قمار را حرام د، شرابکیتأ نیبا چند یتعال حق هک مینک یم مالحظه

: آنھا را  هک نیا د دومکیقرار داد. تأ بتان پرستش فی: آنھا را در رد هک نیا د اولکیتأ
 یحس نجاست شراب : در یبعض قول رد، ھرچند بهک یمعرف یمعنو نجس یعنی،  رجس

از  هک است و روشن دینام طانیش دو را از عمل : آن هک نیا د سومکی. تأ ز ھستین
 را دستور داد تا از آن مؤمنان : هک نیا د چھارمکیزند. تأ ینم سر جز شر خالص طانیش

:  هک نیتا ای. و نھا تر است غی) بل ردنک ک(تر ی، از معنا یر در نھیتعب نیا هکزند، یبپرھ
باشد،  یز از آنھا رستگاریپرھ ھرگاه رد پسک اعالم یرستگار ز از آنھا را موجبیپرھ

 . است و خسارت انیسراسر ز آنھا، ابکارت هک است روشن
،  است شده نازل هیآ سه شراب فرمود: درباره هک است شده تیروا ب عمر از ابن

ۡ ٱوَ  ۡمرِ ۡ�َ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿:  هیآنھا آ نیاول ،  آن نزول و بعد از است .]٢١٩[البقرة:  ﴾َمۡيِ�ِ ل
 ص خدا رسول لذا به گشته حرام شراب هکردند ک تبصره نیچن ش از اصحاب یبرخ

 بھره شراب از منافع ، فرموده هیآ نیدر ا خداوند متعال هک د تا چنانیبدھ گفتند: اجازه

َ� ﴿:  هیآ نمودند. بعد از آن وتکآنھا س درخواست نیا در قبال ص خدا رسول ! میریگ
ْ َ�قۡ  لَٰوةَ ٱ َرُ�وا نُتمۡ  لصَّ

َ
 هکردند ک تبصره نیچن یباز برخشد،  نازل .]٤٣[النساء:  ﴾ُسَ�َٰرىٰ  َوأ

 یک؛ در نزد ار خوبیبس !للها ا رسولی گفتند: ش لذا اصحاب است شده حرام شراب

َما ﴿:  هیآ نمودند. سپس وتکس ص خدا رسول ھم . باز مینوش ینم رابنماز ش اوقات إِ�َّ
ۡ ٱوَ  ۡمرُ �َۡ ٱ گر ید نونکفرمودند: ا ص خدا رسول ھنگام نیشد. در ا نازل ﴾...َمۡيِ�ُ ل

 د.یگرد ) حرام طور قطع (به شراب

اخلمر  رشب ، ومنمسكر حرام ر، و�ـمسكر مخ لك«:  است آمده فیشر ثیدر حد
وھر  است شراب یآور یز مستیھر چ« . »ةخراآل �رش�ها يف ، لميتب مـوهو يدمنها ل فمات
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معتاد بود و  آن ھنوز به هکمرد  یحال د و درینوش شراب سکھر  پس است حرام یآور یمست

 .»نوشد ینم را در آخرت بود، آن ردهکن توبه از آن

َما يُرِ�ُد ﴿ يۡ ٱإِ�َّ ن يُوقَِع بَيۡ  َ�ٰنُ لشَّ
َ
ۡ ٱوَ  ۡمرِ ۡ�َ ٱِ�  ۡغَضآءَ ۡ�َ ٱوَ  َعَ�َٰوةَ لۡ ٱ َنُ�مُ أ  َميِۡ�ِ ل

ُ�مۡ  ِ ٱ ذِۡكرِ  َعن َوَ�ُصدَّ لَٰوةِ� ٱوََعِن  �َّ نُتم َ�َهۡل  لصَّ
َ
نَتُهونَ  أ  .]٩١[المائدة:  ﴾٩١مُّ

 نونکا رد،ک و قمار را اعالم شراب میتحر مکح سابق هیدر آ یتعال حق هک بعد از آن
و قمار،  شراب خواھد با یم طانیھمانا ش« کند: می انیآنھا را ب میتحر متکح هیآ نیدر ا

از مفاسد  »و« و قماراست شراب یویاز مفاسد دن نیا »ندازدیب نهکیو  یشما دشمن انیم
و از  للهاد ایشما را از «خواھد:  یم طانیشاینکه  ، از جمله ار استیز در آنھا بسین ینید

:  یعنید؟ یستیا یبازم ییطور نھا و ازآنھا به ؟»دیدار یبرم ا شما دستیآ نماز بازدارد پس
 میستادید، فرمود: بازایرا شن هیآ نیا چون س عمر د!یستی، بازا است گر بسید

 پروردگارا!
نھا یا و مانند ، ورق ینیچ قمار، منقل ، قاب با نرد، شطرنج ی: باز هکبرآنند  احناف

 با شطرنج یباز وسفیابو نباشد اما امام با قمار ھمراه هک، ھرچند  است یمیتحر روهکم
 : هکط یشرا نیا ، مشروط به دانسته را مباح

 نباشد. با قمار ھمراه شطرنج یباز -۱
 نباشد.بند یپا آن به میطور دا به شخص -۲
 وارد نسازد. خلل یو از واجبات یواجب به -۳
 ار سوگند نخورد.یبس بر آن -۴

ِطيُعواْ ﴿ 
َ
َ ٱَوأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْۚ حۡ ٱوَ  لرَُّسوَل ٱَوأ ۡ  َذُروا ْ عۡ فَٱ ُتمۡ فَإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  لَُمٓوا َما َ�َ َّ�

َ
 َ�ٰغُ ۡ�َ ٱ�

ۡ ٱ  ]٩٢[المائدة:  ﴾٩٢ُمبِ�ُ ل

 ، امبرشیو پ أ خدا یاز نافرمان »دید و برحذر باشینک امبر اطاعتیو از خدا و پ«
اگر رو  پس«د یجا گردانیک و رسولش أ خدا را با طاعت و حذر از مخالفت : ترس یعنی

بر  هک دیبدان« ص رسولش و اطاعت أ از خدا و ترس یاز فرمانبردار »دیدیگردان

 یانیز چیھ امبریشما بر پ،  صورت : در آن یعنی »ستیار نکآش رساندن امیامبر ما جز پیپ
 انیبرخود ز هکبل و بس است اتیآ فقط ابالغ یو تیرا مأمورید زیا وارد نساخته

 د.یا برتافته یرو شیخو فیلکاز تچرا که  د؛یا رسانده
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ِينَ ٱ َ�َ  َس لَيۡ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ْ  �ِيَما ُجَناحٞ  ل�َّ ْ ٱ َما إِذَا َطعُِمٓوا وََّءاَمُنواْ  �ََّقوا
 ْ ٰلَِ�ٰتِ ٱوََعِملُوا ْ ٱُ�مَّ  ل�َّ ْ ُ�مَّ  �ََّقوا ْ ٱوََّءاَمُنوا حۡ  �ََّقوا

َ
أ ْۚ وَّ ُ َوٱ َسُنوا ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ  ﴾٩٣ُمۡحِسنِ�َ ل

 .]٩٣[المائدة: 
 میازتحر قبل »خوردند ردند، در آنچهک ستهیشا آوردند و اعمال مانیا هک یسانکبر «

تقوا  چون ، ستین یگناھ«داشتند  لیم هک یا یدنینوشو  کیخورا ، از ھر نوع شراب
ز ی، پرھ رهیوغ کشر بود؛ چون گشته حرام بر آنان از آنچه هک : چرا یعنی »ردندک شهیپ

 یزگاریوپرھ »ردندک شهیردند و باز تقوا پک ستهیشا آوردند و اعمال مانیو ا«ردند ک
 مانیو ا«بود  مباح قبال برآنان هک شد، با وجود آن حرام بعدا بر آنان هک ردند از آنچهک

 بعد از آن هک ردند از آنچهک یزگاریو پرھ »ردندک شهیو باز تقوا پ« آن میتحر به »آوردند
 یکن : اعمال یعنی »ردندک یارکویکن و«بود  مباح شد و قبال بر آنان حرام ، بر آنان میتحر

 دادند. انجام
 در آنان مانیا تقوا و اصل اصل ر شد؛ تحققکذ در اول هک یمانیمراد از تقوا و ا

 است مانیبر تقوا و ا شانیا و دوام ر شد؛ ثباتکذ بار دوم هک یمانی، مراد از تقوا و ا است
ا مراد ی.  است با آنان و مواسات و احسان بر بندگان ز از ظلمی؛ پرھ سوم یو مراد از تقوا

و مراد از  از محرمات ی؛ خوددار دوم ی، مراد از تقوا کاز شر ی؛ خوددار اول یاز تقوا
 ».دارد یم دوست را ارانکویکن للهو ا« است از شبھات ی؛ خوددار سوم یتقوا

 گفتند: از صحابه یشد، گروھ و قمار نازل شراب میتحر هیآ : چون نزول سبب
 تا هک یدرگذشتند درحال میاز تحر قبل هکاز ما  یسانکار ک خواھد بود سرانجام چگونه

خوردند و  یم از قمار را آمده دست به اموال مرگ دند و تا دمینوش یم شراب مرگ دم
 شد و روشن نازل مهیرک هیآ بود؟ پس شان مکدر ش حرام یغذاھا نیا هکمردند  یدرحال

 ستین یگناھ اند لذا بر آنان درگذشته و قمار شراب میاز تحر آنھا قبل چون هک ساخت
 اند. بوده زگار ھمیپرھ هک یدرحال
 . ) است (دره جمھور فقھا ھشتاد شالق ی، بنابر رأ حد شراب هک است یادآوری ستهیبا

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َ�َبۡ  �َّ ُ ٱ لَُونَُّ�مُ َءاَمُنوا يۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ  �َّ يۡ  ۥٓ َ�َناُ�ُ  دِ لصَّ

َ
 ِديُ�مۡ �

ُ ٱ ِ�َۡعلَمَ  َورَِماُحُ�مۡ  ِ  ۥَمن َ�َافُهُ  �َّ َعَذاٌب  فَلَُهۥ َ�ٰلَِك  دَ َ�عۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱَ�َمِن  َغۡيِب� لۡ ٱب
ِ�مٞ 

َ
 .]٩٤[المائدة:  ﴾٩٤أ
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 یھا زهیشما و ن در دسترس هکار کاز ش یزیچ خداوند شما را به نهیھرآ ! مؤمنان یا«
 در آن هکد یآزما یم یا ار آمادهکش چنان : شما را به یعنی »شما باشد خواھد آزمود

 آن هکبل نباشد یازینھا نآ نمودن دنبالو  بیو تعق یارکش واناتیح ، راندن یراندازیت به
باشد.  قرارداشته تانیھا زهیو در برد ن در دسترس ـ ھمه شتانیمنظور آزما ارھا ـ بهکش
 میرا با تحر شانیاأل  یبود و خدا اعراب یماد یزندگ نیاز موارد تأم یکیار کش ! یآر

را با  لیاسرائ یبن هک قرار داد چنان شی، مورد آزما حرم نیو در سرزم احرام در حال آن
 هکبدارد  تا معلوم«قرار داد  شی، موردآزما در روز شنبه تجاوز از حدود مقرره عدم

 خواھد داد تا به بیرا ترت شیآزما نیاأل  ی: خدا یعنی »ترسد یم یاز و بانهیغا یسک چه
دارد،  ی، از او پروا م مردم از چشم از شما پنھان یسک چه هکبدارد  ظھور معلوم علم

 أ ازخداوند داشتن را پروایدارد ز یپروا م مردم و گوش چشم شیاز او در پ هک گونه ھمان
بعد از ھرکس  پس« است مانیا ، خود برھان مردم و گوش ازچشم و نھان بانهیطور غا به
 . یالھ با امر و شرع یو مخالفت جھت به »کدردنا عذاب اوست یبرا ند،کتجاوز  آن

 هک گاه شد، آن نازل هیبیحد در عمره هیآ نید: ایگو یم نزول سبب انیدر ب مقاتل
را  محل و آن درآمده شانیاردو در محل بر مسلمانان و پرندگان از جانوران یانبوھ
 وپرندگان واناتیاز ح یانبوھ جمع نیچن در گذشته شانیا هک یا گونه دند، بهیپوشان

 حال ار درکش شتنکازرا  شانیاأل  یخدا هکبود  بودند. ھمان دهیرا ھرگز ند یارکش
 رد.ک ینھ احرام
 استمرار دارد امتیتا روز ق مؤمنان یبرا شیآزما نیا هک است یادآوری ستهیبا
 د:یفرما یم هک چنان

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َ� َ�قۡ  �َّ ْ َءاَمُنوا يۡ ٱ ُتلُوا نُتمۡ  دَ لصَّ

َ
ۚ  َوأ َتَعّمِدٗ  َ�َتلَُهۥ َوَمن ُحُرمٞ  اِمنُ�م مُّ

وۡ  َكۡعَبةِ لۡ ٱ َ�ٰلِغَ  َهۡديَۢ� ّمِنُ�مۡ  لٖ َذَوا َعدۡ  بِهِۦ ُ�مُ َ�ۡ  �ََّعمِ ٱ مِنَ  َ�َتَل  َما ّمِۡثُل  فََجَزآءٞ 
َ
ٞ  أ َٰرة  َك�َّ

وۡ  ِك�َ َمَ�ٰ  َطَعامُ 
َ
َُذوَق  ِصَياٗما َ�ٰلَِك  َعۡدُل  أ ۡمرِهۦِۗ  َوَ�اَل  ّ�ِ

َ
ُ ٱَ�َفا  أ ا َسلََفۚ  �َّ  َ�دَ  َوَمنۡ  َ�مَّ

ُ ٱ َ�َينَتقِمُ  ُ َوٱ هُۚ ِمنۡ  �َّ  .]٩٥[المائدة:  ﴾٩٥نتَِقا�ٍ ٱ ذُو َعزِ�زٞ  �َّ
ا ی ا عمرهی حج انجام جھت هک ی: درحال یعنی »دیمحرم هک یدرحال ! مؤمنان یا«

:  یعنی »شدکرا ب از شما عمدا آنھرکس  د ویشکار را نکش«د یا بسته ھر دو، احرام
گاه آن شتنک ا از حرمتی،  است شیخو احرام ادآورندهی به هکشد کرا ب آن یدرحال  آ
 فر وکی تحمل ی: بر و یعنی »بدھد یا فارهک است شتهک ر آنچهید نظیبا« است
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شتر،  : از یعنی »انیاز چھارپا« است ؛ واجب شتهک ھمانند با آنچه یا فارهک پرداخت
 بودن ھمانند ا بهیفر، کیجزا و  آن : به یعنی »آن ند بهک مکح هک«ا گوسفند یا گاو، ی

از  عدالت به : دو مرد معروف یعنی »شما انیاز م عادل دو تن« است شتهک هک آنچه
بر  فارهک ردند، آنک مکح آن دو به آن چون نند پسک مکح آن به مسلمانان انیم
 به عادل مکح : اگر دو تن یعنی »برسد عبهک به یھد صورت و به«شود  یم الزم یو
 انجام یباقربان هکشود  یم انجام یارک ھمان،  فارهک وانیح ردند، با آنک مکح فارهک
 نیع هیمراد آ در آنجا. البته آن نمودن و ذبح هکم یسو به آن شود؛ از فرستادن یم
و  است حرم نیمراد سرزم هکشود بل ینم ذبح عبهکدر خود  یرا قربانیز ستین عبهک
 دادن طعام از: است عبارت هکبدھد  یا فارهکد یا بای« ستین نیدر ا یخالف چیھ

شد، ک یم ار راکعمد ش بدونکه  کسی اما بر »ردیبگ روزه ا برابر آنی،  نکیمسا
 . است فارهکز ین یاند: بر و گفته ی. برخ ستین یا فارهک

 اند. شاه داشته را مقرر یدیصھرگونه  در فارهکعلما مقدار  هک است یاد آوری ستهیبا
 تواند بود: زیچ از سه یکید یص یجزا«د: یگو یم یدھلو للها یول

 و خلقت به یدر نزد شافع یھمانند نیند. اک ذبح د را در حرمیھمانند ص -۱
 متعذر أتیو ھ خلقت به را مماثلتیز است متیق به فهیو در نزد ابوحن أتیھ
 را بسنجند نه آن متید قیبا و داوران است یمعنو مراد مماثلت باشد پس یم
 را. مانند آن یوانیح

 یبدھد. در نزد شافع نانکیمس را به و آن دهیخر یا کید، خورایص متیق به -۲
از  صاع مین نکیھر مس به فهیو در نزد ابوحن از طعام یمد نکیھر مس د بهیبا

 .١از جو بدھد صاع یکای گندم
 یجان بدارد. پس روز روزه یک نانکیشمار مس به نکیھر نفر مس اطعام یبجا -۳

 : وبال »ردار خود را بچشدک تا وبال« ر استیمخ ادشدهی فارهک نوع سه انیدر م
شما،  از جانب »گذشت از آنچه للها«ار را کش شتنک یبد و جزا : سرانجام یعنی

ھر  یول است ردهکعفو « فارهک مکح از نزول قبل د حرمیص ردنکارکدرمورد ش
خدا از او  پس« قاطع انیب نیار، بعد از اکش شتنک یسو به »بازگردد هک سک

و خداوند «کند  می عذاب گناھانش سبب او را به و در آخرت »ردیگ یم انتقام
 یند. برخکتجاوز  از حدود اسالمکه  کسی بر »است انتقام صاحب و غالب

                                                 
 . است صاع چھارم یکاست، و مد  ) گرم۲۷۵۱( صاعیک  - ١
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 انتقام فارهک نمودن از او با وضع أ خداوند هک است نیا یاند: معن گفته
را بر  فارهک ، پرداخت فهیابوحن امام فقھا از جمله جمھور هک رد چنانیگ یم
رار کجزا با ت ، در نزد آنان نیاند بنابرا شناخته ، واجب تیجنا نیا نندهکرارکت

. اما  ستین یا بر ویدن یجزا وجوب مانع آخرت یرا جزایشود ز یرار مکار تکش
د یشد، با عمل نیا بکمرت هک یبار نیدر اول اند: او ر گفتهیجب دبنیو سع حیشر

 مکح فارهک به یبر و رد، بار دومکرار کت را عمل نیاگر ا یبدھد، ول فارهک
 رد!یگ یم از تو انتقامأل  یخدا هکبرو  شود: یم گفته یو به هکشود بل ینم

 شود. جبران فارهکبا  هک است تو بزرگتر از آن : گناه یعنی
از  لیذ یموذ و حشرات واناتی، ح فیشر ثیاحاد یمبنا بر هکشود  یم خاطر نشان

ـ  ۳).  واجی(غل ـ زغن ۲.  الغکـ  ۱مستثنا ھستند:  احرام د در حالتیص قتل مکح
 شتنکدر  شود. پس یم ملحق سگ ز بهین . و گرگ درنده ـ سگ ۵.  ـ موش ۴.  عقرب

 . ستین یا فارهکو  آنھا گناه

ِحلَّ لَُ�مۡ ﴿ 
ُ
يَّاَرةِ�  لَُّ�مۡ  اَمَ�ٰعٗ  ۥَوَطَعاُمهُ  ۡحرِ ۡ�َ ٱ َصۡيدُ  أ  َصۡيدُ  َعلَۡيُ�مۡ  وَُحّرِمَ  َولِلسَّ

ِ لۡ ٱ ۗ  ُتمۡ َما ُدمۡ  َ�ّ ْ َوٱ ُحُرٗما َ ٱ �َُّقوا ِيٓ ٱ �َّ ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  �َّ  .]٩٦[المائدة:  ﴾٩٦َ�ُ
ار کش ا:یار درکش »است شده ا حاللیار درکش«ز ین احرام در حال یحت »شما یبرا«

 ییایار درکش درآن هک است ینجا: ھر آبیا در ای. مراد از در ) است انی(آبز یآب واناتیح
 شما حالل یبرا نیھمچن »و« باشد یا چاھینھر  ، آب آب شود، ھرچند آن یم افتی

 رونیب ا بهیدر هک است آن یھا یخوردن از یا یا: خوردنیدر طعام »ایدر طعام« شده
د، یآ یا میدر آب یبر رو هک یا مرده ی، ماھ فهیابوحن د. اما در نزدیآ آب یا بر رویافگند، 
روا  ز در نزد احنافین ییایدر واناتیر حیسا ، خوردن یماھ بجزشود و  ینم خورده

 گرفته ا زندهیاز در هک یارکش به مهیرک هید) را در آی، (ص احناف ریغ ی. ول ستین
ر یافگند، تفس یم رونیب را به آن ا بعد از مردنیدر هک آنچه ) را به (طعام شود و یم
 یشما منفعت یتا برا« میدیگردان شما حالل یا را برایدر ار و طعامکش ! یآر اند. ردهک

 یبرا و«رند یرو برگین از آن کنند، می مصرف طور تازه را به آن هک یمانیو مق »باشد
 گوشت رند ویگ یبرم توشه از آن هکشما  مسافران یباشد برا ی: منفعت یعنی »قافله

 ـ چونکنند  می یخچالھا نگھداریرا در  ا آنی کنند، می کرا خش ارشدهکش وانیح
:  یعنی »دیباش محرم هک ، مادام است دهیگرد بر شما حرام ابانیار بکش یول«عصر حاضر ـ 

 حرام بر محرم ر محرمیغ ارکش د. ھمچنانیباش داشته تن بر احرام لباس هک گاه تا آن
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 هک احناف یبود، مگر در رأ ردهک ارکش محرم استفاده را جھت آن ر محرمی، اگر غ است
 محرم یبرا باشد؛ در ھرحال د شدهیص رمحرمیغ لهیوس به هکرا  کیار خشکش خوردن

ار ک. ش ر آنیدر غ باشد، چه ار شدهکش یو منظور استفاده به دانند، چه یز میجا
د، ینما د نسلیو تول یگذار تخم کیخش در هکشود  یم یوانیھر ح شامل کیخش

نزد او محشور  هک ییو از خدا« یمرغاب ند، چونک یا زندگیدر در از اوقات یا ھرچند پاره
 دھد. یجزا متان  اعمال برابر را در را او شمایز »دید پروا داریشو یم

ُ ٱ َجَعَل ﴿  هۡ َوٱ ّلِلنَّاِس  اقَِ�ٰمٗ  َرامَ �َۡ ٱ ۡيَت ۡ�َ ٱ َكۡعَبةَ لۡ ٱ �َّ ۡ ٱوَ  َرامَ �َۡ ٱ رَ لشَّ  َقَ�ٰٓ�ِدَۚ لۡ ٱوَ  َهۡديَ ل
ْ َ�ٰلَِك ِ�َعۡ  نَّ  لَُمٓوا

َ
َ ٱ أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
نَّ  �ِض ۡ�

َ
َ ٱَوأ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ

 .]٩٧[المائدة:  ﴾٩٧َعلِيمٌ 
 و مدار هی: ما یعنی »امور مردمان قوام ، سبب است الحرام تیب هکرا  عبهکخداوند «

 منافع ، را در حجیز »دیگردان« شانیایو دن نیو معاد و د امور معاش و انتظام یابی سامان
 در حج ! یشود؛ آر یم شانیایو دن نید رونق سبب هک است نھفته یو مصالح

شود،  یم منیا شانکو ھراسنا شوند، خائف یم واصل تیعبود اوج به شگرانشانیاین
 اطعام در آن شانیبرند، فقرا یسود م در آن شود، تجارشان یم داده نصرت فشانیضع

 رمزروعیغ یا یواد یآبادان را سبب حج کمناس أ خداونداینکه  اریشوند و اخ یم
ز ین »را حرام ماه« أ خداوند »و« دیگز ینم اقامت یسک چیھ در آن د، وگرنهیگردان

 ـ حرام« یدر ماھھا مردم هک یطور د،یگردان امور مردم افتنی و سامان انتظام سبب

جنگند و  یم یبا دشمن نهطلبند،  یرا م یخون ـ نه» ورجب حمرم ، ذواحلجه ، ذوالقعده
 نیـ از ا حرام یماھھا پسکنند  می یحرمت یب یمورداحترام و ارزش امر مقدس به نه
 و قتال قتل : حرمت هک د گفتیبا ی. ول است امور مردم وانتظام قوام هیز مایـ ن ثیح

 »را یھد« أ خداوند »و« است شده ما منسوخ عتی، در شر حرام یدر ماھھا عادالنه
 انتظام ز سببین »دار را قالده یھا یو قربان«شود  یاھدا م هکم به هکرا  یواناتیح : یعنی

 یدارا وانیح یسک ی، وقت در آنھاست هک یگرید را بجز منافعید زیگردان مردم امور
دارد  را ا عمرهی حج او عزم هکشود  یم دهیند، فھمک ) را با خود ھمراه بند (قالده گردن

رد کاد یا دار را مخصوص قالده یگردد. و قربان ینم یو متعرض یسک،  نیو بنابرا
 وهکشتر و شیب آن ثواب هک خاطر آن ، به ) است یز از (ھدین یقربان نوع نیا هک یدرحال

 در هکرا  الله آنچه هکد یتا بدان است آن یبرا انیب نیا« گرتر است جلوه با آن حج



  تفسیر انوار القرآن  ۶۰۰

 »ز داناستیچ ھمه به للها هکد یبدان داند و تا یم است نیدر زم هکرا  و آنچهھاست  آسمان
 گرداند. یم را مشروع امک، اح شیخو مطلق و علم متکح براساس پس

ْ عۡ ٱ﴿ نَّ  لَُمٓوا
َ
َ ٱأ نَّ  عَِقاِب لۡ ٱَشِديُد  �َّ

َ
َ ٱَوأ  .]٩٨[المائدة:  ﴾٩٨رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 و یو یقدس ، حرم یو امکاحکه  کسی بر »است سخت للها عقوبت هکد یبدان«
د یوبدان«ند ک یحرمت یب یوھای  ارزش و مقدسات انگارد و به کرا سب احرام حرمت

 و رحمت عفو آستان به هک ینندگانک و بازگشت بر تائبان »است مھربان خدا آمرزنده هک
 ند.یآ یباز م یو

ا َ�َ ﴿  ُ ٱوَ  َ�ُٰغۗ ۡ�َ ٱإِ�َّ  لرَُّسولِ ٱمَّ  .]٩٩[المائدة:  ﴾٩٩تَۡ�تُُمونَ  َوَما ُ�ۡبُدونَ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ
 اطاعت و اگر امتثال پس »ستین«شما  یبرا »غامیپ امبر جز رساندنیپ بر عھده«

د اما تا یا ردهکن تیجنا خودتان و جز در حق نرسانده انیز خودتان د، مسلما جز بهیردکن
، دستور  ردهک خود عمل فیلکت به شانی؛ ا مربوط است ص خدا رسول به هک ییجا

ھا و  یوتاھکشما در  یبرا پس است ردهک امیق غیتبل واجب و به داده را انجامأل  یخدا
 را پنھان د و آنچهینک یم ارکرا آش و خداوند آنچه« ستین یعذر چیھ تانیرھایتقص

 ماند. ینم شما بر او پنھان ا وفاقی لذا نفاق »داند ید، میدار یم

ّيُِب ٱوَ  بِيُث �َۡ ٱ َتوِيقُل �َّ �َسۡ ﴿ ۡعَجَبَك  َولَوۡ  لطَّ
َ
ْ ٱفَ  بِيِث� ۡ�َ ٱ َكۡ�َةُ  أ ُقوا َ ٱ �َّ ْوِ� َ�ٰٓ  �َّ

ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]١٠٠[المائدة:  ﴾١٠٠لُِحونَ فۡ �ُ  لََعلَُّ�مۡ  ۡلَ�ٰبِ ۡ�

 مراد از »ستیبرابر ن« کد و پای: پل یعنی »بیو ط ثیخب« ص امبریپ یا »بگو«
 بد و شرور و مردمان یھا ا مراد؛ انسانی.  است : حالل بیو مراد از ط : حرام ثیخب

 است عام لفظ،«د: یگو یم ی. قرطب است یکن بد و اعمال ا مراد؛ اعمالیند. کو پا خوب
ھا  پلیدی ثرتکھرچند «ستند یدو برابر ن نیا ! یآر». ردیگ یرا دربر م یمعان نیا و ھمه

را  آن تکو بر برده نیب را از ز، سود و ثمر آنیچ یک یدیرا پلیز »آورد شگفت تو را به
 یردارھاکرا بر  صالحه و اعمال »دینکاز الله پروا  خرد! صاحبان یا پس«کند  می نابود
تا «آنھا  دانیو پل ارانکاز تبھ د، نهیباش مردم انیکو ن انکد و از پاینیبرگز ستیناشا

 .»دیرستگار شو

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  �َۡ� �َ ْ ْ  َٔ َءاَمُنوا ۡشَيآءَ  َ�نۡ  لُوا

َ
ْ  َٔ �َۡ�  �ن �َُسۡؤُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُ�ۡبدَ  إِن أ  لُوا

ُل  ِح�َ  َ�ۡنَها ُ ٱ َ�َفا لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  ُقۡرَءانُ لۡ ٱ ُ�َ�َّ ۗ َ�نۡ  �َّ ُ َوٱ َها [المائدة:  ﴾١٠١َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ
١٠١[. 
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را  مؤمنان نجایرد، در اک انیرا ب احرام ار در حالکش مکح أ خداوند هک از آن پس
 یشود، نھ یم ا عنوانیاش میتحر به شیگرا زهیانگ به هک ییھا پرسش ردنک از مطرح

 به هک »دینپرس ییزھایچ از آن ! مؤمنان یا«آموزد:  یم ادب نیچن آنان و به ردهک
امبر یاز پ ! یرسانند. آر ینم مدد نتانیشما در امر د د و بهیندار یازیاز آنھا ن دنیپرس
ار شود، کشما آش یآنھا برا قتیحق اگر رایز«د ینکن سؤال یموارد نیدر چن أ خدا

از امور  ردنک گر، سؤالید یاز جھت د.یآ یم و بر شما ناخوش »ندک یم نیشما را غمگ
امر بر  آن وجوب سبب است نکمم ، ستین یازین بدان هک و از آنچه دهیفا یب

،  هیآ نیا نزول سبب انیدر ب وارده اتیازروا یکی هک شود چنان گرانیو بر د نندهک سؤال
 ص خدا از رسول از اصحاب یکی؛  است آمده تیروا نی. در ا امر است نیبر ا دال
شدند و فرمودند: اگر  نیخشمگ ص خدا رسول است؟ فرض در ھر سال ا حجید: آیپرس
و اگر از «شد.  نازل مهیرک هیآ هکبود  شود. ھمان یم بر شما واجب گمان یب ! ی: آر میبگو

در  ص خدا با وجود رسول هکد یبدان» دینک شود سؤال یم نازل قرآن هک یآنھا ھنگام
؛  سؤالتان آن جواب »شود یم ساخته شما روشن یبرا البته«؛  یبر و یوح و نزول انانتیم

 : یعنی »خدا از آنھا گذشت« موضوع آن در باره یوح ا با نزولی ص رمکا رسول با پاسخ
د. یبازنگرد وهیش نیا گربار بهید پس د درگذشتیردک سؤال در گذشته از آنچه أ خدا

و  »بردبار است آمرزنده و خداوند« درگذشت فیالکت آن به ردنتانک لفکاز م أ ا خدای
 ند.ک ینم ـ مجازات شما را ـ جز بعد از ھشداردادنتان هک است یو یاز بردبار

و  ردهک وتکاز آنھا س قرآن هک است یامور رامونتانی: در پ است نیا یمعن حاصل
اگر  ید ولینکن زھا سؤالیچ ، از آن پس است ردهکن لفکم یزیچ در مورد آنھا بهشما را 

ند. ک نیرا غمگ شما هکشود، ھرچند  یم بر شما نازل آن مکد، حیردک سؤال نیا رغم به
 یسک،  از نظر جرم مسلمانان انیدر م مسلمانان نیبزرگتر: « است آمده فیشر ثیدر حد

 ».شود یم حرام یو سؤال سبب اما به است نشده حرام هککند  می سؤال یزیاز چ هک است
 هک یطور بند شدند بهیپا ادب نیا به ص خدا رسول ، صحابه هیآ نیا بعد از نزول

 ابالغ شانیا به ص رمکامبرایپ هک آنچه و فقط به ردهکز یپرھ دهیفا یب سؤاالت از طرح
مورد امور  در سؤاالت ، طرحص رمکا ردند. اما بعد از عصر رسولک یتفا مکنمود، ا یم

 شود. نازل یا حرامی حالل هکرود  ینم آن میگر بید را امروزهیز ز استیجا یشرع

لََها قَدۡ ﴿ 
َ
ْ  ُ�مَّ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ّمِن قَۡومٞ  َس� ۡصَبُحوا

َ
 .]١٠٢[المائدة:  ﴾١٠٢َ�ٰفِرِ�نَ  بَِها أ



  تفسیر انوار القرآن  ۶۰۲

 : یعنی »شدندافر ک آن ردند، باز بهک از شما، از مانند آنھا سؤال شیپ یھمانا قوم«
 آنھا نبود و طرح به یازین هکردند ک مطرح ییھا ، سؤال نیشیپ یھا از امت یسانک

 خود به یپرسشھا بر اساس رد اما چونک ینم جابیآنھا را ا طرح ینید یضرورت
 در یامور نیچن نیا نمونه هکردند، کن عمل فیالکت آن شدند، به لفکم یفیالکت
 . است فراوان یھود و نصاری یھا نییآ

 ینو زیابتدائا چ ص خدا : از رسول است نید ایآ یبرم اتیآ نیاز ا هک یا قاعده پس
 به ردنک عمل و دنیقصد فھم ، به شده نازل آنچه درباره هک ز استید اما جایرا نپرس

 د.یبخواھ حی، توض آن

ُ ٱَما َجَعَل ﴿  ِينَ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  َسآ�َِبةٖ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ  �َّ َ�َفُرواْ  �َّ
ونَ َ�فۡ  ِ ٱ َ�َ  َ�ُ �ۡ  َكِذَبۖ لۡ ٱ �َّ

َ
 .]١٠٣[المائدة:  ﴾١٠٣َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َ�ُُهمۡ َوأ

 : رهیبح »است دهینگردان را مشروع یا یو حام لهیو وص و سائبه رهیبح چیھ للها«
 اختصاص بتان را به ر آنیشگافتند و ش یرا م آن گوش تیجاھل اھل هکبود  یشتر ماده

 یا نشانه آن گوش و شگافتن خود نداشت یرا برا آن دنیدوش حق یسک دادند پس یم
ا یساختند،  یم شیردند ورھاک یم نذر بتان هکبود  یشتر : ماده امر بود. سائبه نیبر ا

او  أ اگر مثال خداوند هکردک یم مشروط نذر بتان تین نیا به یسک هکبود  یشتر نر
 نیبرگرداند، در ا شیو مأوا منزل ا او را از سفر بهیبرھاند،  سالمت به یا یماریرا از ب
 بر آن یسکبرود و  چرا و آب خواھد به یم ییجا در ھر هکشتر را آزاد بگذارد  آن صورت

 تعلق خودشان د، بهییزا یم نهیماد مکاگر دوش هکبود  یشتر : ماده لهیسوار نشود. وص
 هکبود  ی: شتر نر ی. حام افتی یم اختصاص بتان به د،ییزا یم یا نهیاما اگر نر گرفت یم

 پس شده داغ گر پشتشیگفتند: حاال د یآمد، م یوجود م به فرزند ده یو از پشت چون
باز  یو علف او را از آب شد، نه یسوار م بر آن یسک گر نهیردند ودک یم شیرھا

 و در آنھا به ردهک را اختراعآنھا  تیجاھل اھل هکچند بود  یامور نھایداشتند. ا یم
را آنھا یز »بندند یم دروغ للهبر ا افرانک یول«جستند.  یم کتمس شان انینیشیپ روش

 سبحان یخدا را به میتحر نیو ا ردهک و تعبد بر خود حرام نیتد زهیانگ زھا را بهیچ نیا
 تعقل شترشانیو ب«بود  ردهکن آنھا را حرامأل  یخدا هک یدادند؛ درحال یم نسبت

،  یبعد هیآ هک رد. چنانیگ ینم نشأت و فھم از عقل آنان دگاهیو د را افعالیز »نندک ینم
 کند: می یمعرف گونه نیرا ا آنان یخرد یو ب از جھل یگرید نمونه
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ْ  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿  نَزَل  َمآ  إَِ�ٰ  َ�َعالَۡوا
َ
ُ ٱ أ ْ َحسۡ  لرَُّسولِ ٱ�َ�  �َّ  هِ ا َعلَيۡ وََجۡدنَ  َما بَُناقَالُوا

 ۚٓ َولَوۡ  َءابَآَءنَا
َ
 .]١٠٤[المائدة:  ﴾١٠٤َ�ۡهَتُدونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َءابَآؤُُهمۡ  َ�نَ  أ

 د؛ییایب امبرشیپ یسو و به ردهک خدا نازل آنچه یسو شود: به گفته آنان به و چون«
 و به قرآن : ھرگز به یعنی »است ما را بس میا افتهی خود را بر آن پدران ند: آنچهیگو یم
 ا ھرچند پدرانشانیآ« است یافکما  یبرا پدرانمان نیرا دیز میآور ینم مانیامبر ایپ

 گمراه یجاھالن پدرانشان اگر ھم ی: حت یعنی »بودند افتهین تیو ھدا دانسته ینم یزیچ
فقط  یسک ستیسزاوار ن هک آن مانند؟ حال یم یباق آنان نیبر د باشند، باز ھم بوده

 آن ژهیبماند، بو یباق آنان نییو آ شکی اند، به بوده روان یدر راھ انشینیشیپاینکه  خاطر به
 و سنت أ خدا تابکبا  آنان و روش ا راهیار باشد، کآش انینیشیپ یھا وهیفساد ش هک گاه

؛  است الزم یسک اگر اقتدا به ، نیباشد. بنابرا قرار داشته در مخالفت ص امبرشیپ
 یتیاز ھدا داشتند و نه یعلم پدرانشان نه هک یباشد درحال افتهی راه ید عالمیبا سک آن

 برخوردار بودند.

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َءاَمُنواْ َعلَيۡ  �َّ

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ ِ ٱإَِ�  َتَدۡ�تُمۚۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ َّ� 

 .]١٠٥[المائدة:  ﴾١٠٥َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبِئُُ�م َ�ِيٗعا ِجُعُ�مۡ َمرۡ 
 د پسیھست مسؤول خودتان : شما در قبال یعنی »دیبپرداز خودتان به ! مؤمنان یا«

 گمراهکه  کسی د،یباش افتهی شما راه ھرگاه«د یدار را نگاه ا خودتانید، ییرا بپا خودتان

 نفس تیمسؤول در حدود شما خود : چنانچه یعنی »رساند ینم انیشما ز ، به است شده
 گمراه هک از مردم یسانک ید، گمراھیباش شده تیو ھدا ابیراھ حق یسو ، به شیخو

 رساند. ینم یانیشما ز اند، به شده
 ستیر نکاز من یو نھ معروف امر به وجوب ینف یمعنا به هیآ نیا هک د دانستیبا

و  معروف امربه یو قطع یحتم ، بر وجوب یاریبس ینبو ثیو احاد یقرآن اتیرا آیز
 کند، می دکیتأ یشخص تیبر مسؤول هک مهیرک هیآ نیا پس کنند. می ر داللتکازمن ینھ

را » رکازمن یو نھ معروف امر به« واجب به امیق ییتوانا هکشود  یم حمل یسانکبر 
 چیھ ر بهکازمن ینھ و معروف نند امربهک ینم گمان هکشود  یم حمل یسانکا بر یندارند، 

و  معروف از امربه هکدارند  میب ا از آنیبجا گذارد،  یریتأث در مخاطبشان احوالاز  یحال
 آنان را به آن ک، تر آن وقوع تصور صرف هکروبرو شوند  یانیز ر با چنانکازمن ینھ

فرمود: شما  هک است آمده س قیرصدکابوب تیروا به فیشر ثیدر حد کند. می هیتوج
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 امر به کرا بر تر آن یعنی(د... ینھ یم آن گاهیر جایرا در غ د و آنیخوان یرا م هیآ نیا
 هک دمیشن ص خدا از رسول من هک یدرحال )دینک یم ر حملکاز من یو نھ معروف

 هک است یکر ندادند، نزدییرا تغ دند و آنیر را دکمن مردم هک گاه آن«فرمودند: 
 تیز رواین یخشن از ابوثعلبه». ندکگرفتار  شیخو عذاب رابه آنان ھمهأل  یخدا
گاھیبس از شخص هیآ نیا درباره فرمود: هک است شده  درباره ! ی، آر ردمک سؤال یار آ

 معروف د بهیبا هکبل«فرمودند:  فیشر ثیدر حد پس ردمک سؤال ص خدا ازرسول آن
 از بخل ]فقط هکد یقرار گرفت یدر زمان[ چون هک گاه د تا آنینک یر نھکو از من امر

اعتبار  مدار یامحوریو دن یشد و خودپرست یم یرویپ نفس یو از ھوا اطاعت وحرص
در  د پسیگرد یم فتهیو فر دلخوش شیخو یرأ فقط به یو نظر یرأ بود و ھر صاحب

شما  یھمگ بازگشت«...».  خود شماست نفس تیا مسئولبر شما مخصوص وقت آن
:  یعنی »سازد یم د، آگاهیداد یم انجام شما را از آنچه گاه ، آن خداوند است یسو به

 آنھا را از تمام یزود به گردند و او یباز م أ خدا یسو بهھردو  و گمراھان افتگانی راه
 را در یھمگ رد، سپسک خواھد شان محاسبه و در برابر عملشان خبر دادهشان  اعمال

 جزا خواھد داد.شان  اعمال برابر

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َحَدُ�مُ  َحَ�َ  إِذَا نُِ�مۡ َءاَمُنواْ َشَ�َٰدةُ بَيۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ أ ۡ ٱِحَ�  َمۡوُت ل  َنانِ �ۡ ٱ وَِصيَّةِ ل

وۡ  ّمِنُ�مۡ  لٖ َذَوا َعدۡ 
َ
نُتمۡ  إِنۡ  َ�ۡ�ُِ�مۡ  ِمنۡ  َءاَخَرانِ  أ

َ
ۡ�ُتمۡ  أ  ٱ ِ�  َ�َ

َ
َ�َٰبتۡ  �ِض ۡ�

َ
ِصيبَةُ  ُ�مفَأ  مُّ

ۡ ٱ لَٰوةِ ٱ َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ�ُهَمابُِسوَ�ۡ  َمۡوِت� ل ِ بِٱ ِسَمانِ َ�يُقۡ  لصَّ  َولَوۡ  اَ�َمنٗ  بِهِۦ َ�ِيَ� �َشۡ  تَبُۡتمۡ رۡ ٱإِِن  �َّ
ِ ٱ َشَ�َٰدةَ  نَۡ�ُتمُ  َوَ�  َ�ٰ قُرۡ  َذا َ�نَ  َّ�  ٓ ا َِّمنَ  إِٗذا إِ�َّ  .]١٠٦[المائدة:  ﴾١٠٦ثِِم�َ �ٱ ل
 : است یقرآن اتیآ نی، از دشوارتر مک، لفظ و ح ر از نظر اعرابیز گانه سه اتیآ
 یا یاز گواھ نجا: عبارتیدر ا شھادت »شما انیدر م شھادت نصاب ! مؤمنان یا«
 هک یھنگام«شما  انیدر م شھادت ! نصاب یشود. آر یم شھود ارائه یاز سو هک است

 است نیا« است آن یھا و نشانه : حضور عالئم حضور مرگ »دیاز شما حاضر آ یکی مرگ
 به«را  مسلمان از مردان دو تن : یعنی »را خود دو تن انید از میبا تیوص موقع در هک

د یبا شاھد مسلمان دو تن نیا : یعنی »باشند عادل هکد یخود فراخوان انیدر م یگواھ
 نید، اگر در زمیفراخوان یگواھ به« فار راک: از  یعنی »را رتانیاز غ ا دو تنی«باشند  عادل
:  یعنی »دیفرارسرا  شما مرگ بتیومص«موجود نبود  یمسلمان و گواه »دیباش ردهکسفر 
 یگواھ افر را بهک د دو تنیتوان یم یطیشرا نیدر چن د. پسیدر رس مرگتان یھا نشانه



 ۶۰۵ سوره مائده

 مال ز حاملیگردند و ن تان ورثه یسو به تان تیوص حامل بعد از مرگتان هکد یفراخوان
 باشند. آنان یسو از شما به بجامانده

ا یوصا در سفر و در مورد بر مسلمانان ذمه اھل یگواھ بودن زیجا لیدل مهیرک هیآ
 . واگر به است اد شدهیدو شرط  د بهیافر، مقک گرفتن : جواز گواه یعنیباشد.  یم

 یادا یبرا »را آنان«د: یردک انتیخ یآنھا ادعا هیو عل شده کوکافر مشک گواھان
 یادا هکشود  یم خاطرنشان ».دیبازدار«از نمازھا  رآنیا غیعصر،  »بعد از نماز«سوگند 

در  متکبود. و ح مرسوم مسلمانان انیا بعد از نماز عصر در میقضا صلهیسوگند و ف
 ر سوگندخورندهیو ضم وجدان واداشتن انکت ظ و بهیبعد از نماز، تغل سوگند دادن

دو  آن »خورند قسم للها به«د یبود و مردد »دیردک کش آنان اگر در صداقت پس« است
: ما  یعنی »میفروش ینم یمتیق چیھ را به حق نی: ما ا هک« مضمون نیا شاھد، به تن

خاطر  تا به میفروش یا نمیدن زیناچ متاع نیا را به أ خداوند یاز سو مان بھره
او  نفع بهکه  کسی ھرچند« ! مینکادی او سوگند دروغ مقدس نام ا، بهیدن مال به یابیدست
ما باشد،  انیکاز نزد)  : ھرچندفرد (مشھودله یعنی »باشد قرابت ، صاحب میدھ یم یگواھ

 »مینک ینم را پنھان للها یو گواھ« میدھ یم حیترج یو یرا بر رضا یو راست ما قطعا حق
 ، پنھان ردهکامر  آن و بزرگداشت ینگھدار بهأل  یخدا هکرا  یا ی: گواھ یعنی

 مکز در حین جمله نیا »بود میخواھ ارانکگناھ ، از صورت نیر ایدر غ هک« مینک ینم
 . است داخل قسم

ٰٓ  ُعِ�َ  فَإِنۡ ﴿ �َُّهَما َ�َ
َ
ٓ سۡ ٱ � ا ِينَ ٱ ِمنَ  َمَقاَمُهَما َ�ُقوَمانِ  اَخَرانِ  َٔ َ�  ٗماإِثۡ  َتَحقَّ  َتَحقَّ سۡ ٱ�َّ

 ٱ ِهمُ َعلَيۡ 
َ
ِ بِٱ ِسَمانِ َ�ُيقۡ  ۡولََ�ٰنِ ۡ� َّ�  ٓ َحقُّ  لََشَ�َٰدُ�َنا

َ
ٓ �ۡ ٱ َوَما َشَ�َٰدتِِهَما ِمن أ ٓ  َتَدۡ�َنا ا َِّمنَ  إِٗذا إِ�َّ  ل

ٰلِِم�َ ٱ  .]١٠٧[المائدة:  ﴾١٠٧ل�َّ
 مراسم ی: اگر بعد از اجرا یعنی »اند شده گناه دو دستخوش آن هکشد  و اگر معلوم«
گاھ فیتحل ا ی درشھادت گفتن ، با دروغ یدو وص ا آنیدو شاھد،  آن هکشد  حاصل ی، آ

 یگر بجاید سکدو پس«اند؛  دهیگرد یگناھ بکگر مرتید یانتیا با ظھور خیدر سوگند، 
از  هکگر ید : دوتن یعنی »باشند داشته یمتوف به یتریکنزد قرابت هکستند یآنھا با

 ستند و بر آنچهیبپا ا آنھا هیسوگند عل یادا دو، جھت آن یباشند، بجا یمتوف انیکنزد
از دو ھریک  هک یگروھ از«ا سوگند بخورند یبدھند  ؛ شھادت است قتیو حق حق هک

 یکشاھد نزد دو تن نیا : یعنی »خود ساخت را حق ، مال بر آنان یزبردست به دروغ گواه
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 شده و ستم جفا رفته بر آنان ، دو شاھد اول آن یاز سو هکباشند  یسانک، از  یمتوف به
 هی: علیعنی »دو است آن یتر ازگواھ ما درست یگواھ هکسوگند خورند  للها به پس« است

و آنھا  تر است آنھا درست ما ازشھادت شھادت : هکنند کاد یافر سوگند کدو شاھد 
: ما  یعنی »میا ردهکو ما از حد تجاوز ن«دار وراستگو  ھستند و ما امانت دروغگو و خائن

 ارانکاز ستم صورت نیر ایو در غ« میا نخورده بھتان و دروغ آنھا به هیسوگند را عل نیا
 باشد. وجود داشته یدغل و دروغ ارمانکگر در ا» میباش

دۡ ﴿ 
َ
ن َ�ٰٓ َ�ٰلَِك أ

َ
ْ  أ تُوا

ۡ
ِ بِٱ يَ� َ�َٰدة ٰ وَجۡ  لشَّ َ�َ ٓ وۡ  ِهَها

َ
ْ  أ ن َ�َافُٓوا

َ
يَۡ�ٰنُۢ  تَُردَّ  أ

َ
يَۡ�ٰنِِهۡمۗ  َ�ۡعدَ  �

َ
ْ َوٱ �  �َُّقوا

َ ٱ ْۗ سۡ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  َمُعوا  .]١٠٨[المائدة:  ﴾١٠٨َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ
 روش نی: ا یعنی »نندکادا  آن را بر وجه شھادت هک آن به تر استیکنزد« روش »نیا«

و  درست را بر وجه ی، گواھ تیوص یگواھ بردارنده گواھان هک است آن بهتر  نزدیک
ا ی«نورزند  انتیخ و در آن ردهکن لیو تبد فیرا تحر نند و آنکادا  د آنیبا و دیطور شا به

 روش نی: ا یعنی »شود برگردانده آنان یسوگندھا بعد از سوگندھا هکبترسند  از آن
 ورثه سوگندھا به هک ترس نیباشند از ا منیا تیوص گواھان هک است آن بهتر  نزدیک

بعد از  هکبداند  یسکرا اگر یبخورند ز سوگند آنان یگواھ و آنھا برخالف شده برگردانده
 خورد لذا یم نخواھد بود، سوگند دروغ یمدع از جانب یگری، سوگند د یسوگند و

از سوگند  تیشود تا شھود وص یم سبب ، تیبعد از سوگند شھود وص سوگند ورثه
و سوگند  انتیدر امر خ »دیاز خدا پروا دار و«نند کاط یز و احتی، پرھ دروغ به خوردن

 را راه فاسقان گروه للهو ا« و اجابت رشیپذ دنیشن به »دیاو را بشنو مکو ح« دروغ

 گرداند. ینم ابیراھ حق خود را به اطاعت رهیدا از روندگان رونی: ب یعنی» دینما ینم
دررسد،  مرگ یھا نشانه یسک : اگر به است نیا فوق مهیرک هیدو آ یمعنا حاصل

 رد و چنانچهیبگ خود گواه تیرا بر وص مسلمان شاھد عادل ند و دو تنک تید وصیبا
 مسلمان شاھد دو تن نبود و یو وحوش در حول یگرید سک افرانکدر سفر بود و جز 

 اگر ورثه رد. سپسیبگ گواه شیخو تیافر را بر وصکشاھد  تا دو تن ز استی، جا افتین
 أ خداوند افر بهکدو  د آنیردند، باک کش دو تن آن ی، در گواھ نندهک تیوص شخص

اند و  ردهکن تمانکرا  از شھادت یزیو چ داده شھادت حق : به هک نیسوگند بخورند بر ا
 نیاگر بعد از ا گاه اند. آن ننموده انتی، خ سپرده آنھا به هک یمتوف هکمترو در مال

 هکاز تر یزیچ هک رفت یا تصور مید، یظھور رس به سوگندشان خالف سوگند، در عمل
از  ، دو تن ھنگام نی، در ا است درآمده دو تن آن تکیدر مل وجوه از یوجھ به یمتوف
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 نیمفاد ا به بخورند و بعد از آنافر سوگند ک دو گواه آن هی، عل یمتوف ورثه مردان
 شود. یم سوگند عمل

 میتم« فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدرب س عباس از ابن
 ردند... و چونک یم تجارت هکدر م هکبودند  یانیاز نصران بداء دو تن بن یو عد یدار

 انتقال نهیمد را به شیخو یز تجارکمر ردند، آنانک ھجرت نهیمد به ص رمکا رسول
 عازم قصد تجارت به جا با آنانیک یسھم لیبد نام به از مسلمانان تن یک،  نهیدادند. در مد

نخواھد  سالمت به جان یماریب از آن هکرد ک مار شد و احساسیب در راه لید، بدیگرد شام
نمود،  پنھان اش یتجارت یاالک را در درون و آن نوشته یتیوص شیخو دست به برد پس

 انی، آنھا از م درگذشت . و چون گرفت گواه شیخو تیرد و آنھارا بر وصک تیوص گاه آن
 خود برداشتند و چون یبود، برا افتهیونگار  با طال نقش هکرا  یظرف اش یتجارت یاالک

 آنان رابه بازگفته و اموالش اش خانواده را به لیبد و مرگ یماریب یآمدند، ماجرا نهیمد به
 اموال صورت هکاو را  نامه تیرا گشودند، وص شیاالک لیبد خانواده هک یھنگامسپردند. 
 ص رمکا نزد رسول نبود. لذا یخبر ظرف افتند اما از آنیبود،  نوشته ز درآنیخود را ن

 ».شد... نازل هکمبار اتیآ هکبود  نمودند، ھمان تیاکش
 مکمح هکبل ستین منسوخ هیآ مکح هک است نیا حیترج«د: یگو یم یر طبریجر ابن

 ».است

ُ ٱ َ�َۡمعُ  يَۡومَ ﴿ ٓ  لرُُّسَل ٱ �َّ ِجۡبُتۡمۖ  َ�يَُقوُل َماَذا
ُ
ْ  أ ٓۖ  ِعۡلمَ  َ�  قَالُوا نَت  إِنََّك  َ�َا

َ
ٰمُ  أ  َع�َّ

 .]١٠٩[المائدة:  ﴾١٠٩ُغُيوِب لۡ ٱ
 هیآ . مخاطب است امتیھمانا روز ق هک »آورد یرا گرد م امبرانیخدا، پ هک یروز«

 أ خداوند هک یروز ! ینند. آرکحذر  ا از آنیاد آورند، ی روز را به نید ایبا هکمؤمنانند 
:  یعنی ؟»شد داده شما به یپاسخ د: چهیفرما یم پس«آورد  یرا گرد م امبرانیپ

دادند؟  یپاسخ شما چه ، به ختیبرانگ آنان یسو شما را بهأل  یخدا هک تانیھا امت
 به ‡ امبرانیپ هک باآن »ینھان یرازھا یدانا هک یی، تو میندار یند: ما علمیگو یم«

منظور اظھار عجز و  به یول اند دانا بودند داده شانیا به شانیھا امت هک یپاسخ یچگونگ
را  یتعال حق سؤال نیا و پاسخ گفته نی، چن وبیالغ عالم یخدا شگاهیخود در پ یناتوان

محشر،  عرصه وحشتو  از ھول ‡ امبرانیگر:پید یقول ردند. بهک ضیتفو یخود و به
 نیا نندهکجا یکتواند  یم هک است یقول نیاد بردند. وایرا از  شانیھا امت پاسخ
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گر: ید یقول دھند. به یم شانیھا امت بعدا درباره هکباشد  یا یبا گواھ شان سخن
 یعلم مانیھا امت اخالص : ما به هکباشد  نیا ‡ امبرانیمراد پ هک است محتمل

 . یھست و نھان ارکآش یدانا هک ییرا فقط تویز میندار

ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿  ٰ  َعلَۡيَك  َمِ� نِعۡ  ُكرۡ ذۡ ٱ �َمَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ تَِك  َوَ�َ يَّدتَُّك  إِذۡ  َ�ِٰ�َ
َ
 بُِروحِ  �

ۡ ٱِ�  �َّاَس ٱتَُ�لُِّم  ُقُدِس لۡ ٱ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  َرٮٰةَ �َّوۡ ٱوَ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َعلَّۡمُتَك  �ذۡ  ٗ�ۖ َوَ�هۡ  َمۡهدِ ل  �ِيَل
ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱمَِن  لُقُ َ�ۡ  �ذۡ  ۢ� َ�تَُكونُ  �ِيَها َ�تَنُفخُ  ِ� �ِإِذۡ  لطَّ  ٱ َوُ�ۡ�ِئُ  �ِإِۡذِ��  َطۡ�َ

َ
 ۡ�َمهَ ۡ�

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ ُ�ۡرِجُ  �ذۡ  ِ�� �ِإِذۡ  بَۡرَص ۡ� ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َكَفۡفُت  �ذۡ  ِ�� �ِإِذۡ  َمۡوَ�ٰ ل  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ بِٱ ِجئۡتَُهم إِذۡ  َعنَك  إِۡسَ�

ِينَ ٱَ�َقاَل  ٓ  إِنۡ  ُهمۡ َ�َفُرواْ مِنۡ  �َّ بِ�ٞ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا  .]١١٠[المائدة:  ﴾١١٠مُّ
اد ی به مرا بر خود و بر مادرت نعمت ! میمر پسرم یسیع ی: ا خداوند گفت هک یھنگام«

 یسو به یو بعد از باالبردن ÷  یسیع به نعمت نیا یادآوری«د: یگو یر میثک ابن »آور
،  یماض غهیص به ر از آنیو تعب است امتیدر روز ق یو به یادآوری نیا ایبود.  آسمان

براو و بر  نعمت یادآوری از ھدف». ندک داللت آن یحتم بر وقوع هک است آن یبرا
 أ خداوند هک است یشأن و رفعت ، علو مقام رامتک بهھا  امت ساختن ، ھمانا آشنا مادرش

 خیتوب رندهی، دربرگ یادآوری نیا هک چنان دیمفتخر، معزز و ممتاز گردان دو را بدان آن
 غفلت قتیحق نیاز ا در واقع را آنانیگرفتند ز ییخدا دو را به آن هک ز ھستین یسانک
دو،  و آن بوده سبحان یخدا از جانب ھمه مادرش و یسیھا بر ع انعام نیا هکاند  ردهک

و  یسیع اند پس برخوردار شده شیھا نعمت نیاز ا هک اند یو بندگان زمره از یبندگان
،  ردهک تیآنھا عنا به سبحان یخدا هک برآنچه ، افزون یوقدرت تیصالح چیھ میمر

:  یعنی »ردمکد ییتو را تأ هک گاه آن«اد آور ی به مرا بر خود و بر مادرت نعمت ! یندارند. آر
 آن را به ÷  یسیع أ خداوند هک کیپا : روح یعنی »القدس روح به« رو دادمین

به وسیله  : تو را یعنی.  است ÷  لی، جبرئ القدس : روح یقول د. بهیگردان مخصوص
 حال در »یگفت یم سخن«اعجاز  به »در گھواره با مردمان« ردمک تید و تقوییتأ لیجبرئ

 چی، ھ حالتھردو  در گفتنت ، و سخن یگفت یم ز سخنین »یانسالیو در م« کیودک
 ا مطلقیخط و سواد،  : یعنی »را آموختم تابکتو  به هک گاه و آن« نداشت باھم یتفاوت

:  یعنی »و تورات«و استوار را  مکمح : سخن یعنی »متکو ح«را  آن جنس یعنیـ  تابک
 هک گاه و آن« ردمک یوح بر خودت هکرا  یتابک:  یعنی »را لیو انج«را  ÷  یموس تابک

 من اذن به پس یدیدم یم آن در گاه ، آن یساخت یم پرنده لکش به گل از من اذن به
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 من اذن را به سیور مادرزاد و پکو « ر پرندگانی، مانند سا و زنده کمتحر »شد یم یا پرنده

تو  یبرا نیو ا شانیاز قبرھا زنده »یآورد یم رونیرا ب مردگان هک گاه و آن یداد یشفا م
 ÷  یسیبود و ع یالھ و فرمان مکح نھا بهیا ھمه »من اذن به«بود؛  بزرگ یا معجزه

 هک یو ھنگام«ند ک یرویپ یفقط از امر الھ هک نداشت نیا جز ینقش چینھا ھیا در ھمه
تو  شتنکقصد  یوقت »را لیاسرائ یاز تو شر بن« دمیو برگردان ردمک : دفع یعنی» بازداشتم

 پس یآورد« روشن یھا : معجزه یعنی »ارکآش یحجتھا آنان یبرا هک گاه آن«ردند کرا 
در برابر  چون »ستیار نکنھا جز سحر آشیبودند گفتند: ا افر شدهک هک از آنان یسانک

،  را پر ساخت و روانشان آنھا، چشم یماندند و تجل رهیخ بزرگ معجزات نیا درخشش
 دادند. سحر و جادو نسبت آنھا را به هکبل آنھا نشده یلکار کان قادر به

وَۡحۡيُت  �ذۡ ﴿ 
َ
نۡ  نَ  َۧوارِّ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  أ

َ
ْ  أ ْ  َو�ِرَُسوِ�  ِ�  َءاِمُنوا �َّنَا  َهدۡ شۡ َوٱ َءاَمنَّا قَالُٓوا

َ
بِ�

 .]١١١[المائدة:  ﴾١١١لُِمونَ ُمسۡ 
 مانیا امبرمیو پ من به هک،  ونیحوار یسو به« ردمک : الھام یعنی »ردمک یوح و چون«

:  است نیا یگر معنید یقول . به افگندمھایشان  دل را در د و اخالصینور توح پس »دیآور
 مانیا امبرمیپ و رسالت من به هک دستور دادم ÷  یسیع امبرمیپ بر زبان ونیحوار به

 »میآورد مانیا گفتند:«بودند  ÷  یسیع نیراست روانیو پ : شاگردان ونید. حواریآور
 »میما مسلمان هک باش گواه«گفتند:  »و«ردند ک را اجابت ÷  یسیع : آنھا دعوت یعنی
امال کتو  و به امال مخلصک شیخو مانیما در ااینکه  به باش گواه : پروردگارا! یعنی

 . میھست میتسل

ن َر�َُّك  �َۡسَتِطيعُ  َهۡل  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱَ�ٰعِيَ�  َوارِ�ُّونَ �َۡ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
َِل  أ  ّمِنَ  َمآ�َِدةٗ  َعلَۡيَنا ُ�َ�ّ

ٓ ٱ َما ْ ٱقَاَل  ءِ� لسَّ ُقوا َ ٱ �َّ ؤۡ  �َّ  .]١١٢[المائدة:  ﴾١١٢مِنِ�َ إِن ُكنُتم مُّ
 خود را ازآن نسبت سوره نیا هک ی، داستان است» مائده« انگر داستانیب هیآ نیا

 . بر گرفته
بر ما  هکتواند  یا پروردگار تو میآ ! میپسر مر یسیع یگفتند: ا ونیحوار هک یھنگام«
در  هکرو نبود  ازآن ونیحوار درخواست نی: ا یقول به ؟»فرستدفرو  از آسمان یا مائده
تند داش باور راسخ یتعال حق قدرت را آنھا بهیباشند ز ردهک کش خداوند متعال ییتوانا

، خواستار  مائده درخواست گر: آنھا باید یقول بود. به کیخورا از آنھا بهین سبب به هکبل
 انیبنما من به : (پروردگارا! گفت ÷  میابراھ هک شدند چنان یقلب و آرامش نهیطمأن
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 است قولھردو  بعد، گواه هیو آ». ۲۶۰ بقره/« ...) ینک یم زنده را چگونه مردگان هک
 یا : سفره . مائده است شده مطرح ھردو در آن یقلب نانیو اطم کخورا از بهیرا نیز

د، ی: اگر مؤمن گفت« ونیحوار در پاسخ ÷  یسیباشد. ع شده غذا نھاده بر آن هک است

 نید و از اینکد، از خدا پروا ییخود راستگو مانیدر ا چنانچه : یعنی »دینکاز خدا پروا 
 نیچن هک دور است به مؤمن را از شأنید زیینظر نما صرف آن و امثال درخواست

 ند.ک ارائه یتعال حق را به یشنھاداتیپ

 ﴿ 
ۡ
ن نَّأ

َ
ن َوَ�ۡعلَمَ  قُلُوُ�نَا َوَ�ۡطَم�ِنَّ  ِمۡنَها ُ�َل قَالُواْ نُرِ�ُد أ

َ
 َعلَۡيَها َونَُ�ونَ  َصَدۡ�َتَنا قَدۡ  أ

ِٰهِدينَ ٱ ِمنَ   .]١١٣[المائدة:  ﴾١١٣ل�َّ

 بودند ھمراه ÷  یسیبا ع یبزرگ را جمعیز »میبخور از آن هک میخواھ یگفتند: م«
 قدرت مالک با مشاھده »ردیگ ما آرامھای  دل و«نداشتند  خوردن یبرا یافک یغذا هک

 قرار داده ما را مورد اجابت درخواست خداوند متعال هکامر  نیا ا بهی، أ  خداوند
 یدر ادعا تو هک میبدان نیقیال نیع : به یعنی »یا گفته ما راست به هک میو بدان« است

از « از آسمان مائده : در فرود آمدن یعنی »آن و در نزول« یا گفته ما راست به نبوتت
 آن فرودآمدن شاھد هک ر مردمیا از سای لیاسرائ یاز بن یسانکدر نزد  »میباش گواھان

 ستند.ین

ٓ  للَُّهمَّ ٱ �َمَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱقَاَل ِعيَ� ﴿  نزِۡل  َر�ََّنا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َمآ�َِدةٗ  َعلَۡيَنا أ َما  اتَُ�وُن َ�َا ِ�يدٗ  ءِ لسَّ

ِ�َا وَّ
َ
نَت َخۡ�ُ  زُۡ�َنارۡ َوٱ ّمِنَكۖ  وََءايَةٗ  َوَءاِخرِنَا ّ�ِ

َ
ٰزِ�ِ�َ ٱ َوأ  .]١١٤[المائدة:  ﴾١١٤ل�َّ

 مائده آوردن از فرودشان  ھدف انگریب هکآنھا را  سخنان نیا »میمر بن یسیع« چون
 یدیفرما تا ع بر ما نازل«پر از غذا  »یخوان پروردگارا! از آسمان : بارالھا! گفت«د یبود، شن

 امت »و آخر اول یبرا«باشد  یدیما ع یبرا آن : تا روز فرودآمدن یعنی» ما باشد یبرا
بعد از ما  هک یسانک یبرا و ھمکنند  می یدر عصر ما زندگ هک آنان یبرا : ھم یعنی »ما«
روز  آن ینصار جھت نیو از ا بود شنبهیکدر روز  آنان بر مائده : نزول یقول ند. بهیآ یم

 و حجت : داللت یعنیباشد.  »تو از جانب یا نشانه«تا  »و«دادند  د خود قراریرا ع
و ما را « یا فرستاده رسالتش بهکه  کسی یادعا یو درست قدرتت مالکباشد بر  یروشن

در  هکبل »یدھندگان یروز نیو تو بھتر« میریروگین بر عبادتت با آن هک »ده یروز
 . ستین یا دھنده یر از تو روزی، غ قتیحق
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ُ ٱقَاَل ﴿  ِلَُها َعلَيۡ  �َّ ٓ  مِنُ�مۡ  َ�ۡعدُ  يَۡ�ُفرۡ  َ�َمن ُ�ۡمۖ إِّ�ِ ُمَ�ّ بُُهۥ فَإِّ�ِ َعّذِ
ُ
ٓ  اَعَذابٗ  أ َّ� 

ۥٓ  بُُه َعّذِ
ُ
َحدٗ  أ

َ
 .]١١٥[المائدة:  ﴾١١٥َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ

 فرستنده فرو فرمود: من«رد و ک را اجابت ÷  یسیع خواسته »سبحان یخدا«
 »آن از پس یول« نمک ینم وعده خلف و من است حق من و وعده »بر شما ھستم آن

او را  پس« ار ورزدکو ان »افر شودکاز شما  یسکاگر « مائده از فرودآوردن : پس یعنی
 عذاب را عالم از اھل یک چیھ« مانند آن : به یعنی »آن به هک نمک بیتعذ یعذاب به

 محسوس هکاند  ردهک بیذکرا ت یا ، معجزه صورت آنھا در آن هک چرا »باشم ردهکن
مانند  یب و نیسنگ یز عذابین عذابشان اند پس دهیسر د چشم را به و آن است

 خواھد بود.
 یوقت د:یگو یم هک یقول شد، برخالف نازل بر آنان مائده هکبر آنند  جمھور مفسران

 تیروا س عباس ابن . از میندار یازین مائده نزول د شدند، گفتند: بهیتھد عذاب آنھا به
از  آماده یخوان شد و آن نازل ونیو حوار ÷  یسی، بر ع مائده«فرمود:  هک است شده
خواستند،  یم هک یھر زمان رفتند و در یم هک ییدر ھرجا از آن هکبود  و نان یماھ

آنھا مأمور بودند «... د: یگو یم س اسری عماربن تیروا ر بر اساسیثک ابن». خوردند یم
 رهیو ذخ نموده انتینند اما خکن رهیفرداذخ یامروز را برا یو غذا ردهکن انتیخ هک
 ».ردک مسخشان نهیو بوز کخو ، به فر آنکی پروردگار به ردند پسک

 گفتند: از ص رمکا رسول ز بهین شیقر هک است ردهک تیروا س عباس ابن
 ...! میآور یم مانیتو ا به وقت ما طال گرداند و آن یصفا را برا وهکتا  بخواه پروردگارت

 بر تو سالم : پروردگارت فرود آمد و گفت ÷  لیردند و جبرئکدعا  ص رمکا رسول
اما  نمک یم لیطال تبد به آنان یصفا را برا وهک،  یخواھ یاگر م د:یفرما یو مگوید  می

 را عذاب انیاز جھان یاحد هک نمک عذاب د، او را چنانیفر ورزک بعد از آن یسکاگر 
 وهکو [ بدارم گشاده آنان یرو را به رحمت و ، در توبه یخواھ یم . و اگرھم باشم ردهکن

 وهکبر[را  و رحمت در توبه هکبل«گفتند:  ص خدا .رسول]نمکن لیطال تبد صفا را به
 ».دھم یم حیترج ]طال

 و ÷  یسیع انیوگو م گفت نیا«د: یگو یم» القرآن ظالل یف«ر یتفس صاحب
 سازد.. یآشنا م شانیھا نیتر دهیو برگز ÷  یسیع قوم عتیطب ، ما را به ونیحوار

 رایز بزرگ است یفرق ص رمکا رسول آنھا و اصحاب انیم هک مینک یم مالحظه
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خواستار  ھم دند، بازید ÷  یسیاز ع هک یارکآش یحس معجزات ھمه با آن ونیحوار
 یآوردند، حت اسالم هک بعد از آن ص محمد اصحاب هک یگر شدند درحالید یا معجزه

با  ÷  یسیع ونیحوار میعظ تفاوت است نیردند... اکن درخواست ھم معجزه یک
 .»ص محمد ونیحوار

ُ ٱ قَاَل  �ذۡ ﴿  نَت  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  قُۡلَت  َءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ  �َّ ِ�ّ

ُ
 ُدونِ  ِمن َوأ

ِۖ ٱ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما َ�َٰنَك قَاَل ُسبۡ  �َّ
َ
قُوَل  أ

َ
�  ِ�  لَۡيَس  َما أ ۥۚ  َ�َقدۡ  ُتُهۥُكنُت قُلۡ ن إِ  ِ�َّقٍ  َعلِۡمَتُه

ۡعلَمُ  َوَ�ٓ  ِ� فۡ �َ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ 
َ
نَت  إِنََّك  َ�ۡفِسَكۚ  ِ�  َما أ

َ
ٰمُ  أ  .]١١٦[المائدة:  ﴾١١٦ُغُيوِب لۡ ٱ َع�َّ

 من هک یگفت مردم ا تو بهیآ ! میمر بن یسیع ید: ایخداوند گو هکرا  یھنگام نکاد یو «

دآور ای را به امتی! روز قص محمد ی: ا یعنی ؟»دیریگ ییخدا را بجز خداوند به و مادرم
 جمھورمفسران یرأ نید. ایگو یم ÷  یسیع را به سخن نیروز ا در آن یتعال حق هک

 ھنگام به را سخن نیا گر: خداوند متعالید یقول به ی. ول است مهیرک هیر آیدر تفس
از  بعد یو باره در ینصار یرد پندارھا ، جھت آسمان به ÷  یسیع باالبردن

 ÷  یسیع هک دانست یم أ خداوند هک . و با آن گفت یو به آسمان به باالبردنش
، از  شان حجت و قطع ینصار خیمنظور توب اما به است نگفته ینصار به یسخن نیچن

ز ین جھت بدان را سخن نیا یتعال : حق یقول رد. بهک سؤال باره نیدر ا ÷  یسیع
او  و به دهیگرد بعد از او منحرف قومش هکاگاھاند یب ÷  حیمس رد تا بهک عنوان

 یدرحال و مادرش یو و پرستش ییخدا به گرفتنش اند؛ چون بسته نیدروغ ییپندارھا
 دعوت یپرست یگانگی به را آنان هکفرستاد  نیا یبرا شانیسو او را به خداوند متعال هک

 نیتو را از ا و من یتو منزھ پروردگارا! : یعنی »نمک یاد می کیپا : تو را به گفت یسیع«د. ینما
 : سزاوار من یعنی »میبگو ستین من را از حق آنچه هکمرا نسزد « نمک یم هیھا تنز بھتان

 نیا ÷  یسیع . سپس نمک، ادعا  ستین و حد من از حق هکرا  یزیخود چ به هک ستین
را  تو آن کش یب پس باشم را گفته سخن نیاگر ا«:  داد وگفت ارجاع یالھ علم امر را به

 قتیحق تو خود به هک یدرحال آورم شیپ یعذر تو چه یسو به : من یعنی »یا دانسته
و « دارم یم پنھان را از مردم و آن »است ر منیرا در ضم آنچه یدان یم« ییامر دانا

 انجام یخواھ یم هک تو و آنچه نھان علم به من نیکل »ر توستیرا در ضم آنچه دانم ینم
گاھ چی، ھ یدھ فقط  : تو یعنی »ینھان یرازھا یدانا هک یفقط تو ھست نیا« ندارم ییآ
 . دور است آدم یبن کو ادرا حواس از دسترس هک یھست یزیھر چ یدانا



 ۶۱۳ سوره مائده

ٓ  إِ�َّ  لَُهمۡ  ُت َما قُلۡ ﴿  َمۡرتَِ�  َما
َ
ِن  بِهِۦٓ  أ

َ
ْ �ۡ ٱأ َ ٱ ُبُدوا  َشهِيٗدا َعلَۡيِهمۡ  َوُ�نُت  َرّ�ِ َوَر�َُّ�مۚۡ  �َّ

ا ا �ِيِهۡمۖ  ُدۡمُت  مَّ ۡيتَِ�  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ﴾١١٧َشِهيدٌ  َ�ۡ

 .]١١٧[المائدة: 
 آنچه جز آنان : به یعنی »ام نگفته آنان ، به یبود داده فرمان آن خود مرا به جز آنچه«

 هک«:  ام گفته آنان به ، من نیبنابرا ام نداده فرمان،  یبود داده فرمان من تو خود به هکرا 
، بر  بودم آنان انیدر م هک د و مادامی، بپرست و پروردگار شماست پروردگار من هکخداوند را 

و  اشراف تحت را و احوالشان و ناظر بودم نگھبان : بر آنان یعنی »شاھد بودم آنان
 یمرا متوف هک گاه آن پس« داشتم یبازم فرمانت را از مخالفت و آنان خود داشتم مراقبت

 ، تو خود بر آنان یبرد آسمان مرا به : چون یعنی »یا بوده نگھبان ، تو خود بر آنان یردک
را یز ستین مرگ یمعن نجا بهیدر ا ) (وفات . پس یا بوده دانا و گواه آنان و به نگھبان

در  هک تا آن است ی، باق داشت ایدر دن هک یاتیح بر ھمان در آسمان ÷  یسیع
 و ھم من و عمل بر سخن ھم »ینگھبان زیچ و تو بر ھمه«د یآ فرود نیزم به آخرالزمان

 . آنان و عمل بر سخن

 ﴿ ۡ� نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  َ�ۡغفِرۡ  �ن ِعبَاُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ إِن ُ�َعّذِ
َ
 .]١١٨[المائدة:  ﴾١١٨ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

و « ینک ی، م یخواھ ھرآنچه با آنان پس »تواند بندگان ، آنان ینک را عذاب اگر آنان«

 فرزانه و »مکیح«ار ک نی: قادر و توانا بر ا یعنی »زیعز ییتو پس یامرزیب اگر بر آنان
 . شیخو در افعال یھست
 یتعال از حق یمھربان درخواست یعنی،  استعطاف را بر وجه سخن نیا ÷  یسیع

قرار  درخواست نیمورد ا شیخو غالم در حق یمول هک رد چنانک ، مطرح آنان یبرا
 مکح یی، از توانا سخن نیدر ا ÷  یسیع هک مینک یم مالحظه رد. ھمچنانیگ یم
را  آنان در باره ردنک مکح هکد بلیجو یم یزاریب امتیدر روز ق در مورد امتش ردنک

 ثیدر حد کند. می خواھد با آنان ھرچه هکداند  یمربوط م متعال گانهیخداوند  فقط به
 را تالوت هیآ نیبامداد ا تا یشب ص خدا رسول هک است آمده س ابوذر تیروا به فیشر

ا ی:  د، گفتمیدم صبح چون ردند پسک یم و سجده وعک، ر هیآ یک نیو با ھم نموده
 و سجده وعکر د و با آنیخواند یرا م هیآ نیتا بامداد ا وستهیپ شب شما تمام !للها رسول

خود از  امت یشب] برا نی[در ا من«ست؟ فرمودند: یار در چک نید، راز ایردک یم
 به من رد. امتکعطا  من را به شفاعت نیو او ا نمودم شفاعت درخواستأل  وردگارپر
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 به هک است یسک مخصوص شفاعت نیـ اما ا للهشاءا ابد ـ انی یم دست شفاعت نیا
 ».اوردین یکرا شر یزیچأل  یخدا

ُ ٱقَاَل ﴿ ِٰد�ِ�َ ٱ يَنَفعُ  مُ َ�َٰذا يَوۡ  �َّ ٰتٞ  لَُهمۡ  ُ�ُهمۚۡ ِصدۡ  ل�َّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 نَۡ�ٰرُ ۡ�

 ٓ بَٗد�ۖ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
َ
ُ ٱ رَِّ�َ  � ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  .]١١٩[المائدة:  ﴾١١٩َعِظيمُ لۡ ٱ َفۡوزُ لۡ ٱ َ�ٰلَِك  َ�ۡنهُۚ  َورَُضوا

 : یعنی »شان یرا راست انیراستگو آندر  هک است یروز نیخداوند فرمود: ا«
 است نکو مم »رساند یم نفع« در آخرت شان ییا: راستگویا، یدر دن شان ییراستگو
در  آنان به ا وآخرتیدر دن شان وستهیپ ییراستگو یعنی:  رد و گفتک را جمع قولھردو 
 آن فرودستاز  هک« : دربھشت یعنی »است ییباغھا آنان یبرا«رساند.  یم نفع امتیروز ق

 هک یا خالصانه با طاعات »شد خشنود درآنند، خدا از آنان ، جاودانه است یجار بارانیجو
ردند، ک افتیدر هک یبا پاداش »شدند ز از او خشنودین و آنان«دادند  انجام یو یبرا

عاجز بود  از تصور آن شانیرد و عقلھاک یخطورنم الشانیخ اصال به هک فراوان یپاداش
ا یدن یرستگار هک یدرحال و ماندگار است ی، باق یرستگار نیرا ایز »میفوز عظ است نیا«

 . است آن لکش نیتر یو عال نیاملترک به مطلوب به افتنی دست باشد. فوز: یدار میناپا

ِ ُملۡ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ِ�َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ  �ِض ۡ� ٰ  َوُهوَ  َوَما �ِيِهنَّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ۡ�َ  ۢ  .]١٢٠[المائدة:  ﴾١٢٠قَِديُر

 ÷  یسیع ازآن نه ییفرمانروا نیا پس »است للها یبرا نیو زمھا  آسمان ییفرمانروا«
 داده نسبت یپروردگار به دروغ به هک یسانکر یسا از آن ، نه مادرش از آن ، نه است
 آنچه ییفرمانروا« است للها یبرا »و« سبحان یخدا گر مخلوقاتیاز د ھم اند و نه شده
 ی، ھمگ قیخال تمام از است نیو زمھا  آسمان در آنچه یی: فرمانروا یعنی »آنھاستدر 

و او بر « است و پدر منزه فرزند او از داشتن هکرو  اند، از آن خداوند متعال کتماما مل
 . ستین محتاج آنان از یگریاری دادن یاری ھرگز به پس »ز تواناستیچ ھمه



 
 
 

 انعام  سوره

 . است هی) آ۱۶۵( یو دارا است یکم
)  انی(انعام: چارپا ، از سوره نی) ا۱۳۸، ۱۳۹( اتیدر آ هک آن سبب به : هیتسم وجه

 دند.ینام»  انعام«را  ، آن است رفته سخن
 آمده ص خدا از رسول ب عمر ابن تیروا به فیشر ثیدر حد آن: لتیفض

ھفتادھزار  هک یشد درحال نازل بر من بارهیکتماما  انعام سوره«فرمودند:  هک است
ند: یگو یم اسالم یعلما». ردندک یم یرا ھمراھ د آنیو تحم حیتسب با بانگ فرشته

و  معاد است نندگانک بیذکو ت انکبا مشر و مبارزه محاجه یآرا صف سوره نیا
 دارد. توجه ر انسانیو خرد و ضم شهیاد اندیبندر  مانیو ا دهیعق اصول دارساختنیپا به

 . است یمدن سوره نیاز ا هیآ شش

ِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿  ِيٱِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
لَُ�ِٰت ٱوََجَعَل  �َض ۡ� ۖ ٱوَ  لظُّ ِينَ ٱُ�مَّ  �ُّوَر َّ� 

 .]١[األنعام:  ﴾١َ�ۡعِدلُونَ  َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهمۡ 
خبر  شیخو املهک خود، از قدرت شیبا ستا ھمراه یتعال ، حق سوره نیدر آغاز ا

 ند پسک یم را اثباتھا  ستایش تمام یبرا اش یستگیو شا یگانگی هک یقتیدھد، حق یم
: یعنی »ھا و نور یکید وتاریرا آفر نیو زمھا  آسمان هک راست ییخدا آن شیستا«د: یفرما یم
 ) را به (ظلمات »د آوردیرا پد« مانیفر و نور اک یھا یکیروز و تار یو روشن شب یاھیس
ار و نور یبس فر و نفاقک ظلمات هکرو  رد، ازآنکر کمفرد ذ غهیص اما (نور) را به جمع غهیص

ر یغ » شیبا پروردگار خو«ھا  حجتھا و نشانه نیباوجود ا » افرانک گاه آن« است یکی تیھدا
 فقط هک آن ی، بجا میعظ نشیآفر نیا بعد از مشاھده افرانک: یعنی »نندک یم برابر«را  یو

 برابر را با او یباطل ، معبودان ردهک یرا ناسپاس شیھا نند، نعمتک شیرا ستا یتعال حق
، قادر  تواناست بدان خداوند متعال هک از آنچه یزیبر چ هکآورند  یم یکو شرکنند  می

 . آنھاست یشرم یو ب یو نادان حماقتھای  منت دھنده ، نشان نیستند و این

ِيٱُهَو ﴿  َجٗ�ۖ  قََ�ٰٓ  ُ�مَّ  َخلََقُ�م ّمِن ِط�ٖ  �َّ
َ
َجلٞ  أ

َ
َس�ًّ  َوأ ۥۖ  مُّ نُتمۡ  ِعنَدهُ

َ
 ُ�مَّ أ

ونَ   .]٢[األنعام:  ﴾٢َ�ۡمَ�ُ
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 نوع ادیو بن اصل هک است ÷  آدم نشیمراد، آفر »دیآفر شما را از گل هک آن اوست«
و نزد او « شما را مرگ : وقتیعنیشما،  یبرا » را مقرر داشت یاجل گاه آن«باشد  یبشر م

 نشیآفر انیم ؛ فاصله اول : اجلیقول . به امتیق برپاساختن یبرا » است نیمع یعادیم
 . به اوست مجدد شدن تا زنده مرگ انیم ؛ فاصله دوم او و اجل تا مرگ انسان

 مرگ تا ھنگام عمر انسان ؛ مدت دوم و اجل استیعمر دن ؛ مدت اول گر: اجلید یقول
از آغاز تا  هکد ینک یم مشاھده هک : با آنیعنی »دینک یم کشما ش ھمه نیبا ا« است یو

 د؛ آنیدان یا نمید!! آینک یم ک، ش شیخو در امر بعثت رود، باز ھم یم انتھا بر شما چه
و  حواس نیشما ا ید و برایدانا و با خردگردان ید و زندگانیآفر شما را از گل هک یذات

،  و شما را بعد از آن ردهک آنھا را ازشما سلب ھمه د آورد، سپسیاندامھا را پد نیا
 اصل به هک یطور گرداند به یم ندهکوپرا دهیپوس یھای استخوانو  جان یب یمردگان
 ز ناتوانیمجدد شما ن ختنی، از برانگ متعال قادر ذات د؛ ھمانیگرد یخود باز م یجماد

 را بدان گرداند و ارواح یبرم آن هیاول لکش شما را به نا اجسامیقیو  ستین
 گرداند؟! یبازم

ُ ٱَوُهَو ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  �َّ  ٱَوِ�  لسَّ
َ
 َما َوَ�ۡعلَمُ  وََجۡهَرُ�مۡ  ِ�َُّ�مۡ  لَمُ َ�عۡ  �ِض ۡ�

 .]٣[األنعام:  ﴾٣تَۡ�ِسُبونَ 
 ا متصرفی،  کا مالیمعبود،  : اوستیعنی » نیو در زمھا  آسمان در للها و اوست«

 »داند یم دینک یم عمل هکرا  ز آنچهیداند و ن یار شما را مکو آش نھان« نیو زمھا  آسمان
 . ستین بر او پنھان یا دهیپوش چیو ھ

 مضمون و به است»  انعام« سوره یبرا یا مقدمه چون واقع ، در فوق گانه سه اتیآ
 اصول ساختن داریپا معاد و رانکو من انکبا مشر از محاجه عبارت هک سوره نیا یاصل
 دارد. ، اشاره در نھاد بشر است دهیعق

﴿ 
ۡ
ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  َءاَ�ِٰت  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  �ِيِهمَوَما تَأ .]٤[األنعام:  ﴾٤ُمۡعرِِض�َ  َ�ۡنَها َ�نُوا

 پروردگارشان یھا از نشانه یا نشانه چیھ« انکمشر ی: برایعنی » آنان یو برا«.

 زیانگ رتیح از قدرت هک ییھا نشانهر یو سا ‡ ایانب ھمانند معجزات »دیآ ینم
 نیمترک بدان هک آن یب »تافتند یبر م یرو از آناینکه  مگر«شود  یپروردگار صادر م

 یا ذرهھرکس  هکتابند  یبرم یرو ییھا نشانه ! آنھا از یباشند. آر داشته یو التفات توجه
اند،  سبحان یخدا آنھا اثر فعل هک قتیحق نیتواند در ا یباشد، نم و خرد داشته عقل
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 راه خداوند متعال یگانگی ھا، به و نشانه اتیآ نیھمبه وسیله  دیند، آنھا باک کش
 یرو از آناینکه  دند، جزیھا را ند نشانه نیاز ا یا نشانه چیھ هکافتند اما اسفا! ی یم

 تا ماه نکگفتند؛ دعا ص خدا رسول به هکم انک: مشر هک است شده تیبرتافتند. روا
 به از آن یمیشد، ن میدون ماه ردند وکدعا شانی! ا میآور یم مانیما ا گاه شود، آن میدو ن

 من«د: یگو یم س مسعود ابن هک چنان گر،ید جانب به یمیو ن حراء رفت وهک جانب
 مانیا معجزه نیا وجود مشاھده آنھا با اما».  دمید ماه مهیدو ن انیحراء را در م وهک
 .ار!کآش است یسحر نیاوردند و گفتند: این

ْ  َ�َقدۡ ﴿ بُوا ٓ  قِّ �َۡ بِٱ َكذَّ ا َجا �ِيِهمۡ  فََسوَۡف  َءُهمۡ لَمَّ
ۡ
ْ  يَأ ُؤا ٰٓ�َ�

َ
ْ  َما أ  ﴾٥َتۡهزُِءونَ �َسۡ  بِهِۦ َ�نُوا

 .]٥[األنعام: 
 معجزهترین  بزرگ را قرآنیز »ردندک بیذکت«را  : قرآنیعنی »را حق آنان قیتحق به«

)  ی(تحد معارضه به آنھا در مورد قرآن چوناینکه  لیدل ، به پروردگار است و نشانه
از  است: اگر آنان نیا یا معنیدند. یگرد ناتوان مانند آن شدند، از آوردن فراخوانده

 قرآن یعنی،  بزرگتر از آن هک یدرحال ستیاستبعاد ن یرو بگردانند، جا یالھ یھا نشانه
 هک گاه است: آن نیا یمعن یقول ردند و بهک بیذکت »آمد شانیسو به هک گاه آن«را 

استھزا  بدان اخبار آنچه یزود به پس«ردند ک بیذکآمد، او را ت شانیسو به ص محمد

 آنچه هکار خواھد شد کآش آنان یبرا یزود : بهیعنی »دیخواھد رس آنان ردند، بهک یم
 به شان ییو آشنا است استھزا قرار نداشته گاهیردند، در جاک یاستھزا و تمسخر م بدان

در  اسالم و غلبه یروزیپ ا در ھنگامی،  بر آنان یالھ عذاب ارسال قت: در ھنگامیحق نیا
 . است امتیا در روز قیا، یدن

لَمۡ ﴿ 
َ
�  ْ ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  يََرۡوا

َ
ُٰهمۡ  قَۡرنٖ  ّمِن َ�ۡبلِِهم ِمن أ َّ� كَّ  ٱ ِ�  مَّ

َ
ن َما لَمۡ  �ِض ۡ�  لَُّ�مۡ  ُ�َمّ�ِ

رَۡسۡلَنا
َ
ٓ ٱ َوأ َما  ٱ وََجَعۡلَنا ّمِۡدَراٗر� ِهمَعلَيۡ  ءَ لسَّ

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم َ�ۡتِِهمۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نَۡ�ٰرَ ۡ�

َ
 بُِذنُو�ِهِمۡ  فَأ

نَا
ۡ
�َش�

َ
 .]٦[األنعام:  ﴾٦َءاَخرِ�نَ  قَۡرنًا ِدهِمۡ َ�عۡ  نۢ مِ  َوأ

 یانقضا قرن: بر مدت » میردک کھا را ھال ار قرنیبس چه از آنان شیپ هکاند  دهیا ندیآ«
 نیآثار، ا نهیمعا اخبار و دنیشن قیا از طری: آیعنیشود.  یم اطالق یھر عصر عمر اھل

گر ـ یاز عصر د پس یرا در عصرھا  امت اریبس چه هک ار نشدهکآششان  برای قتیحق
را در  آنان هک ییامتھا« میردکردند ـ نابود ک یم بیذکخود را ت یایانباینکه  سبب به
 یھا امت آن به : مایعنی » میا نداده نکیتمشما را  هک میبود داده نکیتم یقدر به نیزم
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 ، به یبدن یرومندیعمر و ن و طول ایدن از شما بودند، از مال قبل هک شهیپ بیذکت
 آنان ی، ھمگ حال نیبا ا یول میا نداده شما به هک میبود داده اناتکاقتدار و ام یا اندازه

.  استتر  آسان بر ما تانیاقتدار یو ب ضعف نیشما با ا ردنک نابود پس میردکرا نابود 
 آسمان یو بارانھا«موردند.  نیدر ا قرآن مخاطبان نینخست هکم مردم هک است یگفتن

و  ر درختانی: از زیعنی » ر آنانیو رودبارھا را از ز میبود فروفرستاده بر آنان یدرپ یرا پ
 اقتدار و پس » میردک کھال گناھانشان سبب را به آنان گاه ، آن میساخت روان« آنان منازل

گر ید ی: نسلیعنی »گرید یامت و بعد از آنان«رد کنشان  حال به یسود چیھ اناتشانکام
 ردند وھمانند آنھا ھمک ز ھمانند آنھا عملین نسل اما آن مییازمایرا ب تا آنان » مید آوردیپد«

 د.ییخود آ ! به زمان و ھرجا  ھمه در رانکمن ی! و ا هکم اھل یشما ا نابود شدند پس
 گناه غرق هک است یجوامع و نابودساختن ردنک در عذاب یالھ انگر سنتیب هیآ نیا

 بیارزود فریبس در آن مردم هک ید دانست: از اموریشوند. با یم یتعال حق یو نافرمان
،  نیافر را در زمک ا ملحدانی،  یعاص و مفسدان شکسر ارانکبد هک است نیخورند، ا یم

 شتاب شیخو درقضاوت مردم هک است نیا قتیحق ینند... ولیب یم نکمقتدر و متم
فقط  راه انینند و پاک یر نمکف راه انیپا نند اما بهیب یرا م راه انهیا میآنھا آغاز  کنند، می
 یھا رانهیشود، مگر در و ینم دهید راه انیابد! پای تحقق هکشود  یم دهید گاه آن

 خود، ما را به یھا از داستان یاریبس در قرآن هک.  ستمگران یھا و خرابه گذشتگان
 . میریبگ عبرت برد تا درس یم رانیو یوادھا نیھم

ۡ�َا َولَوۡ ﴿  يِۡديِهمۡ  فَلََمُسوهُ  قِۡرَطاٖس  ِ�  اَك كَِ�ٰبٗ َعلَيۡ  نَزَّ
َ
ِينَ ٱ لََقاَل  بِ� ْ َ�َفُروٓ  �َّ ٓ  إِنۡ  ا  َ�َٰذا

بِ�ٞ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ   .]٧[األنعام:  ﴾٧مُّ
شد  نازل انیشیگر از قرید و دو تن حارث نضربن درباره مهیرک هیآ نینزول: ا سبب

 یاورین یا ما از نزد خداوند نوشته یتا برا میآور ینم مانیتو ا محمد! به یگفتند: ا هک
 دھند. یگواھ رسالتت یو درست آن بر صحت آن ھمراه چھار فرشته هک

 را آن شیخو با دستان آنان گاه ، آن میردک یم اغذ بر تو نازلکبر  نوشته یتابکو اگر «
را  دو، آن ھر شان ییو بساوا یینایب حس قیاز طر هکتا بدانجا  »ردندک یم لمس
 به ، نیبنابرا » ستیار نکآش ی، جز سحر نیگفتند: ا یم« آنان » افرانکقطعا «افتند ی یدرم

 پس آوردند ینم مانیا یشکعناد و سر یبودند، از رو ردهک و لمس مشاھده هک آنچه
آنھا  حال گریباشد، د نیچن نیا و محسوس یدنید قتیحق یکبا  رفتار آنان هک یدرحال
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را  آن نه هک شود یم نازل یلکمو فرشتهبه وسیله  هک ص خدا مجرد بر رسول یبا وح
 خواھد بود؟ چگونه کنند، می احساس نند و نهیب یم

ْ لَوۡ ﴿  نزَِل  َ�ٓ َوقَالُوا
ُ
نَزۡ�َا َولَوۡ  َمَلٞكۖ  َعلَۡيهِ  أ

َ
 ٱ لَُّقِ�َ  َملَٗ�  أ

َ
 ﴾٨ُ�مَّ َ� يُنَظُرونَ  ۡمرُ ۡ�

 .]٨[األنعام: 
 مکفراخواندند و ح اسالم یسو را به شیخو قوم ص خدا نزول: رسول سبب

با  اشک محمد! یگفتند: ا شیقر از سران یردند اما جمعک ابالغ آنان را به أل یخدا
 ...! ھمان گفت یم سخن با مردم رسالتت شد تا درباره یم دهیگردان ھمراه یا تو فرشته

 یعنی »نشد فرودآورده یا امبر فرشتهیگفتند: چرا بر پ افرانکو «شد:  نازل هکبود 
را  ما آن هک یا گونه رد، بهکن نازل یا محمد! چرا خداوند بر تو فرشته یند: ایگو یم
و از تو  آورده مانیتو ا د تا بهیبگو ، سخن یامبر ھستیتو پ هک باره نیو او با ما درا مینیبب
شنھاد یآنھا پ هک یاوصاف ھمان : بهیعنی » میردک یم نازل یا و اگر فرشته«؟  مینک یرویپ
 گفتند و از او سخن یم و با اوسخن ردهک او را مشاھده هک یا گونه ردند، بهک
؛  میبود ساخته کرا ھال آنان دیترد ی: بیعنی »بود شده ار تمامکقطعا «دند؛ یشن یم

و  گر مجالیباز د«آوردند  ینم مانیا ، یو دنیو د فرشته آمدن فرود در ھنگام چنانچه
است: اگر  نیا یا معنی.  فرشته آن ومشاھده بعد از فرود آمدن »شدند ینم داده یمھلت

شدند.  یباختند و نابود م یم او جان دنید ھراس و ردند، از ھولک یم را مشاھده فرشته
در مورد  هک دند ـ چنانید یآنھا م یاصل صورت به را فرشتگان یگاھ هک ھم ‡ ایانب

بشرند  هک با وجود آن شانیا هکبود  لیدل نیا ـ به است شده تیروا ص رمکا رسول
 کند. می فرق یآنھا با بشر عاد یو قلب یو روح یروان یھا تیقابل استعداد و یول

ََعۡلَ�ٰهُ  َملَٗ�  َجَعۡلَ�ٰهُ  َولَوۡ ﴿  ا َعلَۡيِهم َولَلَبَۡسَنا رَُجٗ�  �َّ  .]٩[األنعام:  ﴾٩يَۡلبُِسونَ  مَّ
 یمرد صورت را به او گمان ی، ب میدیگردان یم یا را فرشته فرستاده و اگر آن«
 یا را فرشته ص رمکامبرایپ یسو به فرستاده آن : اگر ھمیعنی»  میآورد یدرم

 یاو را مردم گمان یبقراردھند،  نند و مورد خطابشک او را مشاھده هک میدیگردان یم
 شانیا یتعال حق هک یا یقیحق صورت را به توانند فرشتگان ینمھا  انسان رایز میدیگردان

ـ با  آدم یبن با اجسام مشابه اجسام لکش به هک نند، مگر بعد از آنی، بب دهیآفر را بر آن
اگر «فرمود:  س عباس ابن هک شوند چنان ـ مجسم آن یو چگال و جسامت مکترا ھمان

 دنید و توان را تابیمردند ز یم دند، قطعاید یم آن یاصل صورت را به آنھا فرشته
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 کدر دانیه: مک است شده ثابت زین ماده عالم اسیدر مق یحت». را نداشتند فرشته
ا در ی،  آن شده فیتلط را در صورت ماده تواند یبشر نم و چشم بشر محدود است حواس

»  نیانشت« هک گونه ند، ھمانیباشد، بب ییباال اریبس مکو ترا یچگال یدارا هک یحالت
 بیغ باشد، در عالم نیچن ماده در عالم ھرگاه . پس است داده حیرا توض قانون نیا

 بشر را فرشته یسو به شیخو رسولأل  ی، اگرخدا نیخواھد بود؟ بنابرا چگونه
 ختند و با او انسیگر یماز او ھا  انسان داد، قطعا یقرارم یخطاب مورد شده مشاھده

 یعی، طب وقت ، آن گرفت یرا فرا م وجودشان یاو سراپا از و وحشت گرفتند و رعب ینم
باز  یو و مشاھده فرشته با آن گفتن را از سخن امر، آنان نیازا حاصله ترس هکبود 

 مشتبه بر آنان کنند، می اشتباه نونکا ھم هک ار را بر آنچهک نهیو ھرآ« داشت یم
 هکند یگو یدرآنند و م نونکا ھم هک یتیو خلط التباس نی: ھمیعنی » میدیگردان یم
را  فرشته آنان یرا وقتیافتاد ز یم ز اتفاقین صورت در آن ، مانند ماست یبشر امبر ھمیپ

 ستین و فرشته است انسان ھم نیگفتند: ا یدند، قطعا مید یم یو یانسان صورت به
 ماند. یم یباق و آشفته مشتبه آنان بر ار ھمچنانک پس

ِينَ بِٱ فََحاَق  َ�ۡبلَِك  ّمِن بِرُُسلٖ  ُتۡهزِئَ سۡ ٱَولََقِد ﴿  ْ ِمنۡ  �َّ ا ُهمَسِخُروا ْ  مَّ  بِهِۦ َ�نُوا
 .]١٠[األنعام:  ﴾١٠َتۡهزُِءونَ �َسۡ 

روبرو  قومش انگاران دروغ بیذکبا تاینکه  را از ص رمکامبرایپ یتعال حق گاه آن
استھزا  به یامبرانیپ زیاز تو ن شیو ھمانا پ«د: یفرما یم نموده ییو دلجو تیگردد، تسل یم

 ز در معرضین نیشیپ یای، انب یروبرو ھست آنان ی: اگر تو با استھزایعنی »شدند گرفته
ر یبانگیگر ردند،ک یشخند میرا ر اما آنچه«اند  قرارداشته ییاستھزا نیچن

فرود آمد و  خودشان ردند، برک یمشخند یر بدان : آنچهیعنی »شد آنان نندگانکشخندیر
 د.یگرد شانینابود ، سبب» حق« به شانیاستھزا

ْ  قُۡل ﴿   ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱُ�مَّ  �ِض ۡ� ۡ ٱ َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا �ِ�َ ل  .]١١[األنعام:  ﴾١١ُمَكّذِ

 نندگانک بیذکت فرجام هکد یبنگر گاه د، آنینکر یس نیدر زم« ص امبریپ یا »بگو«

 بجامانده یھا رانهیو آثار و و ردهکروسفر یس نی: در زمیعنی ؟» است بوده چگونه
، بعد  است فرود آمده بر سر آنان ھایی عقوبت چه هکد ید تا بدانیرا بنگر انتانینیشیازپ

 و نادرست وهیش ز ھمچنانیاگر شما ن بودند پس مستغرق بزرگھای  نعمت در هک ازآن
 د.یشو یم کھال آنان و بسان وستهیپ آنان د، بهینک دنبال حق بیذکرا در ت آنان یپا نقش
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ا ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل لَِّمن مَّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ِۚ  �ِض� ۡ� َّ ٰ  َكَتَب  قُل ّ�ِ ۚ لرَّۡ�َ ٱ َ�ۡفِسهِ  َ�َ  إَِ�ٰ  َمَعنَُّ�مۡ َ�َجۡ  َة

ِينَ ٱ �ِيهِ�  َب َ� َر�ۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومِ  وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا
َ
 .]١٢[األنعام:  ﴾١٢يُۡؤمُِنونَ  َ�  َ�ُهمۡ  أ

 ؟ ستکی ، از آن است نیو زمھا  آسمان در آنچه« هک ص امبریپ یا » بپرس از آنان«
؟  ستکی دند: از آنیاگر پرس پس را بپرس سخن نیا : از آنانیعنی » خداست بگو: از آن
نداشتند  کیش قتیحق نیدر ا انکمشرچرا که  ـ خودتان اعتراف ، به خداست بگو: از آن

اور یب لیو دل ، حجت است أ خدا از آن نیو زمھا  آسمان هک باره نیدر ا آنان یا برایـ 
 نیو زمھا  آسمان کمال یخدا هک قتیحق نیا ردند؛ فھمک اعتراف اصل نیا به و چون

 یتعال حق یز بر آنھا دشوار نخواھد بود ولین ، قادر است عاجل یعذاب بر فرودآوردن
 شیخو د، رحمتکمؤ یا ه: با وعدهک است نیمراد ا » است ردهکرا بر خود مقرر  رحمت«

،  نیبنابرا است یرفتنیپذ تحقق ناخواه او خواه و وعده است داده وعده بندگانش را به
 هک رد چنانیپذ یرا م و انابت توبه از آنان هکند بلک ینم عذاب شتاب به را بندگانش
 تیبر حقان ادله و برپاداشتن یآسمان یتابھاک فرودآوردن، ‡  امبرانیپ فرستادن

 . بر آنھاست یو رحمت ز ازین حق
 فرمودند: هک است آمده ص خدا از رسول س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیدر حد

 و آن نوشت ریز عبارت بهھای  نام رساند، انیپا را به خلق نشیآفرأل  یخدا هک گاه آن«
».  است گرفته یشیپ بر خشمم من نھاد: ھمانا رحمت عرش یبر باال شیرا در نزد خو

 کیش چی: ھیعنی » ستین در آن کیش چیھ هکآورد  یگرد م امتینا شما را در روز قیقی«
دھد و  یمتان  مھلت متعال اما خداوند ستین آوردنتان ا در گردی امتیدر روز ق

 یسانک«اندازد  یر میتأخ به د،یھست ر آنکمن هک یتا روز تانیرا از قبرھا گردآوردنتان
ندارند،  مانیا قتیحق نیا به هک یسانک: یعنی »آورند ینم مانیاند، ا زده انیبر خود ز هک

خود  به شیخو عمل نیبا ا هکشد  خواھد روشن ، بر آنان یدر روز گردآور یزود به
 اند. ردهک خسران و خود را غرق زده انیز

ۡ ٱَما َسَ�َن ِ�  َوَ�ُۥ﴿  � ٱوَ  لِ �َّ ِميعُ ٱَوُهَو  �ََّهارِ  .]١٣[األنعام:  ﴾١٣َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
و  در شب هک ییزھایچ : ھمهیعنی » است نکو روز سا در شب آنچه اوست یو برا«

 ، مالحظه یھست یھا دهیدر پد ! با تأمل یھستند. آر یتعال حق نند، از آنکو سا روز آرام
 جمادات برند؛ چون یسرم به آرامشو  ونکس درحال وقت ا ھمهیاش یبعض هک مینک یم

اند؛ مانند  از آنھا در روز آرام یوبعض واناتیح اغلب اند؛ چون آرام ا در شبیاش یو بعض
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و  در شب ھرچه هک است نی: مراد ایقول .به و حشرات و درندگان از پرندگان یاریبس
 . است یتعال حق از آن یاپو دارد، جملگکو ت کتحر هک ھم و ھرچه است روز آرام

 افرانک هیعل حجت برپاداشتن یمعنا ، به مقام نیدر ا ونکو س تکحر ردنک عنوان
، بروجود  عالم و حدوث است عالم حدوث ی، مقتض ونکو س تکرا حریز است

 پنھان یاز و یزیو چ است آن کمال آن نندهیو آفرکند  می داللت آن یبرا یا نندهیآفر
لذا » دانا یشنوا و اوست«برد:  انیپا به گونه نیرا ا مهیرک هی، آ لیدل نیھم ، به ستین

حذر  امتید ازروز قیبا لفانک، م است نیچن ھرگاه . پس ستین ز بر او پنھانیچ چیھ
گاه ھمه به کند، می را نقد و اوضاعشان احوال هک یرا ذاتینند زک و  ناستیو ب امورآ

 سازد. آسان یرا برو خود آن أ خداکه  کسی ، جز بر است سخت ھم حساب

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ أ ُِذ َوِ�ّٗ  �َّ َّ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ فَاِطرِ  ا�  ٱوَ  لسَّ

َ
ٓ  قُۡل  ُ�ۡطَعُمۗ  َوَ�  عِمُ َوُهَو ُ�طۡ  �ِض ۡ�  إِّ�ِ

ِمۡرُت 
ُ
نۡ  أ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡسلََمۖ  َمنۡ  أ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  أ  .]١٤[األنعام:  ﴾١٤ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 ؟» رمیگ خود یـ را ول نیو زمھا  آسمان خدا ـ فاطرراز یا غیآ« ص امبریپ یا »بگو«
 هک است نقل ؟ است دهیو آفر ردهک اختراع عدم تمکآنھا را از  هک اوست هک یدر حال

مأمور  ص حضرت آن ردند پسک دعوت بتان پرستش را به ص خدا رسول انکمشر
خوراند و خود  یم یروز ھمگان به هک و اوست«ند یبگو آنان را به سخن نیا هکشدند 

خود از که  حالی دھد در یم کو خورا رزق مردم به یتعال : حقیعنی »خورد ینم یروز
جز  ییروین چیھ هک ییاز آنجا پس از استین یند بک اطعامشکه  کسی و کخوردوخورا

 گرفته پرستش به هکرا  نیا یستگیشا دھد لذا ینم یند و روزیآفر ینم سبحان یخدا
ار کرا ان أ رخدایغ یو سرور تیوال هک امبر! بعد ازآنیپ ی! ا یز ندارد. آریشود، ن

 شده داده فرمان من و به باشم مسلمان نینخست هک مأمورم بگو: من« آنان ، به ینک یم
و  طاعت به هک خود باشم از قوم یسک نیاول تا مأمورم » نباش انکھرگز از مشر هک

 فرمان میتسل دربست هک باشم امت نیاز ا سک نینھد و اول یم گردن یتعال د حقیتوح
در  شیخو امت از ھمه ص خدا را رسولیبود ز نیچن ھم یراست . به استأل  یخدا

 جلو بودند. اسالم

ٓ  قُۡل ﴿ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 .]١٥[األنعام:  ﴾١٥َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

 ای،  یو ریغ با پرستش » نمک یاگر پروردگار خود را نافرمان« ص امبریپ یا »بگو«
،  است امتیھمانا روز ق هک»  ترسم یم روز بزرگ از عذاب نهیھرآ« یو یا نھیامر  مخالفت
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قرار  و عذاب محاسبه موردشان  اعمال در برابر و نافرمانان شانکگردن هک گاه آن
 گرداند. شیخو رحمت او را شامل أ خداوند هک سک رند ـ جز آنیگ یم

ن يُۡ�َ ﴿ ۥۚ  َ�َقدۡ  يَۡوَم�ِذٖ  َ�ۡنهُ  ۡف مَّ ۡ ٱ َفۡوزُ لۡ ٱَوَ�ٰلَِك  رَِ�َُه  .]١٦[األنعام:  ﴾١٦ُمبِ�ُ ل
در  یاز و عذاب هک یسک: ھریعنی »شود برگردانده یاز و عذابکه  کسی روز، آن«
 رحمت نا او از اھلیقی: یعنی » آورده قطعا خدا بر او رحمت«شود  بازداشته امتیروز ق
فوز  ھمان نیا و«وارد خواھد شد  بھشت به یزود و به است نجات از اھل یعنی،  یعظم

 لذا مسلم است انیز شدن یسود و منتف آوردن دست از به فوز: عبارت»  ار استکآش
 . است یارکآش و املک ی، فوز و رستگار امتیدر روز ق نجات هک است

ُ ٱ َسۡسَك �ن َ�مۡ ﴿ ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ ۡ�ٖ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن إِ�َّ ُهَوۖ  َ�ُ
ٰ  َ�ُهوَ  ِ�َ َ�َ  ِّ�ُ 

ءٖ   .]١٧[األنعام:  ﴾١٧قَِديرٞ  َ�ۡ
 یبال ای یماریفقر، ب چون یو بال و ضرر یو سخت »برساند یانیتو ز و اگر خداوند به«

او قادر  جز یسک: یعنی » ستین آن نندهک جز او برطرف یسک«ند ک را بر تو نازل یگرید
 چون» توبرساند به یریو اگر خ« ستیشود، ن یم تو نازل بر هک یانیز آن برداشتن به

ز یچ او بر ھمه پس«ھا  نعمت از آن ریا غی،  یو سالمت تیا عافی،  و رفاه و نعمت شیگشا
 آمده فیشر ثی. در حد است ریشر و خ ، رساندن یو ییتوانا نیا و از جمله » تواناست

ملا  وال معطي عطيتأملا  ال مانع ا�«ردند: ک یدعا م نیچن ص خدا رسول هک است
 و آنچه ستین یا بازدارنده چیھ تو را یا! عطایبارخدا« .»اجلد اجلد منكا ذ وال ينفع منعت

در  یو ثروت جالل صاحب چیھ و ثروت گاهیوجا ستین یا بخشنده چی، ھ یدار تو بازش هکرا 

رساند،  یسود م یو به هک آنچه هکبل »رساند ینم یسود از جانبت یو به ا، در آخرتیدن
 . و بس است صالح و عمل مانیا

 آوردن فرود و فرشته را در مورد فرستادن افرانکشنھاد یپأل  یخدا هک بعد از آن
 هک ساخت رد و روشنک انیباشد، ب رسالت قیبر تصد دال هک از آسمانھای  نام

و  شفک به اقیاشت از سر ، نه است آنان یاز عناد و استھزا ی، ناش شنھاداتیپ گونه نیا
چھار  انکمشر به هک دھد یدستور م امبرشیپ به اتیآ نیدر ا کنی، ا قتیحق افتیدر

از ھرکس  پس است افرانک درد یچھار دستور، دارو نیا ار بستنک د و بهیرا بگو سخن
 د برود:یبا هک است نیھم آورد، راه مانیبخواھد ا هکفر ک اھل

 . نندگانک بیذکار تک از فرجام گرفتن و عبرت نیروسفر در زمیس -۱
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بر  یو آثار رحمت دنیو د یتعال حق جانبه ھمه ییو فرمانروا تکیمال شناخت -۲
 ز.یچ ھمه

 . یتعال حق نشیدر آفر نگرش -۳
 .أ  خدا از عذاب یو نگران ترس اعالن -۴

ِۦۚ  َق فَوۡ  َقاهِرُ لۡ ٱَوُهَو ﴿  .]١٨[األنعام:  ﴾١٨بِ�ُ �َۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱَوُهَو  ِعَبادِه
 یگردنھا هک »خود بر بندگان«و برتر  رهیو چ : غالبیعنی »قاھر و اوست«
 نگونسار ذلت به یو شگاهیدر پ جباران یو سرھا فرو افتاده یدربرابر و شانکگردن
 ستین » قدرت«در  هک است یدیمز یمعنا» قھر«شود؛ در  یم . خاطر نشان است شده
در  » مکیح و اوست« است شیمراد و مقصود خو به دنیاز رس گرانید بازداشتن و آن
 . یو از بندگان سزاوار قھر است هک سک آن به « آگاه«مراد خود  یاجرا

يُّ  قُۡل ﴿
َ
ءٍ  أ ۡ�َ  ُ�َ�ۡ

َ
ۖ  أ ۖ ٱ قُلِ  َشَ�َٰدٗة ُ وِ�َ  َو�َۡيَنُ�مۚۡ  بَيِۡ�  َشهِيُدۢ  �َّ

ُ
 ُقۡرَءانُ لۡ ٱ َ�َٰذا إَِ�َّ  َوأ

نِذَرُ�م بِهِ 
ُ
�ِنَُّ�مۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦِ�

َ
نَّ  لَتَۡشَهُدونَ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  �َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ َءالَِهًة أ ۡشَهدُۚ  �َّ

َ
 إِ�ََّما قُۡل  أ

ا بَرِٓيءٞ  �نَِّ�  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  وَ هُ   .]١٩[األنعام:  ﴾١٩�ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ

در  گواه نیدامک: یعنی » شھادت در باب برتر است یسک چه« ص امبریپ یا »بگو«
 پس » است و شما گواه من انیم هکبگو: خدا، «است:  نیا ؟ پاسخ خود برتر است یگواھ
 یاو در گواھ باشد، قطعا گواه آنان انیو م ص امبر خودیپ انیم سبحان یخدا یوقت

ُ ٱقُِل ﴿در  سؤال : جوابیقول . به ، برتر است شیخو رسول یبرا شود،  یم تمام ﴾�َّ

 بَيِۡ�  َشِهيُدۢ ﴿بعد ازآن:  ، جمله صورت نی. درا دادن یدر گواھ : خدا برتر استیعنی
و « است گواه شما انیو م من انی: او میعنی.  است یگرید مستقل جمله ﴾َوَ�ۡيَنُ�مۡ 

او  به قرآن هکز یرا ن یسکو  دھم میب تا شما را با آن است شده یوح من به قرآن نیا
را  یمعن نی، ا عزوجل یخدا یگواھ انیاز ببعد  عبارت نیا آوردن » دھم میرسد، ب یم
 یبرا یتعال حق یازگواھ ی، بخش ص امبریبر پ قرآن آوردن فرود هکرساند  یم
ـ  مردم تا شما و تمام است شده یوح بر من جھت بدان : قرآنیعنیباشد.  یم امبرشیپ

 حال در هک آنان ، چه مختلفشان و اقشار و اصناف ملل ـ را با ھمه و جن از انس اعم
وجود خواھند آمد،  ـ به امتیـ تاروز ق ندهیآھای  زمان در هک آنان حاضر موجودند و چه

 هک آنان ، چه است جن بشر و ھمه ر ھمهی، فراگ قرآن امکرا احیز و ھشدار دھم میب با آن
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 شرط آن ند، بهیآ یا می وجود آمده بعدا به هک آنان اند و چه بوده موجود در عصر رسالت
ز ین ص امبریطور، پ نیرا بشنوند. ھم قرآن نیبرسد و ا آنان به اسالم دعوت هک
 دعوت خود به ییگو پاسخ یاز چگونگ یالھ یلقا در ھنگام را آنانیز آنھاست دھنده میب
اند، مورد  داده ا انجامیدر دن هک یو از اعمال شده ابالغ امبرشیپ لهیوس به هک أ للها

فرمودند:  فیشر ثیدر حد ص رمکا رسول هک چنانرند یگ یقرار م بازخواست و سؤال
خدا  تابک از یا هیآھرکس  راید زینک د و ابالغیبرسان )را یو امیپ(أل  یخدا یازسو«
 ». است دهیاو رس خداوند به فرمان قتیاو برسد، در حق به

 !ص امبریپ یا »وجود دارند؟ بگو للهبا ا یگرید انیخدا هکد یدھ یم ا شما شھادتیآ«
 نیتر باطل از شھادت نیرا ایز » دھم ینم یشھادت نیچن من«د یدھ اگر شما شھادت

شما  از آنچه د، منیترد یو ب است گانهی یاو معبود هک ستین نیبگو: جز ا« ھاست باطل
د، یدھ یقرار م شیخو انیآنھا را خدا هک ی: از بتانیعنی » زارمید، بیدھ یاو قرار م یکشر

خداوند  یگانگی فقط به من رایز نارمکزار و بری، ب عزوجل یخدا به آوردنتان کا از شری
 . دھم یم یگواھ متعال

 . است فرض بر مسلمانان اسالم غیتبل هک است بر آن لیدل مهیرک هیآ

ِينَ ٱ﴿ ۡ�َنآَءُهُمۘ  رِفُونَ َكَما َ�عۡ  رِفُونَُهۥَ�عۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َ�ُٰهمُ َءاَ�يۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ � وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا

َ
 أ

 .]٢٠[األنعام:  ﴾٢٠يُۡؤِمُنونَ  َ�  َ�ُهمۡ 
 »شناسند یم او را« لیو انج تورات چون » میا داده یآسمان تابک آنان به هک یسانک«

 در و اوصاف لیشما نیرا ایشناسند ز یم و اوصافش لیرا با شما ص خدا : رسولیعنی
 ھمچون یسکو  »شناسند یرامشان  فرزندان هک گونه ھمان« است شده انیبھایشان  کتاب

را  ص ه: ما محمدکخود  سخن نیدر ا تابک اھل شناسد پس ی، او را نم پدر و مادر انسان
 به ص خدا رسول بعد از ھجرت هک است شده تیند. روای، دروغگو میشناس ینم
 امبر خاتمیشما پ هکرا ـ  هیآ نیاأل  یگفت: خدا سالم بن للهعبدا به س ، عمر نهیمد

شما از  شناخت هکبگو  من لذا به فرموده د ـ نازلیشناس یم فرزندانتان ھمچونرا  یو
شما  انیاو را در م چون هکأ  خدا گفت: سوگند به سالم بن للهعبدا ؟ است چگونه شانیا

 را ص د ـ محمدیترد ـ بدون من ی، حت شناسم یرا م فرزندم هک شناختمش ، چنان دمید
بر  هک یسانک«. !»اند... ردهک چه زنان هک دانم ینم را منیز شناسم یز بھتر میازفرزندم ن

 وتمام تابک از اھل ـ اعم رسالت رانکو من و ملحدان انکاز مشر »اند زده انیخود ز
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 شناخت ازعدم یناش ص امبریپ از رسالت ارشانک: انیعنی »آورند ینم مانیا آنان«فار ک
 انیخود ز به آن سبب به هک یتمرد، عناد و  است از عناد و تمردشان یناش هکبل ستین

 اند. ردهکوارد 

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِ ٱَ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ وۡ  �َّ

َ
َب  َكِذبًا أ  لِحُ َ� ُ�فۡ  ۥإِنَّهُ  َ�ٰتِهِۦٓۚ � َكذَّ

ٰلُِمونَ ٱ  .]٢١[األنعام:  ﴾٢١ل�َّ
از  ارترکستم سک چی: ھیعنی » بسته خدا دروغ بر هک سک ارتر از آنکستم ستکیو «

ا ی لیا انجی در تورات یزیچ بودن یو مدع بسته دروغ أ بر خدا هک ستین سک آن
 قرآن اتیآ ایار، کو آش روشن : معجزاتیعنی »او را اتیا آی« ستیدر آنھا ن هک شده قرآن

 را با دروغأل  یبر خدا بستن ، دروغ بیذکت نیو با ا » ردهک بیذکت«او را  میعظ
 دهیجا گردانیک، ص امبریپ و قرآن به مانیا و وجوب لزومدر مورد  یو فرمان انگاشتن

و  »شوند یرستگار نم ارانکستم دیترد یب« ذبکم و ھم شده اذبک ، ھم بیترت نیا و به
و  حق نید انگاشتن دروغ یعنیـ  باطل زیدو چ هک یشوند؛ درحال یرستگار م چگونه
 اند؟. ردهک جایک ـ را باھم أ بر خداوند بستن دروغ

ۡ�َ �َ  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿
َ
ِيَن أ ْ ُقوُل لِ�َّ ۡ�نَ  ُ�ٓوا

َ
َ�ٓؤُُ�مُ  � ِينَ ٱ ُ�َ  ُكنُتمۡ  �َّ

 .]٢٢[األنعام:  ﴾٢٢تَزُۡ�ُمونَ 
: از یعنی » مینک یرا حشرم آنان ھمه هک یروز«از  آنان به نک یادآوریمحمد!  یا »و«
گرد  جا در آنیک را ھمه باطل شدگان پرستشو  پرستندگانأل  یخدا هک،  امتیروز ق

 هکشما  انیکشر« خیتوب یاز رو » مییگو یم اند، آورده کشر هک یسانک به گاه آن«آورد  یم
در  هکشما  یپندار انیند خدایجاک: یعنی ؟»ندیجاک د،یپنداشت یخدا م یکآنھا را شر

از  یشوند ول یاحضار م انشانیا خدایرسانند؟  ینم یسود چیشما ھ به یحال نیچن
 وجودشان د، وجود آنھا ھمانند عدمیآ یبر نم از آنان یمنفعت وجه چیھ به هک ییآنجا

 قتی! درحق یآر کند. می خیرا توب آنان خطاب نیبا ا سبحان ی، خدا نیبنابرا است
را  یباطل ناروا معبودان به هکاند  آنھا بوده هکبل وجود نداشتهأل  یخدا یبرا یکیشر

 دند.ینام یو یاکدادند، شر یقرار م با او مورد پرستش ا ھمراهی گانهی یبجز خدا هک

ٓ  فِۡتنَُتُهمۡ  تَُ�ن ُ�مَّ لَمۡ ﴿ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ َوٱ قَالُوا  .]٢٣[األنعام:  ﴾٢٣�ِ�َ َرّ�َِنا َما ُكنَّا ُمۡ�ِ  �َّ

 ما هکـ  ـ پروردگارمان للها به ند: قسمیگو یم هک ستین نیجز ا آنان فتنه گاه آن«
 یگرید زی، چ کاز شر جستن یزاریار و بکآنھا جز ان : جوابیعنی» میا نبوده کمشر
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 هک اند ردهکر کذ ، چند وجه هیآ نیدر ا»  فتنه« یمعنا انیدر ب . مفسران ستین
ردند و ک افتخار آن به هک فرشانک و فرجام : عاقبتیعنی.  است»  عاقبت« آن نیتر یقو

در  گر وجوهید . از ستین کاز شر جستن یزاریبار و کجز ان یزیدند، چیجنگ بر سر آن
عطاء ».  آنان حجت یعنی،  آنان فتنه«است:  س عباس نظر ابن نی، ا» فتنه« یمعنا

 ». آنان یعذرخواھ یعنی،  آنان فتنه«د: یگو یم

ْ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿ ٰٓ  َكَذبُوا نُفِسِهمۚۡ  َ�َ
َ
ا َ�ۡنُهم َوَضلَّ  أ ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا  .]٢٤[األنعام:  ﴾٢٤َ�ۡفَ�ُ

و « داد یا رویدر دن از آنان هک کیار شرکبا ان »بستند بر خود دروغ بنگر، چگونه«
 نیا و نابود شد و بر باد رفت شانی: افترایعنی » گشت گم ردند از آنانک یافترا م آنچه

و  گشت و باطل یمتالش کنند، می یکنزد أ خدا آنھا را به انیکشر هک شان اوهیپندار 
 نی، ا جهینت افتاد و در ییردند، جداک یم پرستش أ للهبجز ا هک ییزھایآنھا و چ انیم

 نند.ک برآورده آنان یرا برا یازین چینتوانستند ھ باطل معبودان

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ ٰ  وََجَعۡلَنا إَِ�َۡكۖ  �َۡسَتِمعُ  مَّ ِ�نَّةً  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
 َوۡقٗر�ۚ  َءاَذانِِهمۡ  َوِ�ٓ  َ�ۡفَقُهوهُ  أ

ْ  �ن ْ  �َّ  َءايَةٖ  ُ�َّ  يََرۡوا ۖ  يُۡؤِمُنوا ٰٓ  بَِها ِينَ ٱ َ�ُقوُل  يَُ�ِٰدلُونََك  َجآُءوكَ  إَِذا َح�َّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ  إِنۡ  ا
 ٓ ٓ  َ�َٰذا َ�ِٰط�ُ  إِ�َّ

َ
 ٱ أ

َ
لِ�َ ۡ�  .]٢٥[األنعام:  ﴾٢٥وَّ

 سرانو  اند: ابوجھل گفته مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب گرانیو د س عباس ابن
گاه یگرید از آنھا از حال یکی هک آن یو ب مردم دهیدور از د شبانگاه شیقر  باشد، به آ

 هکھستند  یسانک« انک: از مشریعنی » و از آنان«شد:  نازل سپردند پس یم گوش قرآن
 تا آن میا ھا افگنده پرده شانیما بردلھا یول« یخوان یم قرآن هک گاه آن »دھند یم تو گوش به

 دوست ، چون میا دهیشک ییھا پردهھایشان  دل قطعا ما بر هک ی: درحالیعنی »نفھمندرا 
 دنی: از شنیعنی » میا نھاده یا ینیسنگھایشان  گوش و در«نند ک کرا در آنھا قرآن هک میندار

 »نندک یم ند، با تو مجادلهینزد تو آ چون افرانک هکبدانجا  تا« میا ساخته شانیناشنوا قرآن
 هکبل ردهکتفا نکا اوردنین مانیا صرف به هکاند  دهیبدانجا رس فر وعنادشانک: آنھا در یعنی

 نی: ایعنی » ستین انینیشیپ یھا جز افسانه نیند: ایگو یم«ند و یآ ینزد تو م نانک جدال
ھایشان  کتاب را در آن انینیشیپ هک یا هیپا یب یھا و افسانهھا  داستان جز از جنس ، قرآن

و ھا  داستان نیرا از ا قرآن ص محمد حضرت هک! آنھا پنداشتند  ی. آر ستیاند، ن نوشته
 . ستید نیحم ز ویعز یخدا جز فروفرستاده قرآن هک یدرحال است اخبار برگرفته
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ٓ  ُ�ۡهلُِكونَ  �ن َ�نُۡهۖ  ۡونَ  َٔ َو�َۡ�  َ�نۡهُ  َ�نَۡهۡونَ  َوُهمۡ ﴿ نفُ  إِ�َّ
َ
 ﴾٢٦�َۡشُعُرونَ  َوَما َسُهمۡ أ

 .]٢٦[األنعام: 
 انک: مشریعنی »شوند یز از او دور میدارند و خود ن یرا از او باز م مردم و آنان«

 ص حضرت خود از آن دارند و ھم یبازم ص ا محمدی،  قرآن به مانیرا از ا مردم ھم
 نیدارند اما درع یباز م ص حضرت آن به رساندن بیرا از آس ا: مردمیشوند.  یدور م
نزول:  سبب انیدرب یتینند. بنابر روایگز یم یدور ص خدا ز از رسولی، خود ن حال

فار را از ک هک یحال را او در ھمانیشد ز نازل ص امبریپ یعمو ابوطالب درباره هیآ نیا
در مورد  ص امبریپ دعوت ز از اجابتی، خود ن داشت یبازم ص امبریپ آزاردادن

 : آنچهیعنی »دانند ینم یمگر خود را ولنند ک ینم کو ھال«رد. ک یم یدور اسالم رشیپذ
 ینابود زند، سبب یسر م از آنان حق دعوت از اجابت شدن و دور مردم از بازداشتن

قرار  یو و خشم یالھ عذاب ار، خود را در معرضک نیرا با ایشود ز یم خود آنان
 آورند. یم شیبر سر خو ییبال چه هکدانند  یدھند اما نم یم

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ْ َ�ٰلَيۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  ُوقُِفوا َب  َوَ�  نَُردُّ  تََناَ�َقالُوا  َونَُ�ونَ  َرّ�َِنا َ�ِٰت � نَُ�ّذِ
ۡ ٱ ِمنَ   .]٢٧[األنعام:  ﴾٢٧ُمۡؤمِنِ�َ ل

و  کھولنا د منظرهیترد یب » ینیشوند، بب یم عرضه بر آتش هک یرا ھنگام و اگر آنان«
 نگاه (صراط) بر فراز جھنم بر پلکه  حالی در راید زید یرا خواھ کیدھشتنا حالت
 !» میشو دهیبازگردان اشک یند: ایگو یم«نند؛ ک یم را مشاھده شوند و آتش یم داشته

و  » میشو مؤمنان و از میندھ نسبت دروغ را به شیپروردگار خو اتیآ گاه آن«ا یدن یسو به
 هک ھاتیھ یولکنند  می ییآرزو نی! چن ی. آر میینما ز خود را جبرانیانگ عبرت گذشته

 شود. برآورده شانیآرزو نیا

ا لَُهم بََدا بَۡل ﴿ ْ  مَّ ۖ  ِمن ُ�ُۡفونَ  َ�نُوا ْ  َولَوۡ  َ�ۡبُل وا ْ  ُردُّ ْ  لَِما لََعاُدوا  ��َُّهمۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا
 .]٢٨[األنعام:  ﴾٢٨لََ�ِٰذبُونَ 

 چون :یعنی » است شدهار کآش داشتند، بر آنان یم نھان نیاز ا شیرا پ آنچه هک؛ بل نه«
نابود  شانکشر سبب حتما به هکار شد و دانستند کآش برآنان ارشانکناب د و اعمالیعقا

ا: یآوردند.  یرو نیدروغ یھا آرزوھا و وعده ، به یو درماندگ صالیاست یشوند، از رو یم
و در  ردهک را پنھان داشتند اما آن ص محمد ییراستگو ا بهیدر دن هک یباور قتیحق

فر و کا: یار شد. کآش در آخرت ردند، بر آنانک یم بیذکرا ت شانیخود ا و مجامع محافل
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خدا ـ پروردگار ما ـ سوگند  ردند: (بهک یم پنھان سخن نیبا ا را درآخرت آن هک شان کشر
 ، بر آنان شانیاعضا و اندامھا دادن یبا گواھ ، در آخرت»۲۳ انعام/« ) مینبود کمشر ما هک

 یسو به »بشوند ھم و اگر بازگردانده«دارد.  یریتفس وجه سه مهیرک هیآ ار شد. پسکآش
 »بودند شده ینھ از آن آنچه« دادن انجام » گردند به یقطعا برم«ردند ک آرزو هکطور  ا، آنیدن

 یالھ اتیرا از آ د آنچهید سیابل هک گونه ھمان ، است کآنھا شر در رأس هک ییاز امور ناروا
 نیدر ا »ندیدروغگو و قطعا آنان« تمرد برداشت د و سر بهیورز عناد بازھم ید ولید

 را فقط به سخن نیا هکگردند بل یم ا از مؤمنانیدن به بازگشت در صورت هک شان وعده
 ند.یگو یاند، م درافتاده آن در هک یا هکاز مھل نجات زهیانگ

 گاه آن ، میآشنا شو ارشانکناب منش نینابھنجار و ا عتیطب نیبا ا ی! وقت یآر
 اند. دهیگرد در دوزخ یچرا سزاوار جاودانگ هک میابی یدرم

ْ َوقَالُوٓ ﴿ �ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  ا  .]٢٩[األنعام:  ﴾٢٩بَِمۡبُعو�ِ�َ  نُ َوَما َ�ۡ  َيا�ُّ
 یرا برا توانمان لذا ما ھمه » ستیما ن یجھان نیا یزندگ نیجز ھم یاتیو گفتند: ح«

 یبرا و ھرگز میگذار یم هی، ما در آن یشھوان یبردار ا و بھرهیدن یزندگان نیا یساماندھ
.  بعد از مرگ » میستین یختنیو ما برانگ«وجود ندارد  را آخرتیز مینک ینم یارک آخرت

 .!! بزرگ است یجھالت چه نی! ا وه

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ٰ  ُوقُِفوا لَۡيَس  قَاَل  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ
َ
� �َۡ بِٱ َ�َٰذا � ۚ  ّقِ ْ بََ�ٰ َوَرّ�َِنا ْ  قَاَل  قَالُوا  فَُذوقُوا

 .]٣٠[األنعام:  ﴾٣٠تَۡ�ُفُرونَ  بَِما ُكنُتمۡ  َعَذاَب لۡ ٱ
 یبرا »شوند یم بازداشته شیدرحضور پروردگار خو هک گاه آن ینیو اگر بب«

،  یا ردهک ز را مشاھدهیانگ و دھشت کھولنا یا ، منظره بزرگ یارکنا یقی،  تابکو حساب
 هک یزیرستاخ نیا ای: آیعنی ؟» ستین حق نیا اید: آیگو یم آنان خدا به« هک حال در آن

د، یردک یار مکرا ان شما آن هک یفرکی نیا ایندارد؟ و آ قتید، حقیبود ر آنکشما من
!  ی. آر است حق نیا هک » پروردگارمان ند: چرا، سوگند بهیگو یم«؟  ستین حاضر و آماده

د کرا با سوگند، مؤ اعترافشان نیو اکنند  می بودند، اعتراف ر آنکمن آنچه آنھا به
را  عذاب نید، ایدیورز یفر مک هک آن سبب به پس« یتعال حق »دیگو یم«سازند  یم

 د.یابیرا در فرتانکی کنیا ، حق به فرتانک سبب : بهیعنی »دیبچش

ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ َّ�  ٓ ْ بِلَِقا بُوا ِۖ ٱ ءِ َكذَّ َّ�  ٰٓ اَعةُ ٱ َجآَءۡ�ُهمُ  إِذَا َح�َّ ْ  تَةٗ َ�غۡ  لسَّ َ�نَا قَالُوا ٰ  َ�َٰحۡ�َ َ�َ 
ۡوَزارَُهمۡ  َ�ِۡملُونَ  وَُهمۡ  �ِيَها نَارَّۡط فَ  َما

َ
ٰ  أ َ�  ُظُهورِهِمۚۡ  َ�َ

َ
 .]٣١[األنعام:  ﴾٣١يَزُِرونَ  َما َسآءَ  �
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 شان تکذیب مراد، »ار شدندکانیانگاشتند ز را دروغ یالھ یلقا هک یسانک،  قتیدر حق«
 یند: ایگو یم دررسد، بر آنان بناگاه امتیق هک گاه تا آن« است فر آخرتکیز و یرستاخ به
و  ید، وایریفراگ را ھا! ما غیدر ی: ایعنی»  میردک یوتاھک آن درباره بر ما، بر آنچه غیدر

بھا  بدان هک!  امتیق در باب ار مانیو قصور بس برما و بر غفلت و حسرت صد افسوس
: یعنی »را شیخو یبارھا و آنان«!  میردکن قیرا تصد و آن مینشد قائل تیو اھم مینداد

 شده رشانیبانگیگر گناھان چون هک یمعن نیا به »دارند یبر م«را  شیخو بار گناھان
 آگاه« آنھاست بر پشت گناھان نیا ییاند، گو گرانبار شده آن دنیشک دوش ، از بر است

: آنھا یعنیشند! ک یم بر دوش آنچه است زشت و چه »دارند یبرم آنچه بد است د؛ چهیشو
 شوند. عذاب آن سبب تا به است شان پشت بر گناھانشان هکشوند  یحشر م یحال در

�ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱَوَما ﴿ ُّ� ٓ ۖ  إِ�َّ لَعِٞب  َيا ارُ  َولَۡهوٞ ِينَ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱ َولَ�َّ فََ�  َ�تَُّقونَۚ  ّلِ�َّ
َ
 ﴾٣٢َ�ۡعقِلُونَ  أ

 .]٣٢[األنعام: 
 است فارک سخن نیا بیذک، ت هیمراد آ » ستین یو سرگرم یا جز بازیدن یو زندگان«

د یبا هک یا یقیحق اتیح هکد بداند ی. لذا بشر با ستیا نیدن یزندگان نیجز ا یاتیه: حک
 است یناگسستن و ی، دائم آخرت اتیرا حیز است آخرت اتیرد، ھمانا حکار ک آن یبرا

بھتر « یومعاص کاز شر »نندک یم یزگاریپرھ هک یسانک یبرا آخرت یو قطعا سرا«

 یو سرگرم ی؛ باز ھست ھرچه انیمتق جز اعمال هک است بر آن لیدل عبارت نیا » است
 ارزش یب ا بهید؟ و آیآور مانیا د تاینک ینم شهیو اند ؟»دیابی یا درنمیآ« است یھودگیو ب

د؟ ینک عمل آخرت ید تا برایشیاند ینم چیھ آخرت یزندگ به ا نسبتیدن یزندگ بودن
 اتیح هکبل ستین یویعمر دن وتاهک مقطع نیا ؛ محدود به اتیح هکد یشیندید بیآخر با

 یدر ژرفا یو از نظر عمق آفاق در عمق یعرض ، از نظر زمان در عمق یاز نظر طول
 . است متنوع خود ھم قتیو از نظر حق افتهی امتداد یتعال یبار رانک یب عوالم

ِيٱ ُزنَُك َ�َحۡ  إِنَُّهۥ َ�ۡعلَمُ  قَدۡ ﴿ بُونََك  َ�  فَإِ�َُّهمۡ  َ�ُقولُوَنۖ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  يَُ�ّذِ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت �  .]٣٣[األنعام:  ﴾٣٣َحُدونَ َ�ۡ  �َّ

 نیاندوھگ : پسیعنی »ندک یم نیند تو را اندوھگیگو یم آنان آنچه هک میدان یھمانا م«
 ییدروغگو تو نسبت شخص : بهیعنی »نندک ینم بیذکتو را ت آنان واقع در« هک نباش

 آنچه آنھا به بیذکت یتو معترفند ول شخص و صداقت ییراستگو به را آنانیدھند ز ینم
 ارانکستم یول«فرمود:  جھت نیگردد، از ا ی، برم یا آورده ھمراه به یالھ امیاز پ هک
 بیذکرا ت یو تابکو  یالھ اتیآ قتی: آنھا درحقیعنی »نندک یار مکرا ان للها اتیآ
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گفت:  ص رمکا رسول به است: ابوجھل آمده نزول سبب انیب در هک چنان کنند. می
 ، دروغ یا با خود آورده هکرا آنچه یول میشناس یتو را دروغگو نم ما شخص هک بدان

او  دانم یم من هکخدا سوگند  گفت:... به هک است آمده یگرید تی. در روا میدان یم
 ؟! میحاال باش هک میا بوده»  عبد مناف« فهیرو طایپ وقت ما چه یول امبر استیپ

بَۡت  َولََقدۡ ﴿ ْ  َ�ۡبلَِك  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذِ وا ٰ  فََصَ�ُ ْ  َما َ�َ بُوا ْ  ُكّذِ وُذوا
ُ
ٰٓ  َوأ تَٮُٰهمۡ  َح�َّ

َ
�  ۚ نَا  َوَ�  نَۡ�ُ

َل  ِۚ ٱ لَِ�َِ�ِٰت  ُمَبّدِ َبإِيْ  ِمن َجآَءكَ  َولََقدۡ  �َّ ۡ ٱ �َّ  .]٣٤[األنعام:  ﴾٣٤ُمۡرَسلِ�َ ل
 به هک یا یبشر نفس عتیطب پس »شدند بیذکز تیاز تو ن شیپ یامبرانیپ نهیو ھرآ«

 بر آنچه« امبرانیپ آن » یول« است بوده گونه نیا ی، در ھر عصر و زمان شده فر آلودهک
 یھا وعده ید و برایرس آنان ما به یاریردند تا کدند صبر ید هک یشدند و بر آزار بیذکت
از  ییدلجو ، هیآ نیا » ستین یا ر دھندهییتغ چیھ« امبرانشیپ به دادن یاریدر  »للها

بر آزارھا و  ما! یگرام رسول ی: ایعنی.  است شانیا بخش یو تسل ص خدا رسول
بر  آنان هک چنان نخور اندوهو  نکاز خود اقتدا شیپ امبرانیپ و به با باشکیارھا شکان

 به هک برسد چنان زیتو ن ما به و نصرت یروزیردند تا پک شهیارھا صبر پکآزارھا و ان
را أل  یخدا سپاس ـ و یھست روز و غالبیپ انگاران نا بر دروغیقید و تو یرس شانیا
اخبار از  ی: بعضیعنی » است دهیتو رس به امبرانیو ھمانا از اخبار پ«شد  ھم نیچن هک
أل  یخدا چگونهاینکه  و شان مؤمن و ھمراھان شانیا دادن نجات تیفکیو  امبرانیپ
 روشن لیاخبار، خود دل نیا پس است دهیرس تو د، بهیگردان کرا ھال نندگانک بیذکت

 . میگردان یم روزیما تو را پ سرانجام هک است آن

ن تَبۡ  َتَطۡعَت سۡ ٱ فَإِنِ  إِۡعَراُضُهمۡ  َك �ن َ�َن َكُ�َ َعلَيۡ ﴿
َ
 ٱ ِ�  َ�َفٗقا َتِ�َ أ

َ
وۡ  �ِض ۡ�

َ
 ِ�  ُسلَّٗما أ

ٓ ٱ َما   ءِ لسَّ
ۡ
ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  يَةٖ� � �َِيُهمَ�َتأ ۡ ٱ َ�َ  َ�ََمَعُهمۡ  �َّ  ﴾٣٥َ�ِٰهلِ�َ لۡ ٱفََ� تَُ�وَ�نَّ مَِن  ُهَدىٰۚ ل

 .]٣٥[األنعام: 

از  ص خدا رسول قوم یگردانیرو!  یآر »دیآ یم بر تو گران آنان یگردانیو اگر رو«
 آن بر انگاشته ار بزرگیرا بس آمد و آن یم گران سخت شانیبر ا حق دعوت اجابت
 هک ساخت روشن ص حضرت آن به سبحان یخدا شدند پس یم نیاندوھگ سخت

 ، بدان است یدادن یرو ناخواه نند، خواهیب یم حق فار از دعوتک یگردانیاز رو آنچه
او  هک از آن قبلشان  حال لذا اصالح است گرفته او سبقت علمار در ک نیا هک جھت
بر تو  آنان یگردانی! اگر رو ی.آر است خارج ص حضرت آن دھد، از توان اذن بدان
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 نشانه آنان یبرا نقب تا از آن » ییبجو نیدر زم ینقب هک یتوان یاگر م پس«د؛ یآ یم گران
 نیچن » یاوریب یا معجزه آنان یتا برا« ییبجو » درآسمان یا نردبانی« یاوریب یا و معجزه

 نیدر ا سبحان ی! خدا ینار بگذار. آرکرا  و اندوه حزن پس ردک ینتوان نیچن ی! ول نک
را یز است داده قرار یروشن متکنداد، ح یدائم یحس معجزه ص امبرشیپ به هکامر 

 ناچار سازد، آوردن مانیا فار را بهک آنبه وسیله  هکداد  یم یا معجزه امبرشیپ اگر اوبه
و  یمعن چی، ھ است بندگان بر ابتال و امتحان مدار آن هک»  فیلکت« ی، برا صورت در آن

، قطعا  خواست یم و اگر خدا«فرمود:  هک است لیدل نیھم ماند، به ینم یباق یتیموضوع
 هکبل ار را نخواستک نیاو ا یول راهکاجبار و ا وهیش به »آورد یگرد م تیرا بر ھدا آنان

از  پس« بالغه متکح خداست ـ و از آن وا گذاشت خود آنان انتخاب را به موضوع
ـ  آنان بر اعراض اندوھت یو سخت فارک اجابت به اقتیاشت را شدتیز » نباش جاھالن

و تو  است جھل رد اھلکارکدھد ـ از  اذن مانشانیا به خداوند متعال هک از آن قبل
 یھا متکدانند و ح یرا نم قتیحق نیا هک نباش یسانکا: از ی.  یستین قطعا از آنان

 ابند.ی یدرنم ارک نیرا در ا یتعال حق بزرگ

ِينَ ٱ �َۡستَِجيُب  إِ�ََّما﴿ ۡ َوٱ َمُعونَۘ �َسۡ  �َّ ُ ٱ َعثُُهمُ َ�بۡ  َمۡوَ�ٰ ل  .]٣٦[األنعام:  ﴾٣٦يُرَۡجُعونَ  هِ ُ�مَّ إَِ�ۡ  �َّ
،  قبول و فھم ییشنوا به »شنوند یم هک«را  حق دعوت »نندک یم اجابت یسانکتنھا «
 آنان از اد شدهی گروه هکند؛ ک یم جابیا د و فھمینما یاقتضا م عقل هک گونه بدان

و «کنند  می کدر شنوند و نه یم نه هکھستند  یمردگان منزله به آنان هکستند بلین
: یعنی »شوند یم دهیاو بازگردان یسو به زد پسیانگ یبرم امتیرا خداوند در روز ق مردگان

 هک است نکطور مم نیزد، ھمیانگ یرا برم مردگان امتیدر روز ق أ خداوند هک چنان
و  لی، متما یا آورده ھمراه تو به هک آنچه فھم یسو فار را بهک گروه نیا مردهھای  دل
فار را کأل  یخدا«د: یگو یرمیثک گرداند. ابن دل را زنده دلمردگان نیو ا دهیگردان ابیراھ

 ». آنھاست یو استھزا مکتھ از باب نیرد و اک هیتشب مردگان تن اند، به دل مرده هک

ْ لَوۡ ﴿ ّ�ِهۦِۚ  ّمِن َءايَةٞ  َعلَۡيهِ  نُّزَِل  َ� َوقَالُوا َ ٱ إِنَّ  قُۡل  رَّ َّ�  ٰٓ ن قَادٌِر َ�َ
َ
َِل  أ  َوَ�ِٰ�نَّ  َءايَةٗ  ُ�َ�ّ

ۡ�َ�َهُ 
َ
 .]٣٧[األنعام:  ﴾٣٧َ�ۡعلَُمونَ  َ�  مۡ أ

) در  هی(آ از مرادشان ؟» است نشده بر او نازل پروردگارش یاز سو یا هیگفتند: چرا آو «
 مانند فرودآوردن گرداند، ناچارشان آوردن مانیا به هک است یا و معجزه نجا، نشانهیا

 أل یخدا ... پس برفراز سرشان آن و باالبردن وهک ندنکا بری،  آنان در جلو چشم فرشتگان
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 خداوند قادر است گمان یب« آنان درپاسخ ص امبریپ یا »بگو«دستور داد:  امبرشیپ به

 نیاو ا یمجبور گرداند ول آوردن مانیا شما را به هک بر من »فروفرستد یا هیآ هک برآن
 ، اگر حق گردد. ھمچنان انی، نما است ابتال وامتحان هک»  فیلکت« دهیرد تا فاکار را نک

 آن گر بعد از نزولیرد، دک یم ردند، نازلک طلب آنان هک دست از آن یا نشانه یتعال
رد ک یم عذابشان درنگ یآوردند، ب ینم مانیاگر ا هکبل داد ینم مھلت آنان ، به نشانه

قادر  آنان یشنھادیپ معجزه بر فرودآوردن أ خداوند هک »دانند ینم شتر آنانیب یول«
 ، آن ، فرجام یشنھادیپ معجزه نیا فرودآوردن در صورت هکدانند  ینم ھمچنان ، است

 بار خواھد بود. و فاجعه نیسنگشان  برای قدر چه

 ٱ ِ�  بَّةٖ َوَما ِمن َدآ﴿
َ
ٓ  هِ َناَحيۡ ِ�َ  يَِط�ُ  �ِرٖ َوَ� َ�ٰٓ  �ِض ۡ� َممٌ  إِ�َّ

ُ
ۡمَثالُُ�م�  أ

َ
ا أ ۡطَنا مَّ  ِ�  فَرَّ

� مِن َ�ۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ونَ  َرّ�ِهِمۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  ءٖ  .]٣٨[األنعام:  ﴾٣٨ُ�َۡ�ُ
 پرد مگر یم شیخو با دو بال هک یا پرنده چیھ و نه ستین نیدر زم یا جنبنده چیو ھ«

 یھا : آنھا گروھھا و دستهیعنی »ھمانند شما ھستند ییھا امت«ز ین »آنھا هک آن
،  هیتغذ ، ، تجمع ستیز ی، چگونگ شیدایدر پھریک  هکھمانند شما ھستند  یگوناگون

 وبرنامه نظام ی، دارا شیخو یزندگ از شئون نیا ریارپرداز و مدبر... و غک از بهین
 داده یو روز دهیآفر شما ز ھمچونیرا ن آنانأل  یباشند و خدا یخود م به مخصوص

ر و یو تقد علم طهیز، در حین عزوجل یخدا از مخلوقات مختلف یگروھھا نیو ا است
 نیا : ھمانند شما ھستند) بهمکمثالأ( گر:ید یقول قرار دارند. به یو و احاطه سلطه

و  یو یسو به یفطر یابیو راھأل  یر خداکز در ذینھا  امت نیاست: ا یمعن
 ی)، برا با (دو بال د پرواز پرندگانیشما ھستند. ق ، ھمانند ینیوکت تیاز ھدا یبرخوردار

فروگذار را  یزیچ چیھ تابکدر «.  پرواز است یقیحق یمعنا د بر ارادهکیمجاز و تأ ینف
را یز محفوظ است ، لوح» تابک«ھا. مراد از  امت نیا از امور شما و امور » میا ردهکن

: یعنی.  است ا مراد؛ قرآنی.  است رسانده ثبت به را در آن حوادث تمام خداوند متعال
را  قرآناینکه  ، مگر میردکاز دارند، فروگذار نین آن انیب به خلق هکرا  ز از آنچهیچ چیھ

 . میساخت آن ریفراگ
،  نیزم جنبندگان ر انواعکذ اقیدر س میرک قرآن یریو فراگ تیجامع قتیحق انیب

اعجاز را  نیا از ییھا گوشه یشناس ستیز علم هکدارد،  اشاره میرک قرآن یاعجاز علم به
 . است گذاشته شینما به
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 ور، درکمذ یھا امت : ھمهیعنی »شوند یمحشور م پروردگارشان یسو به ھمه پس«
 و جنبنده یھا امت هکدارد  داللت قتیحق نیر برایتعب نیشوند. ا یحشر م امتیق

فرمود:  هک است شده تیروا س رهیشوند. از ابوھر یمحشور م آدم یبن ز ھمچونین پرنده
 گاه شد، آن محشور خواھد امتیدر روز قاینکه  مگر ستین یا و پرنده جنبنده چیھ«

 یدار برا شاخ وانیازح یشود، حت یم گرفته قصاصگر ید یاز آنھا از برخ یبرخ یبرا
 ھنگام نیشو! و در ا لیتبد کخا شود: به یم گفته وانیح آن به ، سپس شاخ یب وانیح

: یقول !). اما به بودم کخا ھم من اشک یترابا: ا نتک یتنیا لید: (یگو یافر مک هک است
، حشر »حشر«گر: مراد از ید یقول . به است جانوران نیا نجا، مرگیدر ا» حشر«مراد از 

 . فار استک

ِينَ ٱوَ ﴿ بُواْ � �َّ لَُ�ِٰت� ٱ ِ�  َو�ُۡ�مٞ  َ�ٰتَِنا ُصّمٞ َكذَّ ُ ٱَمن �ََشإِ  لظُّ   َوَمن لِۡلهُ يُۡض  �َّ
ۡ
 َ�َۡعۡلهُ  �ََشأ

 ٰ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  َ�َ  .]٣٩[األنعام:  ﴾٣٩مُّ
 را حق سخنھایشان  گوش با :یعنی »رندکانگاشتند،  ما را دروغ اتیآ هک یسانکو «

 »ندیھا یکیتار و در«ند یگو یرا نم حق سخن شانیبا زبانھا »اند و گنگ«شنوند  ینم
 در آن صالحشان هک یزیچ اند و به سرگشته رتیو ح فر و جھلک یھا یکی: در تاریعنی

رو  نیرند، از ایگ ینم بھره شانیھا ییھا و شنوا یینایرا از بیشوند ز ینم ابی، راھ است
توانند،  ینم گرفته خود بھره ازحواس حال چیھ به هکھستند  یباختگان حواس ھمچون

تواند  یم زند، نه یوپا م دست یسخت یکیدر تار هک یور و اللکر و ک ھمانند شخص
او را  یسک ھم نند و نهک ییاو را راھنما فراخواند تا یاری را به مردم ند، نهیرا بب راھش

 رھنمون نجات راه یسو به یسک نیچن چگونه ند پسک اش ییراھنماند تا یب یاز دور م
را بخواھد،  هکو ھرکند  می را بخواھد، گمراه هکھر للها«رسد؟  یم شیمقصد خو شود و به یم

 کند. می تیھدا اسالم یسو او را به هک وهیش نیا به »دھد یم قرارش راست بر راه
یو اراده شامل یو معاص است افعال خالق یتعال ه: حقک است بر آن لیدل هیآ نیا
 . ستین بر او واجب»  اصلح« و وضعاند 

رََءۡ�َتُ�مۡ  قُۡل ﴿
َ
تَٮُٰ�مۡ  إِنۡ  أ

َ
ِ ٱ َعَذاُب  � وۡ  �َّ

َ
َ�ۡتُ�مُ  أ

َ
اَعةُ ٱ � َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱ أ  إِن ُعونَ تَدۡ  �َّ

 .]٤٠[األنعام:  ﴾٤٠َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ 

 به امتیا قیشما دررسد،  به یالھ عذابد: اگر یخبر دھ من به« ص امبریپ یا »بگو«

 دنیرس حالت هکـ  حالت نیا در ای: آیعنی ؟»دیخوان یجز خدا را م یسکا یشما دررسد، آ
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 پرستش هک یبتان لیرا ـ از قب أ ر خدایغ یسکـ  است امتیق ییا برپای عذاب
 »دییراستگو اگر«د؟ یخوان یرا م سبحان یا فقط خداید، یخوان یم یزار د ـ بهینک یم

 انند؟ید، خدایپندار یم هک رسانند و چنان یو ضرر م شما نفع بتان هکخود  یادعا نیدر ا

 ﴾٤١�ُۡ�ُِ�ونَ  َما َوتَنَسۡونَ  َشآءَ  إِن إَِ�ۡهِ  تَۡدُعونَ  َما َ�يَۡكِشُف  تَۡدُعونَ  إِيَّاهُ  بَۡل ﴿
 .]٤١[األنعام: 

بر  یشانیپر هک سخت احوال آن! در  یرا. آر گرانید نه »دیخوان یتنھا او را م هکبل نه«
 ھم د، آنیخوان یم را گردد، فقط او یم وتاهک یماد از اسباب و دستتان شده رهیشما چ

دعا  آن دفع یبرا هکرا  آنچه اگر بخواھد« خداوند متعال » پس« و تضرع اخالص تیبا نھا
او  یبرا هکرا  و آنچه«دارد  یرا از شما برم و وحشت عذاب و آن »ندک یم د، دفعینک یم

آنھا را  نه حال در آن و مانندآنھا پس از بتان »دینک یم د، فراموشیا قرار داده یکشر
از آنھا  هکد بلیآنھا انتظار دار د، ازیا افتاده در آن هکرا  یا هیبل دفع د و نهیخوان یم

از آنھا  ھنگام در آن هکد ینیب یم راید زیگردان یار، رو برمکفراموش یھمانند روگردان
 یسو به یسخت در مواقع انسان بازگشت ! ی. آر ستیمتصور ن یسود چیشما ھ یبرا

، در  یو یگانگیو  أ خدا به مانیا هک نیبرا است یقاطع لی، خود دل عزوجل یخدا
 . است شده سرشته انسان فطرت

ٓ  َولََقدۡ ﴿ رَۡسۡلَنا
َ
َم�ٖ  إَِ�ٰٓ  أ

ُ
َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡبلَِك  ّمِن أ

َ
َسآءِ ۡ�َ بِٱ فَأ

ۡ
ٓ ٱوَ  أ ا َّ  ﴾٤٢َ�تََ�َُّعونَ  لََعلَُّهمۡ  ءِ ل�َّ

 .]٤٢[األنعام: 
 را به و آنان میفرستاد یامبرانیاز تو بودند، پ شیپ هکھایی  امت یسو ما به نیقی و به«

و  یماریب ضراء: »ضراء و به« است در اموال بیبأساء: فقر و مصا » میبأساء دچار ساخت
و  یستگکش ھمانا هک : تا ما را با تضرعیعنی »نندک یتا زار« است در ابدان بیمصا

ھا  دل هک است نیا را قاعدهینند زک توبه شیخو بخوانند و از گناھان است یسارکخا
 شوند. یم و فروتن ھا، خاشع یسخت آمدن فرود در ھنگام

ُسَنا َجآَءُهم إِذۡ  َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
ۡ
ْ  بَأ يۡ ٱ لَُهمُ  َوَز�َّنَ  قُلُوُ�ُهمۡ  قََسۡت  َوَ�ِٰ�ن تََ�َُّعوا َما َ�نُواْ  َ�ٰنُ لشَّ

 .]٤٣[األنعام:  ﴾٤٣َملُونَ َ�عۡ 
و  تمرد شدت سبب به »ردندکن آمد، تضرع سراغشان ما به عذاب هک یچرا وقت پس«

 »شد یقس شانیدلھا« هک است نیا قتیحق » یول«د: یفرما یم هک فر چنانکافراط در 
 شان یشکسر بر هکبل نگرفته عبرت درس عذاب نیاز ا شد پس و درشت : سختیعنی



  تفسیر انوار القرآن  ۶۳۶

 شان ساختن مصمم : بایعنی » آراست را در نظرشان ردارشانکار و ک،  طانیو ش«افزودند 
 . پرداخت شانیاغوا فر، بهکبر 

ْ بِهِ ﴿ ْ َما ُذّكُِروا ا �َُسوا بَۡ�َٰب  َعلَۡيِهمۡ  َناَ�تَحۡ  ۦفَلَمَّ
َ
ءٍ  ُ�ِّ  � ۡ�َ  ٰٓ ْ  إِذَا َح�َّ ٓ  فَرُِحوا ْ  بَِما وتُوٓا

ُ
 أ

َخۡذَ�ُٰهم
َ
ۡبلُِسونَ  ُهم فَإَِذا َ�ۡغَتةٗ  أ  .]٤٤[األنعام:  ﴾٤٤مُّ

 : چونیعنی »ردندک بودند، فراموش شده پند داده بدان هکرا  آنچه چون پس«
از  یاثر چی، ھ یو جان یمال یبتھایمص یادآوریز ما در یانگ عبرت یرھاکھشدارھا و تذ

 ھمه یدرھا« برتافتند؛ یپندھا رو نیرد و از اکجاد نیا و دردوسوز در آنان یریپندپذ
 به آن انواع ھمه را با نعمت ی، درھا» استدراج« : از بابیعنی » میگشود ز را بر آنانیچ
 »شاد شدند« گون گونه یھا ازنعمت »بودند شده داده آنچه به تا چون« میردکباز  آنان یرو
و  رفاه ھمه نیاز ا هکبر و پنداشتند کت و یشکو گردن یو ناسپاس یسرمست شاد شدن به

 ناگھان«؛  است و برحق درست ارشانکان فر وک هکاند  برخوردار گشته آن سبب به نعمت

 بارهیک پس«را نداشتند  اصال انتظار آن هک یا گونه و به رمترقبهیطور غ به » میرا فروگرفت آنان
فرود  یبر و هک یا یو بدروز یبدبخت شدت سبب به هک است یسکمبلس: » د شدندینوم

 شود. یم وسیمأ یریو از ھرخ دهیگرد و اندوه حزن ، غرق است آمده
بشر،  یزندگ تیواقع هک مینک یم ، مالحظه میباش گذرا داشته ی، نگاھ خیتار اگر به

 هک میابی یم را یاریبس یھا را امتی؛ ز است شناخته را فراوانھایی  امت نیچن نمونه
و  اضمحالل بیسراش ، به و نعمت و رفاه تیمدن اوجآنھا را در  سبحان یخدا

 یا یدگرگون چیھ را یالھ و سنت است یالھ سنت نیو ا است درافگنده یدگیفروپاش
 فیشر ثیدر حد هک است ردهک تیروا ص خدا از رسول س عامر بن . عقبه ستین

او  ، به یو یھا ینافرمان در بنده یفرورو نیدر عأل  یخدا هک یدید چون«فرمودند: 
 مهیرک هیآ نیا گاه ، آن» است استدراج آن هک بدان دھد پس یا را میدن یھا یداشتن دوست

در  ص خدا رسول هک است شده تیروا س صامت بن از عباده نیردند. ھمچنک را تالوت
 داشته را اراده یا رشد و بالندگیبقا  یقوم یخداوند برا چون«فرمودند:  فیشر ثیحد

 اراده آنان به و چونکند  می یرا ارزان در تنعمات یرو انهیم و یوارستگ آنان باشد، به
 نیا گاه آن». دیگشا یم را بر آنان یانتیباشد، در خ را داشته شدن نک شهیو ر ینابود

 ردند.ک را تالوت یبعد هیو آ مهیرک هیآ
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ِينَ ٱ َقۡومِ لۡ ٱَ�ُقِطَع َدابُِر ﴿ َّ�  ْۚ ِ رَّبِ  ۡمدُ �َۡ َوٱ َظلَُموا  .]٤٥[األنعام:  ﴾٤٥َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ
 طور تا آخر به آنھا از اول : ھمهیعنی »شد ندهکبر ارانکستم شهیو ر انیبن پس«

رشد  دوران و یویوجود دن ساحت گر بهی، د و نابود شدند و بعد از آن نک شهیر پارچهیک
 » است انیجھان پروردگار هک راست خداوند و سپاس«گردند  یباز نم یو بالندگ و توسعه

 . آنان یرا بر نابودأل  یخدا : سپاسیعنی
 ینابود هکھا ـ  نعمت فرودآمدن د در ھنگامیبا هکآموزد  یم مؤمنان به هیآ نیا

 هک آنان یعنیـ  ظالمان رایند زیگو شیرا ستاأل  یـ خدا آنھاستترین  بزرگ از ظالمان
و  یھر سختاز أل  یخدا وشند ـ بر بندگانک ینم و در صالح ردهکفساد  نیدر زم

 برھان ظالمان را از ظلم مؤمنت بندگان ا!یبارخدا ترند. پسکتر و خطرنا سخت یبتیمص
 عدل اخک آنان ستم یھا رانهیو بر و نکرا بر آنھا شهیو ر نک مک و شر آنھا را از سرشان

 را برافراز. ییجا و ھمه یھمگان
 یابتال ، شدت یابتال ، ھمچون و نعمت ه: رفاهک میابی یدرم اتیآ نیاز ا نیھمچن

 . است بتیتر از ابتال در مص ، سخت و ابتال در نعمت است یگرید

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
َخذَ  إِنۡ  أ

َ
ُ ٱ أ بَۡ�َٰرُ�مۡ  َعُ�مۡ َسمۡ  �َّ

َ
ٰ  وََخَتمَ  َو� نۡ  قُلُو�ُِ�م َ�َ ِ ٱ َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  مَّ َّ� 

 
ۡ
 .]٤٦[األنعام:  ﴾٤٦يَۡصِدفُونَ  ُ�مَّ ُهمۡ  َ�ٰتِ �ٱ نَُ�ُِّف  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ بِهِ�  �ِيُ�ميَأ

شما  ییشنوا للهاگر ا«نظر شما:  به یعنی »دیخبر دھ من به«: ص امبریپ یا »بگو«

از شما  ، شماست دو حاسه نیدر ا هکرا  ییروھای: نیعنی »ردیشما را بازگ یرا و چشمھا
تا » مھر نھد تانیبر دلھاو «امال محو و نابود گرداند کرا  ادشدهی ا ھردو حاسهیرد، یبازگ

آنھا  هکخداوند  ر ازیغ یمعبود ستکی«آنھا نباشد  انکدر ام یزیچ گر فھمید هکبدانجا 

 هک« !ص محمد یا» بنگر«د. یشیندیب امر خوب نیدر ا پس ؟»شما برگرداند را به

 یشگفت ب: بهیتعج« دیمف جمله نیا !» مینک یم انیب گون خود را گونه اتیآ چگونه
آنھا  ات: آوردنیآ فیشو. تصر در شگفت عیو بد غیبل انیب نی: از ایعنی،  است»  واداشتن
و  بیبا ترغ یعذرھا، وقت اندنیبا نما یبا ھشدار و انذار، زمان ی؛ گاھ مختلف بر وجوه

 ؟!. اتیآ نیاز ا »تابند یبرم یرو آنان گاه آن« د استیو تھد و ارعاب فیبا تخو یگاھ

رََءۡ�َتُ�مۡ  قُۡل ﴿
َ
تَٮُٰ�مۡ  إِنۡ  أ

َ
ِ ٱ َعَذاُب  � وۡ  َتةً َ�غۡ  �َّ

َ
 َقوۡمُ لۡ ٱ إِ�َّ  ُ�ۡهلَُك  َهۡل  َجۡهَرةً  أ

ٰلُِمونَ ٱ  .]٤٧[األنعام:  ﴾٤٧ل�َّ
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 خبر من : بهیعنی »دیایبر شما ب للها نظر شما اگر عذاب به« ص امبریپ یا »بگو«
 بدون و رانهیطور غافلگ بغته: به » یناگھان«شما برسد؛  به أ خدا اگر عذاب هکد یدھ

جھره:  »اراکاآشی«ند ک داللت عذاب دنیبر رس هک یا و مقدمه نشانه گونه چیبروز ھ
دھد و  یند، روک داللت آن بر وقوع هک یبعد از بروز مقدمات هک است نیار اکآش عذاب
ا جز یآ«شود؛  نی! اگر چن ی.آر است یآمدن یالھ البد عذاب هکابند یھا در نشانه با آن

 فر بهکبا  هک یشود، جز گروھ نی: قطعا اگر چنیعنی ؟»شوند یم کار ھالکستم قوم
 شوند. ینابود نم یالھ وخشم عذاب اند، به ردهک خود ستم برأل  پروردگار

ۡ ٱ ِسُل َوَما نُرۡ ﴿ ِ�َن َوُمنِذرِ�َنۖ  ُمۡرَسلِ�َ ل ۡصلَحَ  َءاَمنَ  َ�َمنۡ  إِ�َّ ُمبَّ�ِ
َ
 َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  فََ�  َوأ

 .]٤٨[األنعام:  ﴾٤٨َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ� 
 یسانک یبرا بزرگ پاداش وعده به » دھنده جز بشارت میفرست یرا نم امبرانیو ما پ«

 یرا نافرمان شانیا هک یسانک یبرا سخت از عذاب » دھنده میو ب«نند ک یرویپ شانیاز ا هک
 حال »ردک و اصالح«اند  با خودآورده‡  امبرانیپ هک آنچه به »آورد مانیا هکھر پس«نند ک

 به » یمیب چیھ پس«خوانند  یفرام آن یسو به‡  امبرانیپ هک آنچه دادن خود را با انجام
 نیاندوھگ و نه«رو دارند  شیپ هک یا ندهیآ به نسبت » ستین بر آنان« از وجوه یوجھ چیھ

 اند. داده ا از دستیاز دن هک بر آنچه »شوند یم

ِينَ ٱوَ ﴿ بُواْ � �َّ ُهُم َكذَّ  .]٤٩[األنعام:  ﴾٤٩ُسُقونَ بَِما َ�نُواْ َ�فۡ  َعَذاُب لۡ ٱَ�ٰتَِنا َ�َمسُّ
 »رسد یم عذاب فسقشان سبب به آنان پنداشتند، به ما را دروغ اتیآ هک یسانکو «

 عذاب به ، عزوجل یخدا یھا فرمان رهیفر از داکبا  شدنشان خارج سبب : بهیعنی
 شوند. یگرفتار م

﴿ ٓ قُوُل  قُل �َّ
َ
ِ ٱ َخَزآ�ِنُ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ۡعلَمُ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َغۡيَب لۡ ٱ أ

َ
 إِنۡ  َملٌَكۖ  إِّ�ِ  لَُ�مۡ  أ

تَّبِعُ 
َ
ۚ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �  ٱ �َۡستَوِي َهۡل  قُۡل  إَِ�َّ

َ
ُرونَ  ِصُ�ۚ ۡ�َ ٱوَ  ۡ�َ�ٰ ۡ� فََ� َ�َتَفكَّ

َ
 .]٥٠[األنعام:  ﴾٥٠أ

 » است خدا نزد من« قدرت»  یھا نهیگنج هک میگو یشما نم به« ص امبریپ یا »بگو«
تا از امور »  دانم یم را بیغ هک میگو یو نم» اورمید، بینکشنھاد یپ هکرا  یا تا ھر معجزه

خواھد شد،  واقع ندهیآ در روزگاران هک ییدادھایو شما را از رو شما خبر داده دا بهیناپ
گاه  . گردانم آ

گاه بیغ از علوم یا را بر پاره امبرشیپ أ خداوند هک است یگفتن  د و بهیگردان آ
 با ینوع ز بهین نیبسا ا چه هکـ کند  می را الھام یامر حق یز گاھین یگرید ھر مسلمان
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 هک ستین ییبنا ریو ز اساس نیا هک د دانستیبا یباشد ـ ول وند داشتهیپ یا یبیامر غ
 ند.کبنا  را بر آن شیامور خو ھمه مسلمان یک

 لفکم یا العاده خارق یارھاک تا مرا به » ھستم فرشته من هک میگو یشما نم و به«
 و به» شود یم یوح میسو به هکرا  جز آنچه من«را ندارد  آن وتوان بشر تاب هکد یگردان

 از آن ھم سر سوزن یک یو حت » نمک ینم یرویپ« ام دهیشما مأمور گرد یبرا آن غیتبل
و  : گمراھانیعنی ؟»برابرند ناینا و بیا نابیآ« ص امبریپ یا »بگو« مینما ینم یتخط
 نیدر ا »دینک یر نمکا تفیآ«ستند ین برابر ھم ، ھرگز با افر و مسلمانکا ی،  افتگانی تیھدا

را  حق هکد ینک یرویپ یسانک روش از گاه د و آنیابیرا در آنھا انیم یبرابر امر تا عدم
 اند؟ افتهیرا  و راه دهید

نِذرۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن ُ�ۡ  �َّ

َ
ْ َ�َافُوَن أ ٓوا  َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ُدونِهِۦ ّمِن لَُهم لَۡيَس  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َ�ُ

 .]٥١[األنعام:  ﴾٥١َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ 
 ند،کشنایاند نزد پروردگارشان در از محشورشدن هکرا  یسانک قرآنبه وسیله  و«

 برخالف اند، خداترساینکه  سبب به کند، می ریدر آنھا تأث دادن را ھشداریز » ھشدار بده
،  نیترسند و بنابرا ینم ز، از حشرونشریار رستاخکان سبب به هکفر ک یھا از گروه یسانک

 ند.ک ینم یریدر آنھا تأث دادن ھشدار
 مانیا از مرگ پس شدن ختهیبرانگ به هک است یسانک ھمه رندهیدربرگ هیآ نیا

 ـ روز ھرچند ـ در اصل هک یانکاز مشر یو برخ ذمه ، اھل از مسلمانان دارند؛ اعم
 نیدر ا ص خدا رسول خبر دادن هکدارند  میب از آن یحشر را باور ندارند ول

 و از فرا معاد اعتقاد داشته به هک یسانک،  نیباشد. بنابرا داشته صحت مورد،
. و  سودمندتر است دادنشان دتر و ھشداریمف اند، پنددادنشان کمنایب آن دنیرس

 مانیا هی؛ قض یاسالم در دعوت مھم هیقض نیاول هک است آن دھنده نشان خود نیا
ما  به قرآن هک از آن قبل«فرمود:  ب عمر ابن هک است شده تیروا هک چنان . است

 یعیو شف دوست چیھ للهبجز ا آنان یبرا«». شد یم ما داده به مانیشود، ا آموخته
 جز هکند کمنایب از آن هک را ھشدار بده یسانک قرآنبه وسیله  :یعنی » ستین

 ونصرت یاریرا  باشند تا آنان نداشته یگر اور و شفاعتیو  دوست چیھأ  خداوند
 یو از عذاب جهینت ند تا درکرا ب آنان و سفارش شفاعتأل  یا در نزد خدایدھد، 
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 اھل زمره ھشدار، در نیا لهیوس : بهیعنی »نندک یزگاریباشد تا پرھ«ابند ی نجات
 ند.یدرآ یتقو

 پدران نند؛ک یتصور م هککند  می حشر را رد به فار معترفکاز  یسانک، پندار  هیآ نیا
ھستند  یانکا مشری،  تابک اھل منحرفان و آنانکنند  می شفاعتشان  برای ا بتانشانی
 کنند. می شفاعتشان  برای پندارند؛ بتان یم هک

ِينَ ٱ ُردِ َوَ� َ�طۡ ﴿ ِ لۡ بِٱ َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَجۡ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  َغَدٰوة  ِمنۡ  َك َما َعلَيۡ  َهُه
ءٖ  ّمِن ِحَسابِِهم ءٖ  ّمِن َعلَۡيِهم ِحَسابَِك  مِنۡ  َوَما َ�ۡ  مِنَ  َ�َتُكونَ  َ�َتۡطُرَدُهمۡ  َ�ۡ

ٰلِِم�َ ٱ  .]٥٢[األنعام:  ﴾٥٢ل�َّ
،  مصعب فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدرب س مسعود از ابن

 ص خدا رسول در محضر مسلمانان یر آنھا از ضعفا و فقرایو غ ، عمار، خباب بالل
ا یمحمد! آ یگفتند: ا آمدند و ص حضرت نزد آن شیقر از اشراف یگروھ هکبودند، 

نوا یب گروه نیا ھمی؟ آ یا دهیبر و از قومت ردهک خوش ز دلیچ ھمه یب گروه نیھم به
رو یما پ هک یپندار یا می؟ آ است نھاده منت ما بر آنان انیخداوند از م هکھستند 

!  مینک یروی، ما از تو پ یرا بران د اگر آنانیشا ! را از خود بران ؟! آنان میشو یھا م نیھم
 شیاین به و شامگاھان پروردگار خود را بامدادان هک را یسانکو «شد:  نازل هکبود  ھمان

 هکرا  یسانک: یعنی » خواھند، از خود مران یم او را یخشنود هک یحال خوانند در یم
 دارند در و بر زبان ر او را بر دلکگزارند و ذ یم نماز یتعال حق یبرا و شام صبح
را  یگرید و مرام ھدف چیاو ھ یو جز رضا داشته خود اخالص در عبادتکه  حالی
 ینمازھا نندگانک مراد، ادا«د: یگو یم بیمس دبنیسع . نند، از خود مرانک ینم دنبال
 یزیچ« خود قرار بده و رازداران انیکاز نزد هکبل از خود مران را نانی! ا یآر». اند فرض

 از حساب یزیدار چ تو عھده نه » ستین تو بر آنان از حساب یزیو چ بر تو آنان از حساب
را از خود  گر چرا آنانید تو پس از حساب یزیدار چ عھده آنان و نه یھست آنان

 هک یسانک حق تیرعا زهیانگ و مبادا به نیبنش آور، با آنان یرو آنان به ؟ پس یران یم
و از  شانیبران هک« یرا از خود بران ستند، آنانیآنھا ن و مقام هیپا به فضل و نیدر د
 . یگرد یم ارانک، از ستم یرا بران : اگر آنانیعنی » یگرد ارانکستم

ْ  بَِبۡعٖض  َضُهمَوَ�َ�ٰلَِك َ�َتنَّا َ�عۡ ﴿ َُقولُوٓا ُؤَ�ٓءِ  ّ�ِ ٰٓ�َ
َ
ُ ٱ َمنَّ  أ ۗ  ّمِنۢ  ِهمَعلَيۡ  �َّ ٓ لَۡيَس  بَۡينَِنا

َ
ُ ٱ � َّ� 

عۡ 
َ
ِٰكرِ�نَ بِٱ لَمَ بِأ  .]٥٣[األنعام:  ﴾٥٣ل�َّ
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 را با برانک: مستیعنی » میگر آزمودید یبرخ را به از آنان یما برخ گونه نیو بد«
 »نانندیا ایآ« شانکو گردن برانکمست »ندیتا بگو« میردک و امتحان میآزمود مستضعفان

،  حق به ردنک را با واصل و آنان » است نھاده منت ما بر آنان انیخدا از م هک« یسانک
 خداوند متعال ؟ میھست قوم انیشوایما رؤسا و پ هک یحال ؟ در است داشته یگرام

 است شده شما را چه پس ؟» ستیتر ن آگاه رگزارانکش احوال ا خداوند خود بهیآ«فرمود: 
 د؟.یگرد یفضال م ر فضلکد و منینک یم اعتراض جاھالنه هک

و  مستضعفان ، در آغاز بعثت ص خدا رسول روانیپ غالب هک است یادآوری انیشا
 ص حضرت ـ از آن کیاند ـ جز ـ بودند و از اشراف و بردگان و زنان ـ از مردان انینوایب
 مستضعفان و ھمه مستضعفان نیا ، از اتیآ نیدر األ  یخدا هکردند، کن یرویپ

 لیشوند، تجل یم آن قافله شاھنگیو پ حق رفتنیپذ شگامی، پ خیتار در طول هک یگرید
 . است ردهک

﴿ ٓ ِينَ ٱ َءكَ �َذا َجا ٰ  َر�ُُّ�مۡ  َكَتَب  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َسَ�ٰمٌ  َ�ُقۡل  َ�ٰتَِنا� ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  َ�ۡفِسهِ  َ�َ
نَّهُ  ةَ لرَّۡ�َ ٱ

َ
ۡص  َ�ۡعِدهِۦ مِنۢ  تَاَب  ُ�مَّ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  ُسوَٓءۢ� مِنُ�مۡ  َعِمَل  َمنۡ  ۥ�

َ
نَُّهۥ لَحَ َوأ

َ
 َ�ُفورٞ  فَ�

 .]٥٤[األنعام:  ﴾٥٤رَِّحيمٞ 
 مستضعفان ھمان آنان »ندیدارند، نزد تو آ مانیما ا اتیآ به هک یسانک و چون«
 یا »بگو پس«رد ک ینھ شانیا را از راندن امبرشیپ أ خداوند هکھستند  یمؤمن

 بر سالم«شان:  مقدم داشت یو گرام لیخاطر و تجل ساختن خوش یبرا ص امبریپ

 رسول هکبود  . و چنان برسان آنان را به أ خداوند است: سالم نیا یا معنی. »شما
بر  گفتن سالم دند، درید یرا م مستضعفان آن وقت ، ھر هیآ نیا بعد از نزول ص خدا

 آن : بهیعنی » دهیگردان را الزم بر خود رحمت پروردگارتان«جستند  یم ، سبقت شانیا
 یو مھربان رحمت نی، ا شیخو و احسان فضل یاز رو پروردگارتان هکبگو  مستضعفان

 . به بده مژده پروردگارشان عیوس رحمت را به شانیا پس دهیگردان را بر خود واجب
.  است را نوشته محفوظ برخود رحمت لوح در است: پروردگارتان نیا یگر، معنید یقول

را  ار جاھالنک: یعنی »شود یستیار ناشاک بکمرت جھالت یاز رو هکاز شما  سکھر «
 آن ابک: بعد از ارتیعنی » بعد از آن گاه آن« ١ر رایو تدب متکح ار اھلک دھد، نه انجام

                                                 
 ».۱۷نساء/ «ر یتفس د بهینک زند. نگاه یسر م جھالتی از روی گناھھر  هک د گفتیبا -١
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،  بود پس ردهکفاسد  و گناه تیبا معص هکرا  آنچه »دینما اصالح ند وک توبه« زشت عمل
 مھربان خداوند آمرزنده هکبداند «د یبازآ طاعت و عمل صواب راه به اخالص یاز رو
 کند. می آمرزد و رحم یم مانیا بر اھل » است

ُل ﴿ ۡ ٱ َسبِيُل  تَبِ�َ َولِتَسۡ  َ�ٰتِ �ٱَوَ�َ�ٰلَِك ُ�َفّصِ  .]٥٥[األنعام:  ﴾٥٥ُمۡجرِمِ�َ ل
را  یگروھ ھر مکو ح نیدر امر د » میدار یم انیب یروشن خود را به اتیآ سان نیو بد«

 رسم و راه تا« میساز یم روشن تمام حیو توض لیتفص دارند، به نید به هک یبا نسبت

تو را  هک یمعاندان و افرانک و روش راه !ص امبریپ ی: تا ایعنی »ار گرددکآش مجرمان
 ز گردد.یمتما ، بر تو مؤمنان و روش از راه کنند، می امر مستضعفان راندن به

نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
ِينَ ٱ أ ِۚ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ َّ�  ٓ تَّبِعُ  قُل �َّ

َ
ۡهَوآَءُ�مۡ  �

َ
 قَدۡ  أ

ٓ  إِٗذا َضلَۡلُت  ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  .]٥٦[األنعام:  ﴾٥٦ُمۡهَتِدينَ ل

 شدم دهیبرگردان یو عقل یسمع ادله : بهیعنی » شدم ینھ من« ص امبریپ یا »بگو«
 از ھوا و . بگو: من نمک د، عبادتیپرست یم للهشما بجز ا هکرا  یسانک آن هک« نیاز ا

 در افتادن مسبب هک فاسدتان یھا و ھدفھا و رسم : از راهیعنی »شماھای  ھوس
 راپرستش باطلتان معبودان هک خواسته نیا لیاز قب » نمک ینم یرویپ«شود  یم یگمراھ

 یرویشما پھای  ھوس اگر از ھوا و » گاه آن«!  را از خود برانم مؤمن و مستضعفان نمک
 ». نباشم افتگانی و از راه باشم شده گمراه« نمک

 یگمراھ در فروافتادن ، سبب از ھوا و ھوس یرویپ هکسازد  یم روشن مهیرک هیآ
 نبودند. افتگانی ، از راه سبب نیھم به و آنان است

ٰ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ۡ�ُتم رَّ إِ�َّ  ۡ�مُ �ُۡ ٱإِِن  بِهِۦٓۚ  َتۡعِجلُونَ َما ِعنِدي َما �َسۡ  بِهۦِۚ  َوَ�ذَّ
 ِۖ ۖ �َۡ ٱ َ�ُقصُّ  ِ�َّ  .]٥٧[األنعام:  ﴾٥٧َ�ِٰصلِ�َ لۡ ٱ َوُهَو َخۡ�ُ  قَّ

 » ھستم یارکآش حجت پروردگار خود بر یاز سو من نهیھرآ« ص امبریپ یا »بگو«
و  ھستم استوار یروشن نیقیو  برھان پشتوانه پروردگار خود به از جانب : منیعنی

و  باطل از شبھات یرویشما در پ هک چنان ستین من گاه هکی، ت و ھوا و ھوس کش
 را دروغ شما آن و«د یناروا ندارھای  ھوس جز یگاھ هکیت چی، ھ اساس یب یھایورز کش

از  »دیطلب یم از من شتاب به آنچه«ار را. کآش ا حجتی: پروردگار را، یعنی »دیپنداشت
از  انکمشر هک است . نقل ستین ار منی: در اختیعنی » ستین در نزد من« یالھ عذاب
 یالھ و شتابان عاجل عذاب نزول استھزا و تمسخر، خواستار یو از رو بیذکفرط ت
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د در نزد یطلب یم شتاب به از من هک یاند: معجزات گفته آن یدر معنا یشدند. بعض یم
 ا عدمی در اجابت ز، از جملهیچ ھمه در » ستیخداوند ن دست جز به مکح« ستین من

: یعنی » است حق یایاو گو« معجزات فرودآوردن ای،  عذاب عجوالنه درخواست اجابت
 چیو ھ است قتیو حق حق نندهک انیب کند، می مکح بدان هک در آنچه خداوند متعال

و او « است حق یایقضا نندهک انیا او بی.  ستین متکازح یخال یو امکاز اح یمکح
 مکح بندگانش انیدر م هک ، با آنچه و باطل حق انیم » است نندگانک صلهیف نیبھتر
 . است یو داور دھد. فصل: قضاوت یم صلهیو فکند  می

نَّ  قُل لَّوۡ ﴿
َ
 ٱلَُقِ�َ  بِهِۦ �َۡستَۡعِجلُونَ  َما ِعنِدي أ

َ
ُ َوٱ َوَ�يۡنَُ�ۡمۗ  ِ� بَيۡ  ۡمرُ ۡ� عۡ  �َّ

َ
 لَمُ أ

ٰلِِم�َ بِٱ  .]٥٨[األنعام:  ﴾٥٨ل�َّ

اگر  :یعنی »بود د، نزد منیطلب یم از من شتاب را به اگر آنچه« ص امبریپ یا »بگو«
 سرهیکوشما  من نیار بکھمانا «بود  من شما در توان شده درخواست عذاب فرودآوردن

 انجام و شما به من انیار مکگر ید گاه ، آن آوردم یشما فرود مرا بر  را آنیز »شد یم
را ـ  عذاب ، جھت نیھم به » تر است آگاه ارانکستم و خداوند به«د یرس یخود م

 آورد. یفرود م آن مناسب ـ در وقت متشکو ح علم یمقتضا به

ٓ َ� َ�عۡ  َغۡيبِ لۡ ٱَمَفاتُِح  وَِعنَدهُۥ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  َما َوَ�ۡعلَمُ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها � ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ  ِمن ُقُط َوَما �َسۡ  ۡحرِ
 ٱ ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  َ�ۡعلَُمَها إِ�َّ  َوَرقَةٍ 

َ
ِ  َوَ�  بٖ َوَ� رَطۡ  �ِض ۡ�  ٍس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰبٖ يَا�

بِ�ٖ   .]٥٩[األنعام:  ﴾٥٩مُّ

 حق نید معاندانو  امبرشیپ انیمأل  یخدا هک یطوالن یوگو گفت نیبعد از ا
: یعنی » بیغ یدھایلکو «پردازد:  یم یالھ علم موضوع به اتیآ اقیس کنیداد، ا بیترت

را  جز او آن سک چیھ ، تنھا نزد اوست« بیغ یھا نهیگنج یدھایلکا ی.  بیغ یھا نهیگنج
 خودش آنھا را به او علم هک یا یبیاز امور غ یزیچ به از خلقش ی: احدیعنی »داند ینم

گاھ ساخته مخصوص  ندارد. ی، آ
 یمدع هکرا  یگرانیو د ، رماالن ، منجمان اھنانک یھا ییگو اوهیو  لی، اباط هیآ نیا

 آمده فیشر ثیحد در کند. می ھستند، دفع شیخو فراتر از حد و شأن یامور دانستن
 ند، چھلک را سؤال یزیچ ) برود و از او ، رمال ، منجم اھنک( نزد عراف سکھر «است: 

»  بیغ علم« به راجع فیشر ثیدرحد نیھمچن». شود ینم رفتهیپذ ینماز یاز و شب
 ندارد: آنھا علم به یسک سبحان یجز خدا هک ز استیچ پنج بیغ یدھایلک«است:  آمده
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 دھد. یم انجام یارک فردا چه هکداند  ینم أ جز خدا یسک -۱
و  یاخالق از اوصاف« ستیھا چ در رحم هکداند  ینم أ جز خدا یسک -۲

 ». نیجن یمانیا
 شود. یم نازل وقت چه باران هکداند  ینم أ جز خدا یسک -۳
 شود. یبرپا م وقت چه امتیق هکداند  ینم أ جز خدا یسک -۴
 .١»ردیم یم نیسرزم دامکدر  هکداند  ینم أ جز خدا یسکو  -۵
 رهیو جماد و جواھر و عناصر وغ وانیو ح از نبات » استیو در کیرا در خش و آنچه«

: یعنی »داند یم را آناینکه  افتد مگر یفرو نم یبرگ چیو ھ« یلیتفص علم به »داند یم«
گاه آن به یتعال حقاینکه  افتد، مگر یفرونم یدرخت چیاز ھ یبرگ چیھ و شمار،  است آ

: یعنی » نیزم یھا یکیدر تار« ستین » یا دانه چیو ھ«داند  یرا م سقوط آن انکو م زمان
 تمام ر، شاملیتعب نیا » ستین کیوخشتر  چیو ھ« نیزم بطن ، چون آن یکتار نکدر اما

 ا علمیمحفوظ،  ھمانا لوح هک » است ثبت روشن یتابکدر اینکه  مگر«شود  یم موجودات
 باشد. یم خداوند متعال

ِيٱَوُهَو ﴿ َّ�  ِ ۡ ٱَ�َتَوفَّٮُٰ�م ب  ِ�ُۡقَ�ٰٓ  �ِيهِ  َعُثُ�مۡ ُ�مَّ َ�بۡ  �ََّهارِ بِٱ َجرَۡحُتم َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ �َّ
َجلٞ 

َ
�  أ َسّ�ٗ  .]٦٠[األنعام:  ﴾٦٠ونَ َ�ۡعَملُ  ُكنُتمۡ  بَِما يُنَّبُِئُ�م ُ�مَّ  َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  مُّ

 خواب شما را به : در شبیعنی »ندک یم روح شما را قبض در شب هک آن و اوست«
 د، در آنیگرد یم ز و تصرفییتم قادر به آنبه وسیله  هکشما را  برد و ارواح یفرو م
 سبکرا در روز  و آنچه« . است یصغر مرگ ه: خوابکاند  رو گفته نیاز ا کند، می قبض

 وجود خود در روز انجام یر و شر با اندامھا و اعضایرا از خ : آنچهیعنی »دیا ردهک
 ما در شب هکرا  یافعال یتعال حق هک ستین یمعن ر بدانیتعب نیا »داند یم«د یا داده

را یند زک ینم روح قبض خواببه وسیله  ا ما را در روزیداند،  ی، نم میدھ یم انجام
شما را  سپس« ستین آن یماعدا یبر نف لیدل ، یادآوری ز بهیچ یک ساختن مخصوص

تا « در روز است از خواب انسان دار شدنیمراد ب »زدیانگ یبرم« : در روزیعنی » در آن
 از افراد بندگان یھر فرد یو روز و رزق یزندگ یبرا هک یعادی: تا میعنی » نیمع عادیم

شما  گاه ، آن اوست یسو شما به بازگشت شود، سپس رسانده انجام به«،  است شده نییتع

                                                 
گاھ یبرا - ١  ».۳۴/  لقمان« ر سورهیتفس د بهینک امور، نگاه نیا قیشتر از مفاد و مصادیب یآ
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 تمام به خداوند متعال علم بر احاطه مهیرک هیآ نیا »دھد ید خبر میردک یم را از آنچه
 کند. می داللت و مرگشان یو اطوار ھست احوال در ھمه مخلوقاتش

؛  دهینام»  مرگ« را آن یگرید ی، و در جا» وفات«را  ، خواب هیآ نیدر األ  یخدا
را در  ییزھای، چ خواب لهیوس به میتوان یما م هکد یآ یبرم نیچن ر فوقی، از تعاب نیبنابرا

ما که  حالی را در ھمانیز میبدان قبرھای  نعمت ای،  ، عذاب برزخ ، عالم مرگ مورد عالم
 او درحال است نک، مم مینیب یم تکحر یو ب و آرام نکرا سا رفته خواب به شخص
ند. ک را احساس حاالت نیند، ایب یم هک ییباشد و با خوابھا قرار داشته ا نعمتی عذاب
 است یکی رفته خواب به و شخص مرده شخص حال هک ستین یمعن بدان نیا البته

 فیشر ثی. در حد است از مرگ شده کوچک ییتابلو خواب هک است یمعن بدان نیا هکبل
 ». است برادر مرگ الموت: خواب اخو النوم«است:  آمده

ٰٓ  َحَفَظةً  َعلَۡيُ�مۡ  ِسُل َو�ُرۡ  ِعَبادِهۦِۖ  َق فَوۡ  َقاهِرُ لۡ ٱَوُهَو ﴿ َحَدُ�مُ  َجآءَ  إَِذا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ  َموُۡت ل

تۡ   .]٦١[األنعام:  ﴾٦١ُ�َفّرُِطونَ  َ�  َوُهمۡ  رُُسلَُنا هُ تَوَ�َّ
 است آنھا غالب ار خود دربارهکبر  یتعال : حقیعنی» خود قاھر بر بندگان و اوست«

در  افتادن شما از آنھا را نگھبان هک ی: فرشتگانیعنی »فرستد یم یو بر شما نگھبانان«
 ثیدارند. در حد یم ز نگاهیشما را ن ، اعمال فرشتگان نیا هک چنان است قرار داده آفات

 یدرپ یدر روز پ یفرشتگان و در شب یشما فرشتگان انیمدر «است:  آمده فیشر
 هک آنان شوند، سپس یجا میک در نماز بامداد و نماز عصر باھم دو گروه نیند، ایآ یم

او  هک یـ درحال پروردگارشان گاه نند، آنک یم بودند، عروج شما گذرانده انیرا در م شب
بجا  یحال را در چه بندگانمپرسد:  یم شانیـ ازا داناتر است شانیار اک خود به

 به یخواندند و درحال ینماز م هک میردک کتر یرا درحال ند: آنانیگو ید؟ میگذاشت
 ».خواندند ینمازم هک میآمد شان میان
 سند ـ با آنینو یرا م انسان ، اعمال نگھبان فرشتگان هکامر  نیدر ا متکح

 یماد لیدل ھمانا آوردنـ  داناتر است سک ز از ھمهیچ ھمه خود بهأل  یخدا هک
 هکبداند  اگر انسان هک جھت ز بدانیو ن است بر انسان حجت اقامه یبرا یمحسوس
 و به بازداشته اتیشود، خود را از منھ یم نی، ضبط و تدو قیدق گونه نیا اعمالش
ما او  فرشتگان فرا رسد، از شما را مرگ یکی هک یتا وقت«آورد.  یم یرو و عبادات طاعات

او ھستند.  اورانی) و لی(عزرائ الموت ک، مل فرشتگان نیا هک »نندک یم روح را قبض
 : آنیعنی »نندک یط نمیتفر آنان هک یدرحال«او را.  روح افتیرد درک : طلبیعنیتوفته: 
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 یوتاھک چیاند، ھ ـ مأمور گشته ارواح به ا اھانتی رامکـ از ا بدان هک ، در آنچه فرشتگان
 نیبه ا هکرا  یا یطوالن فیشر ثیحد یکاز ینجا بخشیدر انند. ک ینم یو فروگذاشت

 ص رمکا از رسول س رهی. ابوھر نمک یم ، نقل است ر آمدهیثک ر ابنیارتباط در تفس
حاضر  یسر و یباال بر احتضار شخص درحال فرشتگان«فرمودند:  هککند  می تیروا

 هک یا زهکیپا روح یا یآ رونیند: بیگو یار باشد، مکویکن شخص اگر آن شوند پس یم
... و  آلود و ناستوده خشم ، نه و ستوده خوشحال یآ رونی، ب یا بوده یا زهکیپا در جسم

 یدیپل در جسم هک یدیپل روح یا یآ رونیند: بیگو یباشد، م یردارکبد اگر شخص
 ...». ابکو چر جوشاب باد تو را به و مژده شده وھشکن یآ رونیب ، یا بوده

ْ ُ�مَّ ُردُّوٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا � �َۡ ٱ لَٮُٰهمُ َموۡ  �َّ َ� َ�ُ  ّقِ
َ
ۡ�َ  ۡ�مُ �ُۡ ٱ�

َ
 .]٦٢[األنعام:  ﴾٦٢َ�ِٰسبِ�َ لۡ ٱ عُ وَُهَو أ

 فرشتگان :یعنی »شوند یم دهیـ بازگردان برحقشان یخداوند ـ موال یسو به گاه آن«
 عادل کمال هکأل  یخدا یسو آنھا، به نمودن را بعد از قبض بندگان ، ارواح مرگ لکمو

اگر  پس ا و آخرتیدر دن»  اوست از آن مکح هکد یباش آگاه«گردانند  یباز م آنھاست
 نیچن نند، قطعا در آخرتک یم شکشمک یتعال ا با حقیظاھرا در دن خدانشناسان

 » است حسابرسان نیتر عیو او سر« اوست از آن در ظاھر و باطن مک؛ در آنجا ح ستین
 یدر حسابرس بندگان هک ندارد چنان یازین تأمل به یو حسابگر یار حسابرسکلذا در 

 از دارند.ین ر و تدبر و تأملکتف به

يُ�م َمن قُۡل ﴿ ِ لۡ ٱ ُظلَُ�ِٰت  ّمِن ُ�نَّجِ �َٮَٰنا لَّ�ِنۡ  وَُخۡفَيةٗ  تََ�ُّٗ�  ُعونَُهۥتَدۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
َ
 ِمنۡ  أ

ِٰكرِ�نَ ٱَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ِٰذهِۦ  .]٦٣[األنعام:  ﴾٦٣ل�َّ

 ا نجاتیو در ابانیب یھا یکیشما را از تار هک ستکی« !ص امبریپ یا »بگو«
 »دھد ه: اگر ما را نجاتکد یخوان یم یپنھان و مناجات یزار او را به« هک گاه آن ؟»دھد یم
از  گمان یب« است آمده بر ما فرود هک یو شدت » محنت نیاز ا« یدھ ما را نجات: اگر یعنی

 نیاز ا مان دادن نجات نعمت برابر ، در تمام اخالص تو به یبرا »شد میخواھ رگزارانکش
 ھا. یسخت

ُ ٱقُِل ﴿ يُ�م ّمِنۡ  �َّ نُتمۡ  ُ�مَّ  َكۡرٖب  ُ�ِّ  َوِمن َهاُ�َنّجِ
َ
 .]٦٤[األنعام:  ﴾٦٤�ُۡ�ُِ�ونَ  أ

از  دھد و یم نجات«ھا  یھا و سخت یکیتار » شما را از آن للها« ص امبریپ یا »بگو«

 کو باز شما شر«آزارد  یرا م انسان روح هک است یو اندوھ رب: غمک » یربکھر 
 رد؛ با رھاساختنتانک شما احسان به هک بعد از آن سبحان یخدا به »دیورز یم
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 چیھ توانند ینم انیکشرکه  حالی ھا در یھا و غمھا و گرفتار ھا و محنت یسخت ازچنگال
 نیا چگونه نند پسک برطرفرا از شما  یا یگرفتار چیشما برسانند و ھ به یسود
د؟ یدھ یم د، قراریبود داده خود وعده هک یا یرگزارکش آنبه جای  را یگزار کشر
 د؟!یھست و ناسپاس قدر غافل چه

ٰٓ  َقادِرُ لۡ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ ن َ�َ
َ
وۡ  فَۡوقُِ�مۡ  ّمِن َعَذاٗبا َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡبَعَث  أ

َ
رُۡجلُِ�مۡ  َ�ِۡت  ِمن أ

َ
وۡ  أ

َ
 أ

َس  َ�ۡعَضُ�م َوُ�ِذيقَ  ِشَيٗعا يَۡلبَِسُ�مۡ 
ۡ
 لََعلَُّهمۡ  َ�ِٰت �ٱ نَُ�ُِّف  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ َ�ۡعٍض�  بَأ

 .]٦٥[األنعام:  ﴾٦٥َ�ۡفَقُهونَ 

 اطراف از ھمه »را بفرستد یبر شما عذاب هک نیتوانا برا اوست« ص امبریپ یا »بگو«
 د؛ چونیآ یم فرود از آسمان هک است یعذاب و آن» سر شما یاز باال«و جوانبتان: 

 ، قوم پروردگار متعال هک ـ چنان کمھل یھا و صاعقه سنگ دنیرانگر، باریو یبارانھا
 نیدر زم با فروبردنتان »شما یر پاھایا از زی«رد ک باران را سنگ لیف لوط و اصحاب

فرو برد. در  نیرا در زم وقارون را غرق فرعون هک چنان و غرق ) و با زلزله (خسف
،  ، قذف امت نیا انیھمانا در م«است:  آمده » امتیق یھا نشانه« مربوط به فیشر ثیحد

 یتعال : حقیعنی »اندازد ھم به گروه شما را گروه ای«». دیآ ید میپد و مسخ خسف
، آرا و  مختلف یھا شهیھا و اند متضاد، نحله یھواھا شما را گرفتاراینکه  بر تواناست

 و معارضه شکشمک سرتاپا غرق هک یطور د بهینما لمهک بار و اختالف تفرقه اتینظر
 یبعض از شما را به یبعض یو شر و بال«د یگر بجنگید یکا با ید، یگرد گرید یکبا  یدرون

 در عصر حاضر، هک گر چنانیھمد گرفتن اسارت و به و غارت شتنک چون »بچشاند گرید
را  خود اتیآ چگونه بنگر« است عذاب نیا یمبتال نیاز نقاط زم یاریدر بس اسالم امت
 یھا وهیش و به مختلف ار را از وجوهکآش لیھا و دال : حجتیعنی » مینک یم انیب گون گونه
 یانھایببه وسیله  را پس قتیحق »بفھمند هکباشد « مینک یم انیبشان  برای گون گونه

،  میا ساخته روشنشان  برای را آن هک یحق یسو ، به گون گونه یو روشھا متنوع
 یفرمود: روز هک است آمده س وقاص یاب سعدبن تیروا به فیشر ثیدر حدبازگردند. 

آمدند  آن یسفال قسمت یسو ، به نهیمد یخود در باال اقامت از محل ص خدا رسول
مسجد  آن دند، بهیرس انصار) یاز قرا یا هی(قر هیمعاو یمسجد بن به در راھشان و چون

با  گاه ، آن مینماز گزارد شانیز با ایگزاردند و ما ن نماز عتکدو ر وارد شده و در آن
از «ما بازگشتند و فرمودند:  یسو به نمودند، سپس یا یطوالن مناجات پروردگارشان



  تفسیر انوار القرآن  ۶۴۸

 را از من یکیداد و  من آنھا را به ؛ اما او دو تا از ردمک ز را درخواستیچ سه پروردگارم
دو را  نیند؛ و او اکن کھال یو با قحط نمودن را با غرق امتم هک بازداشت: از او خواستم

را  آنان(فگند ین خودشان انیرا در م آنان یشر وبال هک رد و از او خواستمکعطا  من به
 نیبد فیشر ثیحد نیا البته».  بازداشت را از من آن اما او )نگرداند لمهک دچار اختالف

 هکشوند بل یگرفتار نم و غرق یقحط ، ھرگز به امت نیا از ییھا بخش هک ستین یمعن
امال نابود کشود و  ینم نک شهیر اتیبل نیبا ا اسالم امت هک است یمعن نیا به
بر  من«فرمودند:  فیشر ثیدر حد ص رمکا رسول هککند  می ر نقلیثک گردد. ابن ینم

شد  نھاده امتم انیر در میشمش را چونیز ندارم میگر ب گمراه )امکح( جز از ائمه امتم
 ».نخواھد شد برداشته شان میان از امتیتا روز ق

َب بِهِ ﴿ ۚ �َۡ ٱ وَُهوَ  ُمَك قَوۡ  ۦَوَ�ذَّ  .]٦٦[األنعام:  ﴾٦٦بَِو�ِيلٖ  َعلَۡيُ�م ُت قُل لَّسۡ  قُّ
ا ی قرآن ، شیقر : قومتیعنی » است حق آن هک یشمردند درحال تو دروغ را قوم و آن«

بر شما « !ص امبریپ یا »بگو«اند و راست نھا حقیا هک یردند درحالک بیذکرا ت عذاب

فر کی بتانیذکدر برابر ت تا شما را ستمیشما ن اعمال نگھبان : منیعنی » ستمین نگھبان
 . باشد و بس بالغ و بر رسوالن ھستم پروردگارم رسول من هکبل دھم

ِ َ�َبإٖ ﴿
ۚ  ّلُِ�ّ ۡسَتَقّرٞ  .]٦٧[األنعام:  ﴾٦٧َ�ۡعلَُمونَ  وََسوَۡف  مُّ

از  دھد ـ اعم یخبرم از آن قرآن هک ی: ھر خبریعنی » است یرا مستقر یھر خبر«
 یا برایوندد. یپ یم وقوع به وقت البد در آن هکدارد  یوقوع ـ وقت ا آخرتیا یامور دن

 ، در آن است بوده ا باطلی حق خبر آن هکامر  نیا هک است یسرانجام ندهیھر خبر در آ
 و نزول از وقوع من هکرا  آنچه و سرانجام تینھا » د دانستیخواھ یزود و به«شود  یار مکآش
 . است اخبار قرآن و تحقق د بر وقوعکو مؤ مکمح یھشدار نی. ا ام بر شما خبر داده آن

يۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ َت �ذَا رَ� ۡعرِۡض  َءاَ�ٰتِنَا َ�ُوُضوَن ِ�ٓ  �َّ

َ
ٰ  َ�ۡنُهمۡ  فَأ ْ  َح�َّ ِۦۚ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا  َ�ۡ�ِه

ا يُنِسيَنََّك  يۡ ٱ�مَّ ٰلِِم�َ ٱ َقوۡمِ لۡ ٱَمَع  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ َ�ۡعدَ  ُعدۡ فََ� َ�قۡ  َ�ٰنُ لشَّ  .]٦٨[األنعام:  ﴾٦٨ل�َّ
 و رد و بیذکا تی،  قصد تخطئه به »روند یما فرو م اتیدر آ هکرا  یسانک و چون«

 درگوش واگذار و با آنانخود  حال را به : آنانیعنی » گردان یرو ، از آنان ینیبب«استھزا 
اثنا،  نیو در ا ینشست یاگر با گروھ مشو. پس ھمراه یر بزرگکھمچو من به سپردن

 درنگ یب ما پرداختند، اتیدر آ پردازانه جدال یو فرورو گرانه او تخطئهکندوک به آنان
با  هکرا  یسخن : تایعنی» بپردازند راز آنیغ یسخن به هک یتا وقت«ز یبرخ آنان از مجلس
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 شانیا تبع و به شیخو رسولأل  یخدا سان نیآورند. بد انیر باشد، در میمغا آن
روا  نیتوھ أ خدا اتیآ در آنھا به هک یاز مجالس و اعراض یگردانیرو را، به مؤمنان
کند  می ینھ نندهک گمراه گذاران با بدعت گرفتن و انس ینینش شود و از ھم یم داشته

با  ینیدر ھمنش هک است یبرابر آفات نی، چند آنانبا  و مؤانست ینیرا در ھمنشیز
 وجود دارد. ارانکگناھ

 یسانک با ینیناظر بر ھمنش مهیرک هیفرمود: آ هک است شده تیروا س عباس از ابن
 یفراموش تو را به طانیو اگر ش« کنند. می و بگومگو جدالأل  یخدا اتیدر آ هک است

 » یاد آوردی به هک آن بعد از پس« ینک شانکو تر یزیبرخ آنان از مجلس هک » انداخت
 ز.یبرخ دردم هکبل » نیار منشکستم با قوم«ما را  فرمان
 ، است واجبشان  برای هک شرع امکاح غیدر تبل ‡ ایبر انب هکادآور شد ید یبا

 ی، در امور عاد شانیبر ا یفراموش د آمدنیپد هکدھد بل ینم یرو یاصال فراموش
 . است نکمم مانند آن نماز و یسھو در اثنا ھمچون

 رد ـ چهک یفرورو رصوابیو در غ ناحق بهأل  یخدا اتیدر آھرکس  اند: علما گفته
با  و معاشرت زشیشود وآم فروگذاشته یبا و ینید ھمنشیافر ـ باک بود، چه مؤمن
 قصد موعظه ، به شگانیوفسادپ انیبا بدعت معاشرتاینکه  ، مگر است روهکمطلقا م فاسق

 باشد. مفاسدشان اصالحو  یو اندرزدھ

ِينَ ٱَوَما َ�َ ﴿ ءٖ  ّمِن ِحَسابِِهم َ�تَُّقوَن ِمنۡ  �َّ  ﴾٦٩َ�تَُّقونَ  لََعلَُّهمۡ  ذِۡكَرىٰ  َوَ�ِٰ�ن َ�ۡ
 .]٦٩[األنعام: 

 جدال از هک یسانک: بر یعنی » ستین زگارانیپرھبر عھده  افرانک از حساب یزیو چ«
در  فروروندگان با ینیزند، از ھمنشیپرھ یم أ خدا اتیدر آ گرانه تخطئه یو فرورو

در  فرورونده را گناهیز ستین یگناھ چیردند ـ ھک ینیھمنش با آنان ـ چنانچه اتیآ نیا
 زگارانی: پرھیعنی » است الزم پنددادن آنان بر یول« است یخود و ، بر عھده یالھ اتیآ

ادآور شوند ی آنان را، به گناھشان عظمت ار خود،ک نیزند تا با ایبرخ آنان د از مجلسیبا
 ند.ینما کخود را تر ستیناشا عمل نیوا گمراھان آن »نندکز یپرھ هکباشد «

 مؤمن انیمتق یفار براکبا  ینینش ؛ ھم اول دارد: بنابر وجه دو وجه مهیرک هیر آیتفس
 است شده تیروا رایز شده داده نورزند ـ رخصت تکمشار شانیھا یدر فرورو ـ چنانچه

از  کنند، می استھزا قرآن به آنان هک یگفتند: اگر ما در ھر وقت مسلمانان هک
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!  مینک طواف و نه مینیبنش در مسجدالحرام میتوان یم گر نهی، د میزیبرخ مجالسشان
است: اگر از  نیا دوم شد. وجه داده امر رخصت نیدر ا شانیا به هکبود  ھمان

شما بر عھده  أ خدا اتیدر آ آنان یفرورو د، گناهیردکز یپرھ با آنان ینینش ھم
 . ستین

ِينَ ٱَوَذرِ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهمُ  َولَۡهٗو� لَعِٗبا دِيَنُهمۡ  �َّ �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ وََغرَّ ُّ� ۚ ن تُبۡ  بِهِۦٓ  َوَذّكِرۡ  َيا
َ
 َسَل أ

ِ ٱ ُدونِ  مِن لََها لَۡيَس  َكَسَبۡت  بَِما َ�ۡفُسۢ   يُۡؤَخذۡ  �َّ  َعۡدلٖ  ُ�َّ  َ�ۡعِدۡل  �ن َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  �َّ
 ۗ ٓ   ِمۡنَها

ُ
ِينَ ٱ �َِك ْوَ�ٰٓ أ َّ�  ۡ �

ُ
� ْ ْۖ  بَِما ِسلُوا ابٞ  لَُهمۡ  َكَسُبوا ۢ  وََعَذاٌب  َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�َ ِ�ُم

َ
ْ  بَِما أ  َ�نُوا

 .]٧٠[األنعام:  ﴾٧٠يَۡ�ُفُرونَ 
 بر آنان آن به و عمل رشیپذ هک یحق نید ھمان »خود را نید هکرا  یسانکو «

 آنان به حجت و ھرچند مأمور رساندن » نکگرفتند، رھا  یو سرگرم یباز به« است واجب
 یشکگردن و یو سرسخت تعصب را آنھا اھلیز نکن آنان ختهیرا آو اما دلت یھست

 آخرت یجاودان اتیرا بر ح آن هکتا بدانجا  » است فتهیرا فر ا آنانیدن یو زندگان«ھستند 
 یسک، مبادا  ده اندرز قرآن نیابه وسیله  و«اند  ز گشتهیر رستاخکو من داده حیترج

.  است تکھال به شخص شدن میابسال: تسل »افتد هکمھل به ردارشکار و ک سبب به
ـ  یالھ را از عذاب خود هک، بخواھد  پند گرفته قرآن لهیوس بهکه  کسی بسا : چهیعنی

او را دربرابر «شد:  نازل عذاب هک گاه را آنیدھد ز د ـ نجاتیگرفتار آ بدان هک از آن قبل
: یعنی »شود ینم رفتهیبدھد، از او پذ یا هیو اگر ھر فد یعیشف و نه است یاوری خداوند نه

خود  ییرھا یرا برا یو عوض هیھر فد ، شده وا نھاده یالھ عذاب به هک یانسان نیاگر ا
 شیخو هکدر مھل ، او ھمچنان جهیو درنت شود ینم رفتهیپذ یاز و هیفد ند، آنک میتقد

 وبال به هکاند « آنان اند، ھم گرفته یباز را به شیخو نید هک » گروه آن«زند  یوپا م دست

ردار کار و ک سبب به هکھستند  گروه : ھمانیعنی »شدند گذاشته هکمھل ردند بهک آنچه
 چون هک » است جوشان از آب یا یدنیآشام آنان یبرا«شدند  سپرده تکھال ، به شیخو
و  » کدردنا عذاب است آنان یو برا«کند  می را قطع شانیھا نوشند، روده یم را آن

 ».افر بودندک هک آن سبب به« سخت

ْ  قُۡل ﴿  نَۡدُعوا
َ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن � َّ�  ٰٓ نَا َونَُردُّ َ�َ ۡ�َقابَِنا َما َ� يَنَفُعَنا َوَ� يَُ�ُّ

َ
 َهَدٮٰنَا إِذۡ  َ�ۡعدَ  أ

ُ ٱ ِيٱكَ  �َّ َ�ِٰط�ُ ٱ َتۡهَوتۡهُ سۡ ٱ �َّ  ٱِ�  لشَّ
َ
ۥٓ  انَ َحۡ�َ  �ِض ۡ� ۡص  َ�ُ

َ
ۥٓ  َ�ٰٞب أ ۡ ٱإَِ�  يَۡدُعونَُه  ُهَدىل

ۗ ئۡ ٱ ِ ٱُهَدى  إِنَّ  قُۡل  تَِنا ۡ ٱُهَو  �َّ ِمرۡ  ُهَدٰىۖ ل
ُ
 .]٧١[األنعام:  ﴾٧١َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ لَِرّبِ  لِنُۡسلِمَ  نَاَوأ
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 نه هک میرا بخوان یزیخداوند چبه جای  ایآ«فار ک گروه نیا به !ص امبریپ یا »بگو«

 میبپرست را یبتان أ خداوند یجا به : چگونهیعنی » یانیز رساند و نه یما م به یسود
برسانند  ما به یتوانند سود ینم وجه چیھ ، به میگرد یمنفعت طالب اگر از آنان هک

و  توان ھرگونه فاقدکه  کسی ؟ پس میندار یمیز بیآنھا ن انیاز ز وجه چیھ به هک چنان
 ردهک تیرا ھدا خدا ما هک ا بعد از آنیو آ« ستین باشد، قطعا سزاوار پرستش یا سلطه

 یا یگمراھ و کشر یسو : بهیعنی ؟» میشو دهیخود بازگردان یھا ، بر پاشنه است
؟  است ردهک تیھدا اسالم و به آورده رونیب ما را از آن سبحان یخدا هک میبازگرد

ا ی،  یابانیب یھا غول آنان »اند در برده به او را از راه نیھا در زم طانیشکه  کسی مانند«
پدر و  و نام نام و او را به گرفته را بر انسان راه ابانیدر ب هکاند  انیاز جن شانکسر

شوند ـ از  یم رھنمون سالمت راه او را به هکپندار  نیـ با ا خوانند و او ھم یفرام جدش
او را  هکند یب یم کند، می باز د و چشمیآ یم بر سر عقل اما چونکند  می یرو دنباله آنان

شود و  یم ستین سربه در آن هکاند  درافگنده ییدایو ناپ علف و آب یب برھوت ابانیب به
 نیدروغ انی، خدا یکالشر برحق یبجز خداکه  کسی مثل است نیرد. ایم یم یاز تشنگ

و  » است رانیح«ابان: یب غوالن دردام درافتاده انسان نی! ا یرد. آریگ پرستش را به
 به هکمھل نیند تا از اکد بیار باک چه هکداند  یم برد و نه یم ییجا به راه ، نه سرگشته

 »ایما ب یسو ه: بهکخوانند،  یم راست راه یسو او را به هک است یارانی یو یبرا«د یدرآ
 یراست راه یسو را به یو هکدارد  یھمراھان و قانیرف ، در راه سرگشته شخص : آنیعنی
 سخن ا! اما او بهیند: با ما بیگو یاو م خوانند و به یفرام رساند، یم شیو مأوا نکمس به هک

 هکداند  یو نم است رانیرا او حیرد زیگ ینم بھره آنان ییراھنما دھد و از یفرانم گوش آنان

 گمان یب« !ص امبریپ یا »بگو«خوانند  یفرام درست راه او را به نیاز طرف یک دامک

 آن هک است یو نی، د و درست راست نی: قطعا دیعنی » است یالھ تیھدا ، ھمان تیھدا
بگو:  »و« است نندهک و گمراه ، باطل ھستھرچه  از آن ریو غ دهیپسند بندگانش یبرا را
 عبادتاو را  خالصانه :یعنی » میباش انیپروردگار جھان میتسلاینکه  به میا افتهیدستور «
 . میقرار ندھ یکشر یرا با و یسکو  مینک

نۡ ﴿ 
َ
ْ  َوأ �ِيُموا

َ
لَٰوةَ ٱ أ ۚ ٱوَ  لصَّ ِيٓ ٱوَُهَو  �َُّقوهُ ونَ  هِ إَِ�ۡ  �َّ  .]٧٢[األنعام:  ﴾٧٢ُ�َۡ�ُ

اینکه  به میا افتهیدستور  نی: ھمچنیعنی »دید و از او بترسینماز را برپا داراینکه  و«
 به هک اوست وھم« است تیھدا راه ھمان نیا . پس میباش و خداترس نماز را برپا داشته

در  مکد و حیشو یم او گرد آورده یسو تنھا به و : تنھایعنی »دیشو یمحشور م شیسو
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در  هکو ـ یکن از اعمال روز، جز آنچه و در آن اوست دست تنھا به و تنھا محشر و بعد از آن
 رساند. ینم یشما سود گر بهیز دیچ چید، ھیا فرستاده شیـ پ آنھا تقوا و نماز است رأس

ِيٱَوُهَو ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  �َض ۡ� � �َۡ ٱب ۚ �َۡ ٱ قَۡوُ�ُ  َ�َيُكونُۚ  ُ�ن َ�ُقوُل  مَ َوَ�وۡ  ّقِ َوَ�ُ  قُّ

ۡ ٱ � ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ  ُمۡلُك ل ورِ ِ� ٱوَ  َغۡيبِ لۡ ٱَ�ٰلُِم  لصُّ َ�َٰدة  .]٧٣[األنعام:  ﴾٧٣بِ�ُ �َۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱَوُهَو  لشَّ
 یریتدب : بایعنی » حق« ینشیآفر » د، بهیرا آفر نیو زم آسمان هک است یسکو او «

در  ھرچه و نیو زمھا  آسمان و مدبر کو مال نندهیآفر اوست پس عدل و به مکمح
: یعنی » است او حق موجود شود؛ سخن درنگ ید: موجود شو، بیبگو هک یو روز« آنھاست

 برند، چرا یم فرمان یاز و یدھد، جملگ یم ز فرمانیحشر و رستاخ را به قیخال چون
بر  یاو مبتن یارھاکو  سخنان شود و ھمه یدستور او موجود م به درنگ یب یزیھرچ هک

 نه هک میرا بخوان یزی، چ بزرگ یخدا نیابه جای  ما چگونه پس است متکو ح حق
؟  میگرد یقھقرا برم به آن با پرستش ، گذشته و از آن یانیز رساند و نه یما م به یمنفعت

 ) است یپوری(ش یصور: شاخ » اوست از آن ییشود؛ فرمانروا دهیدر صور دم هک یو روز«
 دوم دنیو دم زندگان راندنیم یبرا اول دنیدم هکدمد،  یم در آن ÷  لیاسراف هک

 د:یگو یر میثک . ابن است دوم دنیدم نجای. مراد در ا مجدد آنھاست یایاح یبرا
 امیاز ق و ھراس جاد ھولیا ی؛ برا اول ، نفخه ) است دنی(دم نفخه سه قتیدرحق«
حضور  یبرا برخاستن ؛ نفخه سوم و نفخه خلق ساختن کھال ی؛ برا دوم ، نفخه امتیق

ھر  به داناست سبحان یخدا » و شھود است بیغ یدانا«»  است نیالعالم رب شگاهیدر پ
ار در کاستوار : فرزانهیعنی » مکیح و اوست« داستیپ هک و ھر آنچه است نھان هک آنچه
 به است » آگاه« راندنیو م ساختن در زنده زند، از جمله یسرم یاز و هک آنچه تمام
 و جزا. حساب به ز، از جملهیچ ھمه

�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿ 
َ
َ�تَِّخذُ  َءاَزرَ  ِ�

َ
ۡصَناًما �

َ
ٓ  َءالَِهةً  أ َرٮَٰك  إِّ�ِ

َ
 َضَ�ٰلٖ  ِ�  َوقَۡوَمَك  أ

بِ�ٖ   .]٧٤[األنعام:  ﴾٧٤مُّ
فرد  نیا، دھمیابواالنب میابراھ » پدر خود آزر گفت به میابراھ هکرا  یھنگام نکاد یو «

 نیسرزم نور) از یعنی» (اور«در شھر  هک است اعراب جد بزرگ»  سام«از اوالد 
مرز  درمجاورت هکیتر جنوبو در  است معروف»  اورفه« نام به نونکا ھم هک»  لدانک«

گر: ید یقول بود، به » تارح«،  میپدر ابراھ : نامیقول ا آمد. بهیدن ، به شده واقع هیسور
 ییخدا را به ا بتانیآ«گفت:  پدرش به می! ابراھ ی. آر داشت: آزر و تارح دو نام پدرش
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،  استفھام نیستند؟ این تیالوھ ستهیشا آنھاکه  حالی ؟ در یپرست یو آنھا را م ؟» یریگ یم
 یا یدر گمراھ«موافقند  بتان باتو در پرستش هک »را تو و قومت ھمانا من« است یخیتوب
ارتر و بزرگتر از کآش یگمراھ نیدامک!  ی.آر قتیو حق حق از راه » نمیب یم یارکآش

 ؟. است ییخدا به أ ر خداوندیغ گرفتن

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َملَُكوَت  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َوَ�َ�ٰلَِك نُرِيٓ ﴿   ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ ٱَوِ�َُكوَن ِمَن  �ِض ۡ�  ﴾٧٥ُموقِنِ�َ ل

 .]٧٥[األنعام: 
 وعظمت نشیدر آنھا از آفر هک : آنچهیعنی» را نیو زمھا  آسمان وتک، مل گونه نیو ا«

!  ی. آر میداد و نشان میاندی: نماینر » میاندینما میابراھ به« است ییو فرمانروا و قدرت
 دند پسیپرست یم را د و مھتابی، خورش ، ستارگان ؛ بتان قومشآزر و  هکبود  چنان

 گستره اندنیبا نما گرداند لذا متوجه اشتباھشان تا آنھا را به خواستأل  یخدا
 د. بهیگردان فراھم را بر قومش یو احتجاج نهی، زم÷  میبر ابراھ شیخو ییفرمانروا

 را به نیو زمھا  آسمان یپھناخود در  میعظ ییو فرمانروا کمل گستره یتعال : حقیقول
 نییو از پا عرش یسو به او از باال هک ساخت شوفکو م انینما بدانسان ÷  میابراھ

 أ خداوند هک است محتمل« د:یگو یر میثک . ابن ستینگر نیزم طبقات نیفروتر یسو به
 را به، او آنھا  نیباشد و بنابرا ردهکدور  ÷  میابراھ یحس یینایھا را از برابر ب حجاب
 نشیو ب یقلب رتیبا بص ÷  میابراھ هکدارد  احتمال نیباشد. ھمچن دهیسر د چشم
 فقط آنچه ÷  میگر: ابراھید یقول به». باشد افتهیو در دهیرا د قیحقا نیخود، ا یدرون

 ، مشاھده است ردهک تیاکح نیو زمھا  آسمان وتکمل از هیآ نیدر ا خداوند متعال هکرا 
 خود را به وتکمل بیو غرا نشیآفر بی: عجایعنی »باشد نندگانک نیقی تا از جمله«رد ک

گاھ برخوردار از علم یامبریتا او پ میداد نشان ÷  میابراھ از  یو و علم بوده یو آ
 ز، ذرهیچ بر ھمه یتعال حق و قدرت عظمت به نسبت هک یطور به باشد نیقی یرو
 باشد. خود نداشته در نھاد کیش

ا َجنَّ ﴿  ۡ ٱ هِ َعلَيۡ فَلَمَّ ۖ رََءا َكوۡ  ُل �َّ �  َ�َٰذا قَاَل  َكٗبا ٓ  َرّ�ِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
ِحبُّ  َ�ٓ  قَاَل  أ

ُ
 ﴾٧٦فِلِ�َ �ٱ أ

 .]٧٦[األنعام: 
را  یا ستاره او«پوشاند  شیخو یکی: او را با تاریعنی »افگند بر او پرده شب چون پس«

 پروردگار من نیگفت: ا«د یرا د ا زھرهی،  یمشتر ستاره ÷  میابراھ هک است نقل »دید

 هیدر دو آ هکـ  باب نیدر ا یو ر سخنانیو سا ÷  میابراھ سخن نیا درباره » است
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 ÷  میه: ابراھک است نینظر ا یکدو نظر وجود دارد؛  مفسران انید ـ میآ یم یبعد
 نشیب یبرد و دارا یسر م به شیخو تیطفول در دوره هک گفت یرا ھنگام سخنان نیا

 مثابه و به مناظره را در مقام سخنان نیه: او اک است نیا نبود. نظر دوم یقیعم آنچنان
 گرداند پس ملزم را در حجت تا آنان گفت یم پرستان بت آن و اعتقادات از حال تیاکح

 آنھا باور داشته بهاینکه  بود، نه قومش هیعل حجت ، اقامه سخنان نیا از طرح ھدفش
 بود، نه مناظره ، در مقام باب نیدر ا ÷  میابراھ سخنان هکرا  قول نیر ایثک باشد. ابن

 : چونیعنی »ردک افول چون پس« است داده حی؛ ترج یو یدرون و قناعت تأمل یاز رو
را یز ستیند، خدا نک غروب آنچه گمان ی: ب÷  میابراھ » گفت«رد ک غروب ستاره آن

 نندگانک افول من« باشد پس یم نیو زمھا  آسمان امور نندهکریو تدب ندهیپا ، خدا؛ زنده
 ». ندارم دوست«کنند  می غروب هکرا  یانیخدا :یعنی »را

ا رََءا ﴿  �  َ�َٰذا قَاَل  بَازِٗ�  َقَمرَ لۡ ٱفَلَمَّ ٓ  َرّ�ِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
ُ�وَ�نَّ  َرّ�ِ  َ�ۡهِدِ�  لَّمۡ  لَ�ِن قَاَل  أ

َ
 ِمنَ  َ�

آٱ َقۡومِ لۡ ٱ  .]٧٧[األنعام:  ﴾٧٧ّلِ�َ لضَّ
!  من پروردگار است نیگفت: ا«د ید نانک : طلوعیعنی »دید را تابان ماه چون پس«

 حق و روش راه یسو به »ندکن تیمرا ھدا رد، گفت: اگر پروردگارمک افول چون گاه آن
بر  و افتهین راه حق به هک شوم یم یسانک: از یعنی » شوم یم گمراھان قطعا از گروه«

 ، سان نیگردانند. بد یم ، محروم شیر خویخ و خود را از بھرهکنند  می خود ستم
 . و چرا است رد؛ گمراهیبگ ییخدا را به ماهھرکس  هکفھماند  قومش به ÷  میابراھ
 ، بر بطالن افول به را استداللی؟ ز طلوع به رد نهک استدالل افول به ÷  میابراھ
 . تر است نندهک ، داللت نندهک ز افولیچ آن تیالوھ

ا رََءا ﴿  مۡ ٱفَلَمَّ ٓ  َرّ�ِ  َ�َٰذا قَاَل  بَازَِغةٗ  َس لشَّ ۖ  َ�َٰذا ُ�َ�ۡ
َ
ٓ  أ ا فَلَۡت  فَلَمَّ

َ
 بَرِٓيءٞ  إِّ�ِ  َ�َٰقوۡمِ  قَاَل  أ

ا  .]٧٨[األنعام:  ﴾٧٨�ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ
بزرگتر  نیا«را یز » است پروردگار من نید، گفت: اید ردهک د را طلوعیخورش چون پس«

رد، ک افول وچون«خدا باشد  هک است آن سزاوارتر به نیلذا ا و مھتاب از ستارگان » است
 : از اجرامیعنی » زارمیب دینک یمقرر م یکشر از آنچه من نهی! ھرآ من قوم یگفت: ا

.  نارمکزار و برید، بیپرداز یم آنھا پرستش و به خدا قرار داده یاکآنھا را شر هک یا کیفل
ھا  دهیپد نیا هکشد  روشن شیبرا هک گفت یرا ھنگام سخن نیا ÷  میابراھ

 آنھا ھمیک  ھیچ باشند و ینم قادر یانیز و دفع نفع رساندن به هکھستند  یدگانیآفر
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 ، قوم مناظره از باب ÷  میابراھ ای کنند. می افولاینکه  لیدل ستند، بهین یھست یخدا
 هکرد ک یباور رھنمون نیا یسو به ، یو منطق مانهکیح وهیبا ش قدم به خود را قدم
 ندارد. و برھان لیاز دل یا پشتوانه چی، ھ اعتقاداتشان

هۡ ﴿  ِي وَۡجِ�َ  ُت إِّ�ِ وَجَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َ�َطرَ  لِ�َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ۖ َحنِيفٗ  �َض ۡ� ٓ  ا ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  ﴾٧٩ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 .]٧٩[األنعام: 
را  خود و عبادت تیوجود و شخص تیلکو  : تمامیعنی »خود را یرو ھمانا من«

د یپد عدم تمکو آنھا را از  » است دهیرا آفر نیو زمھا  آسمان هک دمیگردان یسک یسو به«
از  یزیچ هک یانیاد از ھمه ھستم ندهی: گرایعنی » ھستم فیحن هک یحال در« است آورده
و از « ھستم دلکپا و نیدک، پا حق نید یسو آورند به می یکشر یرا با و أ خدا خلق

 . گردانم یکشر یرا با و أ خداوند از خلق یزیچ هک » ستمین انکمشر

 ﴿ ٓ ُهۥوََحا ۥۚ قَوۡ  جَّ تَُ�ٰٓ  ُمُه
َ
ٓوّ�ِ قَاَل � ِ ٱ ِ�  جُّ َخاُف  َوَ�ٓ  َهَدٮِٰن�  َوقَدۡ  �َّ

َ
ٓ  بِهِۦٓ  �ُۡ�ُِ�ونَ  َما أ  إِ�َّ

ن
َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  َرّ�ِ  �ََشآءَ  أ ءٍ  ُ�َّ  َرّ�ِ  وَِسعَ  ا ۡ�َ  ۚ فََ�  ِعۡلًما

َ
ُرونَ  أ  .]٨٠[األنعام:  ﴾٨٠َ�َتَذكَّ

 خود با قوم مناظره را در مقام سخنان نیا ÷  میند؛ ابراھک ید مییتأ هک یلیاز دال
است:  خداوند متعال فرموده نیھا؛ ا دهیپد نیا تیالوھ به شیو گرا از سر تأمل ، نه گفت

 ردند، ھمانک و مجادله زهید ستی: با او در امر توحیعنی» ردندک با او محاجه و قومش«
 یو درست صحت خواستند تا او را به بود پس دهیرس آن او به هک یا د خالصانهیتوح

ا یگفت: آ«بترسانند  انیخدا آن و خشم انیو او را از ز نموده قانع باطل انیخدا پرستش
و  یکاو از شر هک روشن قتیحق نیا : در بارهیعنی »دینک یم محاجه للها درباره با من

 شیخو یگانگید و یتوح یسو به » است ردهک تیاو مرا ھدا هک آن حال« است ھمتا منزه
، ھمانند  تیھدا و عدم و جھالت یو گمراھ کشر در د تا منیخواھ یشما م هک یدرحال

خود  هک از آنچه : منیعنی » ندارم یمید، بیساز یاو م یکشر از آنچه و من«؟  شما باشم
 چیـ ھ ینفع رساند و نه یم یانیز نه هک یسنگ ـ چون خداست از مخلوقات یمخلوق

 هک یدربرابر گناھ »ندک اراده« میبرا انیاز ز » یزیچ پروردگارم هک آن مگر« ندارم یمیب
 از انیز نی، ا صورت نیا و در اوست از آن فرمان ھنگام نیدر ا هک،  باشم دهیگرد بکمرت
 احاطه یزیھر چ به پروردگار من و علم«شما  باطل معبودات یاز سو نه اوست یسو

ند، ک اراده را بر من یشر آوردن اگر فرود پس ر استیز فراگیچ ھمه و به » است افتهی
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 انید تا میشو ینم رکو متذ »دیریگ یا پند نمیآ پس«رسد  یم من به ناخواه شر، خواه آن
 د؟.یز دھییتم توانا و ناتوان

َخاُف  َف َوَ�يۡ ﴿ 
َ
ٓ  أ ۡ�تُمۡ  َما َ�ۡ

َ
نَُّ�مۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  أ

َ
ۡ�ُتم � َ�ۡ

َ
ِ بِٱ أ ِۡل  َما لَمۡ  �َّ  بِهِۦ ُ�َ�ّ

ۚ  ُ�مۡ َعلَيۡ  يُّ  ُسۡلَ�ٰٗنا
َ
ِ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱ فَأ َحقُّ ب

َ
 ٱأ

َ
 .]٨١[األنعام:  ﴾٨١َ�ۡعلَُمونَ  إِن ُكنُتمۡ  ۡمِن� ۡ�

 یبرا هک شما از آن هک یدرحال د، بترسمیگردان یخدا م یکشر از آنچه و چگونه«
 ، است بر شما فرونفرستاده بر آن یلیدل چیھ هکد یا ساخته یکرا شر یزیخداوند چ

 و نه ندیآفر یم سود، نه رساند و نه یم انیز نه هک از آنچه : چگونهیعنی ؟»دیھراس ینم
د، یترس ینم یکالشر یخدا به آوردن یکشما از شر هک آن حال دھد، بترسم یم یروز

گر، او ید یسو و از است دھنده یو روز نندهیو آفر رسان و نفع رسان انیاو ز هک با آن
 و احتجاج استدالل آن به هک ردهکن بر شما نازل کشر نیبر ا ھم یلیو دل حجت چیھ
 گروه ؟» سزاوارتر است« از عذاب و امان » امن به از ما دو گروه یک دامک پس«د ینک

و  ناتوان بت به مؤمنان گروه ای،  ناتوان بت به افرانکقادر و  یقو یخدا به مؤمنان
 ، به دو گروه نیاز ا یک دامک هکد یخبر دھ من ! به یقادر؟ آر یقو یخدا به افرانک

را  نیراستھای  برھان و »دیدان یم اگر« سزاوارتر است میو ب ترس و عدم و امان امن
 د؟.یدھ یز مییتم و باطل نادرست یھا و آنھا را از شبھه شناخته

 داد: پاسخ نیچن سؤال نیا خود به ÷  میابراھ سپس

ِينَ ٱ﴿ ْ َولَمۡ  �َّ ْ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ُ
 ٱ لَُهمُ  أ

َ
هۡ  ۡمنُ ۡ�  ﴾٨٢َتُدونَ َوُهم مُّ

 .]٨٢[األنعام: 
 راست شانیا گروه الودند، آنین ظلم خود را به مانیآوردند و ا مانیا هک یسانک«

 بودن منیا اند، به آورده کشر هک یسانکاز  شانی: ایعنی » افتگانی شانند راهیو ا یمنیا

ْ  َولَمۡ ﴿: یسزاوارترند. معنا را  مانشانیا شانیه: اک است نیا ﴾بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
 . است کنجا، شریدر ا را مراد از ظلمیالودند زین کشر به

بر  مکح نیشد، ا نازل مهیرک هیآ فرمود: چون هک است شده تیروا س مسعود از ابن
 ظلم خود از ما بر نفس یک دامکدشوار آمد و گفتند:  ص خدا رسول اصحاب

 ھمه صورت نی، در ا میباش بھره یب یمنیما از ا ھمه هکباشد  ار چنانکند؟ اگر ک ینم
 یمعنا«فرمودند:  فیشر ثیدر حد ص خدا رسول هکبود  ؟ ھمان میا گشته چارهیب
گفت:  فرزندش به لقمان هک است چنان هکد بلیپندار یشما م هک ستین چنان مهیرک هیآ
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: مراد از یعنی».  میعظ است یظلم کشر گمان یرا بیاور زین یکخدا شر ! به فرزندم
 . است ک، شر هیآ نیدر ا ظلم

ٓ  َك َوتِلۡ ﴿ ُتَنا ٓ  ُحجَّ ٰ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َءاَ�ۡيَ�َٰها ن َدَرَ�ٰٖت  َ�عُ نَرۡ  قَۡوِمهۦِۚ  َ�َ ۗ  مَّ ََّشآُء  َحِكيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  �
 .]٨٣[األنعام:  ﴾٨٣َعلِيمٞ 

 انیب رد وک اقامه بر قومش ÷  میابراھ هک ییھا : حجتیعنی » ما است حجت و آن«
 با آموختن : او رایعنی » میداد برابر قومش در میابراھ به هک« ما است ، حجت گذشت آن

 هکرا  سکھر درجات«رد ک غلبه آنھا بر قومشبه وسیله  و میداد حجتھا نصرت نیا

 و علم حجت نیو تلق حق یسو به یو ییو راھنما تیبا ھدا » میگردان یبلند م میبخواھ
پروردگار  نهیھرآ« میرا بلند برد ÷  میابراھ و مراتب درجات هک چنان یو به متکو ح

 هک یسانک به » داناست« بخواھد هک یسکھر و مرتبه مقام بردن در بلند » است مکیتو ح
 را دارند. یبرترو  رفعت نیا یستگیشا

ۥٓ  َناَوَوَهبۡ ﴿ ۚ  ُ�ًّ  َو�َۡعُقوَبۚ  َ�ٰقَ إِسۡ  َ�ُ ۖ  ِمن َهَدۡ�َنا َونُوًحا َهَدۡ�َنا  دَ ۥَداوُ  ذُّرِ�َّتِهِۦ َوِمن َ�ۡبُل
يُّوَب  َ�ٰنَ وَُسلَيۡ 

َ
ۡ ٱ َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  َوَ�ُٰرونَۚ  َوُموَ�ٰ  َوُ�وُسَف  َو�  .]٨٤[األنعام:  ﴾٨٤ُمۡحِسنِ�َ ل

از  یبخشش عنوان به » میدیرا بخش عقوبیو  اسحاق« ÷  میابراھ : بهیعنی »او و به«
 تیھدا را از آنانھریک  و« است ÷  اسحاق فرزند فرزندش ÷  عقوبیخود.  یسو

 شیپ« است ÷  میجد ابراھ هک »را و نوح« میدیبرگز نبوت را به شانیا را ھمهیز » میردک

 اجداد و احفادش در ÷  میبر ابراھ یالھ فضل خود، ما را به نیا » میردک تیھدا نیاز ا
فرزند  » مانیو سل داوود« ÷  نوح : از نسلیعنی »او و از نسل«کند  می ییز رھنماین
را  نوح نسل » میردک تیھدا را و ھارون یو موس« عقوبیفرزند  » وسفیو  وبیو ا«را  یو

 شود، از نسل یم برده نام بعد از آنھا هیدر آ هکو لوط  ونسیرا یبرد ز نام جداگانه
.  است ÷  میابراھ برادرزاده فرزند آزر، لوط فرزند ھارانچرا که  ستند،ین ÷  میابراھ

شمارد  یبر م یینعمتھا از زمره را ‡ ایانب گروه نیا تیھدا سبحان یخدااینکه  لیدل
 پدران ، به فرزندان و شرف ه: فضلک است نی، ا داشت یارزان ÷  میبر ابراھ هک
 گروه نیا هک گونه : ھمانیعنی » میدھ یم را پاداش ارانکویک، ن گونه نیو ا«وندد یپ یم

،  میداد و ساختند، پاداشیکن یداریو پا خود را با جھاد و دعوت اعمال هکا را یانب
 . میدھ یم را پاداش یگریار دکویکھر ن نیھمچن
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ٰلِِح�َ ٱ ّمِنَ  ُ�ّٞ  �ۡ�َاَسۖ  وَِعيَ�ٰ  َيٰ َوَزَ�رِ�َّا َو�َحۡ ﴿  .]٨٥[األنعام:  ﴾٨٥ل�َّ
 به » میردک تیبودند، ھدا از صالحان یھمگ هکرا  اسیو ال یسیو ع ییحیا و یرکو ز«

 از نوح قبل سیادر رایز ستین درست قول نیا ی. ول است سیادر ، ھمان اسی: الیقول
ـ  یبرادر موس ھارون را او برادرزادهیز است نوح از نسل اسیال هک یدرحال ستیز یم

 کند. می امر داللت نیز بر این اتیآ نیا هک . چنان است علیھما السالم ـ
 از یدختر فرزندان هک است بر آن لی، دل ا نوحی میابراھ نسل در زمره یسیر عکذ
.  است میمر مادرش از راه میابراھ به یسیع را نسبتیند زیآ یم حساب مرد به نسل

 است نیا ز مانندین ص خدا رسول در نسل ب نیو حس حسن بودن داخل
 به ص حضرت آن هک است آمده یالبخار حیصح تیروا به فیشر ثیدر حد هک چنان
 به أ خداوند هکد یو شا د استیس فرزندم نیھمانا ا«فرمودند:  ب یعل بن حسن

 ».ندکبرقرار  یو آشت ، صلح از مسلمانان میعظ دو گروه انیاو م لهیوس

ۚ َو�ُو�َُس َولُوطٗ  يََسعَ لۡ َوٱ َ�ٰعِيَل �سۡ ﴿ ۡلَنا َوُ�ّٗ  ا  .]٨٦[األنعام:  ﴾٨٦َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َ�َ  فَضَّ

گر: ید یقول .به است ÷ ، خضر سعی: یقول به » میردک تیرا ھدا سعیو  لیو اسماع«
 ـ علیھما السالم ـ یسیو ع ییحیاز  دو، قبل و آن است ÷  اسیال او از اصحاب

را  یکوھر«بود  ÷  میابراھ لوط برادرزاده »لوط را« میردک تیز ھداین »و«ستند یز یم
از  یر ویغ ، بر را با نبوت امبرانیپ گروه نیاز ا یک: ھریعنی » میداد یبرتر انیبر عالم

 بشرند. نیبھتر ‡ ایانب پس میداد یبرتر مردم

ٰتِِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  َوِمنۡ ﴿ ۡستَقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  َ�ُٰهمۡ وََهَديۡ  تَبَۡيَ�ُٰهمۡ جۡ َوٱ �ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ  َوُذّرِ�َّ  ﴾٨٧مُّ
 .]٨٧[األنعام: 

 انیو بر جھان میردک تیھدا »را و برادرانشانشان  فرزندان و از پدرانشان یو برخ«
 دادن یبرتر ای،  ساختن ا خالصی،  دنیاجتباء: برگز » میدیرا برگز و آنان« میداد یبرتر

 نیھمانا د هک اسالم یسو : بهیعنی » میردک تیھدا راست راه یسو را به و آنان« است
 . عصرھاست در ھمه أ خداوند گانهی

 هکبرد  را نام ‡ ایاز انب ، اوال چھارتن فوق اتیدر آ یتعال حق هک مینک یم مالحظه
 تن چھارده آنان ) (نسل هیاز ذر ، سپس‡  عقوبیو  ، اسحاق می، ابراھ عبارتند از: نوح

 در بیرد. اما ترتک رکشوند ـ ذ یم تن ھجده مجموعدر  هکرا ـ  ‡ ایگر از انبید
 باشد. ینم بیترت ، موجب اتیآ نیدر ا» و« را حرفیز ستیمعتبر ن شان میان
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 : هک نیاز ا است اند، عبارت شده میتقس دسته سه به اتیآ نیا: درایانب هک نیدرا متکح

 یپادشاھ و نبوت انیدر م ‡ و ھارون ی، موس وسفی،  وبی، ا مانیداوود، سل -۱
 یو موس ریوز وسفیر، یام وبیبودند، ا پادشاه مانیرا داوود و سلیردند زک جمع

 شان:یا درباره خداوند متعال فرموده هک بودند چنان مکحا ‡ و ھارون

ۡ ٱ زِيَوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡ ﴿  جایکرا با  ارانکویکن هک است یمعن نیا ز بهین﴾ُمۡحِسنِ�َ ل
،  و ارشاد مردم ینید تیھدا و نعمت آنھای  نعمت ا ویدن استیر انیم ساختن

 . میدھ یم پاداش گونه نیا
أل  یا ممتاز بودند لذا خدایزھد در دن به ‡ اسیو ال یسی، ع ییحیا، یرکز -۲

 رد.ک فی) توص نی(صالح وصف را به شانیا
 از و نه اول بودند؛ مانند گروه از پادشاھان و لوط، نه ونسی،  سعی،  لیاسماع -۳

 یخود برتر زمان انیبر جھان هکبل دوم بودند؛ مانند گروه گردانیا رویدن
 شدند. فیتوص انیبر جھان یو برتر فضل به جھت نیداشتند، ازا

ِ ٱَ�ٰلَِك ُهَدى ﴿ ٓ  بِهِۦ ِديَ�هۡ  �َّ ِۦۚ  ِمنۡ  ءُ َمن �ََشا ْ  َولَوۡ  ِعَبادِه ُ�وا َ�ۡ
َ
ا َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ ْ  مَّ  َ�نُوا

 .]٨٨[األنعام:  ﴾٨٨َ�ۡعَملُونَ 
مورد  در گذشته اتیاز آ هک ینشیو گز یو برتر تی: ھدایعنی »للها تیھدا است نیا«

 شیخو را از بندگان هکھر هک« است أ للها تیشد، ھمانا ھدا دانسته ‡ ایانب

از  گرداند؛ یم را بخواھد گمراه هکو ھر فضلش یاز رو »ندک یم تیھدا آن بخواھد، به
ر و یخ نشیگز را به شانیا أ خداوند هکھستند  یسانک افتگانی تیو ھدا عدلش یرو

و  اد شدهی یایانب گروه : آنیعنی » شانیو اگر ا« است داده قیتوف از حق یرویپ
: یعنی » از آنان یشد ردند، قطعا حبطهک یمقرر م یکشر« روانشانیو پ وابستگان

 . است شدن تباه و دنیاثر گرد یحبوط: ب» بودند داده انجام آنچه« ازحسناتشان

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۚ ٱوَ  ۡ�مَ �ُۡ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َ�ُٰهمُ َءاَ�يۡ  �َّ ُؤَ�ٓءِ  بَِها ُفرۡ فَإِن يَ�ۡ  �ُُّبوَّةَ  َ�َقدۡ  َ�ٰٓ
َۡنا ْ  قَۡوٗما بَِها َو�َّ  .]٨٩[األنعام:  ﴾٨٩بَِ�ٰفِرِ�نَ  بَِها لَّيُۡسوا
 » میداد مکو ح تابکرا  آنان هکھستند  یسانک« رفت رشانکذ هک ییایانب » گروه نیا«

 نیبلندتر و یبشر مراتب نیبلندتر هک میداد » و نبوت« متکو ح علم یعنیم: کح
 معاندان هک شیفارقرک: یعنی » گروه نیاگر ا پس« است یتعال حق یبرا تیعبود مقامات
افر شوند، ک قرآن اتیآ به« نیزم ر اھلیاز سا ر آنانیھستند و غ ص خدا رسول
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 میگر را گماردید یگروھ« قرآن اتیآ به مانیا ی: برایعنی » آن به مانیا یما برا گمان یب

را رد  از آن حرف یک و نهکنند  می ارکرا ان از قرآن یزیچ نه »شوند یافر نمکھرگز  هک
شدند تا  داده قیتوف امانت نیبار ا برداشتن به هکو انصارند  نیمھاجر شانیند و اینما یم

 مانیا به و گماشتگان النکاز مو ھمچنان اند. شده ار گماردهک نیابر  ییگو هکبدانجا 
اند:  ردهک اشاره نیچن شانیا به فیشر ثیدرحد ص خدا رسول هکھستند  یسانک
 یانیز شانیا به شانیا ار قرار دارند و مخالفانکآش بر حق وستهیپ من از امت یگروھ«

 ».در رسد ) امتیق( أ امرخدا هک توانند تا آن ینم رسانده

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱَهَدى  �َّ ُ ۗ �ۡ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  �َّ ٓ  َتِدۡه ۡ�  قُل �َّ

َ
ۡجًر�ۖ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  أ

 .]٩٠[األنعام:  ﴾٩٠لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكَرىٰ 
 رد پسک تیرا ھدا آنان للها هکھستند  یسانک« ر شدهکذ یایانب » جماعت نیا«

 ینص آن درباره شانیبر ا هک یدر امور ص خدا لذا رسول » نکاقتدا  آنان تیھدا به
 از شما« ص امبریپ یا »بگو«مأمور بودند  نیشیپ یایانب یاقتدا بود، به نشده نازل

از  قرآن غیو تبل شیخو رسالت : دربرابر انجامیعنی » نمک ینم درخواست برآن یمزد چیھ
: قرآن: یعنی » ستین انیجھان یبرا یرکتذجز  قرآن نیا« طلبم ینم یمزد چیشما ھ
در  هک است یسانک و ھمه وانس از جن ، اعم خلق تمام یبرا یدارگریادآور و بی،  موعظه
 ند.یآ یوجود م به بعدا هک ا آنانیموجود بودند،  آن نزول ھنگام

﴿ ْ َ ٱَوَما قََدُروا ْ  إِذۡ  رِهِۦٓ َحقَّ قَدۡ  �َّ ٓ  قَالُوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ٖ�ََ� ٰ ءٖ�  ّمِن َ�َ نَزَل  َمنۡ  قُۡل  َ�ۡ

َ
 أ

ِيٱ ِكَ�َٰب لۡ ٱ َّ�  ٓ  َوُ�ُۡفونَ  ُدوَ�َهاقََراِطيَس ُ�بۡ  َ�َۡعلُونَُهۥ ّلِلنَّاِس�  وَُهٗدى �ُموَ�ٰ نُورٗ  بِهِۦ ءَ َجا
ا لَمۡ  ُتممۡ وَُعّلِ  َكثِٗ��ۖ  ْ  مَّ نُتمۡ  َ�ۡعلَُمٓوا

َ
ۖ ٱ قُلِ  َءابَآؤُُ�ۡمۖ  َوَ�ٓ  أ ُ  َخوِۡضِهمۡ  ِ�  ُهمۡ ُ�مَّ َذرۡ  �َّ

 .]٩١[األنعام:  ﴾٩١يَۡلَعُبونَ 
 خداوند : قدر و حرمتیعنی »، قدر نگذاشتند سزاوار اوست هک و خداوند را چنان«

 ، بزرگ اوست عظمت ستهیشا هک ا او را چنانید نشناختند، یبا هک را چنان متعال
 :یعنی » است ردهکن نازل یبشر چیز را بر ھیچ چیگفتند: خداوند ھ هک گاه آن«نشمردند؛ 

 حق یاز سوھا  کتاب و نزول امبرانیپ ر ارسالک، من شیقر انکمشر هک گاه آن
 است را آورده آن یموس هکرا  یتابک یسک چه« ص امبریپ یا »بگو«شدند  یتعال

د واز یدار و اعتراف اذعان یبر موس تورات فرودآوردن به انکشما مشر ؟»فروفرستاد



 ۶۶۱ سوره انعام

 گذشته نید، از ایدان یامر را م نید، ایا ردهک افتیدر انیھودیاز  هک یاخبار قیطر
 » هک یتابک ھمان«د؟ ینک یم ھم قیتصد بر آنان یتابک نیچن را در فرودآمدن انیھودی
طومارھا در  صورت را به بود، و آن مردم یبرا یتیو ھدا یروشن« هک ی: توراتیعنی
را  تورات انیھودی: شمایعنیگردد،  یبرمھود ی یسو به انکاز مشر خطاب »دیآور یم

از  ، ھدفتان بیترت نیا د تا بهیگردان یم یا افتهکش و از ھم جدا شده یھا پاره ورق
 حضرت اوصاف ساختن پنھان از جمله دلخواھتان برحسب تورات لیو تبد فیتحر

ار کد آشیخواھ یم را از آن آنچه« شود ، برآورده است ر شدهکذ در آن هک ص محمد

 از تورات یاری: بسیعنی »را یاریو بس« دیا ردهکجدا  از تورات هک ییاغذھاکاز  »دینک یم
 میتقس یا جداگانه یطومارھا دو بخش را به ، تورات انیھودی پس »دینک یم پنھان«را 
 در«خواستند، قادر گردند  یم هک آنچه ردنک پنھان ای ارساختنکآش بودند تا به ردهک

 »شد د آموختهیدانست ینم شما و پدرانتان هک آنچه« قرآن در انیھودی »شما به هک یصورت
 یاز وح ص محمد امبر ما حضرتیپ هک است ی، اخبار قرآن از انیھودی یھا آموزه

ھود ی هک است ییبر خبرھا مشتمل در قرآن یالھ یرا وحیدادند ز شانیا به أ خداوند
 افتهیدر شیخو امبرانیپ زباناز  بودند، نه آنھا را آموخته شیخو تبک از نه یو نصار

در  هک،  است امت نیا متوجه ا خطابیبودند.  آنھا را آموخته پدرانشان بودند و نه
و  اخبار گذشتگان در آن هکرا  یبر شما قرآن یسک شود: چه یم نیچن یمعن صورت نیا
بگو: « ؟ پدرانتان د و نهیدانست یرا م شما آن نه هک یرد؟ اخبارک ، نازل است ندگانیآ

 »نندک یباز اوشانکندوکرا بگذار تا در  آنان گاه آن«رد ک را نازل آن أ : خدایعنی »خدا
 یخود باز باطل ی، در ژرفا گوش یباز انکودکتا ھمانند  نک شانیرھا گاه : آنیعنی
 . باش را نداشته شانیپروا چینند و ھک

 نام به انیھودیاز  ید: مردیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب س ریجب دبنیسع
 از سرخشم گاه رد، آنک مشاجره شانیآمد و با ا ص خدا نزد رسول فیص بن کمال

 ردهکن نازل یبشر چیز بر ھیچ چی: خداوند ھ)ء یش من برش یعل اهللا نزلأما گفت: (
 سبب انیب در راجح تیشد. اما روا نازل یدر رد پندار و مهیرک هیآ نیا )! پس است
 شد. نازل شیقر درباره مهیرک هید: آیگو یم هک است س عباس ابن تی، روا نزول

نَزلۡ ﴿
َ
ُق  ُمَباَركٞ  َ�ٰهُ َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ َصّدِ ِيٱ مُّ مَّ  َوِ�ُنِذرَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  �َّ

ُ
ۚ  َوَمنۡ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ  َحۡولََها

ِينَ َوٱ ٰ  َوُهمۡ  بِهِۦۖ  ِمنُونَ يُؤۡ  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  .]٩٢[األنعام:  ﴾٩٢ُ�َافُِظونَ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ



  تفسیر انوار القرآن  ۶۶۲

 دیو فوا منافع یو دارا تکار بابری: بسیعنی » کمبار است یتابک« قرآن » نیو ا«
 هک« است نیو آخر نیاول و علوم ا و آخرتیدن بر منافع مشتمل هک جھت ؛ بدان میعظ

(خداوند  ه:کد ییگو یم چگونه انیھودیشما  پس ص بر محمد » میرا فروفرستاد ما آن
 از آن شیپ هک است یزیچ آن نندهک قیتصد«)؟  است ردهکن نازل یبشر چیز بر ھیچ چیھ

بر  أ خداوند هک است لیو انج تورات چون ییتابھاک موافق : قرآنیعنی » است آمده
از  »آنند رامونیپ هکرا  یسانکو  یالقر ام و تا مردم« است ردهک نازل نیشیپ امبرانیپ

(مادرشھر):  یالقر ام » یدھ میب« و عجم ؛ از عرب آدم یبن فیر طوایو سا عرب لیقبا
را یباشد ز یشھرھا بزرگتر م ، ازھمه شیخو گاهیو جا در منزلت هک است رمهکم هکم

،  ، ھمچنان است شده واقع ، درآن دهیبنا گرد مردم عبادت یبرا هک یا خانه نیاول
قرار دارد  نیزم و در ناف است آنان حج و محل امت نیا گاه قبله هکم هک خاطر آن به

را  نیزم ر اھلیسا یدھ می، معنا انذار و ب آنان و ھشداردادن هکم مردم به امیپ لذا ابالغ
 مؤمنان و البته«اند  اسالم امت مادرشھر بزرگ نیا تابع نیزم اھلچرا که  ز دربر دارد،ین

: سزاوار یعنی »نندک یم محافظتبر نماز خود  آورند وآنان یم مانیا قرآن ، به آخرت به
 قیرا تصدیآورند ز مانیا تابک نیا به هک است معتقدند، آن آخرت یسرا به هک یسانک

 یزیچ یسو را به مردم هک است یسک دعوت رفتنیپذ ، موجب ازعاقبت میو ب آخرت به
 آنبه وسیله  ھم آخرت انیز و دفع در دسترس آنبه وسیله  ر آخرتیخ هکخواند یفرام

 نید ستون و نماز ھم نید ، اصل از عاقبت و خوف آخرت به مانیا باشد پس یمقدورم
 اد شد.یدو امر مخصوصا  نیاز ا جھت نی، بد است

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِ ٱَ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ وۡ  �َّ

َ
وِ�َ  قَاَل  َكِذبًا أ

ُ
ءٞ  إَِ�ۡهِ  يُوحَ  َولَمۡ  إَِ�َّ  أ  َوَمن َ�ۡ

نزُِل  قَاَل 
ُ
ٓ  ِمۡثَل  َسأ نَزَل  َما

َ
ۗ ٱ أ ُ ٰلُِمونَ ٱ إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  �َّ ۡ ٱِ� َ�َمَ�ِٰت  ل�َّ ۡ ٱوَ  َموۡتِ ل  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل

ْ بَاِسُطوٓ  يۡ  ا
َ
خۡ  ِديِهمۡ �

َ
ْ أ نُفَسُ�ُمۖ  رُِجٓوا

َ
ۡ ٱ َعَذاَب  َزۡونَ ُ�ۡ  ۡومَ ۡ�َ ٱ أ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُونَ  بَِما ُكنُتمۡ  ُهونِ ل َّ� 

ونَ �َسۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ   .]٩٣[األنعام:  ﴾٩٣َتۡكِ�ُ
 هک یسانک ھمچون ؟» ستکیبندد  یبر م بر خدا دروغکه  کسی ارتر ازکو ستم«

 چگونه است: نیا یا معنی.  است ردهکن ز نازلیچ چیھ یبشر چیبر ھ أ گفتند: خداوند
 سخن نیا هک یدرحال است ردهکن نازل یزیچ یبشر چیبر ھ أ خداوند هکد ییگو یم

بر  هک سک از آن ستیارتر نکستم سک چیو ھ است ‡ ایانب بیذکت شما مستلزم
امبر یامر پ در واقع هک یدرحال امبر استیپ هکبپندارد  نیبربندد و چن دروغ أ خدا



 ۶۶۳ سوره انعام

 واناتیح میتحر گر ـ ھمچونید یزھایاز چ یزیدر چ سبحان یا بر خدای،  ستین
 د: بهیگو یم« هک سک ارتر از آنکستم ستکی »ای«بربندد  ـ دروغ بتان به افتهی اختصاص

 یسانک ھمچون » است نشده یوح یبر و یزیچ قتیدر حق هک آن ، حال شده یوح من
 گمان ی! ب یاند. آر مردم نیارترکزستمین نانیا شوند پس یم نبوت یمدع دروغ به هک

 آنچه ، بر خالف است داشته و محفوظ نگه مصون ، دروغ را از گفتن شیایانبأل  یخدا
 ذابک رھبران وهیو ش ، شأن دروغ یرا ادعاید زیپندار یم شانیدر مورد ا انکشما مشر

 دروغ به هکـ  است و سجاح ی، اسود عنس ذابک مهیمسل ـ ھمچون ضاللت یانھایجر
را  ر آنچهینظ یزود گفت: به هک سک آن«ارتر از کستم ستکی »و«شدند  نبوت یمدع

 یقرآن توانم یو م توانا ھستم قرآن بر معارضهچرا که  » نمک یم ، نازل است ردهک خدانازل
 د.ینام»  انزال«،  لتکمشا را از باب» انشاء. « نمکانشا  ھمانند آن

 لَوۡ ﴿گفتند:  هکشد  نازل یسانکدر مورد  مهیرک هی: آ است آمده نزول سبب انیدر ب
ٓ  ِمۡثَل  لَُقۡلَنا �ََشآءُ  ٓ  إِنۡ  َ�َٰذا را  قرآن نی، قطعا مانند ا میخواست یاگر م« .]٣١[األنفال:  ﴾َ�َٰذا

در  مهیرک هیه: آک است نیا مهیرک هیآ نزول سبب انیگر در بید تیروا یک.» میگفت یم

 ُ�مَّ ﴿ ه:یآ ص خدا رسول بود و چون یوح سندهینو هکشد  نازل سرح یاب بن للهعبدا باره
َ�ٰهُ 

ۡ
�َشأ

َ
با خود گفت:  درنگ یردند، بکرا بر او امال  .]١٤[المؤمنون:  ﴾َءاَخرَ  ًقالۡ خَ  أ

ُ ٱَ�َتَباَرَك ﴿ حۡ  �َّ
َ
 نیچن نی؛ ا سیبنو«او فرمودند:  به ص حضرت . آن﴾َ�ٰلِقِ�َ لۡ ٱ َسنُ أ

افتاد  کد، در شیگرد موافق یبا وح سخنش چون پس».  یتوخواند هک است شده نازل
ز مانند او ین من به راستگو باشد؛ در واقع نبوت یاگر محمد در ادعا و با خود گفت:

!  ام گفته یو سخن ھمسان یسخن ھم و اگر دروغگو باشد؛ من شده فرستاده یوح
آورد  مجددا اسالم هکم . اما در روز فتح وستیپ انکمشر مرتد شد و به ، ازاسالم نیبنابرا

 . است معروف یو داستان هک ـ چنان
 یمعن به ، غمره غمرات: جمع »باشند مرگ غمرات در ظالمان هک گاه آن یو اگر بنگر«

ا ی، أ  خدا یوح رانکمن یعنیـ  ظالمان هک گاه آن ی: اگر بنگریعنی است شدت
 یھا یو سخت مرگ راتکـ در س با قرآن معارضه ا پرچمدارانی،  نبوت نیدروغ انیمدع
 را بر آنان شانیدستھا وفرشتگان« یا دهیرا د یار بزرگک گمان یقرار دارند؛ ب ندنک جان

 نیآھن یھاکپت هک یدرحال نمودنشان عذاب یا برای،  ارواحشان گرفتن یبرا »اند گشوده
از  »دیآر رونیخود را ب یھا روح«زنند:  یم بینھ نیچن آنان و به است شانیدر دستھا



  تفسیر انوار القرآن  ۶۶۴

 خود را از دست یا جانھاید، یا در افتاده آن در هک ندنک جان یھا ید و سختیشدا نیا
را از  د تا آنیآر رونیخود را ب ا ارواحید، یدھ نجات د و آنھا را از عذابیآر رونیما ب

 به ناحق به آنچه سبب امروز به«د ینک میما تسل یرا برا تانیوجانھا میریاجساد شما برگ
بر  متعال یخدا یاز سوھا  کتاب ار فرودآوردنکاز ان »دیداد یم خداوند نسبت

 یشکاو سر اتیاز آ هک آن سبب و به«دارد  ییاکشرأل  یخدااینکه  یو ادعا امبرانشیپ

 عذاب فرکی به«د؛ یدیورز یبر مکآنھا ت به و عمل یالھ اتیآ قی: از تصدیعنی »دیردک یم
 یفرکی د،یا افتهیفر کی بدان هک یا نندهکخوار عذاب نیا پس »دیرس یم نندهکخوار

 . شماست و برابر با جرم متناسب

َل  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  َكَما فَُ�َٰدىٰ  ِجۡئُتُمونَا َولََقدۡ ﴿ وَّ
َ
�ٖ  أ ا َوتََرۡ�ُتم َمرَّ لَۡ�ُٰ�مۡ  مَّ  َوَرآءَ  َخوَّ

ِينَ ٱ ُشَفَعآَءُ�مُ  َمَعُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما ُظُهورُِ�ۡمۖ  �َُّهمۡ  ُتمۡ زََ�مۡ  �َّ
َ
ْۚ َ�ٰٓ ُ�َ  �ِيُ�مۡ  � عَ  لََقد ُؤا  �ََّقطَّ

ا َعنُ�م َوَضلَّ  بَۡيَنُ�مۡ   .]٩٤[األنعام:  ﴾٩٤تَزُۡ�ُمونَ  ُكنُتمۡ  مَّ
، جدا  یکی یکی :یعنی »دیا ما تنھا آمده شیھمانا پ«امت: یدر روز ق آنان به مییگو یم »و«

د، یدیپرست یم سبحان یخدا یبجا هک خود و ھرآنچه بانانیو پشت ارانیو  و مال از خانواده
بار  نینخست شما را هک چنان«د یآ ینم ارتانک از آنھا به یزید و امروز چیا ما آمده شیپ

 یمھاکاز ش شدن خارج در ھنگام هکد ییآ یم ما شیپ یوصف : بر ھمانیعنی »میدیآفر
 پشت میبود ردهکشما عطا  را به و آنچه« نشده وختنه انید؛ عریقرار داشت بر آن مادرانتان

 دهیشما بخش ا بهیدر دن هکرا  یو حشم و خدمھا  نعمت خول: ناز و »دیا سر خود نھاده
 به د و نهیا اوردهین از آنھا را نزد ما با خود ھمراه یزیو چ نھاده سر را پشت ھمه،  میبود

 رسول هک است آمده فیشر ثید. در حدیا ردهک خود استفاده نفع ، ازآنھا به از وجوه یوجھ
جز  تو از مالت ی! و مگر برا من ! مال من د: مالیگو یم فرزند آدم«فرمودند:  ص خدا
 ای،  یا ردهک اش ھنهکو  یا دهیا پوشی،  یا ساخته شیو فنا یا خورده هک است یزیچ آن

 یرفتن نیاز ب ، ھمه یا گذاشته نیا جز ھرچه هک ؟ بدان یا گذاشته یو باق یا داده صدقه
»  مینیب یشما را باشما نم نندگانک و شفاعت«».  یا گذاشته مردم یرا برا آن و در واقع است

شتر ما را یب ھرچه هک آن ید: (ما آنھا را جز براید و گفتیردک ا عبادتشانیدر دن هک ھمانان
شما  د؛ در عبادتیردک یم گمان هک ھمانان«». ۳۹/۳) « میپرست ینند، نمک یکخدا نزد به

 حق هک گونه باشند، ھمان یم پرستش شما سزاوار یو از سو با خداوند متعال »ندیکشر
 انیوند میپ در آخرت کنی: ایعنی »شد دهیشما بر انیوند میپ نیقی به« است سزاوار آن یتعال
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 از دست«ا کو شر کاز شر »دیپنداشت یم هکرا  و آنچه«شد  دهیبر باطلتان شما و معبودان

 افتاد. ینشدن وصل ، فاصله آنان انیو م شما انیو م »شما رفت
و  گفت: الت حارث بن ؛ نضر است ردهک تیروا نزول سبب انیدرب یرطبریجر ابن

 شد. نازل مهیرک هیآ هکبود  نند! ھمانک یم شفاعت من یبرا یعز

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱِمَن  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  �ََّوٰىۖ ٱوَ  ّبِ �َۡ ٱفَالُِق  �َّ ۡ ٱ رِجُ َوُ�ۡ  َمّيِِت ل ۚ لۡ ٱِمَن  َمّيِتِ ل ِّ�َ 
ۖ ٱَ�ٰلُِ�ُم  ُ ٰ تُؤۡ  �َّ َّ�

َ
 .]٩٥[األنعام:  ﴾٩٥فَُكونَ فَ�

 اھانیگ از آنھا هک ھاست دانه افندهکش » ھاست ھا و ھسته دانه افندهکش للها نهیھرآ«
آورد.  یم رونیب را از آنھا درختان هک ھاست ھسته افندهکآورد و ش یم رونیرا ب و نباتات

باشد، مانند  ھسته یدارا هکشود  یم اطالق یو محصول وهی، بر ھر م» نواه« : جمعینو
 اتیح ی: موجود دارایعنی »آورد یم رونیب را از مرده زنده«خرما و زردآلو و ھلو. 

 مرده نیو زم ضهیو ب نطفه ھمچون یزیناچ و فیرا از موجود ضع یو نبات یوانیح
 ھستند. اتیح آنھا فاقد هک یآورد درحال یم رونیب

 یریگ لک؛ ش از مرده زنده آوردن رونیشده: مراد از ب گفته ید علمیر جدیدر تفس
 یایاش با خوردن ، موجود زنده نیبنابرا از غذاھاست زنده موجودات یاتیح یریپذ وقوام
 ند.ک یو رشد نم است را غذا مردهیزکند  می رشد و نمو مرده
 واناتیاز ح ضهیو ب نطفه آورنده رونی: بیعنی » است از زنده مرده آورنده رونیو ب«
 آورنده رونیافر وبکاز  مؤمن آورنده رونیاست: ب نیا فوق دو جمله یا معنای.  است زنده

 . ـ با والدت است افر از مؤمنک
 شدن ؛ خارج از زنده مرده آوردن رونیشده: مراد از ب گفته ید علمیر جدیدر تفس

 در آن هک است یالیس عیر مایرا شیز است زنده موجودات ر از بدنیش ھمچون یعاتیما
 هک است یا زنده ) ی(سلولھا واناتیح یدارا نطفه هک یوجود ندارد درحال یا ز زندهیچ

 شود. یم خارج زنده وانیح از بدن
ھمانا  ر شد،کذ هک عیبد ارگاهک نیا دآورندهیو پد بیعج صنع نیا : صانعیعنی » نیا«

و  عیبد صنع نیا هک : با آنیعنی ؟»دیشو یم دهیبرگردان راھهیب به چگونه پس است للها«
 د؟.یتاب یبر م یرو و از آن برگشته از حق د، چگونهینیب یپروردگار را م املک قدرت نیا

ۡ ٱوََجَعَل  ۡصَباحِ ۡ�ِ ٱفَالُِق ﴿ مۡ َوٱ اَسَكنٗ  َل �َّ ۚ ُحسۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ  َعزِ�زِ لۡ ٱ َ�ۡقِديرُ  َ�ٰلَِك  بَاٗ�ا
 .]٩٦[األنعام:  ﴾٩٦َعلِيمِ لۡ ٱ
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 شب یکیاز تار صبح ستون افندهک: شیعنی » است صبح افندهکش هک اوست ھم«
از  درآن مردم هک »دیگردان را آرامگاه و شب« روز است ینور و روشن نندهیا آفری،  است
 خواب ند و بهیآسا یم روز یو از خستگ گرفته آرام معاششان یاپو براکو ت وجوش جنب

با  انس یسو به خلق وحشت از ، شبانگاه خداوند متعال دوستان هک گونه روند، ھمان یم
و  لهی: آنھا را وسیعنی »دیگردان ار حسابیرا مع د و ماهیو خورش«رند یگ یم ، آرام حق

روسفر یرا سیز است وابسته آن به بندگان مصالح هکقرارداد  یتابکو  حساب نشانه
از ھریک  شود و یاد نمیو ز مک هک باشد یاستوار م ینیمع یھا ، بر اندازه د و ماهیخورش

ند یمایپ یرا م ، آن سال یگر فصلھایود و زمستان در تابستان هک است یآنھا را منازل
!  ی. آر است مترتب تکحر نی، بر ا یوتاھکو یو روز از نظر دراز شب اختالف پس

 قرار داد تا بندگانش ار حسابیو مع لهیرا وس ماه د ویخورش پروردگار متعال سان نیبد
 یتوانا آن یریگ اندازه است نیا«گردد  رھنمون شیخو عیبد و صنع میعظ قدرت را به

 د و ماهیخورش یراھبر ھم یکیاو،  یھا ییھا و دانا ییاز توانا هک یذوالجالل و ذات »دانا
 . است یمکو مح ر استواریتدب نیبر چن

ِيٱَوُهَو ﴿ ْ ِ�َهۡ  �ُُّجومَ ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ ِ لۡ ٱ ُظلَُ�ِٰت  ِ�  بَِها َتُدوا ۡلَنا قَدۡ  ۡحرِ� ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ  فَصَّ
 .]٩٧[األنعام:  ﴾٩٧َ�ۡعلَُمونَ  �ٖ لَِقوۡ  َ�ِٰت �ٱ

،  شب » یھا یکیتار آنھا دربه وسیله  د تایافریرا ب شما ستارگان یبرا هک آن و اوست«
 کیخشھای  راه هک یھنگام ! یآر »دیابی ا راهیو در کیخش«در:  تان ییمایراھپ ھنگام به
 شماست یبرا راه ردنکدایپ لهیوس نیبھتر شود، ستارگان یدا میو ناپ ا بر شما مشتبهیدرو 
 . است دهیآفر آن برآوردن یرا برا ستارگانأل  یخدا هک است یاز منافع یکی نیو ا

 ه: خطوطک مینک اشاره»  یـ تجرب یعلم« قتیحق نیا اگر به ستین مناسبت یب
خطوط،  نیارتباط دارند و ا قطب ستاره تیوضع به الکاز اش یلکش ، به و عرض طول

خود را  اتیآ ما نیقی به«باشند  یم کیا و خشیدر فضا، درمعاصر  انسان یابیراھ اساس

 هک است معرفت و تدبر و علم پس » میا ردهک انیب یروشن دانند، به یم هک یگروھ یبرا
 د.یگشا یم یالھ یھا و نشانه اتیآ یسو را به یروشن افق

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿ ُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ
َ
�َشأ

َ
ۗ  َ�ُمۡسَتَقرّٞ  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس أ ۡلَنا قَدۡ  َوُمۡسَتۡوَدٞع  �ٖ لَِقوۡ  َ�ِٰت �ٱ فَصَّ

 .]٩٨[األنعام:  ﴾٩٨َ�ۡفَقُهونَ 
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 نیع در نیا هک »د آوردیپد« ÷  : از آدمیعنی » تن یکشما را از  هک آن و اوست«
 هک یامر کند، می ز داللتین یانسان و نوع اصل ، بر وحدت یتعال حق بر قدرت داللت

پدرند و  یکاز  ھمه آنان ، چه است مردم انیم تعاونو  شناخت لزوم یخود مقتض
 یبرا پس«ار کم دشمن ، نه ار و غمخوار استیباشند و برادر با برادر  یگر میدیک برادران

 و در اندرون یقرارگاھ نیزم یشما بر رو ی: برایعنی » یعتگاھیو ود است یشما قرارگاھ
 در رحم است یشما قرارگاھ یبرااست:  نیا یگر معنید یقول . به است یعتگاھیود آن

 یقوم یبرا لیتفص را به اتیآ نهیھرآ« . ) مردان (پشت در صلب است یعتگاھیو ود زنان
 ». میا ردهک انیب«و خردند  کدر و اھل »فھمند یم هک

نجا یا و در﴾َ�ۡعلَُمونَ  �ٖ لَِقوۡ ﴿ر:ی، تعب ر نجومکدر ذ خداوند متعال هک مینک یم مالحظه

 تن یکبشر از  نشیآفر متکح به بردن یرا پیار برد زک را به ﴾َ�ۡفَقُهونَ  �ٖ لَِقوۡ ﴿ر: یتعب
 یمعنا هکاز دارد،یر نکو ف فھم نظر و عمق دقت ، به مختلف احوال به واحد و تطور آن

آنھا در به وسیله  یابیو راھ ستارگان یگاھھایجا اما دانستن است نیز ھمین»  فقه«
نظر و  دقت و به است نکمم ھم یظاھر و مشاھده از دانش یا، با مقداریو در کیخش

،  نیبود بنابرا متناسب آن یبرا»  علم«ر ی، تعب جھت نیا ، از ستین متوقف قیر عمکتف
 باشد. یم حال یمقتضا ، مطابق ر فوقیاز دو تعب یکھر

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿ نَزَل مَِن  �َّ
َ
ٓ ٱأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۡخرَۡجَنا ءٗ َما

َ
ِ َ�ۡ  بِهِۦ فَأ

ۡخرَۡجَنا ءٖ َ�َباَت ُ�ّ
َ
� ِمۡنهُ  فَأ  َخِ�ٗ

ۡرِجُ  ا ِمۡنهُ  �ُّ َ�َاكِٗبا َحّبٗ ٰٖت  َيةٞ َدا�ِ  قِۡنَوانٞ  عَِهاِمن َطلۡ  لِ �َّخۡ ٱ َوِمنَ  مُّ ۡ�َنابٖ  ّمِنۡ  وََج�َّ
َ
 أ

�ۡ َوٱ انَ ٱوَ  ُتونَ لزَّ مَّ ْ نُظُروٓ ٱ ُمتََ�ٰبِهٍ�  وََ�ۡ�َ  تَبِٗهاُمشۡ  لرُّ ِ  ا ٓ  ۦٓ إَِ�ٰ َ�َمرِه ۡ�َمرَ  إَِذا
َ
إِنَّ ِ�  َوَ�ۡنعِهِۦٓۚ  �

 .]٩٩[األنعام:  ﴾٩٩يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلُِ�مۡ 
،  آب آن لهیوس به پس« است باران آب هک »فرودآورد یآب از آسمان هک آن و اوست«

خۡ ﴿ر: یتعب » میرا برآورد« یاھیگ مختلف یھا : گونهیعنی » اهیگ ھرگونه
َ
:  ﴾بِهِ  رَۡجَنافَأ

 نیا هک ، لمکت حالت به بیغا از حالت است ی)؛ التفات میبر آورد آن لهیوس به پس(
شود  یمربوط م او یزندگ به هک است ییو نعمتھا انسان شأن به تید عنای، مف» التفات«
 از آن هک« است تروتازه جاتیخضر: سبز » میآورد رونیب یسبز ، جوانه اهیگ و از آن«

با  یبرخ هک یا رسته درھم یھا : دانهیعنی » میآور یبرم یمکمترا یھا دانهسبز،  جوانه
 درختان وفهکو از ش« مینیب یم ھا خوشه بکیدر تر هک اند چنان وستهیپ ھم به یبرخ

 درختان یھا خوشه یتعال حق فرمان : بهیعنی » نیزم به یکنزد است ییھا خرما خوشه
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 یک: نزدیعنیه: ی. دان است » هیدان« هک یدرحالد، یآ یم رونیب آن یھا وفهکخرما از ش
 دارد. زجاج یدسترس آن به و نشسته ستادهیا حالھردو  در شخص هک یطور به است

و  است و در دسترس یکھا نزد خوشه نیاز ا یبعض ه:ک است نیا یمعن«د: یگو یم
 داللت بر آن آن را ماقبلیشد ز ) حذف از آنھا دور است ی(بعض دور. و جمله یبعض

 رونیرھمانند ـ بیو انار ـ ھمانند و غ تونیانگور و ز از درختان ییزباغھایو ن«». ردک یم
 رھمانند ھستند.یغ و مزه ھمانند و در طعم و رنگ در حجم هک ییھا وهیم :یعنی » میآورد

 ھا در وهیم نیا یسو دھد تا به یم فرمان ÷  آدم فرزندان به سبحان یخدا سپس
و  آنھاست از یبردار بھره مرحله هکآنھا  و نضج یپختگ و در مرحله یدھ وفهکش مرحله

 نیبنگرند و در ا عبرت دهید ، به د استیار سازگار و مفیبس ھنگام در آن بدنشان یبرا
د یپد الوان یھا وهیم رهیت کاز خا چگونهأل  یخدا هکنند ک تأمل یکن قتیحق

و  خواص گونه و ثمر با ھزاران اهیگ گونه ، ھزاران آب یکو  کخا یکاز  آورد، چگونه یم
 هک »دیثمر دھد بنگر چون آن وهیم به« فرمود: ند؟ پسک یم انسان میتقد و رنگ طعم

 یپختگ« یسو د بهیز بنگرین »و« است یریگ بھره رقابلیو غ فیضع آن وفهکش چگونه
: یعنی » ھاست نشانهآورند،  یم مانیا هک یمردم ینھا برایا برسد. قطعا در هک گاه ، آن آن

گشا  راه است ییھا نشانه مانیا اھل یر شد؛ براکذ لیتفص و اجمال به هک در آنچه
و  مختلف اجناس آوردن دیرا پدیز مکیح یتوانا یخدا یگانگیوجود و  یسو به

 یراز و رمزھا به هک است نکمم ییتوانا نندهیآفر قدرت فقط به ؛ اصل یکاز  گوناگون
گاه یخوب به مخلوقاتش  نیا یسو به یباب از آنھا، فتح یبخش در ھر تأمل پس است آ

 . ھاست نشانه و اتیآ
،  یگانگیو بر  نندهیآفر یبر وجود خدا از ادله چھار نوع )، متضمن۹۵) تا (۹۹( هیآ!  یآر

 است: یو متکو ح ، قدرت علم
 . است واناتیو ح نباتات احوال از داللت : برگرفتهاول نوع
 . است کو افال نجوم از احوال برگرفته: دوم نوع
 . است شهیر یکو  اصل یکاز  یو و خلقت انسان از احوال : برگرفتهسوم نوع

 اختالف و اشجار و نباتات یھا گونه و تنوع دنیانیرو از روش : برگرفتهچھارم و نوع
 یمیعظ نیادیم ، ابواب نیاز ا ید در ھر بابیجد علم هک.  است ھا و محصوالت وهیم انواع
 انسان و قلب عقل یرو به نیقیو  مانیا را در جھت یدیجد یو افقھا مودهیرا پ

 باز شده تابک، دربرابر  اتیآ نیما در ا در واقع . پس است جستجوگر گشوده یرھپو
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گذرند اما  ینار آنھا مکاز  لحظه ھر غافالن هک. اسفا!  میقرار دارأل  پروردگار یھست
ھا و  یرا بر شگفت دلشان و جان دهید یو دم ردهکن درنگدر برابر آنھا  ھم یلخت

 نند.ک یباز نم آن ابداعات

 ﴿ ٓ �َ َ�ُ ِ َّ�ِ ْ ْ  وََخلََقُهۡمۖ  نَّ �ِۡ ٱ ءَ وََجَعلُوا  ُسۡبَ�َٰنُهۥ ِعۡلٖ��  بَِغۡ�ِ  بَنَِ� َو�ََ�ٰتِۢ  َ�ُۥ وََخَرقُوا
ا يَِصُفونَ   .]١٠٠[األنعام:  ﴾١٠٠َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 را یجن یھا طانی، ش انک: مشریعنی »قرار دادند از جن یانیکخدا شر یو برا«
 به هک گونه آنھا پرداختند، ھمان میو تعظ پرستش و به پنداشتهأل  یخدا یکشر

: یعنی » است دهیآفر را خداوند آنان هک آن حال«پرداختند  یپروردگار م میو تعظ پرستش
 هک یحال ا: دری.  است دهیآفر را انیجن أ خداوند هکدانند  یم تیقطع به هک یحال در

 گرانید چگونه پس آنھاست نندهیآفر عزوجل یخدا هکدانند  یم طور قطع به انکمشر
 یو دختران او، پسران یو برا«رند؟ یگ یم پرستش خود به دگار متعالیرا با آفر

 یو دختران پسران خداوند متعال یبرا خود الیدر خ انک: مشریعنی »دندیتراش
 هکردند کز ادعا ین یند. نصاریخدا دختران فرشتگان هکردند کرا ادعا یز برساختند

 هکبل » علم بدون« ر پسر خداستیعز هکردند ک ادعا ھود ھمی،  پسر خداست ÷  حیمس
از «و فراتر  » و برتر است« و مقدس » است کاو پا« محض یو نادان خالص جھل یاز رو
 . اساس یب و باطل از سخنان شیبرا »نندک یم وصف آنچه

َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِديُع ﴿   ٱوَ  لسَّ
َ
ٰ يَُ�وُن َ�ُ  �ِض� ۡ� َّ�

َ
ُۥ تَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٞ  ۥ� َّ�  ۖ  ُ�َّ  وََخلَقَ  َ�ِٰحبَةٞ

ءٖ�  ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َ�ۡ  .]١٠١[األنعام:  ﴾١٠١َعلِيمٞ  َ�ۡ
 نیا آنھا بر و نوآورنده مبدع یتعال : حقیعنی » است نیو زمھا  آسمان دآورندهینوپد«
 یبرا چگونه« است ینیشیپ یبردار نمونه و استوار، بدون و منظم نیو مت مکمح وضع

 و آنچه نیو زمھا  آسمان ینندگیآفر وصف بهکه  کسی : چگونهیعنی »باشد یاو فرزند
خود  هکرا  او آنچه آخر چگونه ؟ فرزند است یباشد؛ دارا یم ، موصوف در آنھاست

 و مخترع است اجسام از صفات والدت گر،ید یسو رد؟ ازیگ یم یفرزند ، به دهیآفر
 یاو ھمسر یبرا هک یصورت در«باشد  یا مانندیفرزند شیتا برا ستین ، خود جسم اجسام

 یو یبرا باشد، وجود فرزند ھم وجود نداشته یھمسر شیبرا ھرگاه پس » نبوده
باشند، متولد  داشته تناسب با ھم هک یئیاز دو ش دیفرزند با . ھمچنان است نکنامم

 یو تشابھ تناسب نوع چیبا او ھ خداوند متعال ز ازمخلوقاتیچ چیھ هک یحال گردد در



  تفسیر انوار القرآن  ۶۷۰

و او «ر را یو عز حیو مس فرشتگان جمله و از آن » است دهیآفر ز رایچ او ھمه«را یندارد؛ ز

 یدرحال از استین یز بیچ باشد، از ھمه اوصاف نیبر اھرکس  پس » داناست یزیھرچ به
 خواستار فرزند ھستند. ازمندانینفقط  هک

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿  ءٖ  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َر�ُُّ�ۡمۖ  �َّ ۚ �ۡ فَٱ َ�ۡ ِ َ�ۡ  ُبُدوهُ
ّ�ُ ٰ  ءٖ وَُهَو َ�َ

 .]١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢َو�ِيلٞ 
 للها ، ھمانا برتر سابق اوصاف به متصف : ذاتیعنی »، پروردگار شماللها است نیا«

 »دیاو رابپرست پس ز استیچ ھمه نندهی، آفر ستیجز او ن ییخدا چیھ« پروردگار شماست
راو را ی، غ نیبنابرا است باشد، فقط او سزاوار پرستش اوصاف نیا جامعھرکس  :یعنی

 باشد. یم شما اعمال و ناظر ھمه » است ز نگھبانیچ و او بر ھمه«د ینپرست

 ٱ رُِ�هُ �َّ تُدۡ ﴿ 
َ
 ٱ رِكُ َوُهَو يُدۡ  بَۡ�ٰرُ ۡ�

َ
�ۡ ۖ  .]١٠٣[األنعام:  ﴾١٠٣بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱوَُهَو  بَۡ�َٰر

در  رسند. لذا آنچه یاو نم قتیحق نهک بهھا  چشم :یعنی »ابندی یھا او را درنم چشم«
؛  یو تیرؤ اصل ، نه است یتعال بر حق نمودن و احاطه افتنی، در است شده ینجا نفیا

ٞ ﴿د: یفرما یم خود هک نند چنانیب یم را در آخرت متعال، خداوند  را مؤمنانیز  وُُجوه
ةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  ٞ  ٢٢نَّاِ�َ  و شاداب ییروز، صورتھا در آن« .]٢٣-٢٢امة: ی[الق ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

 ثیبا احاد در آخرت یتعال حق دنید . ھمچنان»نگرند یم شیپروردگار خو مسرورند و به
 شده ز ثابتیـ ن ستین یراھ آن را در یا و شبھه کش هک یتواتر چنان متواتر ـ به

و  نهک و بهکند  می آنھا احاطه به یتعال : حقیعنی »ابدی یرا درم دگانیو او د« است
 ماند. ینم از آنھا بر او پنھان یا دهیپوش چیھ هک یطور رسد به یآنھا م قتیحق

 ٱ رُِ�هُ �َّ تُدۡ ﴿ه: یآ درباره رمهکاز ع
َ
شد، در  ، سؤال»ابندی یھا او را درنم چشم« .﴾بَۡ�ٰرُ ۡ�

و د ینیب یرا م آن ا ھمهید؟ گفتند: چرا؟ گفت: آینیب یرا نم ا شما آسمانیگفت: آ پاسخ
 در آخرت خداوند متعال دنید ر! گفت: پسیند؟ گفتند: خک یم را احاطه آن ھمه نگاھتان

 ».ابندیاو را در دگانید هک است از آناو بزرگتر «د: یگو یم . قتاده است نیچن نیز این

 یذھن اتکو ادرا بشر و حواس یینایب«د: یگو یم»  لقرآنا ظالل یف«ر یتفس صاحب
 فیلکت به و ردهک تعامل ائناتک نیآنھا با ا لهیوس تا او به شده دهیآفر آن یبرا او ھمه
 شده دهیآفر یھست نیا را در صفحات ید و آثار وجود الھینما امیق نیدر زم خالفت

 بشر داده به یو افتیدر ه: قدرتک د گفتیبا سبحان یخدا ذات د اما در بارهینما کدر
اینکه  از میند... بگذریرا بب یو ابد یوجود ازل هکرا ندارد  آن توان را حادثیز نشده
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؛  ھر حال ... به ستیز نین سبحان یخدا دنید ، مستلزم نیدر زم امر خالفت به امیق
و  شیاند آنھا ساده هک مییگو یم ردند،ک یم یدرخواست نیچن یگاھ انینیشیاگر پ

 جز سماجت یمورد را بر امر نیدر ا معاصران درخواست یاند ول نظر بوده وتهک
 سخن»  وترونین«و »  پروتون«و  » ترونکال«و »  اتم«از  نانیرا ایرد زک حمل توان ینم
 چون یاند ول دهیآنھا را ند و امثال ترونکوال از آنھا، اتمیک  ھیچ هک یند درحالیگو یم

از  آنان یبرا یاند اما وقت گرفته مسلم آنھا را ھم نند؛ وجودیب یھا را م دهیپد نیآثار ا
 یو وجود مطلق هک یتینھا یآثار ب قیاز طر ھم رود، آن یم سخن سبحان یوجود خدا

 و خواھانکنند  می جدال موضوع نی، درا یروشن و برھان تیھدا و دانش چیھ یدارد؛ ب
 با ھمه یزندگ نیخود و ا یتمام به یھست نیا ییگردند، گو یم محسوس یماد لیدل

: یعنی » فیلط و اوست«». ردیقرار گ لیدل نیا در مقام هک ستین یافک شیھا اعجوبه
.  اوست و عصمت قی: توفیتعال حق یاز سو . لطف است مھربان بر بندگانش یتعال حق
»  آگاه« و اوست کند. می کدر یآسان رازھا را به هک است یسک فیاند: لط گفته یبعض

 دارد. یعلم آنھا احاطه ار و نھانکاز آش اء، اعمیاش ھمه به هک

ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن بََصآ�ِرُ  َجآَءُ�م قَدۡ ﴿ بَۡ�َ  َ�َمنۡ  رَّ
َ
ۚ  َعِ�َ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهِۦۖ  � ٓ  َ�َعلَۡيَها ۠  َوَما نَا

َ
� 

 .]١٠٤[األنعام:  ﴾١٠٤ِ�َفِيٖظ  َعلَۡيُ�م
؛  رتیبص بصائر: جمع » است شما آمده یبرا پروردگارتان یاز سو یبصائر یراست به«

و  ، عبرت نیقی دار،یو پا ثابت ، شناخت شود: نور و باور قلب یم اطالق یچند معن به
» بصر« آن شود. و درمقابل یم افتیو در کدر یعلم قیحقا آن لهیوس به هک ییروین

 بصائر: حجتھا و مراد از شود پس یم کدر آنبه وسیله  یحس یایاش هکقرار دارد 
 نیند. ایب یرا م حق خرد بنگرد، چشم در آنھا بهھرکس  هک است یروشنھای  برھان

 ص خدا رسول ثیاحاد در نیھا، و ھمچن از سوره آن ریو غ سوره نیا اتیحجتھا در آ
سود  بنگرد، به رتیبص دهید به هکھر پس«.  است افتهی یباشد، تجل یم یخف یوح هک

 عمل مفاد آن و به ردهکو باور  کدر را خردورزانه حجتھرکس  :یعنی » خود اوست
 و به ردهکن کرا در و آن حجت دنیاز د »ناماندینابھرکس  و« خود اوست نفع ار بهک نیند؛ اک

 . است ور ماندهک قتیحق و خود او از مشاھده » اوست خود انیز به پس«د یباور ننما آن
و  را بر شما شمردهتان  اعمال تا»  ستمین بر شما نگھبان و من« ص محمد! یبگو: ا

 شما را به پروردگارم یامھایپ هک ھستم یامبریپ من هکبل نمک یو نگھبان شما نظارت بر
 . است بر شما نگھبان هک و اوست رسانم یم
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 .]١٠٥[األنعام:  ﴾١٠٥َ�ۡعلَُمونَ  �ٖ لَِقوۡ  َوِ�ُبَّيَِنُهۥ َت َوِ�َُقولُواْ َدرَسۡ  َ�ٰتِ �ٱَوَ�َ�ٰلَِك نَُ�ُِّف ﴿
 میب ید، القایوعد و وع یھا گونه به » مینک یم انیب خود را گوناگون اتی، آ گونه نیو ا«
 » یا خوانده ند: تو درسیتا مبادا بگو«د یتوح دهیعق انیدر ب هیو تنب د و موعظهیو ام
را  امیپ نیتو ا گمان یب محمد! یخواھند گفت: ا قرآن اتیآ دنیشن در ھنگام انکمشر

را  آن هک است تابک اھل و دانش علم ھمان نیا هکبل یا اوردهیپروردگار ن یاز سو
 یطور را به ؛ قرآن شبھه نیا دفع یبرا متعال یخدا . پس یا آموخته و از آنان فراگرفته
 یانیرا بینشود ز فراھم آنان یبرا نادرست القائات نیا رد تا مجالک انیب گوناگون

 و تا«د یآ یبرنم یسک، از  یالھ یوح بدون و نیشیپ یتابھاک خواندن صرف ، به نیچن نیا

 یرویپ از آن را؛ پس حق »دانند یم هک یگروھ یبرا«را  : قرآنیعنی »را آناینکه 
 ». مینکان یب«کنند  می اجتناب آن از را؛ پس شناسند باطل یو مکنند  می

ٓ  تَّبِعۡ ٱ﴿ وِ�َ  َما
ُ
ّ�َِكۖ  مِن إَِ�َۡك  أ ۡعرِۡض  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  رَّ

َ
ۡ ٱ َعنِ  َوأ  .]١٠٦[األنعام:  ﴾١٠٦ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 نجایدر ا » شده یتو وح به پروردگارت از جانب از آنچه«محمد!  یا » نک یرویپ«
 مشغول انکمشر ر خود را بهکو ف ذھن هکدھد  یدستور م امبرشیپ به متعال یخدا

جز او  یمعبود چیھ«باشد  ، مشغول است مأمور شده بدان هک آنچه یرویپ به هکند بلکن
 انکاز مشر و«رد ک یرویپ د و از آنیشیاند یو امر و یوح د بهیرو فقط با نیاز ا » ستین

؛ تا  متیو مال ینرم به نمودنشان کآزارھا و تر و تحمل با عفو و گذشت » بگردان یرو
 گاه د آورد و آنیپد یشیگشا ر آنیو جھاد و غ ھجرت قیاز طر بر تو و دعوتتأل  یخدا
»  قتال« هیآ از نزول قبل مکح نیا . یبرپادار شان میان را در أ خداوند امکاح یبتوان

 شد. منسوخ قتال هیآ بود و به

ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ٓ ْۗ  َما ُ�وا َ�ۡ
َ
ۖ  َعلَيۡهِمۡ  َجَعلَۡ�َٰك  َوَما أ ٓ  َحفِيٗظا نَت  َوَما

َ
 َعلَيۡهِم أ

 .]١٠٧[األنعام:  ﴾١٠٧بَِو�ِيلٖ 
 است قادر : قطعا خداوند متعالیعنی »آوردند ینم کشر آنان خواست یو اگر خدا م«

 مانیا هک دانست یم اورند و اگرین کشر هک یطور گرداند به را مؤمن آنان ھمهاینکه  بر
 علم به یتعال حق یولرد ک یم ییرھنما مانیا یسو را به نا آنانیقی کنند، می را انتخاب

 کشر آنان یرو برا نیاز ا ھم کنند، می را انتخاب کشر آنان هک دانست شیر خویفراگ

 مانشانیقدر بر ا نیتو ا !ص محمد یلذا ا اوست در دست فرمان رد؛ پسک را اراده
 تعلق سبحان یخدا تیمش ز بهین که: شرک است بر آن لیدل هیآ نی. ا نباش صیحر
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 ومکو مح آنان و ناظر اعمال : تو را مراقبیعنی » میدینگردان نگھبان برآنانو تو را «دارد. 
 نفعشان هک آنچه می: تو قیعنی » یستین آنان لکیو تو و« میدینگردان آنان میجرا سبب به

 چی، ھ رسالت لذا تو جز ابالغ ینک جلب آنان یسو را به تا منفعت یستین است در آن
 . یندار آنان در قبال یگریو تعھد د تیمسؤول

﴿ ْ ِينَ ٱَوَ� �َُسبُّوا ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ يَدۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱفَيَُسبُّوا  َز�َّنَّا َكَ�ٰلَِك  ِعۡلٖ��  بَِغۡ�ِ  َوۢ�َعدۡ  �َّ
ةٍ  لُِ�ِّ  مَّ

ُ
رِۡجُعُهمۡ  َرّ�ِِهم إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�َملَُهمۡ  أ ْ  بَِما َ�ُينَّبِئُُهم مَّ  .]١٠٨[األنعام:  ﴾١٠٨َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 فرمود: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نیا نزول سبب انیدرب س عباس از ابن
ا یبردار،  ما دست انیخدا دادن ا از دشنامیمحمد!  یگفتند: ا هکم انکمشر

 نازل هکبود  ! ھمان میریگ یو ناسزا م باد دشنام و او را به مینک یرا ھجو م پروردگارت هک
چرا که  دیندھ پرستند، دشنام یجز خدا م انکمشر هکرا  ییآنھا«!  مسلمانان یا »و«شد: 

را  انکمشر باطل انی: خدایعنی »خواھند داد خدا را دشنام یو نادان یآنھا از سر دشمن
 ینادان یو از رو حق و تجاوز از ظلم ی، آنھا از رو صورت را در آنید زیندھ دشنام
 ، او را دشنام است واجب میو تعظ سیاز تقد سبحان یخدا در حق هک آنچه به نسبت

 دادن شیمانند آرا : بهیعنی » میآراست را ردارشانک یھر امت یبرا گونه نیا«خواھند داد 
ردار کفر، ک یھا از امت یھر امت ی، برا انکمشر و دل چشم شیار در پکآش باطل نیا

 قتیرا از حق و او آنان است پروردگارشان یسو به شان بازگشت گاه آن« میآنان را آراست

 دھد. یم شانیجزا و در برابر آن »سازد یم آگاه ردارشانکار و ک
 شیپ در پروردگار متعال دادن دشنام هک یسانک حال بار است و نفرت قدر زشت چه
 آمده فیشر ثیشود. در حد یم آراسته یا طاغوتی از بت دفاع ی، برا و دلشان چشم
 دھد، ملعون یم را دشنام پدر و مادرش هک یسک«فرمودند:  ص خدا رسول هک است
دھد؟  یم را دشنام پدر و مادرش شخص ! چگونهللها ا رسولیگفتند:  . اصحاب است

را  مقابلتا پدرش ھم شخص دھد و آن یم را دشنام یگرید فرمودند: او پدر شخص
 ھم شخص دھد و آن یم را دشنام یگرید او مادر شخص دھد، ھمچنان یم دشنام
 دادن دشنام نهیزم ساختن فراھم هک یصورت در پس». دھد یم را دشنام مادرش مقابلتا

 دشنام سبب هک یسانک حال است چگونه باشد، خیتوب ھمه نیا پدر و مادر، مستوجب
 .شوند! یم و تقدس یخداوند تعال دادن
 یالوس را از عالمه ی، سخن هیآ نیا مناسبت به»  االساس«ر یدر تفس یدحویسع خیش
ا ی سنت ای ا واجبی ، فرض طاعت چنانچه«رد: یگ یم جهینت نیچن گاه ، آن ردهک نقل
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 مترتب بر آن هک یامدیاز پ داشتن پروا داد، بدون را انجام د آنیبود، با مستحب
 مترتب یمصلحت و مفسده آن دادن بود و بر انجام از امور، مباح یشود اما اگر امر یم
 ا جنبهی تر است مقدم مصلحت جنبه هکند ید ببیبا ، شخص صورت نی؛ در ا گشت یم

 ». مأجور است ھم صورتھردو  ند و درک عمل آن با در نظر داشت گاه ، آن مفسده دفع

قۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ بِٱ َسُموا يَۡ�ٰنِِهمۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
ُۡؤِمُنَّ  َءايَةٞ  َجآَءۡ�ُهمۡ  لَ�ِن � َّ�  ۚ َما قُۡل  بَِها ِعنَد  َ�ُٰت �ٱ إِ�َّ

ِۖ ٱ ٓ  عِرُُ�مۡ َوَما �ُشۡ  �َّ َها َّ�
َ
 .]١٠٩[األنعام:  ﴾١٠٩يُۡؤِمُنونَ  َ�  َجآَءۡت  إَِذا �

 : بهیعنی »خدا سوگند خوردند به شانیسوگندھا نیتر با سخت« انکمشر »و«
د، یایب آنان یبرا یا اگر معجزه هک«بود  و توانشان در قدرت هک ییسوگندھا نیتر سخت

 آنان هکرا  یاز معجزات یا معجزه ص : اگر محمدیعنی »آورند یم مانیا آن حتما به
 انکمشر هکآورند. و از آنجا  یم مانیاو ا اورد؛ قطعا بهیدھند، ب یا میاند  شنھاد دادهیپ

اوسوگند خوردند.  نام رو به نی، از ا است اعظم ی، خداأ  خداوند هکداشتند  دهیعق
 معجزه نیا » است للهار ایتنھا در اخت معجزات هک ستین نیا جز« ص امبریپ یا »بگو«
 نیا ز ازیچ چیو ھ است یتعال ار حقیدر اخت ، ھمه از معجزات ر آنیشما و غ یشنھادیپ

آورد و اگر  یرا فرود م بخواھد، آن أ اگر خدا پس ستین ار منیدر اخت معجزات
 مانید، باز ایایب ھم یا اگر معجزه هکد یدان یم و شما چه«آورد  ینخواھد فرود نم

گاهیچ ! چه مسلمانان ی: ایعنی »آورند ینم  یا اگر معجزه هک است ساخته ز شما را آ
 حال قتیآورند و حق ینم مانیا آنان ، ستین نی! چن آورند؟ نه یم مانید، ایایب آنان یبرا
گاه شما را از آن من هک است نیھم  صیحر آوردنشان مانیقدر بر ا نیا پس ساختم آ

 د.ینباش
 گفت: هک است شده تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیدرب یقرظ عبک از محمدبن

اورند اماآنھا در یب مانیا هکخواستند  و از آنان ردهکوگو  گفت شیبا قر ص خدا رسول
 مردگان یسیبود... ع ییعصا یبا موس هک یدھ یما خبر م محمد! به یگفتند: ا پاسخ

 معجزات گونه نیما از ا یبرا تو ھم و... پس داشت یشتر رد... ثمود مادهک یم را زنده
 شما چه به هکد یدار دوست« فرمودند: ص خدا ! رسول مینک قیاور تا تو را تصدیب

،  نمک نیاگر چن«. فرمودند:  ما طالگردان یصفا را برا وهکگفتند:  ؟» اورمیرا ب یزیچ
 یرویاز تو پ ، ما ھمه ینک نیاگر چن هک لله! وا ی، گفتند: آر؟»دینک یم قیمرا تصد

 هکبود  شدند، ھمان دعا مشغول برخاستند و به ص خدا رسول گاه . آن مینک یم
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صفا  وهک أ ، خداوند یخواھ یاگرم«فرمود:  نیچن شانیا د و بهیدررس ÷  لیجبرئ
 ردند، قطعا عذابشانکن قیز تورا تصدین ھنگام اما اگر در آنکند  می لیطال تبد را به

». ندک توبه ارشانک واگذار تا توبه خودشان حال را به آنان یخواھ یم و اگر ھمکند  می
بود  ھمان». ندک توبه ارشانک توبه هک دھم یم حیترج هکبل«فرمودند:  ص خدا رسول

قۡ ﴿ه: یآأل  یخدا هک
َ
ْ َوأ ِ بِٱ َسُموا يَۡ�ٰنِِهمۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
 رد.ک را نازل ﴾...�

﴿ �ۡ
َ
بَۡ�َٰرُهمۡ  َدَ�ُهمۡ  َِٔوُ�َقّلُِب أ

َ
ْ  لَمۡ  َكَما َو� �ٖ  بِهِۦٓ  يُۡؤِمُنوا َل َمرَّ وَّ

َ
 ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َونََذرُُهمۡ  أ

 .]١١٠[األنعام:  ﴾١١٠َ�ۡعَمُهونَ 
 و سوزان یھا بر شعله امتیدر روز ق » میگردان یرا برم دگانشانیو دھا  دل و«

 »اوردندین مانیا« قرآن : بهیعنی » آن بار به نینخست هک چنان« جھنم فروزان یاخگرھا
 و برھم درھم بافتند و سخنان ھم را به یباطل یھا شهیآرا و اند قرآن درباره هکبل ایدر دن

و ھا  دل ما هکد یدان یم باشد: شما چه نیچن یمعن است نکا ممیگفتند.  یاریبس
،  نینند بنابرایب ینم را و حق افتهیرا درن قتیحق جهی، در نت میگردان یرا بر م دگانشانید

بار در  نیاول هک چنان آورند ینم مانیشود ا نازل ھم محسوس یا معجزه یاگر حت
 شان ا مھلتی: در دنیعنی » مینک یم را رھا و آنان«اوردند ین مانیما ا اتیآ نزول ھنگام

 رانیو ح و سرگشته »بمانند سرگردان انشانیتا در طغ« مینک ینم و مجازاتشان میدھ یم
 وپا زنند. دست و تجاوزشان انیدر طغ

َنا َولَوۡ ﴿ َّ�
َ
�  ٓ ۡ�َا ۡ ٱ إَِ�ِۡهمُ  نَزَّ ۡ ٱَوَ�ََّمُهُم  َمَ�ٰٓ�َِكةَ ل ءٖ  ُ�َّ  َعلَۡيِهمۡ  نَاوََحَ�ۡ  َمۡوَ�ٰ ل ا ُ�ُبٗ�  َ�ۡ  مَّ

 ْ ْ  َ�نُوا ٓ  ِ�ُۡؤِمُنٓوا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا َّ�  ۡ�

َ
 .]١١١[األنعام:  ﴾١١١َ�َۡهلُونَ  َ�َُهمۡ َوَ�ِٰ�نَّ أ

 آنان یسو را به فرشتگان«و  ردهک را اجابت کمشر گروه نیا درخواست »و اگر ما«
از  شانیا ند و از زبانیبگو سخن و با آنان دهیسر آنھا را د چشم تا به » میفرستاد یم

: اگر یعنی »گفتند یم سخن با آنان و اگر مردگان«باخبر شوند  ات ییو راستگو صدق
 فرمان ھستند، به شده شناخته آنان یبرا هک یدادند، مردگان هک یگریشنھاد دیپ طبق

 رسالتش یدر ادعا ص امبریپ نیگفتند: ھمانا ا یم آنان شدند و به یم ساخته ما زنده
از  »را یزیچ ھر بر آنان«اگر  »و« د؛یآور مانیاو ا به پس راستگوست أ خدا یاز سو
ا ی،  گروه و گروه دسته قبال: دسته » میآورد یگردم دسته دسته«ھا  و نشانه معجزات جنس

مگر «خود  ار و انتخابیاخت به »آوردند ینم مانیھرگز ا« مشاھده و قابل یارویطور رو به

 آوردنشان مانیا نگران امبر! دلیپ یتو ا : پسیعنیآورند.  مانیا هک »خدا بخواھد هک آن
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از  یاریبس یول«.  نک آنھا ابالغ را به امتی، فقط پ یا مأمور شده هک ھمچنان هکبل نباش

 اینند. ک تیھدا درخواست ملتمسانه را تا از خداوند متعال قتیحق نیا »دانند ینم آنان
 شنھاداتیھا و پ اگر خواسته یحت هکدانند  ینم از مؤمنان یاریاست: بس نیا یمعن

 آورند. ینم مانیا بشود؛ باز ھم ھم برآورده نانیا
 هکفار مکاز  یگروھ کند: می تیروا مهیرک هیآ نزول سبب انیب در ب عباس ابن

 ما نشان را به ا فرشتگانیگفتند:  شانیا و به آمده ص خدا نزد رسول آن یزعما و
 میبپرس تا از آنان نک را زنده از مردگانمان یا بعضیبدھند،  یتو گواھ بر رسالت هک بده

بود  ھمان ...! گردان یارویرا با ما رو ا خدا و فرشتگانیر؟ یا خی یھست ا تو بر حقیآ هک
 شد. نازل مهیرک هیآ هک

� نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َناَوَ�َ�ٰلَِك َجَعلۡ ﴿  َ�ۡعٖض  إَِ�ٰ  ُضُهمۡ يُوِ� َ�عۡ  نِّ �ِۡ ٱوَ  �ِس ۡ�ِ ٱ َشَ�ِٰط�َ  َعُدّوٗ
ۖ َ�َعلُ  َما َر�َُّك  َشآءَ  َولَوۡ  �ۚ ُغُرورٗ  َقۡولِ لۡ ٱ زُۡخُرَف  ونَ  َوَما فََذرُۡهمۡ  وهُ  .]١١٢[األنعام:  ﴾١١٢َ�ۡفَ�ُ

و عناد  فرک تو را به هک : چنانیعنی » مید آوردیرا پد یامبر دشمنانیھر پ یبرا گونه نیو بد«
و بر  ردهکمبتال  شھایآزما نیا ز بهیاز تو را ن قبل امبرانی، پ میردکمعاند مبتال  انکمشر نیا

ار یبس و یداریو پا ثبات را ابتال سببیز میبرگمارد فار زمانشانکاز  یدشمنان از آنان یکھر
قطعا «گفت:  ص خدا رسول به نوفل بن ورقه هک است . نقل است اجر و ثواب شدن

!  یآر».  قرار گرفته یمورد دشمناینکه  مگر است اوردهیتو ن امیپ ھمچون یامیپ سک چیھ
 یاز خدا هکفر ـ ک یو رؤسا و ساحران اھنانک چون اند، » انس نیاطیاز ش« دشمنان نیا

 للها لعنه سیابل جن: فرزندان نیاطیاند. ش » جن« نیاطیش از »و«ترسند  ینم ذوالجالل
 است آمده فیشر ثیسازند. در حد یم را گمراه انیآدم وھمچنان انیر جنیسا هکھستند 

 انس نیاطیا از شیابوذر! آ یا«او فرمودند:  به ص خدا خواند، رسول ینمازم س ابوذر هک
 خدا وجود دارند؟رسول ینیاطیش ھم انی. ابوذر گفت: مگر از آدم؟» یجست پناه و جن
 گر سخنانید یبعض به از آنھا یبعض«ردند. ک را تالوت هیآ نیا گاه آن!»  یآر«فرمودند:  ص

 وسوسه یپنھان قیطر را به گرید یاز آنھا بعض ی: بعضیعنی »نندک یالقا م ظاھر آراسته به
 سخنان با آن »دھند بیتا فر«ند یآرا یم نیدروغ یشکخود را با رو باطل و سخنانکنند  می

،  خواست ی: اگر او میعنی »ردندک ینم نیچن ، خواست یو اگر پروردگار تو م«گر را یھمد
د و بر یازمایرا ب رد تا مؤمنانکار را نک نیاو ا یول داشت یبازم یافگن را از وسوسه نیاطیش
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را یز »واگذار«أ  بر تو و بر خداوند »سازند یم دروغ به را با آنچه آنان پس«د یفزایب ثوابشان
 گرداند. یروز میپ ، تو را بر آنان و سرانجام نموده را مجازات آنان یتعال حق

ۡ�  إَِ�ۡهِ  َ�ٰٓ َوِ�َۡص ﴿
َ
ِينَ ٱ َدةُ  ِٔأ ْ  َضۡوهُ َولَِ�ۡ  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ  ُهم َما َوِ�َۡقَ�ِفُوا

ۡقَ�ِفُونَ   .]١١٣[األنعام:  ﴾١١٣مُّ
 یسانکھای  دل تا«کنند  می را القا ظاھر آراسته به بندهیفر سخنان نیاطیش »و«

ا یدن و عاشقان پرستان باطلھای  دل : تایعنی »ندک لیندارند، م مانیا آخرت به هک
 نیا »و تا«ند ک لی، م و جن انس نیاطیش یھا ییظاھرآرا یسو و به باطل یسو به

 سپردن خود، بعد از گوش یبرا »را بپسندند« باطل و سخن بیفر » آن« پرستان باطل
 قیال هک یا یو معاص از گناھان »نندکآنند، ب نندهک عملھرچه  و تا« آن به دنیوگرو

 . است شأنشان

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ ٱ أ َّ�  ۡ�

َ
ِيٓ ٱ وَُهوَ  َحَكٗما تَِ� � نَزَل إَِ�ۡ  �َّ

َ
ٗ�ۚ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُ�مُ أ ِينَ َوٱ ُمَفصَّ  َ�ُٰهمُ َءاَ�يۡ  �َّ

نَُّهۥ لَُمونَ َ�عۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ
َ
لٞ  � ّ�َِك  ّمِن ُمَ�َّ � �َۡ بِٱ رَّ ۡ ٱفََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ّقِ  .]١١٤[األنعام:  ﴾١١٤ُمۡمَ�ِ�نَ ل

دستور  امبرشیپ به یتعال حق ؟» نمک جز خدا طلب یا داوریآ« ص امبریپ یا »بگو«
بر  هک آنچه در مورد خود و آنان انیمداور  نییرا در تع انکمشر دھد تا درخواست یم

و  است عادل یداور او و آنان انیم سبحان یرا خدایند زکدارند، رد  اختالف سر آن
 شده شما واضح یسو را به تابک نیا هک اوستاینکه  با«طلبند:  یجز او م یداور چگونه

ر، یو فراگ شده نیی، تب روشن وا ویش هکشما فروفرستاد  را به یتابک: یعنی »فروفرستاد
 هک یسانکو« استیقضا ھمه یجوابگو طور مفصل و به و باطل حق انیم نندهکجدا

 پروردگار تو به از جانب قرآن هکدانند  یم« تابک : اھلیعنی » میا داده تابک شانیبد
اظھار  هکدارند، ھرچند  راسخ علم قتیحق نیا و به » است شده فرو فرستاده یراست

 ـ بر لیو انج تورات ـ چون یالھ منزله تبکدر  نزد آنان هک چرا نند،ک ابرهکار و مکان
 هک است نقل»  مباش نندگانکدی، ازترد پس«وجود دارد  یروشن لیدال قتیحق نیا

 سؤال و نه نمک ید میو ترد کش نه« فرمودند: هیآ نیا بعد از نزول ص خدا رسول

ا ی.  ستین ص حضرت آن یاز سو کش وقوع یمقتض خطاب نیا پس ». مینما یم
 قتیو حق حق به تابک اھلاینکه  ! در شنونده ی: ایعنی،  است شنونده متوجه خطاب

 . مباش نندگانکدیھستند، از ترد دانا
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ۡت ﴿ َل  �َّ  وََعۡدٗ�ۚ  ِصۡدٗقا َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ ِميعُ ٱَوُهَو  لَِ�َِ�ٰتِهۦِۚ  ُمَبّدِ  ﴾١١٥َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
 .]١١٥[األنعام: 

 أل یخدا گمان ی: بیعنی » است گرفته سرانجام و عدل صدق به پروردگارت و سخن«
را  حق آنبه وسیله  و ردهک را نازل شیخو عتیو شر رسانده اتمام را به شیخو وعده

و  صدق به او آراسته یخبرھا ھا، ھشدارھا و ، وعده است را رسوا نموده ار و باطلکآش
او را  لماتک« و داد است برخوردار از عدل نشیو قوان امکو اوامر و اح یراست

،  ردهک مکح آن او به هک آنچه یبرا و نه است یدر آنھا خالف نه » ستین یا نندهک دگرگون
 آنچه به ند، داناستیگو یم آنچه به شنواست » داناست یو او شنوا« است یا ردھندهییتغ
 دارند. یم پنھان شیخو در اندرون هک

ۡ�َ�َ  �ن تُِطعۡ ﴿ 
َ
 ٱ ِ�  َمن أ

َ
ِۚ ٱيُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  �ِض ۡ� نَّ ٱإِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  �َّ  �نۡ  لظَّ

 .]١١٦[األنعام:  ﴾١١٦ُرُصونَ �َّ َ�ۡ إِ  ُهمۡ 
 تیثرکا را آنانیز » ینک یفرمانبردار«فار ک: از یعنی » نیزم شتر اھلیو اگر از ب«

 شند.ک یم راھهیب به یو نیو از د »نندک یم خدا گمراه تو را از راه«ھستند 
 تھایاقل دست جز به حق هک است رفته بر آن در خلقش سبحان یخدا ! سنت یآر

 نیدر امور د شیخو ینفسان یھا و ھواھا رو خواھشی، پ ثر مردمکرد اما ایگ ینم یپا
از  یو اساس اصل چیھ هک یو گمان وھم »نندک ینم یرویپ و گمان جز از وھم«ھستند و 

 بندگان اند و آنان سزاوار پرستش باطل ه: معبودانک گمان نیندارد، مثال ا و عقل علم
 شهیاند در اساس یب یر پندارھایسا سازند! ھمچنان یم یکنزد خداوند متعال را به

خود،  باطل یدر ادعاھا : آنانیعنی »بافند یم دروغ هک ستین نیو جز ا«بشر  ینید
 بندند. یم ھم به و دروغ نیو تخم حدس

عۡ ﴿ 
َ
عۡ  َسبِيلِهِۦۖ  َعن يَِضلُّ  َمن لَمُ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
ۡ بِٱ لَمُ َوُهَو أ  .]١١٧[األنعام:  ﴾١١٧ُمۡهَتِدينَ ل

 و او به شوند داناتر است یدور م یو از راه هک یسانک پروردگار تو به گمان یب«
 ندارد. یمتیقدر و ق چیھ ی، در نزد و یآنچنان یادعاھا پس » ز داناتر استین افتگانی راه

ا ُذكَِر ﴿  ِ ٱ مُ سۡ ٱفَُ�ُواْ ِممَّ  .]١١٨[األنعام:  ﴾١١٨ِمنِ�َ ُمؤۡ  َ�ٰتِهِۦ� ُكنُتم إِن هِ َعلَيۡ  �َّ
را  آن از یزیو چ »دی، بخور است شده برده بر آن ذبح ھنگام خدا به نام ، از آنچه پس«

 وانیرا حیز دینکن امتناع آن ، از خوردن نیتد عنوان و تحت دهینگردان بر خود حرام
 اگر به« است شود، حالل برده بر آن أ خدا نام آن ذبح در ھنگام هک یگوشت حالل
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را  یواناتیح گوشت فقط »دیدار مانیا« یاو از اوامر و نواھ امکاح : اگر بهیعنی »او اتیآ
 گوشت و نه آنان یپندار انیخدا نام شود، نه یم برده بر آن أ خدا نام هکد یبخور

 (مردار) را. خود مرده وانیح

�َّ  َوَما لَُ�مۡ ﴿
َ
�  ْ ُ�لُوا

ۡ
ا تَأ ِ ٱ مُ سۡ ٱ ُذكِرَ  ِممَّ َل  َوقَدۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ ا لَُ�م فَصَّ  َعلَۡيُ�مۡ  َحرَّمَ  مَّ

ُِضلُّونَ  َكثِٗ�� �نَّ  هِ� إَِ�ۡ  ُطرِۡرُ�مۡ ۡض ٱ َما إِ�َّ  ۡهَوآ�ِِهم �َّ
َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ  ِعۡلٍ��  بَِغۡ�ِ  بِأ

َ
 أ

ۡ بِٱ  .]١١٩[األنعام:  ﴾١١٩ُمۡعَتِدينَ ل
 چه :یعنی ؟»دیخور ی، نم شده برده خدا بر آن نام از آنچه هک است شده و شما را چه«

 آن ذبح را در ھنگام أ خدا نام هک یحالل وانیح گوشت ز شما را از خوردنیچ
 خوردن اذن شما از آن یخود براأل  یخدا هک دارد، بعد از آن ید، بازمیا برده
 انیب تانیبرا لیتفص ، به ردهک را بر شما حرام خداوند آنچه هک آن حال« است داده

 یبرا ییجا چیھ هک و روشن مفصل یانیب را به حرام یھا کی: خورایعنی » است ردهک

ٓ ﴿خود:  فرموده نیگذارد، با ا ینم یباق تانیبرا وشبھه کش ِجدُ  قُل �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
 إَِ�َّ  أ

ًما  انیب نی. ھمچن است ردهک انید ـ بیآ یبعدا م ر آنیتفس هکـ  .]١٤٥[األنعام:  ﴾ُ�َرَّ
: یعنی »دیباش ناچار بدان جز آنچه« ز گذشتین»  مائده« ) سوره۱ـ  ۵( اتیدر آ محرمات

 را مباح حرام ، را ضرورتید زیناچار و مضطر باش آن خوردن به هک یجز محرمات
 گمراه ینادان یاز رو شیخو نفس خواھش را به ، مردم یاریو ھمانا بس«گرداند  یم
 میو مانند آنھارا بر خود تحر»  سائبه«و »  رهیبح« واناتیح هک یفارکھمانند  »نندک یم
خود،  و ھوس یازھو برخاسته یھا لیو تحل میبا تحر هک یسانک ز ھمهیو ن ١ردندک

و  راه نیا هکاز آنند  غافل و ردهک یرویز از آنھا پین اند و مردم ساخته را گمراه مردم
 رواج یاز ملتھا محرمات یاریبس انیدر م هک چنان است یو گمراھ از جھل یروی، پ رسم
 پروردگار تو به گمان یب«باشد  یم ینادان و و ھوس یآنھا فقط ھو میمنشأ تحر هکدارد 
 ». است داناتر« باطل یسو به از حق » ارانکتجاوز

ْ َ�ِٰهَر ﴿ ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َوَ�اِطنَهُ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱَوَذُروا ْ  بَِما َزۡونَ َسُيجۡ  ۡ�مَ ۡ�ِ ٱ ِسُبونَ يَ�ۡ  �َّ  َ�نُوا
 .]١٢٠[األنعام:  ﴾١٢٠َ�ۡقَ�ِفُونَ 

                                                 
 .»۱۰۳مائده/«ر یتفس د بهینک نگاه - ١
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 وگناه یرونیب یاعضا و اندامھا ار: گناهکآش گناه »دینکرا رھا  ار و پنھانکآش و گناه«
د و یشو یم بکارا مرتکآش هکرا  یگناھان است: ھم نیا یا معنی.  است قلب پنھان: افعال

 یگر: مراد زناید یقول د. بهینک کرا تر د، ھمهیدھ یم انجام در نھان هکرا  یگناھان ھم
 یھا ا با معشوقهیمشھور،  و معروف ارانکزنا با زنا فعل ا انجامی،  پنھان یو زنا یعلن

گفت: از  هک است آمده س سمعان بن نواس تیروا به فیشر ثی. در حد است یپنھان

 نأ و�رهت صدرك يف ما حاك مـثاإل« ، فرمودند: دمیپرس گناه به راجع ص خدا رسول
 هک یباش نداشته ند و دوستک رسوخ در دلت هک است یزیچ گناه« .»عليه انلاس يطلع

گاه برآن مردم  »خواھند شد شوند، جزا داده یم گناه بکمرت هک یسانک کش یب«. »شوند آ
 ا.یدر دن »ردندک یم هک در برابر آنچه« امتیدر ق

 ﴿ 
ۡ
ْ َوَ� تَأ ا ُ�لُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  مِمَّ ۗ لَفِسۡ  �نَُّهۥ هِ َعلَيۡ  �َّ َ�ِٰط�َ ٱ �نَّ  ٞق  َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ  لشَّ

ۡوِ�َآ�ِِهمۡ 
َ
َطۡعُتُموُهمۡ  �نۡ  ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ  أ

َ
 .]١٢١[األنعام:  ﴾١٢١لَُمۡ�ُِ�ونَ  إِنَُّ�مۡ  أ

و  ) مردار (خودمرده واناتیح چون »دینخور نشده برده خدا بر آن نام و از آنچه«
 ردهک را ذبح آن مسلمان هک یوانی. اما ح است شده ذبح أ رخدایغ نام به هک آنچه
 موجبـ در نزد جمھورفقھا ـ  آن ذبح در ھنگام أ للهاز ا بردن نام یعمد ک، تر است

 گرانیو د یشافع یول ندارد. یانیز یفراموش به آن کتر یگردد ول یم آن تناول حرمت
اگر  پس واجب نه است ، مستحب ذبح ...) در ھنگامللها خدا (بسم نام اند: بردن گفته

گردد  ینم حرمت و موجب ندارد یانیز چیرد، ھک کعمد ـ تر را ـ ولو به آن مسلمان
 انیدر ب مهیرک هیاند: آ گفته یبعض وجود دارد. یمسلمان ھر در قلب أ خدا را نامیز
 شده نازل یواناتیح مکاند و ح نشده ذبح اصال هک)  یا مردار (خودمرده واناتیح مکح
 گوشت : خوردنیعنی » است قطعا فسق وآن«اند.  دهیگرد ذبح أ ر خدایغ نام به هک
 رونی، ب و مانند آن خودمرده گوشت و خوردن شده ذبح أ رخدایغ نام به هک یوانیح

کنند  می القا وسوسه نیاطیش نهیو ھرآ« است یو مکوح یتعال حق فرمان رهیاز دا رفتن

ر یو ضم در ذھن نیاطی: شیعنی »نندک شما خصومت تا با شیخو دوستان یسو به
با شما قرار  آنان و جدال خصومت هیپا هکافگنند  یم یو شبھات خود القائات دوستان

 به خودمرده وانیح گوشت در مورد خوردن آنان سخن نیمانند ا رد،یگ یم
شما  هک د اما از آنچهیخور ی، نم است شتهکرا  خدا آن هک شگفتا! از آنچه«دوستانشان: 

 واناتیح خوردن را به ، آنان باطل یالقا نیا هک، ؟»دیخور یم د،یا شتهکرا  خود آن
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در  »دینک یفرمانبردار و اگر از آنان«زد یانگ یامر، بر م نیبا شما در ا و جدال خودمرده
 کمشر قطعا شما ھم« أ خدا یحاللھا شمردن در مورد حالل و شان یامر و نھ

،  ردهک را حرام آن أ خداوند هک یزیچ ردنک به حاللھرکس  رایز مانند آنان »دیھست
 . افر استکباشد، قطعا  داشته ینیقیاعتقاد 

َوَ� ه: یآ فرمود: چون هک است شده تیروا نزول سبب انیدر ب س عباس از ابن
 
ۡ
ْ تَأ ا ُ�لُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  مِمَّ از  تیدر جاھل هک انیشد، فارس نازل ﴾...هِ َعلَيۡ  �َّ

و  فرستاده شیبرقرار بود، نزد قر اتبهکو م مراوده شان میان بودند و شیقر دوستان
تو  هکرا  یوانیا حید؛ آییاو بگو د و بهینک دادند: با محمد جدال غامیپ نیچن آنان به

با أ  خداوند هک اما آنچه است حالل ینک یم ارد ذبحکبه وسیله  خود با دست
بود  باشد؟! ھمان یم )، حرام خودمرده وانیح یعنی( نموده را ذبح طال آن از یاردک
 شد. نازل مهیرک هیآ هک

َو َمن َ�َن َميۡ ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ  ٗتاأ

َ
َثلُهُ  �َّاِس ٱِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  �نُورٗ  َ�ُۥ وََجَعۡلَنا فَأ ِ�  ۥَكَمن مَّ

لَُ�ِٰت ٱ ۚ  ِ�َارِٖج  َس لَيۡ  لظُّ  .]١٢٢[األنعام:  ﴾١٢٢َملُونَ نُواْ َ�عۡ �َ  َما لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُزّ�ِنَ  َكَ�ٰلَِك  ّمِۡنَها
 اسالم یسو به افر بود پسک: یعنی » میدیگردان اش زنده بود پس مردهکه  کسی ایآ«
 انیم آن با هک میدیاو بخش به یو نور« دلھاست اتبخشیح مانیرا ایز مینمود تشیھدا

 اند: نور، قرآن گفته ی. بعض است مانیو ا تینجا: ھدایمراد از نور در ا »رود یم راه مردم
؛ در امور  متکو ح و قرآن مانیا صاحب . پس است متکگر: نور، حید یقول . به است
 تکحر شیپروردگار خو یسو از ینشیو ب رتیبص پشتوانه، با  مردم انیو در م یزندگ
 نیا وصفش هک است یسکھمانند « یسک نیا چنی! آ ید، آرینما یم یو زندگکند  می

 نهیو زم » ستین یآمدن رونیب و از آن است« یفر و گمراھک ی »ھا یکیگرفتار تار هک است
 یبرا سان نیبد«؟  است داده شد، از دستکب دست یفر و گمراھکاز  هکرا  نیا یو فضا

 ». است شده آراسته ردارشانکار و ک افرانک
 در شأن هیآ نیگفت: ا هک است شده نقل نزول سبب انیدرب اسلم دبنیاز ز
 مرده یگمراھ دو در حال را آنید زیگرد نازل ھشام بن و ابوجھل س الخطاب عمربن

را در  ابوجھل د ویبخش د و عزتیگردان زنده اسالم را به س عمرأل  یبودند اما خدا
ردند: کدعا  ص خدا رسول هکبود  جھت بدان نیرد و اکابقا  اش یفر و گمراھک
در  شانیو دعا»  بخش عزت الخظاب ا عمربنی ھشام بن جھل یاب را به ا! اسالمیبارخدا«
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 مهیرک هیمفاد آ هک است آن حیصح«د: یگو یر میثک د. ابنیگرد مستجاب س عمر حق
 ».شود یم یافرکو  مؤمنھر  و شامل است عام

َ�ِٰ�َ  قَۡر�َةٍ  ُ�ِّ  ِ�  َناَوَ�َ�ٰلَِك َجَعلۡ ﴿ 
َ
ْ  ُ�ۡرِِميَها أ ۖ  ِ�َۡمُكُروا  إِ�َّ  َ�ۡمُكُرونَ  َوَما �ِيَها

نُفِسِهمۡ 
َ
 .]١٢٣[األنعام:  ﴾١٢٣�َۡشُعُرونَ  َوَما بِأ

 ارانکگناھ یدر ھر شھر« میقرار داد آن را فاسقان هکم بزرگان هک » گونه نیو بد«
 یگرید دنیبرگردان یبرا یر پنھانیر: تدبکم »ر ورزندکم تا در آن مید آوردیرا پد بزرگش

نجا: یدر ا آن یمعنا و است یزبان ا چربی رنگیو ن لهیبا ح اش خواسته از برآوردن
باشد.  یم استقامت باراه در مخالفت رنگیو ن لهیح بردن ارک و به و ستم یشکگردن
رؤسا و  هک روست از آن یادآوری به بزرگ ارانکگناھ ساختن مخصوص هک است یگفتن

 ورزند مگر در حق یر نمکم گمان یو ب«جسورترند  فساد تواناتر و ابکبر ارت سردمداران

 کو در«گردد  یبرم خودشان به دنشانیورز رکم بد و فرجام : وبالیعنی »خود
 د.یپلھای  ھوس ھا و خواھشدر  شان یو فرورو جھل را از فرط قتیحق نیا »نندک ینم

را  باطل و حق انیم شکشمک هک است نیا یبشر در جوامعأل  یخدا ! سنت یآر
و تسلط از  و در آغاز؛ نفوذکند  می دیفر را تشدکو  مانیا انیم یبند و صف برافروخته

ار؛ ک سرانجام یول است انحراف و اھل انیو عص فسق و رھبران جرم سردمداران آن
 باشد. یم و استقامت مانیو ا حق اھل از آن یینھا فوز و فالح

﴿ ٓ ْ  َءايَةٞ  َءۡ�ُهمۡ �َذا َجا ٰ  نُّۡؤِمنَ  لَن قَالُوا ٓ  ِمۡثَل  نُۡؤَ�ٰ  َح�َّ وِ�َ  َما
ُ
ِۘ ٱ رُُسُل  أ ُ ٱ �َّ عۡ  �َّ

َ
 َحۡيُث  لَمُ أ

ۥۗ  َ�َۡعُل  ِينَ ٱَسُيِصيُب  رَِساَ�َُه جۡ  �َّ
َ
ْ أ ِ ٱ ِعندَ  َصَغارٌ  َرُموا ْ  بَِما َشِديُدۢ  وََعَذابٞ  �َّ  َ�نُوا

 .]١٢٤[األنعام:  ﴾١٢٤َ�ۡمُكُرونَ 

 تو نازل برأل  یخدا هکرا  یاتیاز آ یتیآ : چونیعنی »دیایب برآنان یتیآ و چون«
؛  یاوریب یا معجزهشان  برای ای،  یخبر دھ شیقر یو رؤسا بزرگان ، به است ردهک
ما  ، به شده داده یالھ امبرانیپ به مانند آنچه هک گاه تا آن میآور ینم مانیند: ھرگز ایگو یم«
 و رسالت یوح به هک آورند مگر آن ینم مانیه: اک است نیا مرادشان »شود ز دادهین

، مانند  را رسالتیز »دھد قرار جاکرا در  داند رسالتش یخدا بھتر م«شوند  دهیبرگز
 هکآورد، بل دست به جاهو  و مال وششکو یسع را به آن بتوان هک ستین یویدن مناصب

 به ط مخصوصیضوابط و شرا هک است ینید یو منصب و مقام أ للها از جانب یفضل
 یالھ انتخاب هکد یبدان بخشد پس یخواھد م هک ھر را به آن یتعال خود را دارد لذا حق
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 شیخو و محبوب دهیبرگز ، رسولص محمد را درشخص تا رسالت قرار گرفته نیبرا
د. از ینکن د، درخواستیرا ندار آن اقتیو ل ستیشما ن شأن از هکرا  آنچهدھد لذا  قرار
خداوند «فرمودند:  فیشر ثیدر حد ص خدا رسول هک است شده تیروا اسقع بن وائله

». مرا ھاشم یرا و از بن ھاشم ی، بن شید و از قریرا برگز لیاسماع ، میاز اوالد ابراھ
و  و ذلت یصغار: خوار »دیخواھد رس یصغار للها را از جانب مجرمان نیا یزود به«

نگفتند  سردمداران نیرا ایز »ردندک یر مکم هک آن سبب به سخت یو عذاب« است ییرسوا
 . وجود داشتھایشان  دل در هک یبرک سبب گفتند، مگر به هکرا آنچه
شد  نازل رهیمغ دبنیول ؛ درباره است آمده نزول سبب انیب در هک چنان هیآ نیا

 رایز سزاوارتر بودم آن از محمد به من گمان یبود، ب حق نبوت یراست اگر به گفت: هک
 !. باشم یو افزونتر م شیو اوالد از او ب در مال و ھم سنا از او بزرگترم ھم من

ُ ٱَ�َمن يُرِدِ ﴿ ن َ�هۡ  �َّ
َ
ن يُرِدۡ  َوَمن ۡسَ�ِٰم� لِۡ�ِ  َصۡدَرهُۥ حۡ �َۡ�َ  ِديَُهۥأ

َ
 َصۡدَرهُۥ َعۡل َ�ۡ  يُِضلَُّهۥ أ

َما اَضّيًِقا َحرَجٗ  َّ�
َ
دُ  َك� عَّ ٓ ٱ ِ�  يَصَّ َما � لسَّ ُ ٱ َعُل َكَ�ٰلَِك َ�ۡ  ءِ ِينَ ٱَ�َ  َس لرِّجۡ ٱ �َّ َّ�  �َ

 .]١٢٥[األنعام:  ﴾١٢٥ِمُنونَ يُؤۡ 
 »ندک یم گشاده اسالم یرا برا یو نهیند، سک تیخدا بخواھد ھدا هکرا  هکھر پس«

 ثیدر حد رد.یبپذ باز و منشرح نهیرا با س تا اسالمکند  می را باز و گشاده : دلشیعنی
 از رسول اصحاب است: آمده شانیر ایو غ یرطبریجر ، ابن عبدالرزاق تیروا به فیشر

 گشاده افتهی راه انسان نهیس ! چگونهللها ا رسولیدند ؛ یپرس هیآ نیا به راجع ص خدا

 است ی: نورو�نفسح هل فينرشح، فيه نور يقذف«فرمودند:  ص خدا شود؟ رسول یم
ا یگفتند: آ». شود یم گشاده نور، باز و از آن اش نهیس شود پس یم در او افگنده هک

شود؟ فرمودند:  شناخته آن با هک ھست ھم یا ، نشانه و انشراح یگشادگ نیا یبرا

: »وتـمـال لقاء قبل وتـمـالغرور، واالستعداد للدار  عن اخللود، والتجايفدار  إىل بةنااإل«
 غرور و قرار و آرام یاز سرا ندنکبر ، دل یجاودانگ یسرا یسو به رجوع آن ! نشانه یآر

در  نیھمچن».  است با آن از روبروشدن قبل مرگ یبرا ی، و آمادگ در آن نگرفتن
 یسک چه شد: از مؤمنان سؤال ص خدا از رسول هک است آمده فیشر ثیحد
 آنان نیشتریو ب از مرگ یادآوریدر  آنان نیشتریب«فرمودند:  ؟ تر استکریارتر و زیھش

ند، ک بخواھد گمراه« أ خداوند » هکرا ھرکس  و«».  بعد از مرگ یبرا یدر آمادگ

و  مانیا یبرا ییجا چیھ در آن هک یطور به » یتنگ تیگرداند در نھا یم را تنگ اش نهیس
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) اهللا اال الاله( رشیپذ یرا برا اش نهیس یعنی«د: یگو یر میثک نباشد. ابن تیھدا
 د:یگو یم زجاج». شود یوارد نم آن به بهیط لمهک نیا هکگرداند تا بدانجا  یم تنگ

 رایز »رود یباال م در آسمان زحمت به ییگو هک چنان«».  است یتنگ تی، نھا حرج«
 احساس ، سخت ژنیسکمبود اکفشار ھوا و  لیدل باال رود، به آسمان بهکه  کسی

 شود. خفه هک است یکنزد ییگو کند، می یتنگ نهیس
 از معجزات هیتشب نیا هک شده ، روشن ید علمیجد تشافاتکبا ا هک است یگفتن

 ، در عصر پرداخته آن انیب به هیآ نیا هک یا یعلم قتیرا حقیباشد ز یم میرک قرآن
 یسو به هکرا  یسک یمعنو ، حال هیآ نی! ا ینبود. آر شده شناخته میرک قرآن نزول

 حالت ـ به است شده مقدر یگمراھ یو یبرا هک یشود ـ درحال یم فراخوانده اسالم
 احساس سخت آسمان یسو به رفتن از باال هککند  می هیتشب یسک یحس

باال  صعود به هک یمعن نیرد و ایبگ خواھد خفقان یم ییگو کند، می یتنگ نهیس
نبود. خاطر  شده شناخته میرک قرآن شود در روزگار نزول یم یتنگ نفس سبب
 معجزه درخواست انیبا ب هک فقره نیا اقیمعجز در س هیآ نیا شود؛ آوردن یم نشان
خداوند  گونه نیا« دارد. ھمراه به یروشن بس امید، پیآغاز گرد انکمشر یاز سو
ا ی،  ا عذابی،  کیناپا و یدیرجس: پل »اندازد یآورند م ینم مانیا هک یسانکرا بر  رجس
 ر باشد.یفاقد خ هک است یزیھر چ

ۗ َوَ�َٰذا ِصَ�ُٰط َرّ�َِك ُمسۡ ﴿ ۡلَنا قَدۡ  َتقِيٗما ُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  َ�ِٰت �ٱ فَصَّ كَّ  .]١٢٦[األنعام:  ﴾١٢٦يَذَّ

 بر مؤمنشان و ھمراھان ص رمکامبرایپ هک ی: راھیعنی » پروردگار توست راه نیو ا«
 در آن یوانحراف یجک چیو ھ » است میمستق هک« استأل  پروردگار نیھستند، د آن

 کو در فھم یدارا :یعنی» رندیپذ یپند م هک یگروھ یخود را برا اتیما آ نهیھرآ« ستین
 ». میا ردهک انیب یروشن به«ھستند  یو خدا و رسول یاز سو یریپندپذ

َ�ٰمِ ٱ َدارُ  لَُهمۡ ﴿ ْ  بَِما َوِ�ُُّهم وَُهوَ  ِعنَد َرّ�ِِهۡمۖ  لسَّ  .]١٢٧[األنعام:  ﴾١٢٧َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 دارالسالم نزد پروردگارشان«رند یپذ یپند م هک یگروھ نیا ی: برایعنی » آنان یبرا«
 یماتیو نامال یناخوش از ھر یسالمت ی، سرا را بھشتیز است دارالسالم: بھشت » است
ر در صراط یبا س هکھستند  یسالمت یسرا نیا رو مستحق از آن و مؤمنان است
: یعنی » است آنان یو او ول«اند  مانده یباق سالم یجروکو  انحراف از آفات میمستق

ند یدرآ بھشت به یدرحال هک تا آن است امر آنان یارساز و متولکار و کمدد أ خداوند
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 اعمال سبب : بهیعنی »ردندک یم آنچه سبب به«منند یا یا یو ناخوش از ھر ستم هک
 . شان زهکیو پا یکن

تُمسۡ ٱقَِد  نِّ �ِۡ ٱ َ�َٰمۡعَ�َ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ وۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱّمَِن  َتۡكَ�ۡ
َ
 ّمِنَ  ِ�َآؤُُهمَوقَاَل أ

ٓ  بَِبۡعٖض  ُضَناَ�عۡ  َتۡمَتعَ سۡ ٱَر�ََّنا  �ِس ۡ�ِ ٱ َجلََنا َوَ�لَۡغَنا
َ
ِيٓ ٱ أ لۡ  �َّ جَّ

َ
ۚ  َت أ  َوٮُٰ�مۡ َمثۡ  �َّارُ ٱ قَاَل  َ�َا

ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٓ  �ِيَها ۗ ٱ ءَ إِ�َّ َما َشا ُ  .]١٢٨[األنعام:  ﴾١٢٨إِنَّ َر�ََّك َحِكيٌم َعلِيمٞ  �َّ
محشر  را در بشر و جن : ھمهیعنی »ندکجا حشر یکرا  آنان خداوند ھمه هک یو روز«

 روانیپ انیآدم از« یجن یطانھایش ی: ایعنی » انیجن گروه یا«د: یفرما یگرد آورد، م
شما  روانیپ مکد تا درحیردک اغوا و گمراهرا  یاریبس : از آنانیعنی »دیار گرفتیبس

 انیآنھا از آدم دوستان و«.  میردکجا حشر یکرا با شما  ز آنانی، ما ن جهیشدند، در نت

ند: یگو یم یتعال حق فرموده آن به ، در پاسخ یفار انسکاز  روانشانی: پیعنی »ندیگو یم
 شان گرفتن ، لذت انیاز آدم انیجن یبردار بھره » میمند شد گر بھرهیپروردگارا! ما از ھمد«

 یدھ شیآرا ه: چونک است نیا انیازجن انیآدم یمند اما بھره است انیآدم یرویاز پ
بردند و  لذت گناھان فروافتادند، از آن رفتند و در گناھانیپذ انیرا از جن گناھان

 قیتصد را در القائاتشان انی، جن قطارانشان وھم تیجاھل اھل مند شدند، ھمچنان بھره
 ، به برابر آن در ھم و عرافان اھنانکبردند و  یم لذت شیخو قیتصد نیردند و از اک یم
،  یبود ما مقرر داشته یبرا هک یعادیم و به«افتند ی یم ا دستیدن یھا از بھره یزیچ

از  یو اعتراف گذشته بر خوردن حسرت ینوع نی. ا امتیق عاد روزیم : بهیعنی » میدیرس
خدا «ردند. ک یم بیذکا تیرا در دن آن هک است یا یالھ عادگاهیم دنیفرارس به شانیسو

 شما و دوستان و منزلگاه : اقامتگاهیعنی » شماست گاهیجا دوزخ د: آتشیفرما یم
، أ  خداوند هک یوقت مگر در آن» خدا بخواھد د مگر آنچهیدرآن جاودانه« شماست
سرد  عذاب به سوزان از عذاب هک یاوقات ا: مگر در آنیبخواھد.  دوزخ را در نبودنتان

با  هک آنچه به » داناست مکیپروردگار تو ح گمان یب«د ییدرآ جوشان آب ایر یزمھر
 دھد. یم انجام دشمنانش و دوستان

 سک چیھ یبرا«فرمود:  هیآ نیبر ا یا در تبصره ب عباس ابن هک است شده تیروا
 بھشت خود به شیاز پ را و آنان ردهک مکح در مورد خلقشأل  یبر خدا هک ستیسزاوار ن

را در  أ خدا مکح یسک دینبا هک است نیا ب عباس مراد ابن». فرود آورد ا دوزخی
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ـ  فالن گاهیه: جاکد یبگو قاطعانه و ردهک ییشگویافر ـ پکا ی از مؤمن ـ اعم یسکمورد 
 . است ا در دوزخی مثال ـ در بھشت

ٰلِِم�َ ٱ َض َوَ�َ�ٰلَِك نَُوّ�ِ َ�عۡ ﴿  �َ�عۡ  ل�َّ ْ  بَِما َضۢ  .]١٢٩[األنعام:  ﴾١٢٩يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا
 گونه نی: ایعنی » مینک یگر مسلط مید یرا بر بعض ارانکاز ستم یبعض گونه نیو ا«
گرمسلط ید یرا بر بعض ارانکاز ستم یز بعضیو ن انس ارانکرا بر ستم جن ارانکستم

 از یاست: بعض نیا یا معنیشانند. ک ذلت نند و بهک کرا ھال تا آنان مینک یم
 فر آنچهکی به«؛  میدھ یم گر قرارید یبعض روانیا پی ، دوستان را در دوزخ ارانکستم

ردار کار وک سبب گر، بهید یبر بعض از ظالمان یبعض ساختن : مسلطیعنی »ردندک یم
 صالح ازسلف«گفت:  هک است شده تیروا . از اعمش است آلودشان ز و گناهیفرآمک

 مکحا را بر مردم مردم نیبدترأل  یفاسد شود، خدا زمانه گفتند: چون یم هک دمیشن
رد یگ یم گر انتقامید از ظالم یظالم هک یدید ھرگاه«گفت:  اضیع بن لیفض». ندک یم

 ». نکتماشا  یز و با خوشحالیبپاخ پس

لَمۡ  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ َ�َ َ�َٰمعۡ ﴿ 
َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
ونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  يَأ  َءاَ�ِٰ�  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُقصُّ

ْ  َ�َٰذ�ۚ  يَۡوِمُ�مۡ  لَِقآءَ  َوُ�نِذُرونَُ�مۡ  ٰٓ  َشِهۡدنَا قَالُوا ن َ�َ
َ
ۖ أ ۡ�ُهمُ  ُفِسَنا �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ وََغرَّ وََشِهُدواْ  َيا�ُّ

 ٰٓ نُفِسهِمۡ  َ�َ
َ
�َّ  أ

َ
 .]١٣٠[األنعام:  ﴾١٣٠َ�نُواْ َ�ٰفِرِ�نَ  ُهمۡ �

 از باب آنان ، به مینک یرا محشور م آنان هک ی: روزیعنی » و انس جن گروه یا«
امدند ین شما یبرا یشما فرستادگان انیا از میآ«!  و انس جن گروه یم: اییگو یم سرزنش

ا یآ :یعنی ؟»دھند میشما را ب روزتان نیا مرا بر شما بخوانند و از مالقات اتیآ هک
 تالوت و جن را بر انس أ خداوند یتابھاک هکامدند ینزد شما ن از انس یفرستادگان

از  هکبرآنند  و خلف را جمھور سلفیدھند؟ ز میب امتیروز ق نند و شما را از مالقاتک
 شیخو فهیطا یسو به یامیپ فقط حامل انیو جن است نشده مبعوث یامبریپ جن

 هک » میردک ند: برخود اعترافیگو یم«شنوند.  یم یامبر انسیرا از پ آن هکھستند 
 قتیحق نیا به شانیاز سو یاقرار نیردند. اک ما ابالغ را به امتیآمدند و پ امبرانیپ

و « است دهیگرد واجب امبرانشیپ در فرستادن بر آنانأل  یخدا حجت هک است

خود  را به خود، آنان ینتھایشھا و زیا با آرایدن یزندگ »بود داده بیرا فر ا آنانیدن یزندگ
،  شیگرا نیا هکبدانجا  د تایگرو آن یسو بهھایشان  دل ، نیبود بنابرا دهیگردان مشغول

و بر خود « باز داشت شانیا به مانیو از ا دهیشانک امبرانیپ بیذکت یسو را به آنان
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با  شانیا هک یاتیو آ یتعال حق مرسل امبرانیپ ا بهیدر دن »اند افر بودهک هکدادند  یگواھ
 . است بر ضد خودشان آنان یاز سو یگرید یگواھ نیبودند. ا خود آورده

ن لَّمۡ ﴿ 
َ
�َُّك  يَُ�ن َ�ٰلَِك أ ۡهلَُها �ٖ بُِظلۡ  ُقَرىٰ لۡ ٱ ُمۡهلَِك  رَّ

َ
 .]١٣١[األنعام:  ﴾١٣١َ�ٰفِلُونَ  َوأ

 ھرگز پروردگار تو هک است آن سبب به« اتیآ و خواندن امبرانیپ فرستادن » نیا«

أل  یخدا ! یآر »باشند غافلآنھا  مردم هک یدرحال ستین ستم یشھرھا از رو نندهک کھال
 به هکند بلک ستم هک است را او برتر از آنیز ستین ستم شھرھا به مردم نندهک کھال

باشند و  تکھال نیا سزاوار هککند  می شانکھال یو فقط در صورت اندهیعذر نماھا  امت
 یخبر یو ب پندار و غفلت ، پرده مردم یسو د بهیو ام میب حامل امبرانیپ او با فرستادن
شھرھا  نندهک کھال أ خداوند است: نیا یا معنیدارد.  یبرم آنان یرا از جلو رو

 . بر آنان حجت ردنکبرپا اند، مگر بعد از ردهک هک یستم سبب به ستین

﴿ ٖ ا َدَرَ�ٰتٞ  َولُِ�ّ ْۚ  ّمِمَّ ا بَِ�ٰفِلٍ  َر�َُّك  َوَما َعِملُوا  .]١٣٢[األنعام:  ﴾١٣٢َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ
و  جن از دو گروه یکھر یبرا » است یدرجات ردارشانکار و ک طبق یکھر یو برا«
ـ  دوزخ ای ـ در بھشت یمتفاوت و مراتب ، درجات اعمالشان ، برحسب در آخرت انس
با ـ  للهرحمھمااـ و محمد  وسفیابو » ستین غافل کنند، می از آنچه و پروردگارت« است

 داده پاداش یتعال حق ز در برابر طاعتین انیه: جنک نیاند بر ا ردهک استدالل هیآ نیا
 شوند. یوارد م بھشت شوند و به یم

� لرَّۡ�َ ٱذُو  َغِ�ُّ لۡ ٱَوَر�َُّك ﴿   ةِ
ۡ
ا َ�ۡعِدُ�م ِمنۢ  َو�َۡسَتۡخلِۡف  يُۡذهِۡبُ�مۡ  إِن �ََشأ ٓ  �ََشآءُ  مَّ  َكَما

ُ�م
َ
�َشأ

َ
 .]١٣٣[األنعام:  ﴾١٣٣َءاَخرِ�نَ  قَۡو�ٍ  ذُّرِ�َّةِ  ّمِن أ

از ین یب از خلقش سبحان ی: خدایعنی » است رحمت و صاحب یپروردگار تو غنو «
رساند،  یم ینفع یو به مانشانیا ، نه عبادتشان به دارد نه یازین خودشان به ، نه است

 یو مھربان رحمت صاحب ، بر آنان یازین یب نیاما با وجود ا یانیز یو به فرشانک نه
و  فضلھای  منت انگریب ، خود یازین یب مالکبا وجود  شانیبر ا یو رحمت هک،  است

تا  است ردهک لفکم یچند فیالکت را به آنان هک اوست و از رحمت است یو رمک
و  »برد یم انیبخواھد، شما را از م اگر«قرار دھد  یشگیھم یمنافع را در معرض شانیا

 : بعد از نابودیعنی »وبعد از شما«!  نافرمان بندگان یاکند  می نک شهیر با عذاب
شما در  به نسبت هک از آنان »سازد یم نیجانش« از خلقش »را بخواھد هکھر« ساختنتان



  تفسیر انوار القرآن  ۶۸۸

: مراد یقول به »د آوردیگر پدید یقوم نسل شما را از هک ھمچنان«رترند یپذ برابر او فرمان
 اند. ÷  نوح یشتک نانی، سرنش قوم از آن

ٓ  ٖت� إِنَّ َما تُوَعُدوَن �﴿  نتُم َوَما
َ
 .]١٣٤[األنعام:  ﴾١٣٤بُِمۡعِجزِ�نَ  أ

 آخرت در و مجازات امتیدر ق ختنیاز برانگ »شود یم داده شما وعده به قطعا آنچه«
و شما «ند ک ینم وعده خلف أ را خداوندیز طور حتم و به ناخواه خواه » است یآمدن«

ند: یگو یم اعراب د.ینک د مرا درماندهیتوان یو نم من از عذاب »دیستین زندهیگر
زد و او نتواند خود را یبگر یو از نزد هک گاه ؛ آن» ساخت مرا درمانده فالن: فالن یعجزنأ«

قد ف مات من«گفتند:  یم هک است انکپندار مشر نیا نندهکر رد یتعب نیبرساند. ا یو به

 س ید خدریسع یاز اب». در برد به شد وجان یابد یفنا قتیمرد؛ در حقھرکس  :فات

 كنتم نإ، آدم يا ب�«فرمودند:  فیشر ثیدرحد ص خدا رسول هک است شده تیروا

 مـنتأوما  آلت نما توعدونإ بيده نفيس ، واذلي�وـمـال من نفس�مأفعدوا  تعقلون
 د، خود را از مردگانیھست شهیو اند خرد ! اگر شما اھل آدم فرزندان یا« .»بمعجز�ن

 یآمدن د البتهیا شده داده وعده ، آنچه اوست دیدر  جانم هک یذات آن را سوگند بهید زیبشمار

 .»دیستین زندهیو شما گر است

ْ �ۡ ٱ َ�َٰقۡومِ  قُۡل ﴿ ٰ َمَ�نَتُِ�مۡ  َملُوا ۖ  إِّ�ِ  َ�َ َ�ٰقِبَُة  َ�ُۥ تَُ�ونُ  َمن َ�ۡعلَُمونَ  فََسوَۡف  َ�ِمٞل
� ٱ ارِ ٰلُِمونَ ٱ لِحُ َ� ُ�فۡ  ۥإِنَّهُ  �َّ  .]١٣٥[األنعام:  ﴾١٣٥ل�َّ

دو  یدارا جمله نیا »دینک عمل شیخو ! بر حالت من قوم یا« ص امبریپ یا »بگو«
 است: یمعن

 بر جاده هکد یپندار ید، اگر مینک یدارید پایھست هک یو روش راه بر ھمان -۱
 د.یھست روان تیھدا

 د.یبفشار یپا تان یفر و دشمنکد و بر یدھ انجام شماست در توان ھرچه -۲
،  بدھم یتیاھم فرتانک به هک آن یشما و ب پروا به یب ھم من » ام نندهک ز عملین من«

د یخواھ یزود به« و برقرار ھستم دار و مقاومیبند و پایخود پا و برنامه و روش بر راه

 هک« د دانستیخواھ یزود و به بر باطل یسک و چه است برحق یسک چه » دانست
 یسرا یفرجام یکونا یدن یدر سرا نیزم و وراثت یروزی: پیعنی »سرا دهیپسند عاقبت
 افرانک: یعنی » ارانکستم گمان یب« شما؟ ا از آنی ماست ا از آنیآ»  ستکی از آن« آخرت



 ۶۸۹ سوره انعام

رد و او را ک محقق امبرشیپ یرا برا اش وعده عزوجل ی! خدا یآر »شوند یرستگار نم«
گشود و او را بر  یو یرا برا هکم دهیگردان مسلط مخالفانش یھا نیبر سرزم

نھا در یا د و ھمهیمسلط گردان العرب رهیجز لکو بر  غالب قومش نندگانک بیذکت
ز، ین شانیا یخلفا در دوران شانیا اتیداد و بعداز ح یرو ص حضرت آن اتیح

 د.یگرد فتح یگرید بزرگ یشھرھا و قلمروھا
 ز ویتعج هکانذار و ھشدار را  یادب یھا وهیاز ش یکی سبحان یخدا هیآ نیدر ا

 . است ار بردهک ز دارد، بهین یگرید یھا نمونه میرک و در قرآن است یتحد

 ِمَن ﴿ 
َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َّ�ِ ْ  ٱوَ  ۡرثِ �َۡ ٱوََجَعلُوا

َ
ْ  انَِصيبٗ  نَۡ�ٰمِ ۡ� ِ  َ�َٰذا َ�َقالُوا  َوَ�َٰذا ِمِهمۡ بِزَعۡ  ِ�َّ

 ۖ َ�ٓ�َِنا َ�ٓ�ِِهمۡ  َ�نَ  َ�َما لُِ�َ ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  فََ�  لُِ�َ َّ�  ٓ �َ ِ َ�ُهَو يَِصُل إَِ�ٰ ُ�َ  َسآءَ  �ِِهۡمۗ َوَما َ�َن ِ�َّ
 .]١٣٦[األنعام:  ﴾١٣٦َ�ُۡكُمونَ  َما

خود  یبرا تیجاھل اھل هکرا  یامکچند از اح یانواعأل  ی، خدا لیذ اتیدر آ
خداوند از  یو برا«از:  است عبارت اول نوع هکگذارد،  یم انیبودند، در م ردهک اختراع
ه: کگفتند  پندار خود شدند و به قائل یا ، بھره است دهیخود او آفر هک یانیچھارپا و زراعت

 فار عربک: یعنی » میا ردهک ما مقرر هک ییاکشر یبرا سھم نیو ا است للها یبرا سھم نیا
،  دهیآفر انیچھارپاھای  نسل و درختان وهیو م شتکخود از  از آنچه أ خداوند یبرا

 یبرا گونه نیردند، ھمک یم ھمانانیو م نانکیمس صرفرا  آن ردهکمقرر  یسھم
و  بتان انیمتول را صرف وآن ردهکا مقرر یاش نیاز ا یا ز بھرهیخود ن باطل انیخدا

شد؛ از  یم تمام بتان به افتهی اختصاص اموال ردند و چونک یم آنان آستان ارانکخدمت
افزودند و  یم بتان مصارف وجوه و به برداشته بودند، ردهکخدا مقرر  یبرا هک یسھم

 در سھم أ خداوند از سھم یزیا اگر چی.  از استین یب وجوه نیگفتند: خداوند از ا یم
 یازین گفتند: خدا بدان یو م خود واگذاشته حال را به ، آن ختیآم یم در ھم بتان

و  ردهکرا جدا  ، آن ختیآم یدر م أ خداوند در سھم بتان اگر از سھم یندارد. ول
 »دیرس یخدا نم بود، به شانیاکشر خاص آنچه پس«ازمندند. ین بدان گفتند: بتان یم
،  دهیگردان در آنھا را مشروع اموال صرف أ خداوند هکد یرس ینم یمصارف : بهیعنی

 آنان یاکشر خدا بود، به خاص آنچه یول« ھمانیم و اطعام رحم ، صله صدقه ھمچون
 مصرف ساالران و بت بتان دستگاه به مربوط را در مصارف : آنیعنی »دیرس یم
 سبحان یخود را بر خدا باطل انیخدااینکه  در »نندک یم مکبد ح چه«ردند ک یم



  تفسیر انوار القرآن  ۶۹۰

 و سخنان گونه نیدھند. قطعا ا یم حیتوانا ترج را بر خالق ناتوان یو مخلوق دهیبرگز
 ، نه ردهک امر آنھا را بدان نه أ خداوند هک،  است کیمت ، صرفا بر پندار غلط آنان اعمال

 . است دهیگردان مشروعشان  برای را یا یبند میھمچو تقس

ۡ ٱ ّمِنَ  َوَ�َ�ٰلَِك َز�ََّن لَِكثِ�ٖ ﴿ ۡوَ�ِٰدهِمۡ  َل َ�تۡ  ُمۡ�ِ�ِ�َ ل
َ
َ�ٓؤُُهمۡ  أ ْ  لُِ�ُۡدوُهمۡ  ُ�َ  َوِ�َۡلبُِسوا

ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  دِيَنُهۡمۖ  َعلَۡيِهمۡ  َّ�  ۖ ونَ  َوَما فََذرُۡهمۡ  َما َ�َعلُوهُ  .]١٣٧[األنعام:  ﴾١٣٧َ�ۡفَ�ُ
 هک » گونه نیو ا«بود از:  عبارت تیجاھل اھل ردهک اختراع امکاز اح دوم نوع

 را در چشم بتان یگر براید یو سھم أ خدا یبرا یسھم دادن اختصاص نیاطیش
 راشان  فرزندان قتل از آنان یاریدر نظر بس شانیاکشر« گونه نیآراستند، ھم انکمشر

تا « دادند و جلوهیکن و دلشان ز در چشمیرا ن زشت عمل نیا نیاطی: شیعنی »آراستند
نند، با ک کرا ھال گناه یب و پسران دختران ، آن : تا سرانجامیعنی »نندک کرا ھال آنان

 کھال ردنشانک گمراه را با انک، مشر نیاطیا شی.  آنان ناحق به ردنکگور به و زنده شتنک
و در  »را شان نید بر آنان« نیاطیش »سازند« برھمو  و درھم » مشتبهو تا «نند کو نابود 

،  ستین مشروع هک ، با آنچه است مشروعشان  برای هک آنچه انینتوانند م آنان جهینت
و  اھنانکاز  بتان ارانکنجا، خدمتیا در اک:مراد از شر اند گفته یبگذارند. بعض فرق
آنھا  درآمدن اسارت ا بهی یازمندین میرا از ب دختران ردنک گور به زنده هکاند داران پرده

 نیآراستند. ھم یم انکمشر و دل ، در چشم یشیفقر و درو میرا از ب فرزندان شتنکو 
 را نیمع یتعداد (عدد نیا آنان اگر به هکردند ک یاد میسوگند  بزرگ یخدا نام به طور

کنند  می یاو قربان یرا برا از آنان یکید، ینما تیردند) از اوالد پسر عناک یر مکذ
برآمد،  ص رمکامبر ایپدر پ للهعبدا نام به رد و قرعهکنذر  نی، چن عبدالمطلب هک چنان

 خواست یم و اگر خدا«شد  منصرف یو صد شتر، از ذبح دادن هیاو با فد و سرانجام

بر سرزد،  أ خداوند ینیوکت اراده به آنان یاز سو تیجنا نی: ایعنی »ردندک ینم نیچن
 »بندند واگذار یافترا م آنچه را با آنان پس« داناتر است آن او خود به هک یمتکح اساس

 یانیتو ز بهشان  اعمال نیرا ایز ؛ نکرا رھا  سبحان یبر خدا شان و افترابستن : آنانیعنی
 رساند. ینم

﴿ ِ ْ َ�ِٰذه نۡ  ۦٓ َوقَالُوا
َ
ٓ  �َّ  ِحۡجرٞ  وََحۡرٌث  َ�ٰمٞ � ََّشآءُ  َمن إِ�َّ  َ�ۡطَعُمَها نَۡ�ٰمٌ  بِزَۡعِمِهمۡ  �

َ
 ُحّرَِمۡت  َو�

نَۡ�ٰمٞ  ُظُهورَُها
َ
ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُرونَ  يَذۡ �َّ  َو� آءً فۡ ٱ َهاَعلَيۡ  �َّ ْ  بَِما َسَيۡجزِ�ِهم هِ� َعلَيۡ  ِ�َ  َ�نُوا

ونَ   .]١٣٨[األنعام:  ﴾١٣٨َ�ۡفَ�ُ
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و  انیچھارپا نیو گفتند: ا«بود:  نیا تیجاھل اھل یساختگ امکاح از انواع سوم نوع

 ما اختصاص بتان را بهیز ) است نهی(قرنط و ممنوع : حرامیعنی » است ممنوع زراعت
 و آنان » خودشان زعم بخورد، به د از آنینبا سک چی، ھ میما بخواھکه  کسی و جز«دارد 

و «را داشتند  اموال از آن استفاده منحصرا حق هکبودند  و مردان بتان خدمتگزاران

از:  است عبارت و آن»  است شده آنھا حرام بر پشت یسوار هک گر استید یانیچھارپا
 یاز رو پس ١بودند. یعصر جاھل توتم ینوع به هک»  حام«و »  سائبه«، » رهیبح« واناتیح

 انیو چھارپا«ردند ک یم میرا تحر انیاز چھارپا نوع نیبار بر ا ا حملی ی، سوار جھالت

 نیدر ا رشدهکذ انیاز چھارپا سوم نوع نیا »رندیگ ینم خدا را بر آنھا نام هک است یگرید
 ذبح آنان یو برا بتانشان نام آنھا را به هک است یانیچھارپا از: عبارت و آن است هیآ
سوار  آنان یحت هک است نیا هیاند: مراد آ گفته ی. بعضأ  خداوند نام به ردند، نهک یم

را ببرند  أ خدا آنھا نام پشترفتند تا بر  ینم ھم حج کمناس به انیچھارپا نیبر ا
 ، است أ خدا نیاز د اعمال نیا هکخود  یادعا نی: در ایعنی »افترا بر خدا محض به«

 افترا هک برابر آنچه را در آنان یزود خداوند به«بستند  یو بر خدا افترا م گو بوده دروغ
 ».بستند، جزا خواھد داد یم

 ﴿ ِ ْ َما ِ� ُ�ُطوِن َ�ِٰذه  ٱَوقَالُوا
َ
ُكورِنَا َخالَِصةٞ  نَۡ�ٰمِ ۡ� ُ ٰٓ  َوُ�َرَّمٌ  ّ�ِ َ�َ  ۖ ۡزَ�ِٰجَنا

َ
 يَُ�ن �ن أ

ۡيَتةٗ  ۚ  �ِيهِ  َ�ُهمۡ  مَّ َ�ُٓء  .]١٣٩[األنعام:  ﴾١٣٩َحِكيٌم َعلِيمٞ  إِنَُّهۥ َوۡصَفُهمۚۡ  َسيَۡجزِ�هِمۡ  ُ�َ
 انیچھارپا مکش یھا نیمراد آنھا جن » است انیچھارپا نیا مکدر ش و گفتند: آنچه«

و بر « است حالل آنھا ی: فقط برایعنی » ماست مردان خاص«بود »  سائبه«و »  رهیبح«
و مانند  ، ھمسران خواھران ، از دختران اعم زنان ھمه مرادشان » است ما حرام ھمسران

 مردان یرا برا آن هکبود  واناتیح ر آنیه: شیمراد آ هکبرآنند  یبودند. بعض آنھا از زنان
 مکدر ش هک ینی: اگر جنیعنی »باشد و اگر مرده«دند یگردان حرام زنان یبرا و حالل

 »ندیکشر« مرده نی: در جنیعنی » در آن ھمه آنان پس«باشد  ، مرده است انیچھارپا آن
اگر «فرمود:  هک است شده تیروا ب عباس از ابن خورند. یم از آنھردو  و مرد و زن

را  از آن تناول حق ردند و فقط مردانک یم ذبحرا  د، آنییزا ینر م نیگوسفند، جن
ردند و اگر ک ینم و ذبح ردهکرا رھا  د، آنییزا یم ماده نیو اگر جن زنان داشتند نه

 یتعال حق هک بودند چنان یکشر در آن ھمه و زنان مردان شد، یمتولد م ، مرده نیجن

                                                 
 ».۱۰۳ مائده/«ر یتفس د بهینک نگاه - ١
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: یعنی »خواھد دادرا جزا  آنان وصف یزود خداوند به«».  است فرموده هیآ نیدر ا
خواھد داد  مناسب یسزا آنان به شان یاختراع امکو اح سخنان نیبرابر ا در یزود به
 دهیعق به » داناست« شیخو و مقدرات عتیو شر و اقوال در افعال است » مکیح را اویز«

 خواھد داد. وجه نیاملترک را به ھمه یجزا پس شیخو ر و شر بندگانیخ واعمال

ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ ْ َ�َتلُوٓ  �َّ ۡوَ�َٰدُهمۡ  ا
َ
ْ  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  َسَفَهۢ� أ ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ َ�َ  ِ�َآءً فۡ ٱ �َّ

ِۚ ٱ ْ  قَدۡ  �َّ ْ  َوَما َضلُّوا  .]١٤٠[األنعام:  ﴾١٤٠ُمۡهَتِدينَ  َ�نُوا
 گور به زنده با »شتندک«خود را  : دخترانیعنی »خود را فرزندان هک یسانک نهیھرآ«

 »ار شدندکانیز« یا شرعی یعقل حجت یاز رو نه » یو نادان سفاھت یاز رو« ردنشانک
 یخرد مکو  جھل یرو از ! آنان ی. آر است یو نادان یخرد مک،  یمغز کسفاھت: سب

 خودشان ، نه استشان  فرزندان دھنده یروز هک است أ خداوند نیا هکندانستند 
از  »ردندک بود، حرام داده شانیروز را خداوند آنچه« هک یسانکار شدند کانیز زین »و«

را یز »خداوند افترا به یاز رو«دند ینام یم » سائبه«و »  رهیبح«آنھا را  هک یانیچھارپا
شدند و  گمراه آنان قتیدر حق« است ردهکن حرام ا رایاش نیز از ایچ چیھ سبحان یخدا

 . شیخو یھا ساختن حرام نیدر ا صواب راه یسو به »نبودند افتهی راه
 از جھالت هک یدار اگر دوست«فرمود:  هک است شده تیروا ب عباس از ابن

گاه اعراب ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿انعام:  از سوره بعد از صدوسوم اتیآ پس یشو آ ْ َ�َتلُوٓ  �َّ را  ﴾...ا
 ». بخوان

ِيٓ ٱ َوُهوَ ﴿ ٰٖت  �َّ  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
ۡعُروَ�ٰٖت  أ رۡ ٱوَ  َل �َّخۡ َوٱ َمۡعُروَ�ٰٖت  وََ�ۡ�َ  مَّ ُ�لُُهۥ َتلًِفاُ�ۡ  عَ لزَّ

ُ
 أ

�ۡ ٱوَ  انَ ٱوَ  ُتونَ لزَّ مَّ ْ  ُمتََ�ٰبِهٖ�  وََ�ۡ�َ  اُمتََ�ٰبِهٗ  لرُّ ِ َ�مَ  ِمن ُ�ُوا ٓ  ۦٓ رِه ۡ�َمرَ  إَِذا
َ
�  ْ ُهۥ َوَءاتُوا  مَ يَوۡ  َحقَّ

ْۚ َوَ� �ُۡ�ِ  َحَصادِهۦِۖ  ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  إِنَُّهۥ فُٓوا  .]١٤١[األنعام:  ﴾١٤١ُمۡ�ِ�ِ�َ ل
 و بدون«بر ستونھا  شده : برداشتهیعنی »دار داربست یباغھاکه  کسی و اوست«

ستند ین بر ستونھا برافراشته هکرا  نیزم یبر رو فروگذاشته : درختانیعنی »را داربست
 نیزم یبر رو هک است ی)، درختان دار (معروشات داربست : درختانیقول به »د آوردیپد«

شود تا  یستونھا برپا مبه وسیله  ای،  رهیار و غیو خ مانند انگور و خربزهشود،  یم پھن
بر  هک است ی)، درختان رمعروشاتی(غ داربست بدون فرو غلتد و درختان ھا بر آن شاخه
د آورد یو پد«دار  ستون ر درختانیو سا خرما باشد، مانند درخت ستادهیخود ا ساق

و  و لذت وبار و طعم : بریعنی » است گوناگون آن محصوالت هکرا  یخرما و زراعت درختان
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با أل  یخدا سان نی. بد است خورند، گوناگون یم از آن هک یا گوشتی و دانه آن وهیم
را بر  اش ی، مھربان است دهیبشر آفر نوع یبرا هک ییلذتھا طعمھا و یگوناگون نیا

گر و ید یک به هیشب هکو انار را  تونید آورد زیو پد« گذارد یم منت بندگانش
د از یبخور« ) گذشت۹۹( هیدر آ میمفاھ نیر ایخود. تفس و طعم در رنگ »اند هیرشبیغ
را در روز  آن و حق«د ینرس یپختگ به وهیم آن هکھرچند » داد وهیم چون آن یھا وهیم

 وهیو م شتک اتکز یادا تیفرض نیمب هیآ نی: ایقول به» دیبدھ از آن یبردار بھره
، بر  وهیو م شتک دنیو چ دنیتا در روز درو است واجب کگر: بر مالید یقول . به است
 یکا ی،  مشت یک ؛ چون از آن یحاضرند، مقدار محصول دنیبر سر چ هک ینکیمسا

 و هیآ نیا به کبا تمس / فهیابوحن ند. امامکن را محروم بدھد و آنان و مانند آن دسته
 تیروا ب عمر مورد از ابن نیرا در ا آن یبخار هک یا ینبو ثیحد بودن عام

ا ی باشد کیمواد خورا د، چهیرو یم نیاز زم هک را در ھرآنچه اتکز ، پرداخت است ردهک
خرما  درخت کخش ر و شاخهیو انج تازه جاتیو سبز کخش و علف زمیـ بجز ھ رآنیغ

 عمر ابن تیروا به فیشر ثیحد . آن است دانسته ر ـ واجبکش ی) و ن ا (اقارونیبور یو ن
 به هک و در آنچه دھد، عشر است یم را آب آن آسمان هک در آنچه«است:  نیا ب

 ». عشر است شود، نصف یم یاریآب شکآب دلو و چرخ لهیوس ا بهیشتر  لهیوس
مگر در  ، ستین واجب وهیو م شتکدر  اتکه: زک است نیجمھور فقھا بر ا یاما رأ

 قول ـ به اتکز وجوب باشد. وقت ردنک رهیذخ و قابل ییغذا یبردار بھره قابل هک آنچه
 یول« است ردنک درو ا روزی دنیـ روز چ است / فهیابوحن یھمانا رأ هک راجح

 »ندارد را دوست ارانک اسراف او هک« دادن ا در صدقهی : در خوردنیعنی »دینکن اسراف
 اند. و از حد در گذشته ردهک مالیرا پا حق را آنانیز

ْۚ َوَ� �ُۡ�ِ ﴿ هید: آیگو یم نزول سبب انیدر ب جیجر ابن  بن سیق بن ثابت درباره ﴾...فُٓوا
 نزد من امروز سک چید و گفت: ھیخود را چ نخلستان یخرما هکشد  نازل شماس

 یا یو دلباز دست چنان را با مردم تا شامگاه پس نمک یم او را اطعاماینکه  د مگریآ ینم
 نماند. یباق خودش یز برایچ چیھ هکرد ک اطعام

 ٱَوِمَن ﴿
َ
ۚ  َ�ُولَةٗ  نَۡ�ٰمِ ۡ� ْ  َوفَۡرٗشا ا ُ�ُوا ُ ٱ َرزَقَُ�مُ  ِممَّ يۡ ٱَوَ� تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت  �َّ  ۥإِنَّهُ  َ�ِٰن� لشَّ

بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ   .]١٤٢[األنعام:  ﴾١٤٢مُّ
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 »را دھنده و فرش کرک واناتیو ح شکبار واناتی، ح انید آورد از چھارپایز پدیو ن«
در  هکآورد  دیرا پد یا گانه ھشت ، اصناف انیشما از چھارپا یبرا خداوند متعال: یعنی
،  یبار وانیحموله: ح اند. دھنده و فرش باربردارندهکه  حالی در کند، می رکذ یبعد هیآ
خود  یبرا آن کرکو از مو و پشم مردم هک است یوانیاما فرش: ح شتر است یعنی

 خردسال وفرش: شتراناند سال بزرگ ؛ شتران حمولهاند:  گفته یسازند. بعض یم فرش
 د و ازیبخور است داده یشما را روز« اءیاش نیاز ا »للها از آنچه«شود  ینم بر آنھا بار حمل هک

 حرام أ خداوند هک آنچه میردند؛ با تحرک انکمشر هک چنان »دینکن یرویپ طانیشھای  گام
ار کآش یشما دشمن یاو برا نهیھرآ« دهینگردان او حالل هک آنچه ساختن و حالل ردهکن

 د.یبدان ومکو مح متھم نتانیامر د را در نیلع طانیش شهیھم پس » است

زۡ ﴿
َ
 ٱ ّمِنَ  َ�ٰٖج� ثََ�ٰنَِيَة أ

ۡ
أ ۡ ٱَوِمَن  نَۡ�ِ ثۡ ٱ نِ لضَّ � ثۡ ٱ َمۡعزِ ل َكَرۡ�نِ  قُۡل  نَۡ�ِ مِ  َحرَّمَ  َءآ�َّ

َ
 ٱ أ

ُ
ا  نثََيۡ�ِ ۡ� مَّ

َ
أ

رَۡحامُ  هِ َعلَيۡ  َتَملَۡت شۡ ٱ
َ
 ٱ أ

ُ
�ۡ �  .]١٤٣[األنعام:  ﴾١٤٣َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن �ٍ وِ� بِعِلۡ  ُٔ نَّ�ِ  نثَيَۡ�ِ

 نیا مکدر ش گفتند؛ آنچه ارانشیو  عوف بن ک: مال است آمده نزول سبب انیدر ب
 است حالل آنھا ی، لذا فقط برا ماست مردان خاص است»  سائبه«و »  رهیبح« انیچھارپا

 د:یگرد نازل باشد پس یم حرام ما و بر ھمسران
 جفت ھشت« و پشم کرک یدارا واناتیو ح شکبار انیشما از چھارپا یبرا »دیآفر«

»  زوجان« آن و به گر استید آن جفت از نر و ماده یکرا ھریفرد را ز : ھشتیعنی »را
از و «اند  پشم یدارا گوسفندان . ضأن: نر و ماده » از گوسفند دو قسم«شود  یم گفته ھم

 یوتاھکھای  گوش هک است یگوسفند مودار ، ضأن . معز: برخالف نر و ماده » بز دو قسم
 ؟» است ردهک را حرام دو ماده نیا ایدو نر را  نیا ا خداوندیآ« ص امبریپ یا »بگو«دارد 

 رحم هکرا  ا آنچهی« است و بز ماده شیدو ماده: م و بز نر و مراد از مراد از دو نر: قوچ
 نیا میدر امر تحر انکبر مشر خیار و توبک؛ ان استفھام نیا ؟» است بر گرفته در مادهدو  آن
 رد پسیگ یرا دربر م ماده یکا ینر  یکاز  شیب وانیح رحم ای: آیعنی،  است واناتیح

 بودن نظر شما ماده د؟ اگر بهیگردان یم را حالل یو بعض حرام را از آن یچرا بعض
 سبب باشد، و اگر نر بودن حرام یا ماده وانید ھر حیبا،  است آن حرمت سبب وانیح

 آن وانیح رحم هک یزیباشد، و اگر ھر چ حرام ینر وانید ھر حی، با است آن حرمت
 ماده وانیح نیفقط جن باشند، نه ھا حرام نیجن د ھمهیبا باشد پس دارد حرام یرابرم
 هک یعلم : بهیعنی »دیخبر دھ علم یمرا از رو«.  فاسد است شما ھمه اسیو ق علت پس

د یندار میتحر نیبر ا یا یعقل لیدل باشد لذا ھرگاه یصادق خبر خبردھنده مستند به
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و  ـ علیھما السالم ـ لیو اسماع میابراھ عتیا از شری یالھ تبکاز  حیصح ینقل پس
 آنھا را متعال یخدااینکه  در »دیاگر راستگو ھست«د یاوریب خداوند متعال المکاز  یلیدل

 . است ردهک حرام
از  بر خود هک است ییزھایچ در مورد آن از اسالم قبل اعراب انگر جھلیب هیآ نیا

 یزیچ و نه انیچھارپا نیا د: ما نهیفرما یمأل  یخدا یعنیردند. ک یم میتحر انیچھارپا
 آدم یبن یبردار بھره یبرا آنھا را ھمه هک، بل میا نساخته آنھا را بر شما حرام از نتاج

 . میا دهیآفر

� ثۡ ٱ َقرِ ۡ�َ ٱَوِمَن  نَۡ�ِ ثۡ ٱ بِلِ ۡ�ِ ٱَوِمَن ﴿ َكَرۡ�نِ  قُۡل  نَۡ�ِ مِ  َحرَّمَ  َءآ�َّ
َ
 ٱ أ

ُ
ا  نثَيَۡ�ِ ۡ� مَّ

َ
 هِ َعلَيۡ  َتَملَۡت شۡ ٱأ

رَۡحامُ 
َ
 ٱ أ

ُ
�ۡ � مۡ  نثَيَۡ�ِ

َ
ٮُٰ�مُ  إِذۡ  ُشَهَدآءَ  ُكنتُمۡ  أ ُ ٱ وَصَّ ۡظلَمُ  َ�َمنۡ  بَِ�َٰذ�ۚ  �َّ

َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِمَّنِ  أ َّ� 

ُِضلَّ  اَكِذبٗ  َ ٱ إِنَّ  ِعلٍۡ��  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱّ�ِ ٰلِِم�َ ٱ َقوۡمَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ  .]١٤٤[األنعام:  ﴾١٤٤ل�َّ
 یا »د. بگویآفر« : نر و مادهیعنی » و از گاو دو قسم از شتر دو قسم نیو ھمچن«

 هکرا  ا آنچهیآنھا را،  یھا مادها ی است ردهک آنھا را حرام یا نرھایآ« ص امبریپ

 یخیو توب یارکان قبل هیآ ھمچون استفھام ؟» است بر گرفته در دو ماده آن یھا رحم
مگر «د: یاوریب یا ینقل لید، دلیندار میتحر نیبر ا یا یعقل لیدل هکحاال  پس . است

مستند  لی: اگر دلیعنی ؟»دیرد، حاضر بودک سفارش آن خداوند شما را به هک یوقت
رد، ک مکح میتحر نیا بهأ  خداوند هک یا در ھنگامید؛ آیندار در دست یا یعلم

در  عوف بن کمال هک است د؟ نقلیپندار یم آنھا را حرام هکد یشاھد بود حاضر و
 فرمودند: بگو، چرا سخن ص خدا . رسول نگفت یزیرد و چک وتکس ھنگام نیا

 ص حضرت . لذا آن شنوم یم ، من ندارم گفتن یبرا یحرف : تو بگو، من ؟ گفت ییگو ینم
بندد  برخدا دروغ هک سک از آن ارتر استکستم یسک چه پس«را خواندند:  هیآ دنباله

 هک سک از آن سک چی: ھیعنی ؟»شاندکب یگمراھ به یو اطالع علم چیھ یرا ب تا مردم
، و  ردهکن حرام را آن یتعال یبار هکگرداند  را حرام یزیبندد و چ دروغأ  بر خدا
 هک چنان ستین ارترکدھد، ستم نسبت سبحان یخدا و افترا به دروغ را به باز آن

 »ندک ینم تیھدا را شهیپ ستم خداوند قوم گمان یب«ردند ک نیچن انکمشر رھبران
 آنچه سبب به رند،یم یفر مکبر  هک گرفته یشیپ برآن یو علم هکرا  یسانک: یعنی
 اند. دهیگرد بکمرت از ستم هک
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 بدون را یتعال حق یھا دهیاز آفر یزیچ هک است یسک گناه یانگر بزرگیب هیآ نیا
 کند. می میتحر یحیو سند صح لیدل

﴿ ٓ ِجدُ  قُل �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ًما إَِ�َّ  أ ٰ  ُ�َرَّ ۥٓ  َطاِع�ٖ  َ�َ ٓ  َ�ۡطَعُمُه ن إِ�َّ

َ
وۡ  َمۡيَتةً  يَُ�ونَ  أ

َ
 َدٗما أ

ۡسُفوًحا وۡ  مَّ
َ
وۡ  ٌس رِجۡ  فَإِنَُّهۥ ِخ�ِ�رٖ  َ�ۡمَ  أ

َ
هِلَّ  فِۡسًقا أ

ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  بَاغٖ  َ�ۡ�َ  ُطرَّ ۡض ٱَ�َمِن  ۦۚ بِهِ  �َّ

 .]١٤٥[األنعام:  ﴾١٤٥رَِّحيمٞ  فَإِنَّ َر�ََّك َ�ُفورٞ  دٖ َ�  َوَ� 

را یـ ز هیآ نیا نزول تا ساعت » است شده یوح من به در آنچه« ص امبریپ یا »بگو«
خورد  یرا م آن هک یا ز بر خورندهیچ چیھ«د ـ یگرد حرام ییزھای، چ هیآ نیا بعد از نزول

 از قرآن بر من است: درآنچه نیا یا معنیھا.  یدنیھا و آشامیاز خوردن » ابمی ینم حرام
 را حرام ییزھایچ سنت قیاز طر یرا وحیز ابمی ینم یز حرامیچ چی، ھ است شده یوح

 چی، ھ است شده یوح انیچھارپا در مورد بر من است: در آنچه نیا یا معنید. یگردان
 یگوشت حالل وانیاز ح مردار: عبارت »باشد مردار هک مگر آن« ابمی ینم یز حرامیچ

 ؛ چون ختهیر ریغ اما خون روان : خونیعنی » ختهیر ا خونی«باشد  نشده ذبح هک است
(جگر و سپرز)  بد و طحالک ماند و خون یم یباق وانیح در عروق بعد از ذبح هک یخون

 است و مباح ، بخشوده شده آغشته خون به ذبح در ھنگام هک وانیح از گوشت و آنچه
 ھنگام به فسق یاز رو هک ا آنچهی،  د استیپل« ک: خویعنی » نیا هک رایز کخو ا گوشتی«

 ار بهک نیا هکباشد.  شده ذبح بتان نام : بهیعنی »باشد شده برده بر آن رخدایغ نام ذبح
عمر و  ، ابن عباس شد. از ابن دهینام ، فسق یو نافرمان در فسق آن بکمرت یفرورو سبب

ر کذ هیآ نیدر ا سبحان یخدا هک جز آنچه«فرمودند:  هک است شده تیروا ش شهیعا

ٓ ﴿ه: ی! آ یآر». وجود ندارد یگرید حرام چیھ ، ردهک ِجدُ  قُل �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ًما إَِ�َّ  أ  ﴾...ُ�َرَّ

بود ـ  ینم کیم هیآ نیرد ـ اگر اک یم ر شد، داللتکذ هک در آنچه انحصار محرماتبر  ،
ز یچھار چ»  مائده« سوره با نزول منوره نهیدر مد ، بعد از آن است کیم هیآ نیا اما چون

 فوق ز بر محرماتی، ن است ) حهیو نط هی، مترد ، موقوذه از: (منخنقه عبارت هکگر ید
و  یدار، خر اھل چنگال دار، ھر پرنده شین درنده ھر مینھا، تحریا عالوه به ١شد. اضافه
و  یشکسر بدونکه  کسی پس«.  است دهیرس اثبات به ص رمکا رسول ز در سنتین سگ

                                                 
 ».مائده« سورهاز  سوم هیر آیتفس د بهینک نگاه - ١
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مضطر  بر شخص »گردد، قطعا پروردگار تو« محرمات نیا خوردن به »ناچار یخواھ ادهیز
 .١» است مھربان آمرزنده«رد ک تناول ادشدهی محرمات از و ناچار چنانچه

 را ییزھایچ تیجاھل اھل«فرمود:  هک است شده تیروا ب عباس از ابن
 عزوجل یخدا خوردند پس یدانستند و نم ید میرا پل ییزھایخوردند و چ یم
 خود را و حرام خود را حالل رد و حاللک را نازل تابشکو  ختیرا برانگ امبرشیپ

 هکرا  و آنچه است ، حالل دهیگردان حالل خداوند متعال هکرا  نمود لذا آنچه حرام
 هیآ نیا گاه . آن است ، بخشوده ردهک وتکس از آن هک و آنچه است ، حرام ردهک حرام

 ».نمود را تالوت مهیرک

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿ مۡ  َغَنمِ لۡ ٱوَ  َقرِ ۡ�َ ٱ َوِمنَ  ُظُفرٖ�  ذِي ُ�َّ  َناَهاُدواْ َحرَّمۡ  �َّ ٓ ُشُحوَمهُ  َعلَۡيِهمۡ  َناَحرَّ  َما
ٓ  َ�َلَۡت  َما إِ�َّ  وِ  ُظُهورُُهَما

َ
ٓ �َۡ ٱ أ وۡ  َوايَا

َ
 �نَّا بَِبۡغيِِهۡمۖ  َجَزۡ�َ�ُٰهم َ�ٰلَِك  ٖ�� بَِعظۡ  َتلََط خۡ ٱ َما أ

 .]١٤٦[األنعام:  ﴾١٤٦ونَ لََ�ِٰدقُ 
 ردهک حرام انیھودیبر  را در تورات آنچه هکسازد  یم روشن خداوند متعال گاه آن

 چه جا و باکاز  تیجاھل اھل شود پس یر مکذ هیآ نیا در هک است یبود، محرمات
 درتورات آنھا نه میتحر هک یردند درحالک میرا بر خود تحر یخاص یزھایچ یاستناد

 ؟ در قرآن و نه است آمده
 هک است شده تیاز مجاھد روا » میساخت را حرام یدار ھود ھر جانور ناخنیو بر «

 افتهکش از ھم آن یپا انگشتان هک است یوانیح دار: ھر مراد از جانور ناخن«گفت: 
بود. او  حالل انیھودی، بر  است افتهکش آنھا از ھم انگشتان هک یواناتیرا حینباشد ز

 نیا پس است افتهکش از ھم کو گنجش یخانگ مرغ یپا انگشتان چون کند: می اضافه
 یپا فک اما چون خوردند یآنھا م از گوشت انیھودیبود و  حالل انیھودی، بر  پرندگان

 وانیا حی ھر پرنده نھا وی، ا ستین شده افتهکش انگشتان یو غاز، دارا شتر، شترمرغ
 ندارند، بر آنان یا شده افتهکش از ھم و انگشتان ) بوده (سم سپل یدارا هک یگرید

 هیاز: پ عبارت هک » میردک حرام دو را بر آنان آن هیو از گاو و گوسفند، پ«». بود حرام
 پشت هیپ یتعال حق گاه آنھا قراردارد. آن مبهکش یبر رو هک است یقیرق هیھا و پ هیلک

ا یدو،  آن بر پشت مگر آنچه«فرمود:  ردهکاستثنا  میتحر نیرا از اھا  استخوان ھا و و روده
 و از آن وانیح بدن مواضع در تمام » است دهیچسپ استخوان به ا آنچهی،  ھاست بر روده

                                                 
 .) گذشت۱۷۳( هیآ» بقره« در سوره» اضطرار« و حالت» مضطر«ر یتفس -١
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و  هیپ نوع سه نیا پس است دهیچسپ وانیح دم استخوان به را دنبهیز یو دنبه جمله
فر کی آنان به ردنشانک ستم یسزا را به« میتحر » نیا« ستین حرام انیھودی، بر  یچرب
،  نشده اعالم حرام د و در قرآنیگرد حرام انیھودیبر  هک یائیاش نی: ایعنی » میداد

 حرام ، بر آنان انیھودیو تجاوز  و ستم بر ظلم یفرکی مثابه به اما ھاست زهکیاساسا از پا
بر  فوق یایاش میتحر رامونیپ هک یدر خبر » مییما راستگو و ھمانا«شد  دهیگردان

بود،  ردهک ) آنھا را بر خود حرام لی(اسرائ عقوبی هک پندارشان نیا پس میتو داد ، به انیھودی
 . میھست ، عادل میداد آنان به هک یفرکیاست: ما در  نیا یا معنی.  ستین درست اصال

�ُُّ�مۡ ﴿ بُوَك َ�ُقل رَّ ُسُهۥ يَُردُّ  َوَ�  َ�ِٰسَعةٖ  رَۡ�َةٖ  ذُو فَإِن َكذَّ
ۡ
ۡ ٱ َقوۡمِ لۡ ٱَعِن  بَأ  ﴾١٤٧ُمۡجرِِم�َ ل

 .]١٤٧[األنعام: 
تو  به هک یامور نیتو را در ا انیھودی: اگر یعنی »اگر تو را دروغگو انگاشتند پس«

ر کذ مختلف اقسام را به انیچھارپا هک یانکا: اگر مشری، دروغگو شمردند،  مینمود یوح
 را حرام یو بعض از آنھا را حالل یردند و بعضک می) تقس۱۳۸ـ  ۱۳۹( اتیدر آ شده

و  » است گسترده یرحمت بگو: پروردگار شما صاحب«پنداشتند، تو را دروغگو شمردند؛ 
 عقوبت یول« فردادنتانکی به شتابش و عدم شما او به یو بردبار حلم اوست از رحمت
باشند،  و عاجل شتابان عذاب را اگر سزاواریز »شود ینم بازگردانده مجرمان او از گروه

 فتهیفر یتعال یبار واسعه رحمت به دینبا انگاران دروغ آورد پس یرا بر آنھا فرود م آن
 خاطر باشند. آسوده عذابش میو از ب شده

 وهیش نیو ا شده دهیگردان وستیپ ھم د) بایو ام می(ب بیترھو  بیترغ هیآ نیدر ا
 . است آن اتیاز آ یاریدر بس میرک قرآن

ِينَ ٱَسَيُقوُل ﴿  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ُ ٱ َشآءَ  لَوۡ  ُ�وا َّ�  ٓ ۡ�َنا َما َ�ۡ

َ
ۡمَنا َوَ�  َءابَآُؤنَا َوَ�ٓ  أ �  ِمن َحرَّ ءٖ ۡ�َ 

َب  َكَ�ٰلَِك  ِينَ ٱ َكذَّ ٰ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  �َّ ْ  َح�َّ ۗ  ذَاقُوا َسَنا
ۡ
 َ�تُۡخرُِجوهُ  ِعۡل�ٖ  ّمِنۡ  ِعنَدُ�م َهۡل  قُۡل  بَأ

 ۖٓ نَّ ٱإِ�َّ  ونَ تَتَّبِعُ  إِن َ�َا نُتمۡ  �نۡ  لظَّ
َ
 .]١٤٨[األنعام:  ﴾١٤٨َ�ُۡرُصونَ  إِ�َّ  أ

: ینکپرا شبھه و مناظره لیبر سب »ندیبگو« رآنانیو غ شیقر » انکمشر هکزود باشد «
 میتحر« خودسرانه »را یزیو چ میآورد ینم کشر پدرانمان ما و نه ، نه خواست یاگر خدا م«

و  است اند، حق داده انجام آنچه هک است نیا سخن نیاز ا انکمشر ھدف » میردک ینم
 فرستاد تا آنھا را به یم یامبرانیپ پدرانشان یسو به سبحان ید خدایبود، با نمی اگر حق

 هک آنچه نشمردن و حالل دهینگردان او حرام هک آنچه میتحر کو تر کشر فروگذاشتن
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 یمعن بدان نی، ا ردهکن نیچن یتعال حق ھرگاه ، دستور دھند پس دهیگردان او حرام
 بیذکت گونه نیھم به ھم آنان انینیشیپ« است بوده یراضشان  اعمال نیاو از ا هک است

 امبرانی، پ یاساس یب یھا ھمچو حجت به با استناد ھم انشانینیشی: پیعنی »ردندک
 آنان را بر شیخو و عذاب »دندیما را چش عقوبت هک تا آن«ردند ک بیذکرا ت شیخو

 عذاب آنان به سبحان یبود، خدا یم درست آنان اگر حجت . پس میفرود آورد
 یلیا دلی: آیعنی» دینکار کما آش یرا برا تا آن ھست یعلم ا نزد شمایبگو: آ«د یچشان ینم

ھا و یساز حالل ز بهیشما و ن کشر به سبحان یخدا هک دیدار دست امر در نیبر ا
 وقوع صرف هکد یبدان پس ستین نی؟ قطعا چن است بوده یشما راض یھا یساز حرام

 ند، چراک ینم از شما داللت خداوند متعال یبر خشنود وجه چیھ به شما، یفساد از سو
 یرویپ شما جز از گمان« ستیاو ن یرضا نی، ع حال در ھمه یتعال یبار تیمش هک

 یرویفاسد پ و اعتقادات الیشما جز از پندار و خ هک است نیا قتیحق :یعنی »دینک ینم
و شما «ندارند  و اشتباه یو نادان جز جھل یخواستگاھ هک ییپندارھا و باورھا د،ینک ینم

 د.یباف یم ھم به الیو خ : شما فقط دروغیعنی »دیستیدروغگو ن جز

ةُ �ُۡ ٱ فَلِلَّهِ  قُۡل ﴿ ۖ لۡ ٱ جَّ ۡ�َعِ�َ  لََهَدٮُٰ�مۡ  َشآءَ  فَلَوۡ  َ�ٰلَِغُة
َ
 .]١٤٩[األنعام:  ﴾١٤٩أ

 منقطع آن شگاهیدر پ شانیعذرھا هک » رسا و روشن حجت« ص امبریپ یا »بگو«
و  » خداوند است از آن«شود  یم چیھ در برابر آن ھا، پندارھا و توھماتشان و شبھه شده

و  میتعل جا بدونیکشمارا  یھمگ هک » خواست یاگر خدا م پس« اوست ژهیو و مختص
 و چون »ردک یم تیھدا شما را قطعا ھمه«ند، ک تی، ھدا و استدالل شهیارشاد و اند

و  و اراده انتخاب در حوزه د تایگردان یم و مطاع مؤمن شهیشما را خلقتا ھم فرشتگان
 متکاز ح ید ولیباش نداشته ینقش چی، ھ و باطل ر و شر و حقیخ انیم ز دادنییتم

 هک یسانکد لذا در یگردان آنھا معلق ـ را بر اسبابھردو  ـ یو گمراھ تیھدا هک اوست
سزاوار  هک یسانکد و در یرا آفر تیـ ھدا شیخو قیتوف را دارند ـ به تیھدا یستگیشا

 د.یرا آفر یـ گمراھ شیخو عدل ھستند ـ به یگمراھ

ِينَ ٱ ُشَهَدآَءُ�مُ  َهلُمَّ  قُۡل ﴿  نَّ  َهُدونَ �َشۡ  �َّ
َ
َ ٱ أ َم َ�َٰذ�ۖ  �َّ ْ  فَإِن َحرَّ  �َۡشَهدۡ  فََ�  َشِهُدوا

ۡهَوآءَ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َمَعُهمۚۡ 
َ
ِينَ ٱ أ َّ� � ْ بُوا ِينَ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ  َوُهم بَِرّ�ِِهمۡ  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ

 .]١٥٠[األنعام:  ﴾١٥٠َ�ۡعِدلُونَ 
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 »را نھایخدا ااینکه  دھند به یم یگواھ هکخود را  گواھان« ص امبریپ یا »بگو«
» دادند شھادت اگر ھم د پسیاوریب است ردهک حرام«شما را  یپندار یایاش نی: ایعنی

: تو یعنی » نده شھادت تو با آنان« و تعصب ییگو گزافه یو فقط از رو و اطالع علم بدون
 هک یسانکھای  ھوس و از«نشو  میتسل آنان دروغ یگواھ نیا و به نکن قیرا تصد آنان

 را آنانیز » نکن یرویپ آورند، ینم مانیا آخرت به هک یسانکردند و ک بیذکما را ت اتیآ
با پروردگار خود ھمتا  و آنان« ناباوراند آخرت و به ما بوده اتیآ انگاران سردمدار دروغ

 دھند پس یقرار م یانیـ ھمتا بتان ـ چون او از مخلوقاتش ی: برایعنی »دھند یقرار م
و فقط  اد داشتهیبن یو ب سست نیچن نیا ییخردھا هک ینک یم یرویپ یسانکاز  چگونه

 نند؟.ک یم یرویپ از ھوا و ھوسشان
 شیخو رو ھوا و ھوسی، پ یالھ اتیآ نندگانک بیذکت هک است بر آن لیدل مهیرک هیآ

 نمودند. یم قیرا تصد یالھ اتیآ دیردند، باک یم یرویپ لیرا اگر از دلیھستند ز

ْ  قُۡل ﴿ تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
�َّ  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّمَ  َما �

َ
�  ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا يۡنِ لۡ َو�ِٱ ا ۖ إِحۡ  َ�ِٰ�َ  َ�ٰٗنا

ْ  َوَ�  ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ ْ  َوَ�  ُهۡمۖ �يَّا نَۡرزُقُُ�مۡ  �َّ َما َظَهَر  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱ َ�ۡقَرُ�وا

ْ  َوَ�  َوَما َ�َطَنۖ  اهَ ِمنۡ  َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� �َۡ ٱإِ�َّ ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  ّقِ  بِهِۦ َوصَّ

 .]١٥١[األنعام:  ﴾١٥١َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ 

بنگرد،  ص خدا رسول مھر شده تیوص خواھد به یمھرکس  فرمود: س مسعود ابن
 را بخواند: »  انعام« از سوره» ۱۵۱ـ۱۵۳« اتید آیبا

 ی، برا است ردهک بر شما حرام را پروردگارتان د تا آنچهییایب« ص امبریپ یا »بگو«

» دیقرارندھ یکرا با او شر یزیچ هک نیا«اند از:  عبارت یالھ محرمات نیا » بخوانم شما
ا شما ی،  دهیگردان بر شما الزم یتعال ه: حقک است نیا ز از محرماتیچ نی: نخستیعنی

 »دینک پدر و مادر احسان و به. «دیقرار ندھ یکرا با او شر یزیچ هک دهیآفر آن یرا برا
و «.  ز ھستیآنھا ن یاز نافرمان ینھ یمعنا خود به نیآنھا و ا یامر و نھ با امتثال
 بندگان را رزقیز » میرسان یم یرا روز د، ما شما و آنانیشکن امالق میخود را از ب فرزندان
. امالق: فقر  است فرزندان شتنک ؛ حرام نی، سوم نی. بنابرا است شانیموال بر عھده

 میـ از ب ور و اناثکاز ذ خود را ـ اعم فرزندان تیجاھل اھل هک میشو یادآور می.  است
 میرا از ب رفتار ظالمانه نی، ا دختران درخصوص عالوه شتند و بهک یم یفقر و تنگدست

 و از آن »دینشو یکنزد« : گناھانیعنی » فواحش وبه«ردند. ک یم ز اعمالین عار و ننگ
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 آن : چهیعنی »باشد دهیپوش و آنچه ار باشد از آنکآش آنچه«زنا و لواط  است جمله
 چیو ھ«.  است حرام نیچھارم نی. ا پنھان باشد، چه یعلن ستیو ناشا زشت یارھاک

 به نفس شتنک »دیشکن حق ، جز به است ساخته حرامرا  شتنشک خداوند هکرا  ینفس
ارتداد، از  سبب به آن شتنکو  احصان زنا در حال ابکار ت سبب به آن شتنک،  قصاص

 را مشروع آنھا مسلمان قتل در باب فیشر شرع هک است یاسباب ھمان نیو ا است حق
 تیروا جمله ، از آن است ناطق بر آن یاریبس ثیاحاد هک . چنان است دهیگردان

 خون ختنیر«فرمودند:  فیشر ثیدر حد هک است ص خدا از رسول س مسعود ابن
مگر  ستین دھد حالل یم یگواھ من خداوند و رسالت یگانگیبر  هک یمسلمان شخص

و  نفس قصاص به نفس شتنکشوھردار،  ا زنیدار  مرد زن یسبب: زنا از سه یکی به
 حرام پس». است دهیبر نیمسلم جماعتو از  ردهک کخود را تر نیدکه  کسی شتنک

 » است ردهک سفارش آن خدا شما را به هک نھاستیا«.  است ناحق به نفس شتنک پنجم
 هکباشد « است دهیگردان آنھا را بر شما فرض تیو رعا ردهکآنھا امر  : شما را بهیعنی

 را. خداوند متعال یامر و نھ »دیشما بفھم

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ِ  تِيمِ ۡ�َ ٱ َماَل  َرُ�وا  ب
حۡ  لَِّ� ٱإِ�َّ

َ
ٰ  َسنُ ِ�َ أ ۥۚ  َ�ۡبلُغَ  َح�َّ هُ ُشدَّ

َ
وۡ  أ

َ
ْ َوأ  َكۡيَل لۡ ٱ فُوا

ۡ ٱوَ  ِ  ِمَ�انَ ل  ٱب
ۖ  إِ�َّ  ًساَ� نَُ�لُِّف َ�فۡ  قِۡسِط� لۡ ْ عۡ فَٱ قُلُۡتمۡ  �َذا وُۡسَعَها �  ذَا َ�نَ  َولَوۡ  ِدلُوا  قُۡرَ�ٰ

ِ ٱ َو�َِعۡهدِ  وۡ  �َّ
َ
ْۚ أ ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  فُوا ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ  .]١٥٢[األنعام:  ﴾١٥٢تََذكَّ

 » مگربه«د ینشو میتی مال متعرض وجه چیھ : بهیعنی »دینشو یکنزد میتی مال و به«
 ھا و آن وهیش از ر آنیغ به نسبت »وتر باشدیکن ھرچه« وهیش آن » هک یا نحوه«و  وهیش
 یتا زمان«باشد  نھفته ، در آن یو نمو مالو رشد و  میتی و نفع صالح هک است یا وهیش
 میتی هک است یزمان و آن »خودبرسد« یجوان و سن بلوغ مالک: یعنی» حد رشد به هک

 را دنبال افتگانیرشد و روش ھنجار و راه به استوار و یا وهی، ش شیخو یمال در تصرفات
.  است میتی مال ؛ خوردن حرام نیششم را. پس ارانک اسراف و خردان یب روش ند، نهک
 در ھنگام »دییمایبپ«در دادوستد  تمام عدالت : بهیعنی »قسط را به و ترازو مانهیو پ«

 . است و وزن مانهیاز پ استنک؛  حرام نیھفتم پس . د و فروشیخر
 آن و از یشرع فیالکت در تمام » مینک ینم فیلکت قدر توانش را جز به سک چیھ«

 افزودن و استنکز از یپرھ هک یا عادالنه وهیش ترازو بهو  مانهیپ مودنیپ فیلکت جمله
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 پس« ١لیا تعدی،  اجرحی،  ا شھادتی،  یدر داور »دییگو سخن و چون«باشد  نکمم در آن

 تیخاطر رعا د، لذا بهیباش صواب یایجو شیخو و در سخن »دینک تیرا رعا انصاف
 شیرا در پ یا طرفدارانهو  متعصبانه ؛ روش یسک یدور زهیانگ ا بهی،  یسک یکینزد
 لیـ متما اش یخاطر دوست ـ به یدوست یسو ، به و عدل حق حساب د و ھرگز بهیرینگ

 و ستم ـ اجحاف یخود با و یدشمن زهیانگ دادن دخالت صرف ـ به ید و بر دشمنینشو
 هک،  یدعو صاحب آن »ھرچند«د ینکو داد رفتار  عدل به مردم انیدر م هکد بلیروا ندار

 گفتن ؛ دروغ ھشتم حرام با شما. پس »باشد قرابت صاحب« اوست هیا علی نفع به سخن
 . و نارواست ناحق به دادن و شھادت

 أ با خدا یگرید ا ھر امر حقیا سوگند، یدر نذر،  : ھرگاهیعنی »دینکوفا  للهعھد ا و به«
 أل یخدابا  قتی، درحق است آورده اسالمکه  کسی د. ھمچنانینکوفا  آن د، بهیعھد بست
 یعھد و ، شامل عزوجل یخدا عھد ر وفا بهی، تعب نیبنابرا است عھد بسته یو بر طاعت

 نینھم شود. پس یز مین شیامر و نھ در بر طاعتش یو عھد و تشیربوب به در اعتراف
: یعنی » است ردهک سفارش آن خدا شما را به« ر شدکذ هک »نھایا«.  است ینکعھدش حرام
 و از آنچه »دیریپند گ هکباشد « است داده آنھا فرمان ، شما را به مکد و محکمؤ یبا امر
 د.ی، خود را باز دار ردهک ینھ شما را از آن أ خدا

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿
َ
ۖ فَٱ َتقِيٗماَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ  َسبِيلِهۦِۚ  َعن َ�َتَفرَّ
ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ   .]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ

 یرضا سرمنزل به رساننده : راهیعنی » من و درست راست راه است نیا هکد یو بدان«
از « هک است نیشما ا به من فرمان » پس« است راه نی، ھم است من نیھمانا د هک من
ھای  راه هک ییھا شهیواند انی: از ادیعنی »دینکن یرویگر پیدھای  راه د و ازینک یرویپ آن

 »نندک یراھھا شما را جدا م نیا هک«د ینکن یرویپ کنند، می را دنبال ینینابیمتضاد و ب
 هک أ للها راست : از راهیعنی »للها از راه«کنند  می افگنند و منحرف ی: دور میعنی

 هک عام است ی، مفھوم مهیرک هیدر آ گر)ید یر (راھھای. تعب است اسالم نیھمانا د
و  بر بدعت یمبتن یھا وهیش ز تمامیو ن رمللیو سا تی، مجوس تی، نصران تیھودی شامل

                                                 
در  یراد شرعیو ا بیخاطر وجود عرا به یسک شھادت یا ادایت، یروا صحت بطالن به مکح - ١

 ند.یگو لیرا تعد شخص عدالت به مکو ح ،جرحیو
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 شود. پس یز میز و فساد آمیانگ انحراف یھا شهیبر ھواھا و اند کیو مت یگمراھ
 .  است یرالھیغ یو روشھا از راه یروی؛ پ حرام نیدھم

با  ص خدا رسول« فرمود: هک است آمده س مسعود ابن تیروا به فیشر ثیدر حد
 میو مستق راست راه نیفرمودند: ا دند، سپسیشک یخط نیخود در زم کمبار دست

گر یدھای  راه نھایدند وفرمودند: ایشکخط  آن و چپ از راست یخطوط گاه ، آن خداست
 آن یسو به هکقرار دارد  یطانیش بر آناینکه  مگر ستیاز آنھا ن یراھ چیو ھ است

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿مه: یرک هیآ گاه خواند. آن یفرام
َ
». ردندک را تالوت ﴾...تَقِيٗماَوأ

 یرویو از پ »دینک شهیتقوا پ هک، باشد  است ردهک سفارش آن خدا شما را به هک نھاستیا«
 د.یزیو ھوسھا بپرھ یھو

 خطاب فیشر ثیدر حد ص رمکا رسول هک است شده تیروا س صامت بن از عباده
ند؟ ک یم عتیب با من هیآ سه نیاز شما بر مفاد ا یک دامک«فرمودند: خود  اصحاب به

ْ  قُۡل ﴿نمودند:  تالوت سپس تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
 گاه شدند... آن فارغ هیآھرسه  تا از تالوت ﴾...�

 مک یزیاز آنھا چھرکس  و است أ خدا بر یو ند، پاداشکآنھا وفا  بهھرکس  فرمودند:
را ھرکس  و فر اوستکی ھمان نیابد، ای) در مجازات (بها یاو را در دنأل  یند و خداک
 مورد مؤاخذه را بدان یاگر خواھد، و هک با اوست ارشکسرو ندازد پسیب آخرت به هک

 یالھ تیوص ، ده نھا در مجموعیا پس». گذرد یدرم یدھد و اگرخواھد، از و یقرار م
 . است انسان یبرا

،  ﴾َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ ﴿را با  هیآ سه نیاز ا اول هیآ یتعال حق هک مینک یم مالحظه

ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ ﴿ را با دوم هیآ  هکآورد،  انیپا به﴾َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ ﴿ را با سوم هیو آ ﴾تََذكَّ
ر کو تف تعقلھا  انسان را اگریز است روشن اتیاز آ یکر در ھریاز تعاب یکھر مناسبت

 و به ردهکز یپرھ و اگر پند گرفتند؛ از محرمات رندیگ یند و پند میآ یم ھوش به نند،ک
 . است یگریساز د نهیاز آنھا زمھریک  ند پسیگرا یم یتقو

ِيٓ ٱَ�َماًما َ�َ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُموَ�  َناُ�مَّ َءاتَيۡ ﴿  حۡ  �َّ
َ
ءٖ  لُِّ�ِّ  َوَ�ۡفِصيٗ�  َسنَ أ  وَُهٗدى َ�ۡ

ِ  بِلَِقآءِ  لََّعلَُّهم َورَۡ�َةٗ   .]١٥٤[األنعام:  ﴾١٥٤يُۡؤِمُنونَ  هِمۡ َرّ�
 محمد! به یاست: ا نیچن ر سخنیتقد » میداد یآسمان تابک یموس به گاه آن«
ز ین یموس ، به مینک نازل ص را بر محمد قرآن هک از آن بگو؛ ما قبل انکمشر
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 زآمدهیگر نید یالھ یھا عتیرشد، درشرکذ هک ییھا هی، توص نیبنابرا میداد یآسمان تابک

ِيٓ ٱَ�َماًما َ�َ ﴿. است انکبا مشر در مجموع سخن یرو پس.  است حۡ  �َّ
َ
 مفسران ﴾َسنَ أ

 اند: ردهک یمعن دو وجه را به جمله نیا
 . میرساند اتمام ، به ھاست وهیش نیتر و جامع نیوتریکن هک یا وهیش را به تورات -۱
 یبندیبا پاکه  کسی را بر تا نعمت میداد یآسمان تابک یموس منظور به نیا به -۲

 هیپا ـ به است ÷  یخود موس هکـ  است ردهک یکینأل  یخدا طاعت به
 امک: احیعنی » مینک انیب یروشن ز را بهیچ ھمهاینکه  یو برا«.  میبرسان اتمام
: یعنی » باشد تا آنان یو رحمت تیھدا« توراتاینکه  یبرا »و« ز رایچ ھمه

 ز و حسابی: رستاخیعنی »اورندیب مانیا شیپروردگار خو مالقات به« لیاسرائ یبن
 نند.کدر محشر را باور أل  دار پروردگاریو د

نَزلۡ ﴿ 
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ فَٱ ُمَباَركٞ  َ�ٰهُ َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ ُقوا  .]١٥٥[األنعام:  ﴾١٥٥تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 هک آن سبب ، به است تکار بابری: بسیعنی » است کمبار یتابک« میرک قرآن » نیو ا«
 از آن پس میا ردهک را نازل ما آن هک« است یویو دن ینید ر و منفعتیخ رندهیدربرگ

 با قرآن مخالفت از» دینک یزگاریو پرھ« است یبر شما حتم از آن یرویو پ »دینک یرویپ
د ینورز مخالفت د و با آنیریرابپذ اگر آن »شما هکباشد « است در آن هک آنچه بیذکو ت

 ».دیریقرار گ« خداوند متعال » مورد رحمت«

ن َ�ُقولُوٓ ﴿
َ
ْ أ ٓ  ا َما نزَِل  إِ�َّ

ُ
ٓ  ِكَ�ُٰب لۡ ٱ أ ٰ َطا  دَِراَستِِهمۡ  َعن ُكنَّا �ن َ�ۡبلَِنا ِمن �َِفتَۡ�ِ َ�َ

 .]١٥٦[األنعام:  ﴾١٥٦لََ�ٰفِلِ�َ 
 فهیطا فقط بر دو« لیو انج : توراتیعنی » یآسمان تابک هک« اعراب یا »دییتا نگو«

و « نشده نازل یتابکھستند و بر ما  یھود و نصاری هک » است شده ما نازل از شیپ

خبر  یب« شانیزبانھا به آنان یتابھاک : از تالوتیعنی » آنان ما از تالوت هک قیتحق به
 را زبانشان هک ، چرا است بوده در آنھا چه هک میدانست ی: نمیعنی » میا بوده

 . میا نبودهھا  کتاب آن و مخاطب میا دهیفھم ینم
در  انکمشر تا است ص بر محمد قرآن با فرودآوردن انکبر مشر حجت مراد؛ اثبات

بود و ما از  دهیگرد از ما نازل قبل بر دو امت لیو انج ه: توراتکند ینگو امتیروز ق
 . میبود آنھا غافل نیمضام
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وۡ ﴿
َ
ْ  أ ٓ  لَوۡ  َ�ُقولُوا ا َّ�

َ
نزَِل  �

ُ
ٓ  ِكَ�ُٰب لۡ ٱ َعلَۡيَنا أ ۡهَدىٰ  لَُكنَّا

َ
 ّمِن بَّيَِنةٞ  َجآَءُ�م َ�َقدۡ  ِمۡنُهمۚۡ  أ

ّ�ُِ�مۡ  ۚ  وَُهٗدى رَّ ۡظلَمُ  َ�َمنۡ  َورَۡ�َةٞ
َ
َب � أ ن َكذَّ ِ ٱَ�ِٰت ِممَّ ۗ وََصَدَف َ�نۡ  �َّ ِينَ ٱ َسَنۡجزِي َها َّ� 

 .]١٥٧[األنعام:  ﴾١٥٧ِدفُونَ بَِما َ�نُواْ يَۡص  َعَذاِب لۡ ٱ ُسوٓءَ  َءاَ�ٰتَِنا َ�نۡ  ِدفُونَ يَۡص 
از  شیپ فهیبر دو طا هک چنان »شد یم بر ما نازل یآسمان تابکه: اگر کد ییا بگوی«

راسختر  یدارتر، فھمیب ی؛ اذھان را ما اعرابیز » میتر بود افتهی راه قطعا از آنان«شد  مانازل
با شما  یازسو یمعذرت نیو چن سخن نی، چن نی. بنابرا میرومندتر داشتین یا و حافظه
 پس« مردود است ناوارد و یلک ، به یبر و قرآن و فرودآوردن ص محمد فرستادن

!  عرب گروه ی: ایعنی » است آمده پروردگارتان از جانب یشما حجت یبرا هک قیتحق به
 خود شماست انیامبر از میپ نیا و ردهک نازل روشن یتابک امبرتانیبر پ أ خداوند

 یو رحمت تیو ھدا«د یینجو توسل مردود و ناوارد یھا و بھانه باطل یعذرھا به پس
خدا  اتیآ هک سک ارتر از آنکستم پس« رو آنندیپ هک یبندگان یبرا یالھ تابک نیا » است

و با » ندک پندارد و از آنھا اعراض دروغ« اند مردم یبرا یتیو ھدا رحمت هک» را
گردانند،  یم یما رو اتیآ از هکرا  یسانک یزود به ؟ ستکی«شود  از آنھا گمراه یگردانیرو
 ».ردک میخواھ مجازات سخت یعذاب ، به اعراضشان سبب به

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن إِ�َّ
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
ۡ ٱ تَأ وۡ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل

َ
ِ�َ  أ

ۡ
وۡ  َر�َُّك  يَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
 يَۡومَ  َرّ�َِكۗ  َءاَ�ِٰت  َ�ۡعُض  يَأ

 �ِ
ۡ
وۡ  َ�ۡبُل  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  إِيَ�ُٰنَها ًسافۡ �َ  يَنَفعُ  َ�  َرّ�َِك  َءاَ�ِٰت  َ�ۡعُض  يَأ

َ
 ِ�ٓ  َكَسَبۡت  أ

ْ نَتِظُروٓ ٱقُِل  �ۗ ۡ�ٗ خَ  إِيَ�ٰنَِها  .]١٥٨[األنعام:  ﴾١٥٨إِنَّا ُمنَتِظُرونَ  ا
 امبریپ رسالت و ثبوت تیرا بر وحدان : ما حجتیعنی »انتظار دارند نیا جز ایآ«

 نی، جز ا نیا لذا بعد از میا ردهک ابطالرا  شان نادرست یو باورھا برپاداشته شیخو
 قبض یبرا مرگ : فرشتگانیعنی »ندیایب شانیسو به فرشتگان هک«ندارند؛  یانتظار

ا ی« انشانیم یینھا یداور یبرا امتیدر روز ق »دیایا پروردگار تو بی«ند یایب ارواحشان

 امتیق دنیبر فرارس هک یھا و عالئم : نشانهیعنی »دیایپروردگار تو ب یھا از نشانه یبعض
 ییھا نشانه : ھمانیعنی »دیایپروردگار تو ب یھا از نشانه یبعض هک یروز«کند  می داللت

مجبور  آوردن مانیا را به آنان هک است ییھا از نشانه اند و عبارت ردهکشنھاد یپ آنان هک
 با آنھا سخن هک »االرض دابه« و خروج د از مغربیخورش طلوع ند؛ چونک یم
در اینکه  سبب به»  آن آوردن مانیرا ا یسک چیبخشد ھ ینم ینفع«روز:  د؛ در آنیگو یم

را  حق ھمگان هک است یروز، روز را آنیشود ز یم برداشته آوردن مانیا فیلکروز ت آن
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در  آوردن مانی، ا نیآورند بنابرا یم مانیا آن بااالجبار به نند و ھمهیب یم نیالع یرأ به
از  شی: پیعنی » نیازا شیبود پ اوردهین مانیا هک« رساند، چرا ینم یسود یسک به آن

 با عمل »بود اوردهین دست به یریخود خ آوردن مانیا ا دری«ھا  نشانه از آن یبعض آمدن
د، یایب پروردگارت یھا از نشانه یبعض هکروز  : در آنیعنی باشد. ردهک میتقد هک یصالح
 عامل صالح عمل آن قبال به هک یدر صورتشود؛  ینم رفتهیپذ یصالح عمل سک چیاز ھ

اما در  آورده مانی، فقط ا امتیق یھا نشانه از آمدن شیپھرکس  ، نیباشدبنابرا نبوده
 مانیا یول ردهک یا ستهیشا ا عملیباشد،  ردهکن یا ستهیشا عمل چیھ شیخو مانیا
 ندارد یسود چیھ یو حال ، به یکن عمل نیا ای مانیا نیا گمان یباشد؛ ب اوردهین
شما  یبرا » میمنتظر زیما ن«را،  هیآ در اول اد شدهیز یچ از سه یکی »دیشکبگو: انتظار ب«

 از آنھا را. یکی
 د از غروبگاهیخورش هک شود تا آن یبرپا نم امتیق«است:  آمده فیشر ثیدر حد

 را آن مردم رد و ھمهک خود طلوع د از غروبگاهیخورش چون ند پسکن خود طلوع
 است یدر وقت آوردنشان مانیا نیآورند اما ا یم مانیآنھا ا یھمگ ھنگام آندند، در ید
 ».بخشد... ینم یسود آن آوردن مانیا یسک چیھ یبرا هک

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ دِيَنُهمۡ  �َّ قُوا ْ  فَرَّ �  ِ�  ِمۡنُهمۡ  لَّۡسَت  ِشَيٗعا َوَ�نُوا ٍء ۡ�َ  ٓ َما ۡمُرُهمۡ  إِ�َّ
َ
ِ ٱ إَِ�  أ ُ�مَّ  �َّ

 .]١٥٩[األنعام:  ﴾١٥٩َعلُونَ يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�فۡ 
 هکت هکخود را ت نی: دیعنی »ساختند ندهکخود را پرا نید هک یسانک قیتحق به«

 هکاند  انکمشر و یھود، نصاریرا وانھادند. مراد:  یرا گرفتند و برخ از آن ی، برخ ردهک
ھستند  یسانک ھمه مراد را، ھمچنان فرشتگان یدند و بعضیرا پرست از آنھا بتان یبعض

بدانھا أل  یخدا هکآورند  یم انیم را به یو امور نھاده بدعت أ خدا نیدر د هک
 نیا شدند. پس حزب وحزب گروه : گروهیعنی »شدند فرقه و فرقه« است نداده فرمان

و  و اجتماع بر وحدت نید در امر ارشانک اساس هک است صادق یبر ھر امت یمعن
خود  ردگانکاز سر یشخص نادرست ی، رأ از آنان یھر گروھ ، سپس استوار بوده یگانگی

تو « است د آمدهیپد یمختلف یھا وگروھھا ، از آنھا فرقه جهیو در نت ردهک یرویرا پ
 کزار و پای، ب آنان یھا یساز ھا و تفرقه بدعت : تو ازیعنی » یستین آنان مسؤول گونه چیھ

 ردهک تیروا س . عمر و بس است دادن میوب دادن فقط ھشدار و بر تو یو مبرا ھست
 یسانک«فرمودند:  ل قهیصد شهیعا به فیشر ثیدر حد ص خدا رسول هک است
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ھواھا  بدعتھا و اصحاب شدند، آنھا اصحاب فرقه فرقه و ساخته ندهکخود را پرا نید هک
 یگناھ صاحبھر  یبرا هک ! بدان عائشه یھستند، ا امت نیاز ا یگمراھ و اصحاب

 از آنان ، من ستین یا توبهشان  برای هکبدعتھا و ھواھا  صاحبان ، بجز است یا توبه
 پس » فقط با خداوند است ارشانک هک ستین نیجز ا«». زارندیما ب ز ازین و آنان زارمیب

در روز  » گاه آن«کند  می ، مجازاتشان است یو تیمش یمقتضا آنچه به هک اوست
و  فیالکو ت عتیبا شر مخالف هک یاز اعمال »ردندک یم آنچه قتیحق ازرا  آنان« امتیق

خبر  آنان را بهشان  اعمال قتیو حق »سازد یم آگاه«بود  بر آنان یو نهیمع واجبات
 دھد. یم

 ﴿ ٓ ۖ  َعۡ�ُ  ۥفَلَهُ  َسنَةِ �َۡ بِٱ ءَ َمن َجا ۡمَثالَِها
َ
يِّئَةِ بِٱ َجآءَ  َوَمن أ  َوُهمۡ  ِمۡثلََها إِ�َّ  َزىٰٓ فََ� ُ�ۡ  لسَّ

 .]١٦٠[األنعام:  ﴾١٦٠ُ�ۡظلَُمونَ  َ� 
 هک است یپاداش ھمان نیا »دارد پاداش آن چندان اورد، دهیب یکیار نک سکھر «
 د، ھمانندیافزا یز مین چندان بر ده ی. و گاھ دهیگردان را بر خود الزم آن منان یخدا
 آمده یاتیروا ی. حت است صد دانه اند و در ھر خوشهیرو یم خوشه ھفت هک یا دانه

 حساب یب ی، پاداش یکن از اعمال یبعض دھنده ، انجام مفاد آن بر اساس هک است
ھرکس  و«رد ک محدود نیمع یحدومرز را به آن توان ینم هک یطور بهکند  می افتیدر

بر  هک آن یب »شود ینم جزا داده جز مانند آن پس« ستیناشا یارھاکاز  »اوردیب یار بدک
خود.  ینیو سنگ کیدر سب است ھمانند آن یا یار بد، بدکفر کی شود. پس افزوده آن

 انجام مسلمان یک هک یگناھ فرکیو  است در آتش ی، جاودانگ کفر شرکیمثال 
 توبه تیمعص بکمرت هک است یدرصورت نیا . البته است ھمانند آن ییدھد، سزا یم
 او را به منان یا خدایرد، ک غلبه گناھانشبر  شیا ثوابھایرد، ک توبه ند اما چنانچهکن

 یصورتھا، بر و نیا در ھمه د پسیبر او بخش شیخو د و با آمرزشیخود درپوشان رحمت
 . است شده ساخته ز مشخصیا نیدر دن فر عقوباتکیحد و  هک است ی. گفتن ستین یمجازات

فرمودند:  هک است آمده ص خدا از رسول س عباس ابن تیروا به فیشر ثیدر حد
 را انجام آن یند ولک یکیار نکقصد ھرکس  پس است میرح پروردگارتان گمان یب«

 تا ھفتصد حسنه داد، از ده را انجام شود اما اگر آن یم نوشته حسنه یک شیندھد، برا
ا ر یار بدک انجام قصدھرکس  شود و یم او نوشته ی، برا شتر از آنیار بیبس تا مراتب

 آنأل  یخدا ا ھمی شود، یم نوشته یبد یکاو  یاورد، براین عمل بهرا  ند اما آنکب
 یا بدی یکار نک هک یسانک: بر یعنی » آنان و بر«..» کند. می محو یو ارنامهکرا از  یبد



  تفسیر انوار القرآن  ۷۰۸

 ا افزودنی،  ارانکویکن حسنات از ثواب استنکبا  »نخواھدشد ستم«آورند  یم در آخرت
 . ارانکفر بدکیبر 

ٓ  َهَدٮِٰ�  إِنَِّ�  قُۡل ﴿  ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  َرّ�ِ ۚ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ّمِلَّةَ  �َِيٗما دِيٗنا مُّ  مِنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا
ۡ ٱ  .]١٦١[األنعام:  ﴾١٦١ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 » است ردهک تیھدا راست راه یسو مرا به پروردگارم نهیھرآ« ص امبریپ یا »بگو«
و  راه نی، ا ستین یا یجک چیھ در آن هکدار، یو پا »استوار است ینید«؛  راست راه نیا

. »نبود انکو او از مشر« گرا : حقیعنیف: یحن » است فیحن میابراھ نییآ«استوار؛  روش
آوردند،  یم صبح رابه شب ص رمکا رسول چون هک است آمده فیشر ثیدر حد

 ميابراه ملهنا �مد وينب نيدو االخالص مه�و االسالم مله اصبحنا ىلع«فرمودند:  یم
 حضرت امبرمانیپ نیو د اخالص لمهکو  اسالم نییبر آ« .»نـيـ�مرشـال من ناك مافا ويحن

 .» میردک صبح نبود، انکاز مشر هک میابراھ یگرا حق و ملتص محمد

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿   .]١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

و « نمازھاست انواع مراد از نماز: تمام » نماز من قتیدرحق« ص امبریپ یا »بگو«

اند:  گفته ی. بعض من ی: قربانیعنی.  است حهیذب یمعنا ، به هیکنس : جمعکنس » من کنس
از  هکرا  : آنچهیعنی » من و مرگ یو زندگان« من : عباداتیعنی،  است عبادت یمعن به کنس

 من به از مرگم آنھا پس ثواب هک یریخ ا اعمالی،  دھم یم انجام ام یر در زندگانیخ اعمال
 هیو ما است یر جاریخ هک یگر از امورید و انواع صدقات به ردنک تیوص رسد؛ چون یم

نھا ی! ا ی. آر است و مرگ یاند: مراد؛ خود زندگان گفته ی. بعض استأ  خدا یسو به تقرب
 . اوست یبرا و خالص : خاصیعنی » است انیجھان خدا، پروردگار یبرا« ھمه

ِمرۡ  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ ﴿ 
ُ
۠  ُت َو�َِ�ٰلَِك أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  .]١٦٣[األنعام:  ﴾١٦٣ُمۡسلِِم�َ ل

 و یو زندگان شیایز را با او در نماز و نیچ چی: ھیعنی » ستین یکیشر چیاو را ھ«
 و من« پروردگارم یاز سو » ام افتهی فرمان و روش راه نیھم و به« آورم ینم یکشر مرگم

ھر  را اسالمیز ھستم شیخو امت مسلمان نی: نخستیعنی » مسلمانانم نینخست
 هک است آمده س یعل تیروا به فیشر ثی. در حد است مقدم امتش بر اسالم یامبریپ

 یللذ یوجھ وجھت«گفتند:  یم نیردند، چنک یم نماز را شروع چون ص خدا رسول

 نیھم به ھا با استدالل یشافع هک. » نیالمسلم تا ـ و انا اول االرض و فطر السماوات
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...) را  اللهم سبحانك( ھا: یخوانند و حنف یرا م هیآ نیا ر افتتاحیبک، بعد از ت تیروا

 فاتحه قرائت رأسا به و گر نخواندهیز دیچ چیر ھیبکھا بعد از ت کیمال یخوانند ول یم
 کنند. می آغاز

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ أ بۡ  �َّ

َ
ا ِ� � �  ُ�ِّ  َربُّ  َوُهوَ  َرّ�ٗ ءٖ ۚ  إِ�َّ  َ�ۡفٍس  ُ�ُّ  تَۡ�ِسُب  َوَ�  َ�ۡ  َوَ�  َعلَۡيَها

ٞ  تَزِرُ  ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
رِۡجُعُ�مۡ  َرّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُ�مَّ  أ  ﴾١٦٤َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبِئُُ�م مَّ

 .]١٦٤[األنعام: 

 أ للها جز : چگونهیعنی»  میبجو یپروردگار للهر از ایا غیآ« ص امبریپ یا »بگو«
 یکیشر أ للها یبرا ا چگونهی؟  نمکرا رھا  أ للها و پرستش گر جستهید یپروردگار
 پس »زیچ پروردگار ھمه اوست« هک آن حال »و«؟  نمک پرستش دو را باھم و آن قرارداده

و بر  است ھمانند من یاو و مخلوق د، پروردهیخوان یفرام عبادتش مرا به هک آنچه
؟  میگر بجوید یپروردگار یتعال جز حق چگونه پس ستیقادر ن یا ضرری نفع رساندن

 هک ستیقادر ن سک چیھ :یعنی »دھد ینم انجام یخود گناھ انیجز بر ز سک چیو ھ«
خود  انیز به گناه نیدھد، ا انجام یاگر گناھ دھد پس ر خود انجامیغ انیز به یگناھ

و  کپا انسان چی، ھ نیبنابرا »دارد یبرنم را یگرید ، بار گناه یباربردار چیو ھ« اوست
شود  ینم او مؤاخذه گناه دارد و به یرا برنم یارک و گنه کناپا شخص ، گناه یگناھ یب
 در آن آنچه قتیشما را از حق گاه ، آن است پروردگارتان یسو به تان بازگشت سپس«

و  »سازد یم آگاه«د یبود گشته متفرق در آنھا هک یانیدر امر اد »دیداشت اختالف
 رساند. یفر مکی را به سازان تفرقه

ا با ی را، انشیکاز نزد یسک،  شخص یک با گناه هک تیجاھل اھل ، روش هیآ نیدر ا
دادند،  یم قرار مؤاخذه را مورد لهیقب از آن یگری، عضو د لهیقب یکاز  یعضو گناه

 ) از سوره۲۵( هیدر آ یتعال حق فرموده هک میشو یادآورمی.  است شده مردود اعالم

ْ ِ�َحۡ ﴿ »: نحل« ۡوَزارَُهمۡ  ِملُٓوا
َ
 تمام خود را ، بار گناھان امتیتا روز ق(:  .]٢٥[النحل:  ﴾...أ

گاه کنند. می را گمراه آنان ندانسته هکرا  یسانک از بار گناھان یز بخشیبردارند و ن  آ
از بار  یبخش گر، گمراه ه: شخصک است یمعن نی، بد!شند)ک یرا م یبدبار د؛ چهیباش

 آن از گناه هک آن یب شد،ک یم بر دوش امتیز در روز قیرا ن روانشیپ یگمراھ گناه
 شود. مک یزیچ گمراه شخص
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ِيٱَوُهَو ﴿  ٱ َخَ�ٰٓ�َِف  َجَعلَُ�مۡ  �َّ
َ
َۡبلَُوُ�مۡ  َدَرَ�ٰٖت  َ�ۡعٖض  فَۡوَق  َضُ�مۡ َوَرَ�َع َ�عۡ  �ِض ۡ� ِ�ّ 

 �ِ  ٓ ۢ  لََغُفورٞ  ۥ�نَّهُ  عَِقابِ لۡ ٱَك َ�ِ�ُع َر�َّ  إِنَّ  َءاتَٮُٰ�ۡمۗ  َما  .]١٦٥[األنعام:  ﴾١٦٥رَِّحيُم
 : شما را دریعنی »گر قرار دادید یک نیجانش نیشما را در زمکه  کسی و اوست«

 نیا اند: مراد گفته ید. بعضیگر گردانید یک نیو جانش فهی، خل نیزم یو آبادان عمران
گر ید یاز شما را بربرخ یو برخ« است أ خداوند فهی، خل نیدر زم انسان نوع هک است

ار ک نیدر ا و او و علم و فضل یرومندیو ن و رزق در خلقت »داد یبرتر یدرجات به
 هک »دیازمایب«ھا  نعمت نیاز ا » است شما داده به تا شما را در آنچه«دارد  ییمتھاکح

 ومکبا مح مکو حا عیبا وض فیر، شریبا فق ید و غنیگزار یر مکرا شھا  نعمت نیا چگونه
 فر در آخرتکی نیھرچند ا و » فر استکیھمانا پروردگار تو زود«ند؟! ک یرفتار م چگونه

 : حقیعنی » است مھربان آمرزنده او و ھم« است یکنزد یا یھر امر آمدن نیکباشد، ل یم
 تیاز ھدا هکرا  آورند و آنچه مانیا شیتابھاکو  امبرانیپاو و  به هک یسانکبر  یتعال

 . است ار مھربانیو بس ار آمرزندهیباشند، بس رگزارشکنند و شک یروی، پ ردهک نازل
 به خود نسبت یو مھربان یآمرزگار قتیبر حق منان یخدا هک مینک یم مالحظه

از  یتعال حق رحمت هکرساند  یخود م نیگذارد و ا ید مکیشتر تأی، ب فرشکیدر  سرعت
اند:  فرموده فیشر ثیدر حد ص خدا رسول هک چنان تر و بزرگتر است عیوس خشمش

،  قرار داشت عرش بر فراز ینزد و هک یتابکد، در یرا آفر خلقش أ خداوند هک گاه آن«
 ثیدر حد نیھمچن ». است ردهک غلبه بر خشمم من رحمت گمان ینوشت: ب نیچن
أل  یخدا«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر

و فقط  داشت نگه شیدر نزد خو را از آن بخش د، نودونهیگردان را صد بخش رحمت
 انیدر م قیخال هک است بخش یک نیھم از فرود آورد پس نیزم را به از آن بخش یک
دور  اش بچهخود را از  مُس  وانیح هکبدانجا  پردازند تا یم مھر و مرحمت گر بهید یک
 ».برسد یبیاو آس ند و بهک اصابت یو به مشُس  هک آن میدارد، از ب یم نگه



 
 
 

  اعراف سوره

 . است هی) آ۲۰۶( یو دارا است کیم
خواھد آمد ـ  داستانش هکـ  در آن اعراف اسم آمدن سبب به سوره نیا : هیتسم وجه

 شد. دهینام» اعراف«
 فرموده نیاز ا کیم اتیآ هکاست،  کیـ م از آن هیآ ـ بجز ھشت اعراف سوره

 َ�َتۡقنَا �ذۡ ﴿:  هیو تا آ شروع ]١٦٣األعراف [ ﴾...َقۡرَ�ةِ لۡ ٱ َعنِ  ۡلُهمۡ  َٔ َوۡ� ﴿:  خداوند متعال
نَُّهۥ َ�ُهمۡ فَوۡ  َبَل �َۡ ٱ

َ
 دارد. ادامه .]١٧١[األعراف: ﴾ُظلَّةٞ  َك�

 . است ‡ ایانب یھا داستان لیو تفص دهیعق اصول انیه، بکمبار سوره نیا موضوع

﴿ ٓ  .]١[األعراف:  ﴾١ٓمٓص ال

 نیا آوردن از مرادش به أ و خداوند است مقطعه از حروف ». ص می. م . الم الف«
 آغاز سوره در مقطعه حروف در باره سخن هک است یباشد. گفتن یداناتر م حروف

 . گذشتز ین» بقره«

نزَِل إَِ�ۡ ﴿ 
ُ
 َرىٰ َوذِكۡ  بِهِۦ ِ�ُنِذرَ  ّمِۡنهُ  َحَرجٞ  َصۡدرِكَ  ِ�  يَُ�ن فََ�  َك كَِ�ٌٰب أ

 .]٢[األعراف:  ﴾٢ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ 
 پس شده تو فرو فرستاده یسو به هک« است یتابک قرآن نی: ا یعنی »است یتابک«

 هک آن می! از بص محمد ی: ا یعنی »باشد یا یتنگ چیھ آن هیاز ناح ات نهید در سینبا
 تنگدل چیبرسانند، ھ یتیتو آزار و اذ و به ردهک بیذکت تابک نیا تو را در ابالغ مردم

 به هک مباش امرتنگدل نیاز ا . ھمچنان اور توستیو  خود نگھبانأل  یرا خدایز مباش
.  و بس است تو فقط بالغ فهیرا وظیاند ز نگفته یکتو لب دعوت و به اوردهین مانیا قرآن

را  و آن است یتعال حق تابک قرآن هکامر  نید در ای: نبا است نیگر؛ مراد اید یقول به
د و یترد چیھ ات نهیرده، در سک نازل بر تو حق نید یسو به شیخو بندگان دعوت یبرا

 شد تا برتو فرود آورده : قرآن یعنی »یھشدار دھ آن لهیوس تا به«باشد.  وجود داشته یابھام
 خدا تابکرا یز »باشد یپندآموز مؤمنان یو برا« یدھ و ھشدار میرا ب مردم آنبه وسیله 

 یو طاعت ستهیشا هک آنچه را به شانیو ا افگنده پروردگارشان ادی به گاه به را گاه مردمأ 
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 مردم یسو به ص رمکامبر ایپ قیاز طر واقع تاب، درک نیا شود پس یم است، رھنمون
 . است شده فرستاده

ْ ٱ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن إَِ�ُۡ�م أ ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ُدونِهِۦٓ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ۗ أ ا قَلِيٗ�  ِ�َآَء  مَّ

ُرونَ   .]٣[األعراف:  ﴾٣تََذكَّ
 ھمانا هک »دینک یرویشده، پ شما فرود آورده یسو به پروردگارتان را از جانب آنچه«
 باشد یم و مفسر قرآن نیسنت، مبرا یز است ص میرک ینب و سنت میعظ قرآن

ٓ ﴿د: یفرما یم خداوند متعال هک چنان  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما
ْۚ فَٱ شما را بازداشته،  د و از آنچهیریشما داده، بگ امبر بهیپ هکرا  و آنچه«: .]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا

 دارد:  دو وجه جمله نیا» دینکن یرویگر پید دوستان و بجز او از. «»دیستیبازا
 د.یقرار ندھ گانهی یخدا یاکد و آنھا را شریرینگ شیرا معبود خو أ ر خدایغ -۱
 را از آنان شیخو نید هکد ینکن یرویپ یاز دوستان أ خداوند تابک یبجا -۲

و  خود در حالل یاز رؤسا با اطاعت تیجاھل اھل هک د چنانیا ردهکد یتقل
 ردند.ک یم نیچن حرام،

و  ردهک توجه مک مانیامر ا قتیحق رو به : بشر از آن یعنی »د!یریگ یپند م کاند چه«
أل  یخدا نید هکگذرد،  یم ینادان به ا از برابر آنی کند، می را فراموش یبدیھ حق نیا

 کند. می یرویگر پید و معبودان و از مراجع را فروگذاشته

ۡهلَۡكَ�َٰها َ�ةٍ َوَ�م ّمِن قَرۡ ﴿
َ
ُسَنا فََجآَءَها أ

ۡ
وۡ  بََ�ًٰتا بَأ

َ
 .]٤[األعراف:  ﴾٤قَآ�ِلُونَ  ُهمۡ  أ

 نندهک بیذکت یشھرھا از مردم یاری: بس یعنی »میردک شانکھال هکار شھرھا یبس و چه«
 یسو ما به عذاب شبانگاه پس،« میردکنابود  امبرانشانیبا پ شان مخالفت سبب را به حق
:  لولهیق »بودند لولهیدر ق هک یھنگام به ای«بودند  دهیآرم خواب به هک یدرحال »آمد آنان

گرماست،  شدت سبب مروز بهیدر ن استراحت لوله،یاند: ق گفته ی. بعض مروز استین خواب
 یا برارا مخصوص دو وقت نیا سبحان یخدا نباشد. باشد چه ھمراه با خواب چه

لذا فرود  است استراحتو  آرامش دو وقت، اوقات نیرا ایرد زکمقرر  عذاب فرودآوردن
 ÷ لوط قوم«د: یگو یم یباشد. نسف یتر م کتر و وحشتنا سخت در آنھا عذاب مدنآ

 ».شدند نابود ساخته لولهیق وقت به ÷  بیشع سحر و قوم وقت به شبانگاه

ٓ  َجآَءُهم إِذۡ  َوٮُٰهمۡ َ�َما َ�َن َدعۡ ﴿ ُسَنا
ۡ
ٓ  بَأ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ  .]٥[األعراف:  ﴾٥َ�ٰلِِم�َ  ُكنَّا إِنَّا قَالُٓوا



 ۷۱۳ سوره انعام

 ما هک یراست گفتند: به هکنبود  نیجز ا آمد، سخنشان ما بر آنان عذاب هک یو ھنگام«
عذاب، جز  فرودآمدن در ھنگام پروردگارشان بارگاه به آنان ی: دعا یعنی »میار بودکستم

 چیوقت، ھ بعد از اعتراف نینبود اما ا یگریز دیشتن، چیبر خو ظلم به اعترافشان
 . نداشت حالشان به یسود

ِينَ ٱ لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿  رۡ  �َّ
ُ
ۡ ٱ لَنَّ  َٔ َولَنَۡ�  إَِ�ِۡهمۡ  ِسَل أ  .]٦[األعراف:  ﴾٦ُمۡرَسلِ�َ ل

 ی: از امتھا یعنی »اند شده فرستاده آنان یسو به امبرانیپ هک یسانکپس، قطعا از «
وقطعا از «اند  داده یپاسخ چه امبرانشانیپ دعوت بهاینکه  از »دیپرس میخواھ« گذشته

ز ین میا ختهیبرانگ را آنان هک یامبرانی: از پ یعنی »دیپرس میز خواھین خود فرستادگان
 اطاعت از آنان یسک چه اند، داده یپاسخ چه دعوتشان به شانیامتھا هکد یپرس میخواھ

 . است دهیورز انیعص یسک و چه ردهک
اند،  ردهک ابالغ هک در مورد آنچه امبرانیاز پ«د: یگو یم ر آنیدر تفس س عباس ابن

دا گردد یھو ھمگان بر قتیحق نیا هک است خاطر آن ھا به پرسش نید و ایپرس میخواھ
 هکبل میساخت نابودشان هک یم، ھنگامیردکن ستم نابود شده یشھرھا ما بر مردم هک

 آمده فیشر ثیدر حد». اند بوده ستمگر شتنیبر خو ‡ امبرانیپ بیذکخود با ت آنان
 د پسیریگ یقرار م پرسش مورد شیخو تیاز رع د و ھمهیھست یشما راع ھمه: « است
 و برده شیشوھر خو از خانه ش، زنیخو ش، مرد ازخانوادهیخو تی(زمامدار) از رع امام

 ».رندیگ یقرار م سؤال مورد شیخو یموال از مال

نَّ َعلَيۡ ﴿  .]٧[األعراف:  ﴾٧َ�ٓ�ِبِ�َ  ُكنَّا َوَما بِعِۡل�ٖ�  ِهمفَلََنُقصَّ
 ھنگام به انشانیدر م هکرا  : آنچه یعنی» ردک میخواھ انیب آنان به علم یھمانا از رو«

 به هک یداد درحال میخواھ گزارش آنان است، به داده یرو ‡ امبرانیپ دعوت
 امبرانشانیپ به ییپاسخگو در نحوه ار و نھانشانکآش احوال رخدادھا و به آن قتیحق

 شان میان در هک از آنچه یزیتا چ و احوالشان از آنان »میا نبوده بیو ما غا« میدانا ھست
 باشد. است، بر ما پنھان داده یرو

گاھ سبکخاطر  از آنان، به یتعال حق پرسش هک است بر آن لیخود دل نیا از  یآ
گاه یبرا هکبل ستین یاخبار مجھول  شان میان در هک است ییدادھایاز رو ردنشانک آ

 . است شده واقع

ۡ ٱوَ ﴿  ۚ �َۡ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  َوۡزنُ ل ْوَ�ٰٓ  َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َ�َمن َ�ُقلَۡت  قُّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]٨[األعراف:  ﴾٨ُمۡفلُِحونَ ل



  تفسیر انوار القرآن  ۷۱۴

 زانیمبه وسیله  امتیدر روز ق بندگان : اعمال یعنی »است حق روز وزن و در آن«
شود.  یم دهیسنج یقیحق وزن اجحاف، بهو  ستم یا ذره یو ب عادالنه وهیش (ترازو)، به
 هک ـ چنان یول ندارند یو جسامت امر، جرم قتیاند و در حق اعراض اعمال هکو ھرچند 

 لیتبد اجسام را به آنھا امتیدر روز ق یتعال ـ حق است شده تیروا س عباس از ابن
 نیسنگ«او  شده وزن یکن اعمال فهک:  یعنی »او اعمال فهک هکھرکس  پس«کند  می

 ».خود رستگارانند شانیباشد، ا
و دو  زبانه یدارا هک ییبا ترازو امتیدر روز ق اعمال یھا نامه هکجمھور علما برآنند 

 ار و راهکآش یالھ جه، عدلیبنگرند و درنت آن یسو به قیشود تا خال یم و زن است پله
شان  اعمال بر زین شانیزبانھا و اندامھا هک مسدود شود چنان خواھان عذر بر معذرت

 و اعمال است مؤمنان مخصوص اعمال وزن هکاز علما برآنند  یاریدھند. بس یم یگواھ
 شود. یباشد نابود م فار؛ ھرچهک

ۡت  َوَمنۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ  َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َخفَّ
ُ
ِينَ ٱ �َِك فَأ وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهم ا

َ
ْ  بَِما أ  ﴾٩َ�ۡظلُِمونَ  َ�ٰتَِنا� َ�نُوا

 .]٩[األعراف: 
 و یبرتر ھا و گناھانشیبد فهکو  »باشد کاو سب« یکن »اعمال فهکھرکس  و«
 ستم ما اتیآ به هک آن سبب اند، به زده انیخود ز به هکگروه، آنانند  آن پس«ابد ی ینیسنگ

را یردند زک یم بود، تعامل سزاوار آن هک یا وهیش ما برخالف اتی: با آ یعنی »ردندک یم
ار کو ان بیذکبا تاینکه  رند، نهیقرار گ و احترام میمورد تعظ هکبود  نیما ا اتیسزاوار آ

 . است آن گاهیر جایز در غیچ یک : نھادن روبرو شوند. ظلم

ُٰ�مۡ  َولََقدۡ ﴿  َّ�  ٱ ِ�  َمكَّ
َ
ا قَلِيٗ�  َمَ�ٰيَِشۗ  �ِيَها لَُ�مۡ  َناوََجَعلۡ  �ِض ۡ�  ﴾١٠�َۡشُكُرونَ  مَّ

 .]١٠[األعراف: 
قرار  بودوباش یشما در آن، جا ی: برا یعنی »میاستقرار داد نیو ھمانا شما را در زم«
 شتیمع لیوسا شما در آن یو برا« میدیتوانا گردان نیدر زم ا شما را بر تصرفیم، یداد

 »دینک یم یسپاسگزار مک اما چه« رهیھا و غ یدنیھا و نوش یاز خوردن »مینھاد
 .! است کاند چهھا  نعمت نیبرابر ا در تانیرگزارکش

ۡرَ�ُٰ�مۡ  ُ�مَّ  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  َولََقدۡ ﴿  ْ سۡ ٱ لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا ُ�مَّ  َصوَّ ْ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  فََسَجُدٓوا  إِ�َّ
ِٰجِدينَ ٱ ّمِنَ  يَُ�ن لَمۡ  إِبۡلِيَس   .]١١[األعراف:  ﴾١١ل�َّ



 ۷۱۵ سوره انعام

 یصورتگر باز به« میدیآفر کرا از خا ÷  : آدم یعنی »میدیشما را آفر هک قیتحق و به«

 نیا یا معنی . میدیبخش شما را صورت ھمه آن تبع و به ÷  : آدم یعنی »میشما پرداخت
ا ی.  میدیبخش سامان و البدھا را در آنھا صورتک و سپس دهیرا آفر : ما اوال ارواح است

 ینگار صورت زنان یرحمھا و در دهیآفر مردان ی: شما را در پشتھا است نیا یمعن
 و شادباش تیتح سجده به »دینک سجده آدم ی: برا میگفت فرشتگان به گاه آن« میردک
 هک سیمگر ابل«نمودند  سجده درنگ یب ردند وک ما را اجابت فرمان »ردندک سجده پس«

 د.یابا ورز ÷  آدم یبرا ردنک بر ازسجدهکت زهیانگ و به »نبود نندگانک از سجده

�َّ �َسۡ ﴿
َ
َمۡرتَُكۖ  إِذۡ  ُجدَ قَاَل َما َمَنَعَك �

َ
۠  قَاَل  أ نَا

َ
ِمن  وََخلَۡقَتُهۥ نَّارٖ  ِمن َخلَۡقَتِ�  ّمِۡنهُ  َخۡ�ٞ  �

 .]١٢[األعراف:  ﴾١٢ِط�ٖ 
 ز تو را ازیچ ردم، چهکامر  سجده تو را به چون« سیابل به خداوند متعال »فرمود«

 هیعل حجت منظور برپاداشتن به سؤال نیا طرح ؟» بازداشت ینک سجدهاینکه 
 دنیوبک یو برا شیخو اصل بر و عناد و افتخار او بهکفر و ک اندنیو نما سیابل

 فرمانش از اطاعت سیابل یچیسرپ علت به سبحان یخدا است، وگرنه یو خیوتوب
 خداوند متعال در پاسخ سیابل »گفت«ندارد  یازین پرسش نیا طرح و به داناست

 یبرا از سجده اش بازدارنده س، عاملیپندار ابل لذا به »از او بھترم مناینکه  یبرا«
 یبرا یو هیپا به یسک هکامر بود  نیا پنداشتن بیو ع بر آدم یبرتر به ؛ باورش آدم

 نیبرا سیابل »و او را از گل یا دهیآفر یمرا از آتش«ند ک سجده ÷  آدم هیپا به یسک
و  ینوران عنصر آتشاینکه  لیدل بھتر است، به از عنصر گل عنصر آتش هکباور بود 

 یواشتباھ باطل یاسیس، قیابل اسیق نیا هک یدرحال است یظلمان عنصر گل
و  یو وقار وبردبار ینیو گل، سنگ کخا را از شأنیبود ز ملعون آن یار از سوکآش
 ز ھستین و اصالح یو رشد و بالندگ سبزه شیرو محل گل هک چنان است یداریپا

 لهیوس آتش هک چنان است کیو سب و شتاب آتش، سوزندان از شأن هک یدرحال
عنصر  هک بود لیدل نیھم ست، بهین نیچن کخا هک یباشد درحال یز مین عذاب

و  توبه ساحل آدم، او را به عنصر سازنده هک یدرحال ساخت او را تباه سیابل سازنده
 د.یشانک و نجات تا مغفرتیاد و نھایو انق انابت

ن لََك  يَُ�ونُ  َ�َما َهاِمنۡ  بِۡط هۡ ٱقَاَل فَ ﴿
َ
َ  أ ٰغِرِ�نَ ٱإِنََّك ِمَن  ُرجۡ خۡ فَٱ �ِيَها َ�تََك�َّ  ﴾١٣ل�َّ

 .]١٣[األعراف: 



  تفسیر انوار القرآن  ۷۱۶

، یا دهیورز برکت هک نونک: ا یعنی »فروشو از آن پس« سیابل به أ خداوند »فرمود«
أل  یخدا هک است فرشتگان چون یفرمانبرداران گاهیجا را آسمانیز یفرودآ از آسمان

 انیمقر عاص هکفرو شو  ینیزم یسو به مقام نیا نند، ازک ینم یشکسر یو را در فرمان
 یبرانکمت یبرا را آسمانیز» یینما برکت در آن هکتو را نرسد  پس« ھردوست عانیو مط
 ستین و آماده مناسب یگاھیتابند، جا یسربرم شیپروردگار خو از فرمان هکتو  چون

بار و کفر استکی تو به »یتو از خوارشدگان نهیھرآ« : از بھشت یعنی »شو رونیب پس«
 و حقارت و ذلت یخوار ارش، از اھلکویکن و بندگان سبحان یات، نزد خدا یشک گردن

و  یو خرد یخوار افگند، با پوشش بار را بر دوشکاست یردا هک یسکو ھر یھست
أل  یرا درپوشد؛ خدا یو فروتن تواضع یردا هک یسکو ھر شود یم عذاب یمقدار یب

 گرداند. یفراتر مو  یگرام را قدر و مرتبتش

نِظرۡ ﴿ 
َ
 .]١٤[األعراف:  ﴾١٤ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  ِ�ٓ قَاَل أ

او  ییگو» ده شوند مھلت ختهیبرانگ انیآدم هک یمرا تا روز بارالھا!« سیابل »گفت«
. اما او  ستیار نکدر یگر مرگیز، دیاز روز رستاخ را پسیرد زیھرگز نم هکرد ک درخواست

ر در صو دنیتا دم یعنیامت، یروز ق یحسابرس یبرا اش هیو ذر آدم شدن ختهیتا برانگ
 شتر.یب شد، نه داده مھلت

ۡ ٱقَاَل إِنََّك ِمَن ﴿  .]١٥[األعراف:  ﴾١٥ُمنَظرِ�نَ ل

ز یرستاخ تا روز نه »یشدگان داده ھمانا تو از مھلت« سیابل به أ خداوند »فرمود«
 بندگان : قراردادن یو به دادن مھلتدر  متک: ح یقول در صور. به دنیتا روز دم هکبل

 یشوند. گفتن شناخته ظھور در عرصه انیاز عاص عانیتا مط است شیآزما در معرض
 حلم را بهیخود داد ز را به درخواست نیا اش، جسارت یبا وجود نافرمان سیابل هک است
 دانا بود. ذوالجالل ذات

 ﴿ ٓ ۡغَوۡ�تَِ�  قَاَل فَبَِما
َ
ۡ�ُعَدنَّ  أ

َ
ۡ ٱ ِصَ�َٰطَك  لَُهمۡ  َ�  .]١٦[األعراف:  ﴾١٦ُمۡستَقِيمَ ل

 حتما آنان فتنیفر یبرا ھم ، منیردک مرا گمراه هک آن سبب به پس« سیابل »گفت«

 هکتا بدانجا یافگند راھهیب مرا به هک آن سبب : به یعنی »نمینش یتو م راست بر سر راه
 من کنیا ،یروبرو ساخت کمھل یعذاب مرا به جهیو درنت ردمک کرا تر آدم یبرا سجده

گردند،  تباه من سبب تا به نمک یفروگذار نم یوششک چیاز ھ انیآدم فتنیدر فر ھم
ن، بر یبنابرا دمیگرد آدم، تباه پدرشان یبرا سجده فروگذاشتن سبب به من هک ھمچنان
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 درافگنم شیخو یگمراھ دام را به شانیتا ا نمینش یم آنان نیمکدر  اسالم سر راه
 کند. می نیمک دشمن بر سر راه دشمن هک چنان

يِۡديهِمۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تِيَنَُّهمُ�مَّ �﴿
َ
يَۡ�ٰنِِهمۡ  وََ�نۡ  َخۡلفِِهمۡ  َوِمنۡ  �

َ
 َ�ِدُ  َوَ�  َشَمآ�ِلِِهۡمۖ  وََعن �

ۡ�َ�َُهمۡ 
َ
 .]١٧[األعراف:  ﴾١٧َ�ِٰكرِ�نَ  أ

 درافگنم کش به آخرترا در امر  شانیتا ا» تازم یم آنان یرو شیبر آنھا از پ گاه آن«
 از طرف و« گردانم ا راغبیدن را به شانیتا ا تازم یم بر آنان »سرشان و از پشت«

 را از آن شانیتا ا تازم یم بر آنان ھا و حسناتشان یکین : از طرف یعنی »شان راست
شان  برای زین شانیھایارکو بد گناھان : از طرف یعنی »شان چپ و از طرف« برگردانم

از  نکمم لهیھر وس را به آنان هک ھدف نیبا ا ؛ پس درافگنم آن را به شانیتا ا تازم یم
چھار  نیھم از را دشمنیز تازم یم بر آنان برم، از ھر چھار جھت راھهیب به راستت راه

 هک فروگذاشت آن سبب را به نییباال و پا ر دو جھتکتازد. ذ یم بر دشمنش جھت
 . است سجده محل ھم نیید و پایآ یفرود م انیآدم یسو از باال به رحمت

 نیا گاه چیھ ص خدا فرمود: رسول هک است شده تیروا س عمر بنلله از عبدا

 ، ا�اآلخرةادلنيا ويف فيةالعا سألكأ �إ ا�«ردند: ک ینم کتر و شام دعاھا را در صبح

رواعيت،  وآمن اسرت عورايت ومايل، ا� ه�أو ودنياي دي� يف فيةالعفو والعا سألكأ �إ
 عوذ بعظمتكأو فو� ومن شمايل وعن يمي� وعن خليف ومن يدي ب� من احفظ� ا�

 .١»حتيت من غتالأ نأ
و  ر وسوسهیتأث علت به »یابی یرگزار نمکرا ش شترشانیو ب«افزود:  طانیش گاه آن

 . در آنان من یاغوا
و  نشست ھدف به گمانشر یزد و ت یگمان آدم یدر بن سیابل هکبود  سان نیبد ! یآر
 یتعال یبار هک نشدند چنان از مؤمنان یعنی؛  رانکاز شا آدم یبن تیثرکن، ایبنابرا

َق  َولََقدۡ ﴿د: یفرما یم َبُعوهُ ٱفَ  َظنَُّهۥ إِبۡلِيُس  َعلَۡيِهمۡ  َصدَّ ۡ ٱ ّمِنَ  اإِ�َّ فَرِ�قٗ  �َّ [سبأ:  ﴾٢٠ُمۡؤِمنِ�َ ل

                                                 
و و در خانواده و دنیایم از تو در دین بارخدایا! من. طلبممی عافیت بارخدایا! از تو در دنیا و آخرت -۱

. خدایا! مرا نک مبدل آرامش را به ھایمو نگرانی را بپوشان . خدایا! عیبھایمطلبممی عافیت مالم
بزرگی و به نکحفظ  و از فرازسرم چپم و از جانب راستم و از جانب سرم و از پشت رویماز پیش

 .گرفتار گردم پایین طرفاز  هک ازاین برممی پناه ات
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از او  هیاز مؤمنان، بق یو جز گروھ افتی آنھا راستخود را در مورد  گمان طانیقطعا ش« .]٢٠

 .»ردندک یرویپ

ۡدُحوٗر�ۖ  َمۡذُءوٗما َهاِمنۡ  ُرجۡ خۡ ٱقَاَل ﴿  ََّمن مَّ ۡمَ�َنَّ  ِمۡنُهمۡ  تَبَِعَك  ل
َ
 مِنُ�مۡ  َجَهنَّمَ  َ�

ۡ�َعِ�َ 
َ
 .]١٨[األعراف:  ﴾١٨أ

از  ای: از آسمان،  یعنی »رو رونیب از آن« سیابل به خطاب خداوند متعال »فرمود«
ند، ک یرویاز تو پ انیاز آدم هکا ھرقطع هک« من از رحمت »شده و رانده دهیوھکن« بھشت

 به یتعال حق یاز سو یسوگند و ھشدار نیا »نمک یجا پر میکشما  را از ھمه قطعا دوزخ
 کنند. می یرویپ طانیش از راه و او را وانھاده طاعت هک است یسانک

نَت َوَزوۡ  ُ�نۡ سۡ ٱ ـَٔاَدمُ َوَ�ٰٓ ﴿ 
َ
ِ  َ�ۡقَرَ�ا َوَ�  ِشۡئُتَما َحۡيُث  فَُ�َ ِمنۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُجَك أ  َ�ِٰذه

َجَرةَ ٱ ٰلِِم�َ ٱَ�تَُكونَا ِمَن  لشَّ  .]١٩[األعراف:  ﴾١٩ل�َّ
 بعد از اخراج سخن نیا »دیشو نکسا در بھشت تو و ھمسرت ! آدم ی: ا میو گفت«

د یخواھ یم هکاز ھرجا  پس«شد  گفته شانیا به ا از بھشتیاز آسمان،  سیابل

 درخت نیا به یول«د. یخواھ یم هک یبھشت یھا وهیم از انواع یاز ھر نوع »دیبخور
.  امر من و مخالفت من یبا نافرمان »د شدیخواھ ارانکاز ستم هکد ینشو یکنزد
 یـ برا درخت یک نیرا ـ بجز ا بھشت درختان از تمام یریگ بھره یتعال حق پس
 د.یگردان حوا مباحو  آدم

 تیروا آن نیینظر دارند و در تع اختالف ممنوعه درخت نیا تیدر نوع مفسران
وارد  ست، و مایمتصور ن یا دهیفا آن درباره لذا از بحث است نشده نقل ھم یحیصح

 . میشو ینم بحث نیا

يۡ ٱ لَُهَما وََس فَوَسۡ ﴿  َما َوقَاَل  َسۡو�تِهَِما مِن ُهَماَ�نۡ  رِيَ وُۥ َما لَُهَما ِديَ ِ�ُبۡ  َ�ٰنُ لشَّ
ِ  َ�نۡ  َر�ُُّ�َما َ�َهٮُٰكَما ِ ٱ َ�ِٰذه َجَرة ٓ  لشَّ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َملََكۡ�ِ  تَُ�ونَا أ

َ
 مِنَ  تَُ�ونَا أ

ينَ َ�ٰ لۡ ٱ  .]٢٠[األعراف:  ﴾٢٠ِ�ِ
 رار سخنکت و به طور آھسته به : با آنان یعنی» ردک دو را وسوسه آن طانیش پس«
 »گرداند ارکبود آش دهیپوش دشانیاز د هک شانیھا را از شرمگاه آنچهشان  برای تا« گفت

مستور  دشانید از هکو حوا  آدم یعورتھا ارساختنکتا با آش خواست طانی: ش یعنی
دند و ید یرا م شیخو یخود عورتھا و حوا نه از آن، آدم را قبلیند زک یبد آنان بود، به

 د.ید یرا م یگرید از آنھا عورت یکی نه
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و  بتھاستیمصترین  بزرگ )، از عورت شفک( یبرھنگ هک است بر آن لیدل هیآ نیا
 یوانیح ی، فطرتیبرھنگ هک باشد چنان یم میسل و عقل طبع جاباتیاز ا عورت پوشش

 یو حوا فقط برا آدم اند: عورت گفته ابد. علمای ینم شیگرا آن به میسل انسان هک است
شما  پروردگارتان«و حوا  آدم به سیابل »گفت و« گرانید یبرا د نهیار گردکآش خودشان

:  یعنی »دیگرد مبادا دو فرشتهاینکه  یدرخت، جز برا نیا« از خوردن »است ردهکن یرا نھ
ھرگز  هکد ینگرد یسانک: تا از  یعنی» دیشو از جاودانگان ای«د ینگرد فرشته هک آن یبرا
 ھستند. بھشت نکسا شهیرند و ھمیم ینم

﴿ ٓ ِٰصِح�َ ٱا لَِمَن لَُكمَ  إِّ�ِ  َوقَاَسَمُهَما  .]٢١[األعراف:  ﴾٢١ل�َّ
 را منیز »شما ھستم رخواھانیقطعا از خ من هکرد کاد یدو، سوگند  آن یو برا«

 یا معنی.  ستیدر چ یراز جاودانگ هک دانم یو م ام بوده انکم نیا نکاز شما سا شیپ
ز، یدو ن سوگند خورد، آن آنان یبرا شیخو یرخواھیبر خ سیابل هک : چنان است نیا

 شهیاند نیردند و اک قیو حوا او را تصد آدم یعنیاو سوگند خوردند،  مرام نیا برقبول
از  هک(قاسمھما)  ریو تعب است یا نندهک گمراه یاو دروغگو هکرد کخطور ن در نھادشان

 . است یمعن نیدایز مؤین کند، می داللت فعل طرفه دو و بر انجام است مفاعله باب

 ﴿ � ا فََدلَّٮُٰهَما بُِغُرورٖ َجَرةَ ٱ ذَاقَا فَلَمَّ  َعلَۡيِهَما َ�ِۡصَفانِ  َوَطفَِقا َسۡو�ُ�ُهَما لَُهَما بََدۡت  لشَّ
ٓ  نَّةِ� �َۡ ٱ َوَرقِ  ِمن لَمۡ  َونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَما

َ
ۡ�َهُكَما �

َ
َجَرةِ ٱ تِلُۡكَما َعن � ٓ  لشَّ قُل لَُّكَما

َ
يۡ ٱ إِنَّ  َوأ  َ�ٰنَ لشَّ

بِ�ٞ  َعُدوّٞ  الَُكمَ   .]٢٢[األعراف:  ﴾٢٢مُّ
 ییباال ز ازیچ یک و ادالء: فرستادن هیتدل »دیشانکسقوط  به بیدو را با فر آن پس«

 بندهیفر سوگند دروغ نیابه وسیله  طانی: ش است نیا یمعن . پس است ینییپا یسو به
و  طاعت مرتبهھمانا  هک یو برتر یبلند و حوا را از مرتبه خود، آدم وسوسه نیو با ا

:  یعنی »دندیچش درخت دو از آن آن چون پس«د یشانکو ھبوط  یپست است، به رامتک
 شان از تن را لباسیز »شد ارکآش بر آنان شانیھا عورت«خوردند  درخت از آن چون
 : آن یقول به »بر خود بھشت درختان یھا برگ دنیچسبان ردند بهک و شروع« ختیفرور
ھا  از برگ یا طبقه صورت خود به یھا را بر عورت آن هکر بود یانج درخت ھا؛ برگ برگ

 به و پروردگارشان«خود را بپوشانند  یھا چسباندند تا عورت یگر مید یا طبقه یبر باال

 درخت نیمگر شما را از ا هک«:  گفت یم آنان به نانک سرزنش هک یدرحال »ندا درداد آنان
و  بر آدم خداوند متعال یاز سو یسرزنش و خطاب، عتاب نیا ! یآر »بودم ردهکن ینھ
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 ممنوعه نیمع درخت و از آن ردهک مخالفتأ  بادستور خدا آنان هکرو  حواست، از آن
بود ـ حذر  طانید شکیھمانا  هکردند ـ ک یاط مید حذر و احتیبا هک خوردند و از آنچه

 هک بود چنان داشتهبرحذر  طانیش یھا رنگیرا از ن قبال آنان یتعال حق هک یحال ردند درکن
 ی: دشمن یعنی »ار شماستکآش دشمن طانیش گمان یب هک بودم شما نگفته و به«د: یفرما یم
 ند.ک ینم ھم را پنھان شیخو یدشمن نیاو ا هک ار استکبدانجا آش با شما تا یو

ٓ قَاَ� َر�ََّنا َظلَمۡ ﴿ نُفَسَنا َنا
َ
 ﴾٢٣َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱُكوَ�نَّ ِمَن َ�َ  َوتَرَۡ�َۡنا َ�َا َ�ۡغفِرۡ  لَّمۡ  �ن أ

 .]٢٣[األعراف: 
 نیبا ا هک مینک یم اعتراف »میردک بر خود ستم پروردگارا!«و حوا  آدم »گفتند«

و حوا،  آدم اعتراف نی. ا میا ردهک و بر خود ستم میا دهیگرد گناه بکمخالفت، مرت
 شیپروردگار خورد و از کن یعذرخواھ شیخو تیاز معص هکبود  سیابل وهیش برخالف
ا از ، قطعینکن ما رحم و به یامرزیو اگر بر ما ن«د یبار ورزکاست هکبل نخواست آمرزش

 . آنھاست انگر توبهیز نماین یدعا و زار نیا البته ».بود میخواھ ارانکانیز

ْ هۡ ٱقَاَل ﴿  ۖ  ِ�َۡعٍض  ُضُ�مۡ َ�عۡ  بُِطوا  ٱ ِ�  َولَُ�مۡ  َعُدّوٞ
َ
 ﴾٢٤ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ٰعٌ  َتَقرّٞ ُمسۡ  �ِض ۡ�

 .]٢٤[األعراف: 
 شامل دو و ھم آن هیو حوا و ذر آدم شامل ھم یالھ خطاب نیا »دییفرمود: فرود آ«

آنھا در  یدشمن خداوند متعال »دیگر دشمنید یبعض یاز شما برا یبعض« است سیابل
 یمستقر نیزم شما در یو برا«قرار داد  آنان یبرا از مجازات یگر را، نوعید یک انیم

در  هک »است یا یمند بھره« شما در آن یبرا »و« است یاستقرار گاهی: جا یعنی »است
 یتا وقت«د یشو یمند م برخوردار و بھره ھا و مانند آنھا یدنیھا و آشام کیاز خورا آن
 . است امتیق ییبرپا ا وقتیشما،  مرگ ھمانا وقت هک »نیمع

 .]٢٥[األعراف:  ﴾٢٥ُ�ۡرَُجونَ  َوِمۡنَها َ�ُموتُونَ  َو�ِيَها َيۡونَ قَاَل �ِيَها َ�ۡ ﴿ 
د و از یریم یم د و در آنینک یم یزندگ« نی: در زم یعنی »در آن«:  خداوند متعال »فرمود«

 . شیخو یو جزا پاداش افتیمنظور در آخرت، به یسرا یسو به »دیشو یم ختهیبرانگ آن
 یرا معرف شیخو از خلق نمونه ات، سهیآ نیدر ا یتعال حق هک مینک یم مالحظه

 در هک یگرید قراردارد، نمونه املک میو تسل مطلق در طاعت هک یا نمونه کند: می
ر وشر را یاز خ یبکیتر هک سوم عتیو طب ور است بار منفور غوطهکو است مطلق انیعص

 . است یبشر عتیھمانا طب هکدارد،  باھم
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نَزۡ�َا قَدۡ  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿
َ
ۖ  َسۡو�تُِ�مۡ  يَُ�ٰرِي ِ�َاٗسا َعلَۡيُ�مۡ  أ َ�ٰلَِك  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس  َورِ�ٗشا

 ۚ ِ ٱ َءاَ�ِٰت  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  َخۡ�ٞ كَّ  لََعلَُّهمۡ  �َّ  .]٢٦[األعراف:  ﴾٢٦ُرونَ يَذَّ
شما را  یعورتھا هک میرا فرود آورد یما بر شما لباس نهیھرآ ! آدم فرزندان یا«

 صنعت خداوند متعال هک است یر اجناسیاز ساو  و پنبه از پشم لباس نیا »پوشاند یم
 یتا عورتھا گذاشت منت آنھا بر آنان و با فرودآوردن آموخت آدم فرزندان آنھا را به

ر یتعب» : فرودآوردن انزال« به ار ساخت، بپوشانند. و از آنکآش بر آنان سیابل هکخود را 
 لباس جمله و از آن منافع ھمه سرمنشأ میر مستقیا غی میطور مستق به هک را آبیشد؛ ز

 نجا: لباسیدر ا شیمراد از ر »است یشیشما ر یو برا«د. یآ یفرود م است، از آسمان
و  تانیعورتھا پوشش یبرا یم، لباسیآورد فرود بر شما دو لباس یعنیاست،  نتیز

 یتعال حق هک ییھا یدنیلباسھا و پوش از انواع متکح پس شتانیآرا یبرا یگرید لباس
 فیشر ثی. در حد است نتیز و ھم پوشش رد، ھمک الھام آدم یبن از آنھا را به استفاده

 در ھنگام هک دمیشن ص خدا فرمود: از رسول هک است آمده س یعل تیروا به

 انلاس يف به جتملأما  الر�اش من رزق� اذلي احلمد هللا«فرمودند:  لباس دنیپوش

فرمود  یمقدار ارزان فاخر، آن یھا جامه از من به هکرا  ییخدا شیستا« . »عور� به واريأو

 نیتقوا؛ ا لباس یول«. »بپوشانم ز با آنیرا ن و عورتم میارایخود را ب مردم انیدر م با آن هک

 و لباس از گناھان یزگاریزھد و پرھ صالح، لباس و عمل مانیا : لباس یعنی» بھتراست
تقوا،  : مراد از لباس یقول . به ھاست لباس نیباتریو ز نی؛ بھتر عزوجل یاز خدا ترس

 »نیا« پوشد یرا در جھاد م آن للها لیسب یمجاھد ف هک است یالھخودکو  زره
 و رحمت فضل بر هک »است للها یھا از نشانه«تقوا  لباس انیلباسھا و ب انواع فرودآوردن

 را بشناسند. میعظ نعمت نیو ا »ر شوندکمتذ هکباشد «کند  می داللت بندگانش به یو
 را به بر ما بندگان شیخو ه، نعمتیآ نیدر ا خداوند متعال هک مینک یم مالحظه

ھردو  انیم را درواقعید زیادآور گردی یتقو و لباس یحس لباس یعنی؛  دو لباس دادن
 را انسان ر و قلبیضم ی؛ عورتھا یتقو لباس وجود دارد چه لباس، تالزم نوع

را  یو جسم ی؛ عورتھا یحس د و لباسیآرا یم تینور معنو را به یپوشاند و نھاد و یم
 . تقواست یھا از نشانه یا ز نشانهین جسم پوشش د پسیآرا یرا م یو پوشاند و تن یم
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يۡ ٱ َ�ۡفتِنَنَُّ�مُ  َ�  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿ ٓ  َ�ٰنُ لشَّ ۡخَرجَ  َكَما
َ
بََوۡ�ُ�م أ

َ
 ُهَمايَ�ُِع َ�نۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ّمِنَ  �

ٓۚ  لُِ�َِ�ُهَما ِ�َاَسُهَما  َجَعۡلَنا إِنَّا تََرۡوَ�ُهۡمۗ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  َوقَبِيلُُهۥ ُهوَ  يََرٮُٰ�مۡ  إِنَُّهۥ َسۡو�تِِهَما
َ�ِٰط�َ ٱ وۡ  لشَّ

َ
ِينَ  ِ�َآءَ أ  .]٢٧[األعراف:  ﴾٢٧يُۡؤمُِنونَ  َ�  لِ�َّ

پدر و مادر شما را از  هک نسازد چنان شما را گمراه طانیزنھار تا ش ! آدم فرزندان یا«
 یالھ بد و از طاعتیشما را بفر طانیشاینکه  د ازی: برحذر باش یعنی »راند رونیب بھشت

شد ک رونیب تقوا را لباس و قلبتان ا از روحی، یحس لباس از تنتان گاه برد؛ آن راھهیب به
 هک یسانکد ید برابر را در یا برھنگیند. ک محروم بھشت جه، شما را از ورود بهینت و در
را در  طانیرا شیز د؛یارایب و دلتان ست، در چشمین حالل بر آنان عورتتان به ردنکنظر

را از  شان و لباس« فتیفر را پدر و مادرتان هک گونه ـ ھمان است یید طوالی دانیم نیا
 یتیرا در معص شانیا سان نیبد »ندک انینما را بر آنان شانیھا ند تا عورتکبر آنان

 نهیھرآ«بود  پنھان دشانیازد هکبود  ییھا عورت گشتن انینما آن مجازات هکدرافگند 
اینکه  لذا خود را از »نندیب یم د،ینیب یآنھا را نم هکشما را از آنجا  اش لهیو قب طانیش
 ساختن انیشما را از نما یتعال را حقید زیند، نگھداریبب انیشما را عر طانیش

 . است ردهک ینھ تانیعورتھا
 هک ندیبب ییرا از آنجا آدم ـ فرزندان طانیھمانند شـ ھرکس  هک ستین یدیترد

 ستهیشا پس است یبزرگ بس رنگین یدارا یسک نیچن گمان ینند، بیب یاو را نم آنان
 میرا از حر یوپاسدار یخوددار تی، نھایبزرگ دشمن نیچن در قبال انسان هک است آن

.  است یمعن نید اکمؤ ز،ین باب نیدر ا وارده ثیاحاد هک د. چنانیبنما شیخوھای  ارزش
 ؛ پس ینیب یتو او را نم هکند یب یم ییتو را از جا طانیاگر ش«د: یگو یم یمصر ذوالنون

 ند. آنیب یرا نم یاو و هکند یب یم ییرا از جا طانیش هک بخواه یاری یسکاز  تو ھم
مراد .  طانیش لهیقب یعنی):  لهی(قب». است آمرزگار میو رح پوش پرده میرک ؛ ھمان سک

را  نیاطیھمانا ما ش«اند  نیاطیاز ش یوتبار و نسل و انیرکو لش ارانیطان، یش لهیاز قب

 یو مرب نندهک هیاور و توجی افرانکرا بر  نیاطی: ما ش یعنی »میا گردانده نامؤمنان یایاول
 . میا و مسلط ساخته

 رامونیرا پ یقیتحق هیآ نیا لی، در ذ»یالمعان روح«ر یدر تفس» یالوس« عالمه
 مطلق هیقض مهیرک هیرد: آیگ یم جهینت نیچن و از آن ردهک انیب جن دنید انکام

 آن دنیو د است عادت برحسب جن دنید ین، نفیند بنابراک ینم انیرا ب یا یشگیوھم
 . است و اخبار و آثار آمده ثیدر احاد هک دارد چنان انکبشر ام یبرا
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ْ َ�ِٰحَشةٗ ﴿  ْ  �َذا َ�َعلُوا ٓ  وََجۡدنَا قَالُوا ُ َوٱ َءابَآَءنَا َعلَۡيَها َّ�  ۗ َمَرنَا بَِها
َ
َ ٱ إِنَّ  قُۡل  أ َّ�  

ۡ
 ُمرُ َ� يَأ

َ�ُقولُوَن َ�َ  َفۡحَشآءِ� لۡ بِٱ
َ
ِ ٱ�  .]٢٨[األعراف:  ﴾٢٨لَُمونَ َما َ� َ�عۡ  �َّ

 فرمان و خدا ما را بدان میافتی خود را بر آن ند: پدرانیگو ینند، مک یار زشتک و چون«
 ست، ھرگزیو ناشا زشت یورسم بر راه پدرانشان بودن هک یدرحال »است داده

 را به ھرگزآنان سبحان یند و خداک ینم هیتوج آنان یرا از سو ار زشتک آن دادن انجام
 و عمل ‡ ایانب و راه وهیاز ش یرویپ را به آنان هکبل است نداده فرمان زشت یارھاک

 و از جمله شیخو یتابھاکو  ‡ ایبا انب از مخالفتو  داده فرمان شده نازل یتابھاک به
 . است ردهک شانیعفت، نھ خالف اعمال گریفحشا و د ابکارت

 عبهک خانه به انکمشر برھنه طواف درباره هیآ نی: ا است آمده نزول سبب انیب در
 طواف عبهک خانه به طور برھنه ش، بهیخو پدران با اقتدا به انکرا مشریشد ز نازل

 مأمور ھستند. وهیش نیا به سبحان یخدا یاز سو هکبودند  یو مدع ردندک یم
 جامه را در آن أ خدا هکنند ک ینم طواف یا در جامه هکبود  نیز این لشانیتأو

 نیچن چگونه پس» دھد ینم فرمان ار زشتک بگو: قطعا خدا به«اند.  ردهک ینافرمان
 خداوند نسبت د بهیدان ینم هکرا  یزیا چیآ«د؟ یبند یم سبحان یبر خدا ییافترا

وناپسند  زشت ی، در ھر امریو نادان جھل یاز رو گفتن سخن هک یدرحال ؟»دیدھ یم
 با دروغ، به ختهیو آم از جھل برخواسته سخن نیخواھد بود اگر ا ار چگونهک پس است
 شود؟ داده نسبت سبحان یخدا

َمرَ  قُۡل ﴿ 
َ
ْ وُُجوَهُ�مۡ  قِۡسِط� لۡ بِٱ َرّ�ِ  أ �ِيُموا

َ
 َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ُعوهُ دۡ َوٱ َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  َوأ

ُ�مۡ  ّ�ِيَنۚ ٱ
َ
 .]٢٩[األعراف:  ﴾٢٩َ�ُعوُدونَ  َكَما بََدأ

 ھر در نزد هک آنچه و به »است داده قسط فرمان به پروردگارم« ص امبریپ یا »بگو«
 یاوامر وفرمانھا ! یدھد؟ آر یم ھا فرمان یزشت به او چگونه پس باستیو و زیکن یعاقل

 زشت اعمال گریدو  یبرھنگ هکد ییبگو من لذا به بر قسط است یخداوند متعال، مبتن
و  است قسط: عدل د ؟.یا جا آوردهکنھا را از یدارد و ا یجا قاموس نیا یجاکشما در

فحشا؛  به دھد نه یم فرمان عدل به هکسازد  یم قسط، روشن ر بهیبا تعبأل  یخدا
خود  یرو یدر ھر مسجد هک نیا« به است داده فرمان »و«اند  پنداشته آنان هک گونه آن

 ید درحالینماز بگزار یتعال حق ید،برایبود هک ی: در ھر مسجد یعنی »دینک میرا مستق
و او را «د یینما قبله یسو به تن یو رو ردهکاو  یسو به دل یرو شیدر نماز خو هک
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را در  : خداوند متعال یعنی »دیا دهیگردان خالص شیخود را برا نید هک ید درحالیبخوان
را با او  یزیو چ دهیگردان او خالص یرا برا شیخو ا عبادتیدعا  هکد ینک عبادت یحال
 هک گونه : ھمان یعنی »دیگرد یاو برم یسو د، بهیشما را آفر هک ھمچنان«د یآور ینم یکشر

از  ینیو بازآفرکند  می را اعاده تان نشید آورد، باز آفریپد تان نشیآفر شما را در آغاز
 یھا مکشما را از ش هک گر: چنانید یقول . به ستیتر ن لکاو مش بر ینینوآفر

 هکد یگرد یبرم یاو درحال یسو آورد، باز به رونیز بیچ ھمه یب و انیعر مادرانتان
 آمده ب عباس ابن تیروا به فیشر ثیدر حد هک چنان ستین ز با شمایچ چیھ

و  شما لخت گمان یب ! مردم یا«فرمودند:  یا در موعظه ص خدا رسول هک است
 را تالوت مهیرک هیآ نیا گاه د. آنیشو یحشر م أل یخدا یسو به نشده و ختنه انیعر

ٓ ٱ َ�ۡطوِي مَ يَوۡ ﴿ردند: ک َما ِجّلِ ٱَكَطّيِ  ءَ لسَّ ٓ  َكَما ُكُتِب� لِلۡ  لّسِ نَا
ۡ
َل  بََد� وَّ

َ
ۥۚ  َخۡلقٖ  أ  ًداوَعۡ  نُّعِيُدهُ

 ۚٓ  .]١٠٤اء: ی[األنب ﴾١٠٤َ�ٰعِلِ�َ  ُكنَّا إِنَّا َعلَۡيَنا
؛  شیآرا و نحوه و پوشش لباس موضوع هک میشو یم قتیحق نیا ات، متوجهیآ نیبا ا

 اقیدر س هک است جھت نیست، از این یزندگ یبرا یو و برنامهأ  خدا عتیجدا از شر
 . است دهیبرقرار گرد یارتباط نی، چنکو شر مانیا لباس، و موضوع موضوع انیات، میآ

ۚ ٱ ِهمُ فَرِ�ًقا َهَدٰى َوفَرِ�ًقا َحقَّ َعلَيۡ ﴿ َ�ٰلَُة ْ ٱإِ�َُّهُم  لضَّ َُذوا َ�ِٰط�َ ٱ �َّ وۡ  لشَّ
َ
 ُدونِ  ِمن ِ�َآءَ أ

ِ ٱ �َُّهم َسُبونَ َو�َحۡ  �َّ
َ
ۡهَتُدونَ  �  .]٣٠[األعراف:  ﴾٣٠مُّ

د: یا شده میتقس گروه دو به هکد یگرد یباز م یدرحال یتعال حق یسو به ! یآر
 یگمراھ یو گروھ«مسلمانانند  یعنی بختانیکن ھمانا گروه هک »نمود را راه یگروھ«

خدا  یجا را به نیاطیش را آنانیز«باشند  یفار مک بدبخت گروه هک »است شده ثابت برآنان

 هک است آن سبب به شان یو گمراھ یبدبخت نی: ا یعنی »اند سرور و معبود خود گرفته
 نیوا »اند افتهی راه هکپندارند  یو م«اند  ردهک اطاعت أ خدا یرا در نافرمان نیاطیش

 هکپندارد  یم ؛ یگمراھ تیدر نھا داشتن با وجود قرار هک است یافرکھر و وضع حال
 قرار دارد. و صواب و معرفت تیھدا تیدرنھا

ْ  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿  ْ  َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا ْ ۡ�َ َوٱ َوُ�ُوا ْۚ َوَ� �ُۡ�ِ  ُ�وا َ�  إِنَُّهۥ فُٓوا
ۡ ٱُ�ِبُّ   .]٣١[األعراف:  ﴾٣١�ِ�َ ۡ�ِ مُ ل
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ب، خداوند یترت نیا به» دیریبرگ یخود را در ھر مسجد نتیز ! آدم فرزندان یا«
حضور در  در ھنگام عورت دنیو پوش نتیز به شدن آراسته را به بندگانش متعال

 دھد. ینماز و طواف، دستور م انجام مساجد جھت
 ـ عمل است آمده س عباس ابن تیروا به نزول سبب انیب در هک ـ چنان هیآ نیا
 لیدل به کند. می ردند، مردود اعالمک یم طواف برھنه عبهک در خانه هکرا  یانکمشر

نمازگزار  شخص هک است است، سنت شده تیروا آن یدر معن هک یثیو احاد هیآ نیھم
با پروردگار  مناجات را نماز،یحاضر شود ز شیخو لیوشما لکش نیبھتر بهنماز  درحال
نماز  یادا در ھنگام ییخوشبو و استعمال نتیز ارگرفتنک ن، بهیبنابرا است متعال

 نید از بھتریسف لباس است، آمده فیشر ثیدر احاد هک باشد و چنان یم مستحب
و «.  نماز است ضیفرا از یعورت، فرض دنیپوش هک. جمھور فقھا برآنند  لباسھاست

و در  در خوردونوش یرو ادهیز و : اسراف یعنی» دینکن اسراف ید ولیاشامید و بیبخور
 یسو به از حالل : متجاوزان یعنی» را ارانک اسراف للها نهیھرآ« ز، ناپسند استیچ ھمه

رد ک یبردار بھرهھا  یزگکیاز پا یرو انهیم تیرعا د باین، بایبنابرا »ندارد دوست«را  حرام
 کند، می کرا تر یدنی غذا و نوشالککه  کسی و ستین ، از زھدیدنیغذا و نوش کتر پس

 را به یدنیغذا و نوشکه  کسی باشد و یم دوزخ و از اھل است شیخو نفس شندهک
ـ  شیخو فیالکت د و از انجامیگرا ضعف به یو بدن ثر آندرا هکخورد  یم مک یا گونه
ـ  فلشکت تحت سانکخود و  مربوط بهھای  مسؤولیت یا ادایعبادات،  و از طاعات اعم

 در اسراف هک گونه . ھمان است ردهک مخالفت یالھ گردد؛ با اوامر و ارشادات ناتوان
و  خردان یب جز هک یبر وجھ یزندگ یشھایشھا و آسایو آرا و خورد و نوش مال انفاق

 یتعال حق هک است یامکو اح نیفرام با ز مخالفیآورند، ن ینم یرو بدان ورزان اسراف
 . است داخل یقرآن ینھ نینھا در ایا . و ھمه است دهیگردان مشروع بندگانش یبرا

 گردآورده هیآ را در نصف طب علم ھمه اند: خداوند متعال گفته از سلف یبرخ

ْ ۡ�َ ٱَوُ�ُواْ وَ ﴿:  است ْۚ َوَ� �ُۡ�ِ  ُ�وا  .﴾فُٓوا

ِ ٱ زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ِٰت ٱوَ  لِعَِبادِهِۦ َرجَ أ ِينَ  ِ�َ  قُۡل  ِق� لّرِزۡ ٱِمَن  لطَّ  لِ�َّ

 ْ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمُنوا ُل  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومَ  َخالَِصةٗ  َيا�ُّ  ﴾٣٢َ�ۡعلَُمونَ  �ٖ لَِقوۡ  َ�ِٰت �ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
 .]٣٢[األعراف: 
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 آورده، حرام رونیب بندگانش یبرا هکرا  یالھ نتیز یسک چه« ص امبریپ یا »بگو«

 رآنیغ ای از لباس د، اعمیآرا یم آن خود را به انسان هک است یزی: چ نتیز ؟»است ردهک
)  آورده رونیب بندگانش ی: (برا ی. معنا رهیورآالت، جواھر و غیز ؛ ھمچون مباح یایاز اش

 اصل دنی؛ با آفر دهیومسخر گردان رامشان  برای ھا را نتیز نیا یتعال ی: بار هک است نیا
فاخر  جامهکه  کسی ن، بریـ بنابرا رمک از شمیو ابر نیاز زم پنبه نشیآفر آنھا ـ ھمچون

نشود و  داخل در حد اسراف ست، چنانچهین یو حرج مانع چیپوشد، ھ یم متیق و گران
 بر . ھمچنان است ردهک آنھا را حرام یتعال حق هکنباشد  ییزھایاز چ یدنیپوش آن

 یجا توان یم» نتیز« یلک عنوان را تحت آن هک دیآرا یم یزیچ خود را بهکه  کسی
 باشد و وجود نداشته برابر آن در یشرع مانع هک یدرصورت ست،ین یحرج چیداد، ھ

با  م، مخالفیردکر کذ هک یقیمصاد نیبا ا یالھ نتیاز ز یریگ بھره هکپندارد  یمھرکس 
 . است در اشتباه کش است، بدون یزگاریزھد وپرھ

ھا و  ی: خوردن یعنی »ھا را از رزق زهکیپا« است ردهکن حرام ز خداوند متعالین »و«
 خوردن ک. تر ستین ز از زھدیھا ن یزگکیپا نیا کتر هک بدان را پس کپا یھا یدنینوش

 ز شاملیـ ن رهیھا و غ ینیریش ھا، وهیم گر ـ چونیذ دیو لذ زهکیپا یھا یو خوردن گوشت
 نیا هک یسانکتا بر  است آمده نیا یبرا مهیرک هیآ ! یباشد. آر یم یالھ ینھ نیا

 روش نید و ایار نماکان کنند، می میتحر گرانیا بر دینتھا را بر خود یھا و ز یزگکیپا
 ثیدر حد هک است شده تیروا ص خدا ند. از رسولک را مردود اعالم شان نادرست

د و ینک د، صدقهید، بنوشیبخور بر و اسرافکو ت یدور از خودپسند«ودند: فرم فیشر
 ».ندیبب اش را بر بنده دارد تا اثر نعمتش دوست یتعال را حقید زیبپوش
:  یعنی »ا استیدن یدر زندگان مؤمنان یبراھا  نعمت نیا« ص امبریپ یا »بگو«

ھا ـ  یزگکیگر پایھا و د یدنیھا، پوش یدنیھا، نوش یاز خوردن ـ اعمھا  نعمت نیا
 یلیو طف یطور تبع ز بهیفار نکاست، ھرچند  مؤمنان یا برایدن یدر زندگان اصالتا

 در روز آنان یبرا«باشند  زنده هک گاه دارند تا آن تکمشار ھا با آنانیبرخوردار نیدر ا

 و مختص ز خاصین امتیدر روز قھا  نعمت نی: ا یعنی »است شده خالص امتیق
 انیب خود را اتیآ سان نیبد«ندارند  تکمشار شانیفار در آنھا با اکباشد و  یم مؤمنان

أل  یخدا هک »دانند یم هک یگروھ یبرا«ز گردد یمتما از حرام تا حالل »مینک یم
 ندارد. یکیشر
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َ  َحرَّمَ  إِ�ََّما قُۡل ﴿  ن  قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  ۡ�مَ ۡ�ِ ٱَطَن وَ �َ  َوَما َهاَما َظَهَر مِنۡ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱ َرّ�ِ
َ
َوأ

 ِ�ُۡ� ْ ِ بِٱ ُ�وا ِۡل  َما لَمۡ  �َّ ن َ�ٰٗناُسلۡ  بِهِۦ ُ�َ�ّ
َ
ْ  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا  .]٣٣[األعراف:  ﴾٣٣لَُمونَ َما َ� َ�عۡ  �َّ

» است ردهک را حرام فواحش پروردگارم هک ستین نیجزا« ص امبریپ یا »بگو«
 دهیپوش و آنچه ار باشد از آنکآش آنچه« است ستیو ناشا ار زشتیبس : گناھان فواحش

را  و گناه« یپنھان طور به رد و چهیبگ انجام یعلن گونه به فواحش نیا : چه یعنی »باشد
گردد  یالھ عذاب سبب هک است یتیمعص ھرگونه ، شاملیمعن نیو ا »است ردهک حرام

از  هکرا  بر مردم یا یشکگردن بر وکو  : ستم یعنی »را ناحق یتعد« است ردهک حرام »و«
بر  یلیدل چیاو ھ هکد ینکمقرر  یکشر را با خدا یزیچاینکه  و« متجاوز است حد و حق

 یگرید هکامر  نیبر ا سبحان یخدا هک است روشن البته »است ردهکن نازل آن تیحقان
 ر، بهیتعب نیا ند پسک ینم نازل یبرھان و شود؛ ھرگز حجت دهیگردان یکبا او شر

 کشر أ خدا فرمان ردند؛ بهکادعا  هک شده ار گرفتهک به یانکپندار مشرمنظور رد 
اینکه  را و آن قتیحق »دیدان ینم هکرا  یزیچ هک نیا« بر شما است ردهک حرام »و«اند  آورده

 انکمشر هک ییمانند حاللھا و حرامھا »دیدھ خدا نسبت به«باشد؛  را گفته آن أ خداوند
 . است نداده ھرگز بدانھا فرمان أ خداوندکه  حالی در دادند یم نسبت سبحان یخدا به

﴿ ۖ َجٞل
َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

َجلُُهمۡ  َجآءَ  فَإِذَا َولُِ�ّ
َ
ِخُرونَ  َ�  أ

ۡ
 ﴾٣٤�َۡستَۡقِدُمونَ  َوَ�  َساَعةٗ  �َۡستَأ

 .]٣٤[األعراف: 
 هک است یو محدود نیمع وقت یھر امت ی: برا یعنی »است یاجل یھر امت یو برا«
 چون پس«گرداند  یم کراند و ھالیم یم نیعاد معیم را در آن امت آن یتعال حق

 و نه افتند پس یساعت نه«فرارسد ھا  امت از یعاد امتیم : چون یعنی »فرارسد اجلشان
شود.  یم واقع ساعت آن در است، ھم دهیمقدر گرد بر آنان و آنچه »افتند شیپ یساعت

و أل  یخدا از شرع یرویپ امت، به یک و سعادت و عزت اتی، حیاما از نظر معنو
 آن یو بدبخت مرگ هک چنان است وابسته لتیو فض و اخالق نید به کو تمس یبندیپا

 نیباشد و ا یم وابسته مظالم و راتکو انتشار مفاسد و من نیاز د یروگردان امت، به
 دارد. ینیعاد معیز مین مرگ

ا َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿ تِيَنَُّ�مۡ  إِمَّ
ۡ
ونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  يَأ ۡص  �ََّ�ٰ ٱ َ�َمنِ  َءاَ�ِٰ�  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُقصُّ

َ
 لَحَ َوأ

 .]٣٥[األعراف:  ﴾٣٥َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  ٌف َ� َخوۡ فَ 
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: اگر نزد  یعنی »ندیایب خودتان از جنس یامبرانیشما پ یاگر برا ! آدم فرزندان یا«
را  من امک: اح یعنی »خوانند یمرا بر شما م اتیآ« هکآمدند  خودتان از جنس یامبرانیشما پ

‡  رانامبیپ گروه نیاز ا پسکنند  می نییشما تب یرا برا دھند و آن یشما خبر م به
 یاز معاص »ندک یزگاریپرھ هکھر پس«د یینما یرویو پ قیرا تصد شانید و اینک اطاعت

 گفتن یکو لب : امبرانیازپ یرویرا؛ با پ شیخو نفس حال »ندک و اصالح« سبحان یخدا
 ندهیدر آ هک یا عذابی ستم از »ستین بر آنان یترس چیھ پس« آنان دعوت یندا به
ا یدر دن هک بر آنچه امتیروز ق در »شوند یم نیاندوھگ شانیا و نه«شود  رشانیبانگیگر

را در یندارند؛ ز یمیب یحال چیدر ھ : آنھا اصال است نیا یا معنیاند.  سر گذاشته پشت
 نیاندوھگ ھم یحال چیبرند و در ھ یم سر به یالھ تیعنا هیر سایز شیخوامور  تمام

 کنند. می لکتو أ خدا به امورشان را در ھمهیستند زین

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ� � ْ بُوا ْ سۡ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا ٓ َ�نۡ  َتۡكَ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  َها
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ

ونَ   .]٣٦[األعراف:  ﴾٣٦َ�ِٰ�ُ
 »آنھا انگاشتند و از دروغ«اند  خوانده ما بر آنان امبرانیپ هک »ما را اتیآ هک یسانکو «

دوزخند و در  ھمدم نانیدند، ایبر ورزکت« در آنھاست هک آنچه به و عمل : از اجابت یعنی

 شوند. ینم برده رونیب ھرگز از آن فرشانک سبب لذا به »جاودانند آن

ۡظلَمُ  َ�َمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِ ٱَ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ وۡ  �َّ

َ
َب  َكِذبًا أ ْوَ�ٰٓ  َ�ٰتِهِۦٓۚ � َكذَّ

ُ
 ّمِنَ  نَِصيُبُهم َ�َنالُُهمۡ  �َِك أ

ٰٓ  ِكَ�ِٰب� لۡ ٱ ْ  َ�َتَوفَّۡوَ�ُهمۡ  رُُسلَُنا َجآَءۡ�ُهمۡ  إِذَا َح�َّ ۡ�نَ  قَالُٓوا
َ
ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  ُكنُتمۡ  َما � ْ قَ  �َّ  الُوا

ٰٓ َضلُّواْ َ�نَّا وَشَ  نُفِسهِمۡ  ِهُدواْ َ�َ
َ
�َُّهمۡ  أ

َ
�  ْ  .]٣٧[األعراف:  ﴾٣٧َ�ٰفِرِ�نَ  َ�نُوا

 ؟» ستکی ند،ک بیذکاو را ت اتیا آیبندد،  بر خدا دروغ هک سک ارتر از آنکستم پس«
 نیار دکو از  بسته دروغ سبحان یبر خدا هک ستین سک ارتر از آنکستم سک چی: ھ یعنی

 ‡ امبرانیپ هک را ا آنچهیاست،  نداده فرمان بدان او هکگرداند  را مشروع یزیچ
 لهیوس به هک انگار آنچه دروغ وأل  یدروغگو بر خدا »گروه آن«د ینما بیذکاند، ت آورده

 : در لوح یعنی »تابکدر  از آنچه آنان آنھا بھره به«؛  است آمده شانیسو به ‡ امبرانیپ
و  یاز خوردن ـ اعم آن یھا یزگکیپا ا ویدن نتیر و زیاز خ »شده نوشته آنان بر«محفوظ 

:  یعنی »ما فرستادگان نزد آنان چون هک گاه رسد تا آن یم« یدنیو پوش یدنینوش
بجز  آنچه جاستکند: یرا بستانند، گو جانشان هکند یایب« ارانشکو ھم الموت کمل

د و یخواند یبجز خداوند م هک یباطل انیخدا جاستک:  یعنی ؟»دیدیپرست یخداوند م
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 ینند و نفعکب یارکشما  یتا امروز برا دینکوجو  آنھا را جست کنید؟ ایدیپرست یم
ما  هکدانند  ینم ردند پسک و ما را گم »شدند دیاز نظر ما ناپد ند: آنانیگو یم«برسانند 

خود  هیو عل«ند یجاکآنھا  هک میدان یشدند و ما نم دیا از نزد ما رفتند و ناپدی.  مییجاک
 ردند.کو اقرار  فر خود اعترافک : به یعنی »اند بوده افرک هکدادند  یگواھ

ْ دۡ ٱقَاَل ﴿ َم�ٖ  ِ�ٓ  ُخلُوا
ُ
ةٞ  ُ�ََّما َدَخلَۡت  �َّارِ� ٱِ�  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�ۡبلُِ�م مِن َخلَۡت  قَدۡ  أ مَّ

ُ
 أ

ۖ  لََّعنَۡت  ۡختََها
ُ
ٰٓ  أ ْ ٱ إِذَا َح�َّ اَرُ�وا ۡخَرٮُٰهمۡ  قَالَۡت  ا�ِيَها َ�ِيعٗ  دَّ

ُ
ولَٮُٰهمۡ  أ

ُ
َضلُّونَا َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  َر�َّنَا ِ�

َ
 أ

 .]٣٨[األعراف:  ﴾٣٨َ�ۡعلَُمونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ِضۡعٞف  قَاَل لُِ�ّٖ  �َّارِ� ٱ ّمِنَ  ِضۡعٗفا اَعَذابٗ  اتِهِمۡ  َٔ َ� 
 از شیپ هکھایی  امت انید در میشو آتش داخل هک« خداوند متعال »دیفرما یم«

و  »انس و از جن«اند؛  از شما گذشته قبل هکھایی  امت با : ھمراه یعنی »اند شما بوده
 »دیدرآ در آتش یامت هک ھرگاه«ھستند ھا  امت از ھمه و انس جن فار دو نوعک آنان

 هکرا  یگرید : امت یعنی »ندک یم گر مانند خود را لعنتید امت« گذشته یاز امتھا
اقتدا  سبب ر بهیاخ امت نیا هک چرا کند، می است، لعنت درآمده دوزخ از او به قبل

در  جایک ھمه چون هک یتا وقت« است وستهیپ شوم سرانجام نیا ن، بهیشیپ امت به
:  کتدار . روانیو پ و رھبران نیو پس نیشیپ یاز امتھا اعم »گر رسندید یک به دوزخ

د یگو یم« است آمدن و گردھم آمدن یدرپ یشدن، پ و ملحق وستنیگر پید یک به

 گانیفروما هکند، یھا نیآخر دوزخ در ورود به هک یسانک:  یعنی »متأخر از آنان گروه
در ورود  ه ک »از آنان متقدم گروه در حق«باشند  یم در زمان ا متأخرانی روانیو پ
اند.  در زمان ا متقدمانیرؤسا و بزرگانشان،  اند و آنان بوده شگامیپ بر آنان دوزخ به
:  هکباشد  نیا مرادشان زاستیجا »ردندک ما را گمراه پروردگارا! آنان«ند: یگو یم ! یآر

 نانو بعد از آ ردهک تیتبع از آنان را ما متأخرانیاند ز ردهک ما را گمراه متقدم گروه
ز یجا . ھمچنان میقرار داد شیخو یشوایرا الگو و پ و آنان میردکاقتدا  شان نید به

آتش،  از عذاب پس«ردند ک ما را گمراه رھبران: رؤسا و  هکباشد  نیمراد ا است
بار است،  نیا چندیبار  یک به بر مانند خود شدن : افزون ضعف »بده آنان به مضاعف

 دامکھر ید: برایفرما یم للها« بده آنان برابر به نیا چند و چندیدوچند  ی: عذاب یعنی

 متقدمان آخر، چه و چه اول گروه از شما؛ چه : ھر گروه یعنی »است مضاعف عذاب
 نیچند مراتب ا بهی دوچندان یعذاب روان، ھمهیپ و چه رھبران متأخران، چه و چه

نداشتند و اگر  یا سلطه چیاز خود ھ بودند، رھبران ینم روانیرا اگر پید زیبرابر دار
شما  یول«نند ک نیتوانستند چن یمن ردند،ک ینم یرویپ از متقدمان متأخران
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گر را ید گروه مقدار عذاب گروه یک ای.  ھست ھر گروه یبرا هکرا  یعذاب »دیدان ینم
 داند. ینم

ولَٮُٰهمۡ  َوقَالَۡت ﴿ 
ُ
ۡخَرٮُٰهمۡ  أ

ُ
ْ  فَۡضلٖ  ِمن َعلَۡيَنا لَُ�مۡ  َ�نَ  َ�َما ِ�  بَِما ُكنُتمۡ  َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا

 .]٣٩[األعراف:  ﴾٣٩تَۡ�ِسُبونَ 
 به در دوزخ درآمدگان شی: پ یعنی »ندیگو یمتأخر م گروه به از آنان متقدم و گروه«

 چیھ شما را بر ما«ند: یگو یم روانیپ به انیشوایا پیوندند، یپ یم آنان بعدا به هک یسانک
نجا معتبر یا در را آنچهیز ستین در عذاب یفیتخف چیشما ھ ی: برا یعنی »ستین ییبرتر

 نه است بوده باطل رویا پیدر دناینکه  و در است خود انسان است، دستاورد و عمل
رو، یشوا و پیاز پ ؛ اعم گروهھردو  لذا ما ستین رفنهیاز او پذ یعذر چیرو در آن، ھ شیپ

 میا دهیما چش هک چنان »دیبچش را آتش عذاب پس« میعذاب، برابر فر و استحقاقکدر 
 . یو فر بهکو  یتعال حق یھا یاز نافرمان »دیردک یم آنچه سبب به«

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ بُواْ � �َّ ْ سۡ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا بَۡ�ُٰب  لَُهمۡ  ُ�َفتَّحُ  َ�  َهاَ�نۡ  َتۡكَ�ُ
َ
ٓ ٱ � َما  ُخلُونَ َوَ� يَدۡ  ءِ لسَّ

ٰ يَلَِج  نَّةَ �َۡ ٱ ۡ ٱ زِيَوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡ  َياِط� ۡ�ِ ٱِ� َسّمِ  َمُل �َۡ ٱَح�َّ  .]٤٠[األعراف:  ﴾٤٠ُمۡجرِمِ�َ ل
 دند، ھرگزیبر ورزکآنھا ت رفتنیردند و از پذک بیذکما را ت اتیآ هک یسانک نهیھرآ«

 گشوده آسمان یھا دروازه«رند یبم هک گاه ارواحشان، آن ی: برا یعنی »آنان یبرا
گر: ید یقول به . است شده تیز رواین یاریبس ثیاحاد باب نیدر ا هک چنان »شود ینم

 ؛ چنانچه اعمالشان یرو ند و بهیدعا نما ؛ چون شانیدعاھا یرو به آسمان یدرھا
أل  یخدا یسو به نه دعا و عملشان شود پس ینم نند، گشودهکب یکین عمل

 برگردانده خودشان به هکرد بلیگ یقرار م رشیپذ مورد شود و نه یم برداشته
 یدرھا نه«د: یگو یم جیجر ابن وبند.ک یم شانیرا بر رو آن فرشتگان گاه شود، آن یم

سخن،  نیا هک». اعمالشان یرو به شود و نه یم گشوده ارواحشان یرو به آسمان
 سوزن شتر در سوراخ هک یتا وقت ندیآ یدرنم بھشت و به«.  است قولھردو  جامع

 درآمدنشان جھت نیند، بدیآ یدرنم بھشت به از احوال یحال چی: در ھ یعنی »دیدرآ
 سوزن شتر در سوراخ هک ید و فرمود: (تا وقتیگردان معلق محال را به بھشت به

قرار دارد.  یتنگ تیدر غا هکرد کاد ی جھت نیاز ا ژهیرا بو سوزن د). سوراخیدرآ
و « است لفتک طناب یمعن به اند: جمل گفته ی. بعض : شتر نر است جمل

فر کیرا  مجرمان« میردک انیب هک کیوحشتنا یجزا نیمانند ا : به یعنی »سان نیبد
 ».میدھ یم
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ٰلِِم�َ ٱ َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  َغَواٖش�  فَۡوقِِهمۡ  َوِمن لَُهم ّمِن َجَهنََّم ِمَهادٞ ﴿  .]٤١[األعراف:  ﴾٤١ل�َّ
:  یغواش »ھاست پوشش شانیو از باال« است مھاد: فرش »فرشھاست را از دوزخ آنان«

پوشاند.  یم ھمانند لحاف را آنان هک است ییھا آتش شانیاز باال یعنیلحافھاست، 
گونه،  نیو ا« است جھنم از آتش شانیھا باالپوش: بسترھا و  هک نیا سخن حاصل

 ».میدھ یرا سزا م« شیخو یھا بر نفس »دادگرانیب
 د: یفرما یپرداخته، م مؤمنان یکن سرانجام به گاه آن

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٓ  إِ�َّ  ًساَ� نَُ�ّلُِف َ�فۡ  ل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  وُۡسَعَها
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 أ

ونَ  �ِيَها ُهمۡ  نَّةِ� �َۡ ٱ  .]٤٢[األعراف:  ﴾٤٢َ�ِٰ�ُ
 قدر توانش را جز به سک چیردند، ھک ستهیشا یارھاکآوردند و  مانیا هک یسانکو «

 انجام ؛ منوط به بھشت ورود به هکنشود  دهیفھم نین، چنیبنابرا »مینک ینم لفکم
 مؤمن »گروه آن«قرار ندارد  انسان انکو ام توان طهیدر ح هک است یاعمال دادن

 ».باشند یم در آنجا جاودان شانیبھشتند، ا ھمدم«ردار کویکن

 ٱ َ�ۡتِِهمُ  مِن َ�ۡرِي ِغّلٖ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ 
َ
�ۡ ۖ ْ  نَۡ�ُٰر ِ  ۡمدُ �َۡ ٱَوقَالُوا ِيٱِ�َّ َّ� 

نۡ  لَۡوَ�ٓ  َتِديَ َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َهۡ 
َ
ٰ  أ ۖ ٱَنا َهَدٮ ُ � �َۡ بِٱ َرّ�َِنا رُُسُل  َجآَءۡت  لََقدۡ  �َّ ْ َونُوُدوٓ  ّقِ ن ا

َ
 أ

ورِ�ۡ  نَّةُ �َۡ ٱ ُ�مُ تِلۡ 
ُ
 .]٤٣[األعراف:  ﴾٤٣َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ُتُموَهاأ

 هکرا  ییھا نهکیأل  ی: خدا یعنی »مییزدا یم شانیھا نهیرا از س یا نهکی و ھرگونه«
تا  سترد یو مکند  می کپا شانیھا نهیاند، از س گر داشتهید یکا بر یدر دن انیبھشت

دارند،  یم دوست دل گر را از تهید یکشود و  یم و شفاف صافھایشان  دل هکبدانجا 
امر  نیقطعا ا باشد، وجود داشته نهکیو  وغش ا غلیمانند دن بهھایشان  دل اگر در چه

 یسانکرا یآورد ز یم دیپد یمکو  یاستک بھشتھای  نعمت از شانیدر التذاذ و برخوردار
 پنھان نهکی:  گذرد. غل ینم خوش نار ھمکدر  آنان بر یورزند، زندگ یم نهکیگر ید یکبا  هک

 انیبھشت هک است یمعن نیا در بھشت، به نهکی : زدودن هکبرآنند  ی. بعض ھاست نهیدر س
 فیشر ثیورزند. در حد یگر حسد نمید یکشان، با یھا منزلت و ھا و درجات مقام یدر برتر

 مؤمنان هک گاه آن«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده س یخدر دیابوسع تیروا به
 ساخته متوقف است و دوزخ بھشت انیم هک یابند، بر سر پلی یم نجات دوزخ از آتش

 قصاص گرشانید یکاز  است ا بودهیدر دن شان میان هک یدر مظالم شوند، سپس یم
 داده بھشت ورود به اجازه آنان و مصفا گشتند، به کپا چون هک آنشود تا  یم گرفته
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را  در بھشت شیخو یو مأوا منزل د اوست، آنانیدر جانم هک یذات شود. سوگند به یم
 ».شناسند یاند، م ا داشتهیدر دن هک ینکبھتر از مس

 ما درباره هیآ نیا هکخدا  به: « است فرموده مهیرک هیآ نزول سبب انیدرب س یعل
 شیند: ستایگو یو م است ینھرھا جار شانیر قصرھایاز ز«». دیگرد بدر نازل اھل
 ھمانا هک بزرگ پاداش نیا : ما را به یعنی »نمود تین، ھدایا ما را به هک راست ییخدا

و  مانیا ا بهیا در دنینمود.  است، راهھایمان  دل از نهکی و زدودن در بھشت یجاودانگ
مستعد  و ما ھرگز«نمود  تمانیاست، ھدا میعظ یرستگار نیا لهیوس هک صالح عمل

ما را  للها اگر« میرا نداشت و منزلت ضیف ھمه نیا به یابی راه و توان» مینبود افتنی راه

 پروردگار ما به فرستادگان کش یب« میافتی او راھبر شد تا ما راه پس »یننمود یرھبر
 بدان هک یخوش از عاقبت یامکشادو  یاز سر شادمان انیبھشت »آمدند یو درست یراست

بر شان  برای یکیتبر امیپ مثابه به» شوند و ندا داده«ند یگو یرا م سخن نیاند، ا دهیرس
 انجام آنچه پاداش را به آن هک است یبھشت نیا کنیا«:  یالھ یعظما نعمت نیا
 دست بود، بهبرشما  یالھ فضل از هک شیخو را با عمل : آن یعنی »دیا افتهی راثیمد، یداد یم

 به ستهیشا د و با اعمالینک شهیپ یودرست یراست: « است آمده فیشر ثید. در حدیا آورده
 شود. اصحاب ینم وارد بھشت با عملش یسکھرگز  هکد یبدان ید ولییجو خدا تقرب
 أل یخدااینکه  ؛ مگر من یفرمودند: حت ص حضرت ؟ آنللها ارسولیشما  یگفتند: حت

 نندهک عمل بر شخص سبحان یخدا اگر فضل پس». درپوشاند شیخو رحمت مرا به
شود.  ینم ستهیشا عمل انجام به نبخشد، او ھرگز موفق ییتوانا عمل نباشد و او را بر

 انیبھشت«فرمودند:  فیشر ثیدر حد ص خدا رسول هک است شده تیروا نیھمچن
د، ینشو مارید؛ و ھرگز بیباش و تندرست حیرند: صحیگ یقرارم خطاب مورد نیچن

 د،یریو آزار قرار نگ یو سخت د؛ و ھرگز در رنجیباش و در نازونعمت وحالیکن و شادمان
 ».دیر ید؛ و ھرگز نمیباش د، جاودانینگرد ر و فرتوتید؛ و ھرگز پیشو جوان

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
ۡص  نَّةِ �َۡ ٱ أ

َ
ن قَدۡ  �َّارِ ٱ َ�َٰب أ

َ
ا َر�ُّنَا وََعَدنَا َما وََجۡدنَا أ  وََجدتُّم ۡل َ�هَ  َحّقٗ

ا ۖ  َر�ُُّ�مۡ  وََعدَ  مَّ ا ْ  َحّقٗ ذَّنَ  َ�َعمۚۡ  قَالُوا
َ
ن بَيۡنَُهمۡ  ُمَؤذُِّنۢ  فَأ

َ
ِ ٱ لَّۡعنَةُ  أ ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ ِينَ ٱ ٤٤ل�َّ َّ� 

وَن َعن َسبِيِل  ِ ٱيَُصدُّ َّ�  ِ  .]٤٥-٤٤[األعراف:  ﴾٤٥َ�ٰفُِرونَ  �ِخَرةِ ٱَو�َۡبُغوَ�َها ِعوَٗجا وَُهم ب
و  در منزل از دو گروه یکھر هک بعد از آن »را ندا دھند دوزخ اھل بھشت و اھل«
 داده وعده«ھا  نعمت از »ما به را پروردگارمان ما آنچه هک«ابند: ی یاستقرار م شیخو مقام
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از » شما به را پروردگارتان آنچه ا شما ھمیآ پس« میدیرس آن : به یعنی »میافتی بود، راست
 نیا انیبھشت د؟یدیرس آن : به یعنی »دیافتی بود، راست ردهک وعده« کدردنا عذاب
 انیدوزخ »گفتند«کنند  می مطرح أ خداوندھای  نعمت به اعتراف را در مقام سخن

 ص خدا رسول«د: یگو یم ریثک . ابن میافتی را راست پروردگارمان ز وعدهیما ن »یآر«
مورد  وبندهک یندا نیز با این شدند، افگنده یچاھ به هکدر بدر را  انکمشر شتگانک

ا ی...! آ عهیرب بنبه یش ی! ا عهیربعتبه بن  یا ! ھشام بن جھل ابا یقراردادند: ا خطاب
 هکرا  آنچه را منید؟ زیافتی راست بود، ردهک شما وعده به دگارتانپرور هکرا  آنچه

 !للها ا رسولی:  گفت س اثنا عمر نیدر ا». افتمی بود، راست ردهک وعده من به پروردگارم
 ص خدا اند؟ رسول دهیگند نونکا هکد یدھ یقرارم را مورد خطاب یشما گروھ
 به م، نسبتیگو یم من آنچه د اوست، شما بهیدر  جانم هک ییخدا سوگند به«فرمودند: 

 ».دھند توانند پاسخ ینم آنان ید ولیستین آنھا شنواتر
 »دھد یآواز درم« دو گروه انی: در م یعنی »آنان انیدر م یا آوازدھنده گاه آن«

 ستمگران خدا بر : لعنت هک« است بر دوزخ گماشته از فرشتگان آوازدھنده نی: ا یقول به
 آن یداشتند و برا یباز م« حق راه مودنی: از پ یعنی »الله را از راه مردم هک آنان ھم باد!
 آن یو درست یدند و در راستیرمان یم راه را از آن : مردم یعنی »خواستند یرا م یجک راه

 یو ناصواب ناحق راه، راه نیا هک شان سخن نیردند؛ با اک یوارد م الکو اش بیراه، ع
 نیاز ا »رندکرا من آخرت و آنان« میما خود در آن هک است یزیچ فقط ھمان و حق است
 ترسند. ینم یو حساب عقاب از هک ندارند، چرا رشانکمن و اعمال از سخنان کیرو، با

 ٱ َوَ�َ  ِحَجابۚٞ  َنُهَماَوَ�يۡ ﴿
َ
ْ  �ِِسيَمٮُٰهمۚۡ  � َ�ۡعرِفُونَ  رَِجالٞ  ۡعَراِف ۡ� ۡصَ�َٰب  َونَاَدۡوا

َ
 أ

ن َسَ�ٌٰم َعلَيۡ  نَّةِ �َۡ ٱ
َ
 .]٤٦[األعراف:  ﴾٤٦َ�ۡطَمُعونَ  َوُهمۡ  يَۡدُخلُوَها لَمۡ  ُ�مۚۡ أ

و  بھشت انیا در میدو گروه،  آن انی: در م یعنی »است یدو، حجاب آن انیو در م«
در  هک است یوارید یھای: بلند اعراف »ھستند یمردمان و بر اعراف« است یواریدوزخ، د

 باشد. یم و مرتفع بلند انکم یمعن : به و در لغت است شده زده انیو دوزخ انیبھشت انیم
 اصحاب هکبرآنند  ینظر دارند: بعض اختالف بر چند وجه اعراف اصحاب علما درباره

 از مشغله فارغ هکاند  مؤمنان یآنان، فضال و صلحا هکبرآنند  یند. بعضیاعراف، شھدا
مجاھد  قول نیا هکباشند ـ  یم مصروف مردم احوال مطالعه به خود در اعراف یوانفسا

اند و  شده وار گماشتهید بر آن هکاند  یفرشتگان اعراف، اصحاب هکبرآنند  ی. بعض است
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 یبعض کنند. می جدا از ھم و دوزخ بھشت به از ورودشان را قبل افرانکو  مؤمنان
متر از ک شانیکن و اعمال برابر است و گناھانشان ھا ثواب هکاند  یمردم آنان هکبرآنند 

وارد  یالھ و رحمت فضل به گردند، سپس وارد بھشت آنبه وسیله  بتوانند هک است آن
 قول نیا هکاند.  شانیشوند، ا یموارد  بھشت به هک یسانک نیشوند و آخر یم بھشت

را  قول نیز ایر نیثک و ابن است از سلف یگرید و عده ب مسعود و ابن عباس ابن
 هک«ھستند:  یمردمان ؛ بر اعراف ھرحال باشد. به یتر م یقو گر اقوالیاز د و داده حیترج
؛  آنان یھا نشانه : به یعنی »شناسند یم آنان یمایس را به و دوزخ بھشت اھل از یکھر

 هک یسانک:  یعنی »دھند یرا ندا م بھشت و اھل« شانیھا چھره یاھیا سی یدیسپ چون
 و و شادباش تیتح عنوان را به شانینند، ایب یرا م بھشت اھل هک یاعرافند، ھنگام بر
اما  اند نشده ھنوز وارد بھشت نانیبر شما باد. ا سالم هک«دھند:  یندا م نیچن رامشانکا

 درآن ورود به یاند ول نشده ھنوز وارد بھشت اعراف : اصحاب یعنی »دارندرا  آن طمع
 اھل بر یالھ و رحمت را فضلیپرورانند ز یرا در سر م یدیام نیو چن داشته طمع

 . است ردهک غلبه یو بر خشم خداوند متعال رحمت هکنگرند  ینند و میب یرا م بھشت
 هک گاه آن«فرمودند:  فیشر ثیدر حد ص رمکا رسول هک است شده تیروا

د: شما یگو یم اعراف اصحاب شود، به یم فارغ بندگانش انیم یاز داور نیالعالم رب
 ».دیبخرام د ویببر د، بھرهیخواھ یم هک از بھشت ییجا در ھر د پسیمن ردگانکآزاد

بَۡ�ُٰرُهمۡ  ُ�ِفَۡت  �َذا﴿
َ
ۡصَ�ٰبِ  تِۡلَقآءَ  �

َ
ْ َر�َّنَا َ� َ�ۡ  �َّارِ ٱ أ  َقوۡمِ لۡ ٱ َمعَ  َعۡلَناقَالُوا

ٰلِِم�َ ٱ  .]٤٧[األعراف:  ﴾٤٧ل�َّ
شود،  دهیگردان انیدوزخ یسو به« اعراف اصحاب چشمان : یعنی »چشمانشان و چون«

 ».قرار نده«اند  درافتاده دوزخ به هک »ارانکستم گروه ما را در زمره ند: پروردگارا!یگو یم

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
 ٱ أ

َ
ْ  �ِِسيَمٮُٰهمۡ  َ�ۡعرِفُوَ�ُهم رَِجاٗ�  ۡعَراِف ۡ� ٓ  قَالُوا ۡ�َ�ٰ  َما

َ
 َعنُ�مۡ  أ

ونَ  ُكنُتمۡ  َوَما َ�ُۡعُ�مۡ   .]٤٨[األعراف:  ﴾٤٨�َۡسَتۡكِ�ُ
 شانیھا افهیق را به آنان هکدھند  یرا ندا م«فار ک از سران »یمردان اعراف و اھل«

 یرا برا آن هک »شما تیند: جمعیگو یم«و  شانیھا نشانه : به یعنی »شناسند یم
 گرد باطل در جھت هکرا  ییمالھا ا آنید. یآورد یگرد م أ خدا از راه بازداشتن

 تان تیفاک« تان یشکبار و گردنک: است یعنی »دیردک یم هک یشکسر ھمه و آن«د یآورد یم

 د.یابد درافتاد عذاب نیبد و اروزگار  نیا به سرانجام هکامد، بلین ارتانک و به »ردکن
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 ﴿ ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱ ُؤَ�ٓءِ أ قۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َ�َنالُُهمُ  َ�  َسۡمُتمۡ أ ْ دۡ ٱ ٍة� بِرَۡ�َ  �َّ  َوَ�ٓ  َعلَۡيُ�مۡ  ٌف َ� َخوۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا

نُتمۡ 
َ
 .]٤٩[األعراف:  ﴾٤٩َ�َۡزنُونَ  أ

 یرحمت چیھ ھرگز خدا شامل هکد یردک یاد میشما سوگند  هکبودند  نانیا ا ھمیآ«
 فقرا و مستضعفان یسو بهکه  حالی در اعراف : اصحاب یعنی ؟»دھد ینم قرارشان
 ند: مگریگو یفار مک به خطاب کنند، می اند، اشاره درآمده بھشت به هک مسلمان

 أ خدا هکد یردک یاد مید و سوگند یآورد ینم حساب شما آنھا را به هکنبودند  نانیا ھم
 و نه برشماست یمیب د، نهییدرآ بھشت به کنیا«د ینخواھد رسان آنان به یرحمت چیھ

 به اعراف اصحاب یعنی.  است اعراف اصحاب سخن از ادامه نیا »دیشو یم نیاندوھگ
 أ خداوند سخن نیگر: اید یقول د... بهییدرآ بھشت به کنیند: ایگو یم مسلمانان

 گرداند. یم وارد بھشتخود  رحمت را به شانیا هک است اعراف خود اصحاب به خطاب
 شانیمایرا از س مردم اعراف اصحاب: « گفت هک است شده نقل یاز سد

 یدیرا با سپ بھشت و اھل شانیھا چھره یاھیرا با س دوزخ شناسند؛ اھل یم
 برند، عبور یم بھشت یسو را به آنان هک یاز برابر گروھ چون پس شانیھا چھره

 دوزخ یسو را به آنان هک یاز برابر گروھ و چون ! میکعل ند: سالمیگو ینند؛ مک یم
 ».مگردان ستمگر ھمراه ما را با قوم !ند: پروردگارایگو ینند؛ مک یبرند، عبور م یم

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
ۡص  �َّارِ ٱ أ

َ
نۡ  نَّةِ �َۡ ٱ َ�َٰب أ

َ
ْ  أ �ِيُضوا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َعلَۡيَنا أ وۡ  َمآءِ ل

َ
ا أ  َرزَقَُ�مُ  مِمَّ

ۚ ٱ ُ ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا َمُهَما َ�َ  �َّ  .]٥٠[األعراف:  ﴾٥٠َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَحرَّ
 شما به للها هک ر آنچهیا از سایاز آب،  یزی: چ هکدھند  یرا ندا م انیبھشت انیو دوزخ«

اند ـ  وسیمأ شیخو طلب از اجابت هک یـ درحال چرا آنان »دیزیاست، بر ما بر داده یروز
ر، یمتح و درمانده شخص هک آن ینند؟ براک یم یدرخواست نیچن انیاز بھشت
بر  لید)، دلیزیبر ضوا: بر مایر (افید. و تعبیگو یھردو را م دهیفا یو ب دهیبافا سخنان

 نیا للها نهیھرآ« بھشت اھل »ندیگو یم«دارد  قرار بر فراز دوزخ بھشت هک است آن
 حرام افرانکبر «گوارا را  یھا یدنیھا و نوش یخوردن گریو د : آب یعنی »ھردو را
؛  است ردهک حرام بر شما سبحان یخدا هک ییزھایما با چ پس »است ساخته

 . مینکب یشما مدد و معاونت به میتوان ینم

ِينَ ٱ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهمُ  َولَعِٗبا لَۡهٗو� دِيَنُهمۡ  �َّ �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ وََغرَّ ُّ� ۚ ْ  َكَما نَنَسٮُٰهمۡ  ۡومَ ۡ�َ ٱفَ  َيا  لَِقآءَ  �َُسوا
ْ  َوَما َ�َٰذا يَۡوِمِهمۡ   .]٥١[األعراف:  ﴾٥١َ�َۡحُدونَ  َ�ٰتَِنا� َ�نُوا
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 یگرفتند و زندگان یباز خود را به نید هک یسانک«د: یفرما یم خداوند متعال گاه آن

شدند  فتهیا فریدر دن یطوالن یبقا و به ردهک را فراموش لذا آخرت »داد بشانیا فریدن
 آنان هک چنان« مینک یم شانیرھا : در دوزخ یعنی »مینک یم را فراموش آنانامروز  پس«

 اتیآ هک ردند و چنانک فراموش«را  روز آخرت : مالقات یعنی »را شیروز خو نیا مالقات

بود از:  د، عبارتیگرد شان تکھال سبب هک ییھا ن، خصلتیبنابرا »ردندک یار مکما را ان
 . یالھ اتیآ انگاشتن دروغ و آخرت ردنک ا، فراموشیدن حب

لَۡ�ٰهُ  بِِ�َ�ٰبٖ  ِجئَۡ�ُٰهم َولََقدۡ ﴿ ٰ  فَصَّ َِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٗ  ُهٗدى ِعلۡ�ٍ  َ�َ  ﴾٥٢يُۡؤمِنُونَ  لّ
 .]٥٢[األعراف: 

ان، کمشر یسو : به امبرانیپ با فرستادن هک قتیحق نیا اعالم یبرا یتعال حق گاه آن
است،  نگذاشته یباقشان  برای را یعذر گونه چیھ یو جا ردهک را بر آنھا تمام حجت

 شیوایو ش روشن هک« است ھمانا قرآن هک »میآورد یتابک آنان یبرا نهیو ھرآ«د: یفرما یم
 میا ز ساختهیو متما را روشن آن یو اندرزھا و داستانھا و حرام : حالل یعنی »میا ساخته

 میا بوده دانا و عالم آن امکاح ساختن روشن تیفکی به هک ی: درحال یعنی »علم یاز رو«
است،  و روشن واضحاینکه  نیدر ع قرآن پس» است مانیا اھل یبرا یو رحمت تیو ھدا«

 . مؤمنان یبرا نیکھست، ل زین یو رحمت تیھدا

ۥۚ  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿  وِ�لَُه
ۡ
ِ�  مَ يَوۡ  تَأ

ۡ
وِ�لُُهۥ يَأ

ۡ
ِينَ ٱَ�ُقوُل  تَأ  َجآَءۡت  قَدۡ  ُل �َُسوهُ مِن َ�بۡ  �َّ

ٓ  قِّ �َۡ بِٱ َرّ�َِنا رُُسُل  َا ِمن ُشَفَعا ْ  ءَ َ�َهل �َّ ٓ  فَيَۡشَفُعوا وۡ  َ�َا
َ
ِيٱ َ�ۡ�َ  َ�َنۡعَمَل  نَُردُّ  أ ۚ ُكنَّا َ�عۡ  �َّ  َمُل

وٓ خَ  قَدۡ  ُ�ِ ْ نُفَسُهمۡ  ا
َ
ا َ�ۡنُهم َوَضلَّ  أ ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا  .]٥٣[األعراف:  ﴾٥٣َ�ۡفَ�ُ

 آنان به در قرآن هکرا  یفار جز عذابک:  یعنی ؟»آنند لیجز در انتظار تأو ا آنانیآ«
 یمنتھ بدان ارشانکسرانجام،  هک یشند، عذابک یاست، انتظار نم شده داده وعده

 انیم نو به یمسائل قرآن لیاز تأو وستهیپ«د: یگو یم ر آنیدر تفس عیخواھد شد. رب
». رسد یم اتمام به آن لیتأو هک روز است فرارسد و در آن روز حساب هک د تا آنیآ یم
 از آن شیرا پ آن هک یسانک« است امتیھمانا روز ق هک »فرارسد آن لیتأو هک یروز«

 آن یھا وعده مصداق هک از آن را قبل قرآن هک یسانک:  یعنی »بودند ردهک فراموش
 کش یند: بیگو یم« بودند؛ ردهک کابد، تری در آن، تحقق مورد بحث فرارسد و فرجام

 نیا به ییدر جا گونه، نیبد »بودند را آورده قتیو حق پروردگار ما حق فرستادگان
ندارد شان  حال به یسود چیدر آنجا ھ اعتراف نیا هککنند  می اقرار و اعتراف قتیحق
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 اشک ی: ا یعنی.  تمناست یمعنا به جمله نیا ؟» ھست یا امروز ما را شفاعتگرانیآ پس«
ما تا ما را از  در نزد پروردگار »نندک ما شفاعت یتا برا«بود  یم یما شفاعتگران یبرا

 یخدا هکنند ک ما شفاعت یا برای »میشو دهیا بازگردانی«گرداند  معاف دوزخ عذاب
 ریغ« میشو داده اگر بازگشت »مینک عمل گاه آن« ا بازگرداندیدن یسو ما را به سبحان

:  یعنی »زدند انیخود ز به هک یراست به«آلود  کشر واعمال یاز معاص »میردک یم آنچه
نگرفتند  یا بھره چیھ شیخو و فالح صالح خود در جھت یھایتوانمند و یاز زندگ آنان
اند، ھمانند  خود را باخته یھست یید، گویگرد بال و محنت بر آنان آنان یزندگ پس
:  یعنی »ردندک یافترا م آنچه شد از آنان و گم«بازد  یخود را م المال رأس هک یتاجر

ا یدن در هک ییا معبودھایو نابود شد،  ساختند، تباه یا برمیدر دن هک شانیھا یباف دروغ
 د.ینرسان آنان به یسود چید شد و ھیناپد دادند، از نزدشان یقرار م سبحان یخدا یکشر

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
يَّا�ٖ  �َض ۡ�

َ
 َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  ِ� ِستَّةِ �

ۡ ٱ ِ� ُ�غۡ  مۡ َوٱ اَحثِيثٗ  لُُبُهۥَ�طۡ  �ََّهارَ ٱ َل �َّ َ�ٰتِۢ  �ُُّجومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ ۡمرِهِۦٓۗ  ُمَسخَّ
َ
َ� َ�ُ  بِأ

َ
�

 ٱوَ  ۡلقُ �َۡ ٱ
َ
�ۡ ۗ ُ ٱَ�َباَرَك  ۡمُر  .]٥٤[األعراف:  ﴾٥٤لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱرَبُّ  �َّ

 به »دیآفر روز را در شش نیو زمھا  آسمان هک است یاللھ ھمانا پروردگار شما آن«
 هکبود  آخرت یروزھا روزھا از نیگر: اید یقول ا بود. بهیدن یروزھا از روزھا نی: ا یقول

 یروزھا نیروز از ا نی: اول هک است . نقل استیدن ھزار سال اندازه به ھر روز آن
 بود. آن، روز جمعه نیو آخر شنبه یکگانه،  شش

 اند:  گفته یجیتدر نشیآفر نیا متکح انیب علما در
 و قادر است واحد ھم آن یکدر  خلقت نشیبر آفر سبحان یھرچند خدا -۱

 یبرا یشود ول یموجود م درنگ ی، ب»: موجود باش نک«د: یبگو آن به هک نیھم
 یجیروند تدر نشیآفر هک رفته بر آن و سنتش است یعادیز نزد او میھرچ

 برسد. املکت به مرحله به و مرحله داشته
 در امور را یما تأن تا به است ، خواستهیجیتدر نشیآفر نیبا ا یتعال یبار -۲

 اموزاند.یب
 ما د مختار و فعالیمدبر مر نندهیگر، بر وجود آفریز دیز بعد از چیچ یکجاد یا -۳

 . تر است نندهک شاء داللتی
 یخداو  و استقرار است یاز برتر استواء: عبارت »شد یمستو بر عرش سپس«

 عظمت و جالل به هک یا گونه به آن باشد و ما به یداناتر م آن تیفکی خود به سبحان
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 تیروا﴾َعۡرِش لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱُ�مَّ ﴿ر:یدر تفس سلمه . از ام میدار دهیسزاوار است، عق یو
 ھم استوا مجھول اما ستین عقل طهیاستوا در ح تیفکی کفرمود: در هک است شده

 شده تیز رواین س انس بن ک. از مال فر استک ار آنکو ان مانیا آن بهست، و اقرار ین
:  گفت کافت؟ مالیاستوا  برعرش چگونه سبحان ید: خدایپرس یاز و یشخص هک است

و  است استوا) مجھول نیا تیفکی یعنی( فکی) و  در لغت یعنی( است استوا معلوم«
 صالح سلف مذھب است نیا». باشد یم بدعت از آن ردنک و سؤال واجب آن به مانیا

أل  یخدا مخلوقاتترین  بزرگ هک است یجھاندار تخت از : عبارت . عرش باب نیدر ا
روز  یبرا یا پرده را ھمچون شب یتعال : حق یعنی» پوشاند یروز م را به شب«باشد.  یم
 »طلبد یم شتاب شب، روز را به«پوشاند  یرا م آن یش، روشنیخو ظلمت با هکگرداند  یم
 چیو در ھ روز است در طلب شتابان شب هکپوشاند  یروز م را به شب ی: درحال یعنی

 از یکیر، یتعب نیا هک است یشود. گفتن ینم سست آن از طلب یا و لحظه حال
 را اثبات نیزم یمحور و دوران تکحر هک است میرک قرآن یعلم بزرگ معجزات

 : برطبق یعنی »ندیاو فرمان شده رام هک«د یآفر »را و ستارگان و ماه و آفتاب« کند. می
او  و امر خلق هکشو  آگاه«کنند  می ریس یتخلف گونه چیھ یاو ب ینیوکو امر ت اراده

از:  عبارت »امر. « اوست در آن، فرمان او و فرمان دهیآفر ھمه ائناتک:  یعنی »راست
 تیغا به انیجھان ، پروردگارللها« است یتعال حق یعیتشر امکو اح ینیوکت یفرمانھا

 . است و پرگستره ار بزرگیر او بسیو خ تک: بر یعنی »است بزرگ
 تیمأثور را روا یدعا نیا فیشر ثیدر حد ص رمکا از رسول س ابودرداء

 من األمر لكه، أسالك يرجع يلك�و د لكهـمـاحل ولك لكه ملكـال لك مـهـالل«:  است ردهک

و  توست حمد از آن و تمام توست ازآن کمل تمام ا!یبارخدا« .» الرش لكه من وأعوذ بك اخل� لكه

 .»برم یم تو پناه شر به و از تمام طلبم یر را میخ گردد پس، از تو تمام یتو برم یسو امر به تمام

ْ دۡ ٱ﴿ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  إِنَُّهۥ وَُخۡفَيًة  .]٥٥[األعراف:  ﴾٥٥ُمۡعَتِدينَ ل
 و و اخالص و تملق و تذلل : با تضرع یعنی »دیبخوان یزار را به پروردگارتان«

 : خواندن هید. خفیبخوان »هیخف« را به پروردگارتان »و«د ینکاو دعا  یسو رغبت، به
 یتعال حق را خواندنیز است مردم و گوش از چشم طور پنھان به خداوند متعال

 خواندن هیه، برخفیآ نیبا ا احناف کند. می قطع یلک ا را بهیر شهیور وه، رگیش نیبد
او از  نهیھرآ« . دعاء است نیرا در نزد آنان، آمیاند ز ردهک در نماز استدالل نیآم
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در  دعا و چه در از مرز اوامر خود را ـ چه نندگانک: تجاوز یعنی» را حدگذرندگان
 ».ندارد دوست«گر ـ یامور د

ار یبس را شیدر دعا صدا نندهک: دعا هک است نی؛ تجاوز در دعا چن میشو یادآور می
 چون ؛ ستین یو حق هکرا بخواھد  یزیچ شیا در دعایاد برآورد، یند و فرک بلند

و  منازل به یابیا دستیاست،  ذاتا محال هک آنچه به افتنی ا دستیا، یدر دن یجاودانگ
 هک است شده تیروا س یاشعر یاز ابوموس هک . چنان در آخرت ‡ ایانب مقامات
 فیشر ثیدر حد ص خدا رسول را در دعا بلند نمودند پس شانیصداھا مردمفرمود: 

د یخوان یرا نم یبیا غایناشنوا  را شما ذاتید زیریبگ بر خود آسان ! مردم یا«فرمودند: 
 از فرزندش س مغفل بن للهعبدا...». است یکشنوا و نزد هکد یخوان یرا م یذات هکبل

 شوم، به یوارد م بھشت به چون هک خواھم یتو ماز  من ا!یبارخدا«د: یگو یم هکد یشن
 او از دوزخ و به را بخواه ! از خدا بھشت : فرزندم گفت ! عبدالله ید ببخشیسپ یقصر من
 ثیدر حد هک دمیشن ص خدا از رسول را منیز است یافکقدر  نیببر و ھم پناه
 ».گذرند یدر دعا و وضو، از حد در م هکھستند  یگروھ«فرمودند:  فیشر

 :  است نیدعا ا آداب خالصه
 د باوضو باشد.یبا نندهکدعا -۱
 باشد. قبله رو به -۲
 گرداند. یھا خال تیو مشغول را از خطرات قلبش -۳
 برد. انیپا دعا را با درود آغاز و با درود به -۴
 بردارد. آسمان یسو ھا را به دست -۵
 سازد. یکشر را در آن مؤمنان -۶
 وقت ر شب،یاخ ثلث ھمچون؛  دعاست اجابت ساعات هکباشد  یساعات یایجو -۷

 . است آمده اتیدر روا هک یگر مواردیسفر و د افطار، روز جمعه، حالت

ْ َوَ� ُ�فۡ ﴿  ٱ ِ�  ِسُدوا
َ
ۚ  ٗفاَخوۡ  ُعوهُ دۡ َوٱ إِۡصَ�ِٰحَها دَ َ�عۡ  �ِض ۡ� ِ ٱ رَۡ�ََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  قَرِ�بٞ  �َّ

ۡ ٱ ّمِنَ   .]٥٦[األعراف:  ﴾٥٦ُمۡحِسنِ�َ ل
 با منان یخدا هک : بعد از آن یعنی »دینکفساد ن آن از اصالحبعد  نیو در زم«

 صالح را به نیام، زمکو اح نیقوان نییو تب تبک ردنک و نازل ‡ امبرانیپ فرستادن
 شتنکد؛ با ینکفساد ن رد، درآنک را آبادان آن یافرکا ی مؤمن هک آورد و بعد از آن
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. و  انھارشان ساختن مسدودو  درختانشان و قطع منازلشان ساختن رانیو و مردم
 ردنک و لغو یو یدر معاص سبحان، افتادن یخدا فر بهک:  نیفساد در زم ازجمله

 نیازا میب» دید بخوانیو ام میو او را با ب« آنھاست شدن بعد از برقرار یو عیو شرا نیقوان
قراردھد.  اجابت را مورد تانیدعااینکه  د بهیند و امکن را اجابت تانیدعاأل  یخدا هک

 د بهیو ام یتعال یبار بار عذاب تکفال از فرجام میب«د: یگو یم ر آنیر در تفسیثک ابن
 نیا »است یکنزد ارانکویکن خدا به رحمت نهیھرآ«». یو و فرخنده خجسته ثواب

بخشد.  یم ینشاط و شاداب جھت نیآنھا در ا و به بیر ترغیخ یسو را به ر، بندگانیتعب
 بیغ به مانیرا با ا سبحان یخدا یگانگی وجود و به مانیا هکاند  یسانک:  ارانکویکن

 و مراقبت زند و ترسیپرھ یم یو و از محرمات را بجاآورده أ خدا ضیرده، فراکجا یک
 گردانند. یم یکرا نشان  اعمال رو نیاز ا دارند، ھم را در دل أ للها

ِيٱَوُهَو ﴿  ۢ  لّرَِ�ٰحَ ٱ ِسُل يُرۡ  �َّ ٰٓ  رَۡ�َتِهِۦۖ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ ٓ  َح�َّ قَلَّۡت  إَِذا
َ
 ُسۡقَ�ٰهُ  ثَِقاٗ�  َسَحاٗ�ا أ

ّيِٖت  ِ�ََ�ٖ  نَزۡ�َا مَّ
َ
ۡ ٱ بِهِ  فَأ خۡ  َمآءَ ل

َ
ِ  بِهِۦ رَۡجَنافَأ

ۡ ٱ رِجُ َكَ�ٰلَِك ُ�ۡ  �ََّمَ�ِٰت� ٱِمن ُ�ّ  مۡ لََعلَّ�ُ  َمۡوَ�ٰ ل
ُرونَ   .]٥٧[األعراف:  ﴾٥٧تََذكَّ

 بر أ خداوند هک است یشمار یبھای  نعمت از ینعمت رکذ ه، متضمنیآ نیا
 حق تیالوھ و ثبوت تیوحدان لیاز دال یلیدل هک حال نیع نموده، در یارزان بندگانش

 باران هک »خود رحمت شیشاپیپ رسان بادھا را مژده هک آن و اوست«:  ز ھستین یتعال
 »را بردارند گرانبار یابرھا هک گاه تا آن«بارانند  رسان : بادھا مژده یعنی »فرستد یم« است

نند، ک گرانبارند، حمل خود آب با محموله هکرا  ییبادھا ابرھا چون هک گاه : تا آن یعنی
ر و یبا نی: سرزم یعنی »یا مرده نیزم یسو به«: ابر را  یعنی »را آن«:  ھنگام نیدرا

ر و یبا نیسرزم آن به »میآور یفرود م آب«ابر گرانبار  ». پس، از آن میران یم« یاھیگ یب
 و سبزه وهیم گونه ھمه آب : با آن یعنی »میبرآور یا وهیھر م از آن گاه آن« مرده

ز یرا ن : مردگان یعنی »میآور یم رونیب را مردگان سان نیبد« میآور یو برم میانیرو یم
را یز میآور یم رونیروز محشر از قبرھا ب ھا، در یھا و رستن وهیم آوردن رونیھمانند ب

 نیو با ا بیعج صورت نیا ھا به وهیم آوردن رونیب یتعال حق قدرت شگاهیدر پ یوقت
 آوردن رونیرا از ب زالیقادر ال ، آنیزیچ گر چهیبود، د نکم، ممیو عظ دهیچیپ هیعمل

خداوند  میعظ قدرت و به »دیریپند گ هکباشد «گرداند؟  یم ناتوان شانیاز قبرھا مردگان
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شما  دوباره ختنیمجدد و برانگ ساختن او بر زندهاینکه  و یو عیبد و صنع متعال
 . ستین یفرق چیفوق، ھ آوردن رونیدو ب انیرا مید زیببر یتواناست، پ

ّيُِب ٱ َ�ُ ۡ�َ ٱوَ ﴿  ِيٱوَ  َرّ�ِهِۦۖ  نِ �ِإِذۡ  َ�َباتُُهۥ ُرجُ َ�ۡ  لطَّ  َكَ�ٰلَِك  نَِ�ٗد�ۚ  إِ�َّ  ُرجُ َخُبَث َ� َ�ۡ  �َّ
ُِف   .]٥٨[األعراف:  ﴾٥٨�َۡشُكُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  َ�ٰتِ �ٱ نَُ�ّ

 کوخا نینجا مراد از بلد: زمیدر ا »دیآ یبرم پروردگارش اذن به اھشی، گکو شھر پا«
 یبرا یضرور طیشرا ساختن پروردگار و فراھم اذن به اھشی، گکپا ک: خا یعنی.  است

 ینیزم و آن«د یآ یم رونیخود ب لکش نیاملترکو  نین، تمامتریوتریکن ؛ به آن دنییرو
 یاھید، جز گیپل ک: خا یعنی »دیآ یبرنم دهیفا یو ب کجز اند اھشیاست، گ کناپا هک
دلھاست،  یبرا یلیتمث نیا ز.یر و ناچیخ یب یعنید: کآورد. ن ینم رونیز بید و ناچیپل
 هید تشبیپل نیزم ز را بهیپندگر فاسق و قلب زهکیپا نیزم را به ر مؤمنیپندپذ قلب هک
و  یتعال از حق »نندک یم یرگزارکش هک یمردم یخود را برا اتیگونه، آ نیا« است ردهک

 ».مینک یم انیب گون گونه«کنند  می اعتراف یوھای  نعمت به

ّيُِب ٱ َ�ُ ۡ�َ ٱوَ ﴿ر:یدر تفس ب عباس ابن  أل یخدا هک است یمثل نیا«د: یگو یم ﴾...لطَّ
 چنان است زهکیپا زین و عملش است زهکیپا د: مؤمنیفرما یرا میز است زده مؤمن یبرا

ِيٱوَ ﴿دارد، و:  زهکیپا وهیم زهکیپا نیزم هک  افر زدهک یبرا هک است یمثل ﴾...َخُبَث  �َّ
افر خود ک د پسیآ یبرنم تکبر از آن هک است یزار شوره نیرا او ھمانند زمیز است شده

 ».باشد ید میز پلین یو و عمل د استیپل
 فیشر ثیدر حد ص خدا رسول هک است شده تیروا س یاشعر یموس یاز اب

ھمانند  ؛ است ختهیبرانگ و علم تیاز ھدا مرا بر آن یتعال حق هک آنچه مثل«فرمودند: 
 ز استیحاصلخ و کن، پایزم از آن یبخش د پسیفرود آ ینیبر زم هک ار استیبس یباران

 است سخت و کخش آن از یاند و بخشیرو یم فراوان و سبزه رد و علفیپذ یرا م آب هک
از  هکرساند  یم نفع را از آبش مردم أ دارد و خداوند یم را بر بستر خود نگه آب هک

 ند. اما بخشینما یم و زرع شتک آن و باکنند  می رابیخود را س واناتیو ح دهینوش آن
 دارد و نه یم را بر بستر خود نگه یآب نه هک ھموار است یابانین، بیزم از آن یگرید
گاھأل  یخدا نیدر دکه  کسی مثل است نیا اند. پسیرو یرا م یاھیگ  نموده سبک یآ

رو،  نیاز ا است دهیبخش نفع یو خته، بهیبرانگ مرا بر آنأل  یخدا هک ن، آنچهیو بنابرا
 مثل است نیا . ھمچنان است داده میتعل گرانید را به آن و ھم افتهیدر را خود آن ھم
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 اما در دهیرس آنان ام، به شده ختهیبرانگ آن ابالغ یبرا هک یالھ و علم تیھدا هک یسانک
 ».اند رفتهیرا نپذ و آن ردهکبلند ن یسر آن برابر

رَۡسۡلَنا لََقدۡ ﴿
َ
ْ �ۡ ٱ مِ َ�َقاَل َ�َٰقوۡ  قَۡوِمهِۦ إَِ�ٰ  نُوًحا أ َ ٱ بُُدوا ۥٓ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ ٓ  َ�ۡ�ُهُ  إِّ�ِ

َخاُف 
َ
 .]٥٩[األعراف:  ﴾٥٩َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ

 انیب به نونکرد، اک انیب را در آغاز سوره ÷  آدم داستان خداوند متعال
 نیرا او اولیزکند  می آغاز ÷  و ابتدا از نوح پرداخته ‡ گرید یایانب یداستانھا
 یسو را به نوح نهیھرآ«:  است ÷  بشر بعد از آدم یسو به أ خداوند فرستاده

 پنجاه او را در سنأل  یو خدا ستیز یم عراق نیدر سرزم ÷  نوح »میفرستاد قومش
ـ علیھما السالم  و نوح آدم انیم«د: یگو یر میثک د. ابنیگردان مبعوث رسالت به یسالگ

دار یپا دیو توح اسالم نییبر آ ھمه قرن، مردم ده نیا در طول هکبود،  فاصله قرن دهـ 
 ) بار در قرآن۴۳( نوح، نام». دار شدیپد و انحراف کشر هکبود  بودند و در عصر نوح

اعراف، ھود، مؤمنون، شعرا،  یھا در سوره لیتفص ز بهین یو و داستان ر شدهکذ میرک
 خلق اند: تمام گفته گرانیو د یترمذ بود. ینجار یو و شغل است آمده قمر و نوح

 ÷  از نوح قبل ÷  سیادر هک برآنند یھستند. بعض ÷  نوح از نسل نونکا ھم
شما را بجز او  هکد یخدا را بپرست« فقط »من قوم یا« ÷  نوح »گفت«.  است ستهیز یم

 ÷  سان، نوح نیرد. بدیشما قرار گ معبود هکباشد  نیتا سزاوار ا »ستین ییخدا چیھ
 خواست و از قومش برافراشت یتعال حق پرستش د ویتوح یرا بر مبنا شیخو دعوت پرچم
 بر آن یبعد از وھای  نسل و ÷  آدم هک ینییآ ھمان بازگردند،د یتوح نییآ یسو تا به
را  سبحان ی: اگر خدا یعنی »مکمنایب بزرگ یروز عقوبت بر شما از من نهیھرآ«اند  بوده

را  یبتان ÷  نوح . قوم مکمنایب روز طوفان ا عذابیامت، یروز ق د، بر شما از عذابینپرست
 ر آنھا پرداختهکذ به» نوح« در سوره متعالخداوند  هکبودند  دهیبرگز پرستش یبرا

 و نسر بود. عوقیغوث، یآنھا: ود، سواع، ھای  نام و است
 انیم : در هکبود  گونه نیا آدم فرزندان انیدر م یپرست بت نیاول د آمدنیپد یماجرا

بر سر  شان قوم آنھا مردند، ردند و چونک یم یزندگ یار و صالحکویکن آنھا اشخاص
 دند تا احوالیشکر یتصو مساجد به آنھا را در آن و تمثال ردهکبنا  یمساجد شانیگورھا

 زمان گردانند و چون شانیا وهیبند شیو خود را پا اد آوردهی به شهیآنھا را ھم یکن
رھا یتصو نیا بر مثال یینمادھا ھا و مجسمه رفته گذشت، رفته منوال نیبر ا یدراز
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ود،  یھا نام به یجه، بتانیردند و در نتک یگذار نام صالح گروه آن نام و آنھا را به ساخته
 دند.یبودند، تراش ازصالحان ھمه هکو نسر  عوقیغوث، یسواع، 

ۡ ٱقَاَل ﴿ ٮَٰك ِ� َضَ�ٰلٖ  ِمهِۦٓ ِمن قَوۡ  َمَ�ُ ل بِ�ٖ  إِنَّا لََ�َ  .]٦٠[األعراف:  ﴾٦٠مُّ
 یگمراھ تو را در ما گمان یب«اند  قوم یو رؤسا : اشرافمأل »گفتند نوح از قوم مأل«

 . گانهیخداوند  پرستش یسو به در دعوتت »مینیب یم یارکآش

 .]٦١[األعراف:  ﴾٦١َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  َوَ�ِٰكّ�ِ  َضَ�ٰلَةٞ  ِ�  لَۡيَس  مِ قَاَل َ�َٰقوۡ ﴿ 

از  یامبریپ من هکبل ستین یا یگمراھ گونه چیھ در من ! من قوم یا« ÷  نوح »گفت«

را  لتیر و فضیتا خ است شما فرستاده یسو مرا به هک »ھستم انیپروردگار عالم یسو
 ÷  نوح هکبود  سان نی. بد نمک را از شما دفع لتیو شر و رذ داده شما سوق یسو به

 نمود. خود اثبات یرا برا و رسالت یرا از خود نف تضالل

بَلُِّغُ�مۡ ﴿
ُ
نَصحُ  َرّ�ِ  رَِ�َٰ�ِٰت  �

َ
ۡعلَمُ  لَُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ مِنَ  َوأ  .]٦٢[األعراف:  ﴾٦٢لَُمونَ َما َ� َ�عۡ  �َّ

 ابالغ یامھا را برایپ آن یتعال حق هک »رسانم یرا م پروردگارم یھا امیشما پ به«
 خود را تی: ن یعنی »نمک یم یخواھیکشما ن یو برا« است ردهک یوح من شما به به

 و فقط صالح ام دهیگردان فساد خالص یھا شما، از شائبه یبرا یرخواھیدر خ
 از »دیدان یشما نم هک دانم یرا م ییزھایخداوند چ و از جانب« میجو یامورشما را م

از  مرا یتعال را حقیز بر دشمنانش یو خشم و شدت میعظ مثال، قدرت یب اوصاف
گاه نیا  گرداند. یم امور آ

وََعِجبۡ ﴿
َ
ن ُتمۡ أ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ذِۡكرٞ  َجآَءُ�مۡ  أ ٰ  رَّ ْ  ِ�ُنِذَرُ�مۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ  َوِ�َتَُّقوا

 .]٦٣[األعراف:  ﴾٦٣تُرَۡ�ُونَ  َولََعلَُّ�مۡ 
د یردک د و تعجبیدیار ورزکا: انید، یردک بیذکا: تید، ید پنداشتیا بعیآ »او عجبتم«

از  یمرد بر پروردگارتان از جانب« یا و موعظه ی: وح یعنی »یرکشما ذ به هک از آن«
 د واو از جنسیشناس یاو را م هک خودتان انیاز م یمرد : بر زبان یعنی ؟»آمد خودتان

ھمانند  یبشر هکد بلیتا از او برم ستیـ ن و جن فرشتگان ـ مثال از جنس یگرید
 او را از اوان هک از خود شماست یاو مرد د، ھمچنانیریگ یم او انس به هک شماست

 و نه است بوده گمراه نه هکد یدان یمد و یشناس یم یو امانتدار ییراستگو به ینوجوان
د و باشد ینک یزگاریوتا شما پرھ«فر ک از عاقبت »دھد میتا شما را ب« است دروغگو و آمده
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مورد « تانیزگاریپرھ سبب و به رساند یشما م به دادن میب نیا هک یدیفوا سبب به »هک

 ».دیریقرار گ« سبحان یخدا یو رضا »رحمت

�َيۡ ﴿
َ
بُوهُ فَأ ِينَ َوٱ َ�ٰهُ فََكذَّ غۡ  ُفۡلكِ لۡ ٱِ�  ۥَمَعهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱ َرۡ�َناَوأ َّ� � ْ بُوا ٓۚ َكذَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ٰتَِنا  َ�نُوا

 .]٦٤[األعراف:  ﴾٦٤َعِم�َ  قَۡوًما
 و آورده مانی: ا یعنی »بودند یبا و هکرا  یسانکاو و  ردند پسک بیذکاما او را ت«

 متعال خداوند هک است یا یشتک ھمان نیا »یشتکدر  میداد نجات«بودند  یو ھمراه
خطر  از آنبه وسیله  ھمراھش دستور داد تا او و مؤمنان آن ساختن را به ÷  نوح

ناروا  وهیش نیو بر ا »پنداشتند ما را دروغ اتیآ هکرا  یسانکو «ابند ی نجات طوفان
را یز« ارشانیدار ود در ھمان »میردک غرق«بازنگشتند  توبه یسو به دهیاستمرار ورز

سود  آنان به یا موعظه نه هک یا گونه بودند، به وردلک:  یعنی »نا بودندیناب یگروھ آنان
 ) سوره۳۵ـ  ۴۸ اتیدر (آ داستان نیا لیارگر بود. تفصک در آنان یپند د و نهیرسان یم
 . است آمده» ھود«

َخاُهمۡ  َ�دٍ  �َ�ٰ ﴿
َ
ْ �ۡ ٱ َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ُهوٗد�ۚ  أ َ ٱ بُُدوا ۥٓۚ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ فََ�  َ�ۡ�ُهُ

َ
أ

 .]٦٥[األعراف:  ﴾٦٥َ�تَُّقونَ 
 آنھا لهیقب یاز اعضا یکی:  یعنی »میھود را فرستاد عاد برادرشان قوم یسو و به«

 . ستین یبرادر نسب یمعن نجا بهیدر ا» برادر«را یرا ز» ھود« نام به
تر از  یمیقد و ظاھرا نیزم یموجود در رو یامتھا نیتر یمیاز قد عرب یعاد، قوم لهیقب

نمود.  یم مناسب ÷  نوح بعد از داستان ر داستانشانکاند لذا ذ بوده ÷  میابراھ قوم
و  عمان انیم گزاریـ ر احقاف نکسا هک است عاد اول نجا، قومیعاد در ا مراد از قوم

 هکد آمد یپد یگریعاد د لهیآنان، قب یاند و بعد از نابود ـ بوده منی نیدر سرزم حضرموت
و سبا ـ  قحطان نیسرزم در حدود هکبل در احقاف ـ اما نه منی نانکز سایآنھا ن

ر یر عاد بجز قرآن، در ساکذ هک است ینامند. گفتن یم را عاد دوم آنان هکاند  ستهیز یم
جز او  یشما معبود یبرا هکد یخدا رابپرست ! من قوم ی: ا گفت«.  است امدهین یآسمان تبک

و  عبادت یسو را به آنان ÷ ھود هکبود  نیچن ؟»دینک ینم یزگاریا پرھیآ پس ستین
 انجامد. یم یزگاریو پرھ یتقو به تیدرنھا هک یرد، دعوتک دعوت ید الھیتوح

ۡ ٱقَاَل ﴿ ِينَ ٱ َمَ�ُ ل ْ ِمن قَوۡ  �َّ ٮَٰك ِ� َسَفاَهةٖ  ِمهِۦٓ َ�َفُروا  ِمنَ  َ�َُظنَُّك  �نَّا إِنَّا لََ�َ
 .]٦٦[األعراف:  ﴾٦٦َ�ِٰذ�ِ�َ لۡ ٱ
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 ما تو را در سفاھت نهیافر بودند از قومش، گفتند: ھرآک هک یو بزرگان اشراف«
ناروا  آنھا به هکبود  گونه نی. بد است و حماقت یخرد ک: سب سفاھت »مینیب یم

و «گفتند: اینکه  تر حیردند و وقک متھم یخرد مکو  یمغز کسب قدر را بهیامبر عالیپ آن
 . رسالت یدر ادعا »میپندار یم انیما تو را از دروغگو نهیھرآ

بَّلُِغُ�ۡم رَِ�َٰ�ِٰت  ٦٧َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  َوَ�ِٰكّ�ِ  َسَفاَهةٞ  ِ�  لَۡيَس  مِ قَاَل َ�َٰقوۡ ﴿
ُ
�

مِ�ٌ 
َ
نَا۠ لَُ�ۡم نَاِصٌح أ

َ
 .]٦٨-٦٧[األعراف:  ﴾٦٨َرّ�ِ َو�

 از بارگاه یا فرستاده من هکبل ستین یسفاھت در من ! من قوم ی: ا گفت«
 یرخواھیشما خ یو برا رسانم یشما م را به پروردگارم یامھایھستم، پ انیپروردگارعالم

:  یعنی.  است انتیخ ضد هکو صداقت،  یدار امانت به شده خته: شنا نیام »نمیام
 . ام ردهکوارد ن یرییتغ گونه چیھ یالھ یامھایدر پ مطمئنا من

وََعِجبۡ ﴿ 
َ
ن ُتمۡ أ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ذِۡكرٞ  َجآَءُ�مۡ  أ ٰ  رَّ ْ ذۡ َوٱ ِ�ُنِذَرُ�مۚۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ  إِذۡ  ُكُرٓوا

ۖ بَۜصۡ  لۡقِ �َۡ ٱ ِ�  َوَزاَدُ�مۡ  نُوحٖ  قَۡومِ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ُخلََفآءَ  َجَعلَُ�مۡ  ْ ذۡ فَٱ َطٗة ِ ٱ ءَ َءاَ�ٓ  ُكُرٓوا َّ� 
 .]٦٩[األعراف:  ﴾٦٩ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ 

 تا آمده تانیبرا پروردگارتان از جانب یپند از خودتان یبر مرد هکد یردک ا تعجبیآ«
 آنان نانیجانش نوح از قوم خداوند شما را پس هکرا  ید زمانینکاد یدھد؟ و  میشما را ب

 یادآوریخود  قوم را به شیاز نعمتھا ینعمت أ خداوند فرمان به ÷ ھود »قرار داد
ا ی،÷  نوح قوم تکبعد از ھال نیزم نانکسا عنوان آنھا به ؛ قراردادن نعمت نیرد، اک

:  پرداخت یگرید ر نعمتکذ به گاه بود. آن نیزم یرو پادشاھان عنوان آنھا به قراردادن
تنومند و بلند ـ  یشما قدوقامت نش، بهی: در آفر یعنی »شما افزود و در خلقت، بر قوت«

 ی: بلند هک است نمود. نقل تیداشتند ـ عنا یاز نظر بدن گرانید هک آنچهبر  افزون
خدا را ھای  نعمت پس« گز بود شصت قدشان وتاهکصد گز و از  بلندقدشان شخص قامت

در  و افزودن نیدر زم ساختنتان نیجانش آنھا، نعمت از جمله هکبر خود  »دیاد آوری به
 هکباشد « است داشته یشما ارزان به هک است ییر نعمتھایو سا تانیرومندیو ن خلقت

 ر و سپاسکش هکو ھر است ر آنکش بخش زهیانگ نعمت، یادآوریرا یز »دیرستگار شو
 گردد. یرستگار م کش یرا بجا آورد، ب یتعال حق

ْ قَالُوٓ ﴿  ِجۡئتََنا ا
َ
َ ٱ ِ�َۡعُبدَ  أ تَِنا َءابَآُؤنَا بُدُ َونََذَر َما َ�َن َ�عۡ  َدهُۥوَحۡ  �َّ

ۡ
ٓ  بَِما فَأ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا

ِٰد�ِ�َ ٱ ِمنَ   .]٧٠[األعراف:  ﴾٧٠ل�َّ
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 وهیش نیا هک آن حال »میرا بپرست للهتا تنھا ا یا ما آمده یسو ا بهیگفتند: آ«
ـ  وهیش نیا را برخالف را ما پدرانمانیز و ناپسند است در نزد ما ناشناخته یپرست گانهی
 هکرا  آنچه« ایآ »و«رو گفتند:  نی. از ھم میا افتهیـ  یخوان یم آن یسو تو ما را به هک

 ! ؟ نه مینگرد شیخو پدران و رسم راه گر دنبالیو د »مینکدند، رھا یپرست یم پدرانمان
 ما وعده را به ، آنچهیھست انیاگر از راستگو پس« ستین از ما ساخته یزیچ نیچن

بر بودند، با کمتمتمرد و  سبحان یبرابر خدادر  هک آنھا از بس »اوریما ب ی، برایدھ یم
 دند.یطلب شتاب داد، به یم ھشدارشان بدان ÷ ھود هکرا  یعذاب سخن نیا

�ُِّ�مۡ  ّمِن َعلَۡيُ�م َوَ�عَ  قَاَل قَدۡ ﴿ تَُ�ِٰدلُونَِ�  وََغَضٌبۖ  رِۡجٞس  رَّ
َ
ۡسَمآءٖ  ِ�ٓ  �

َ
 أ

 ٓ تُُموَها يۡ نتُمۡ  َسمَّ
َ
ا َوَءابَآؤُُ�م أ َل  مَّ ُ ٱ نَزَّ ْ نتَِظُروٓ فَٱ َ�ٰٖن� بَِها مِن ُسلۡ  �َّ إِّ�ِ َمَعُ�م ّمَِن  ا

ۡ ٱ  .]٧١[األعراف:  ﴾٧١ُمنتَِظرِ�نَ ل
: حقا  یعنی »شد ثابت و خشم عقوبت پروردگارتان بر شما از جانب هک یراست : به گفت«

 بر شما و خشم عذاب نیا ناخواه د و خواهیگشت یالھ و عذاب سزاوار خشم هک
 رفت، ھمانند امر واقع یم آن انتظار وقوع هکرا  یعذاب ÷ . ھود است یفرودآمدن

 واقع ا برآنانحتم عذاب نیا هک آنان ھشدار به نیا منظور دادن رد، بهک یمعرف
 »دینک یم چند مجادله یینامھا در باب ا با منیآ« است سخت : عذاب گردد. رجس یم
 یمعرف یمسم یبھای  نام را مجرد بتان ÷ د؟ ھودیپرست یم هک یبتانھای  نام : یعنی
 نام اطالق یحت هکبل ستین یقتیحق چیھ یآنھا دارا اتیفقط مسم را نهیرد زک
وجود  چیاند و ھ ان، معدومیخدا نیا ییگو پس است هیپا یب برآنھا در اصل» انیخدا«

 شما وپدرانتان هک«؛  آنھاستھای  نام موجود است، فقط هک ندارند و آنچه یخارج

 را به باطلتان از نزد خود معبودان : شما و پدرانتان یعنی »دیا ردهک ینامگذار
 حجت چیو خداوند ھ«ندارند  یقتیحق چینھا ھیامر، ا واقع د و دریا دهینامھا نامنیا

د. یآور حجت باطلتان ورسم راه نیا بر صحت آن به هک »است ردهکن نازل بر آن یوبرھان
با  ھم من هکد یمنتظر باش پس«رد و فرمود: کد یھشدار تھد نیتر سخت را به آنان سپس

 ھم را منید زیا ردهک را درخواست آن هکد یباش ی: منتظر عذاب یعنی »شما از منتظرانم
 . است یشما آمدن قطعا بر عذاب نیو ا ھستم عذاب نیا نزول با شما از منتظران

�َيۡ ﴿
َ
ِينَ َوٱ َ�ٰهُ فَأ ِينَ ٱ َدابِرَ  َوَ�َطۡعَنا ّمِنَّا ةٖ بِرَۡ�َ  ۥَمَعهُ  �َّ َّ� � ْ بُوا ۖ َكذَّ ْ  َوَما َ�ٰتَِنا  َ�نُوا
 .]٧٢[األعراف:  ﴾٧٢ُمۡؤِمنِ�َ 
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از  یرحمت به«بودند  آورده مانیا دعوتش : به یعنی »با او بودند هکرا  یسانکاو و  پس«

 را دروغما  اتیآ هکرا  یسانکو « افرانکبر  فرودآمده از عذاب »میداد نجات شیخو جانب
 هکنماند  یباق ھم از آنان تن یک یحت هک یطور به »میردک نک شهیشمردند، ر

 انیم هکرا  یشکسر قوم نیا شهی: ر یعنی »نبودند و از مؤمنان«گردد  شان نیجانش
 ردنک نک شهیر نیا پس میدیبودند، بر ردهک جمع حق به مانیا و عدم اتیآ به بیذکت

 خود بود. مناسب یدر جا
 شکسر رد، تندبادک نازل ÷ ھود بر قوم سبحان یخدا هک ی؛ عذاب میشو یادآور می

 بزرگ یھا صخره هک یرد، تندبادک رانیو کرا پا ار و اشجارشانید هکبود  یار سردیبس
 نیبر زم ندهکجا بر د و آنھا را ازیوبک یم شانیھا رد و بر چھرهک یم را با خود حمل

 یتندبادبه وسیله  د: (اما عاد؛یفرما یم» الحاقه« در سوره یتعال حق هک چنان وفتک یم
 بر آنان یاپیروز پ و ھشت شب را ھفت خدا آن هکشدند  کھال شکو سر توفنده

 انیم ینخلھا آنھا تنه یی، گویدید یم فروافتاده مدت را در آن قوم آن پس گماشت
 ».۶ـ  ۸ اتیآ«ھستند)  یتھ

َخاُهمۡ ﴿
َ
ۚ  �َ�ٰ َ�ُموَد أ ْ �ۡ ٱ َ�َٰقوۡمِ  قَاَل  َ�ٰلِٗحا َ ٱ ُبُدوا ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ  قَدۡ  َ�ۡ�ُهُ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ّمِن بَّيَِنةٞ  َجآَءتُۡ�م ِ ٱنَاقَُة  َ�ِٰذهِۦ رَّ ۖ  لَُ�مۡ  �َّ ُ�ۡل  فََذُروَها َءايَٗة
ۡ
�ِض  ِ�ٓ  تَأ

َ
ِۖ ٱ أ َوَ�  �َّ

وَها �ِسُ    ءٖ وٓ َ�َمسُّ
ۡ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  ُخَذُ�مۡ َ�َيأ

َ
 .]٧٣عراف: [األ ﴾٧٣أ

 هیاول از اعراب یا لهیثمود: قب »را صالح ثمود، برادرشان قوم یسو به« میفرستاد »و«
 یکنزد حجاز و شام انیدر م منوره نهیمد در شمال واقع »حجر« در منطقه هکبودند 

آنھا شدند  نیار وسرزمید عاد وارث ثمود بعد از قوم لهیداشتند. قب ونتکس یالقر یواد
اند  بوده هیاول از اعراب ھمه لیقبا نیا کند. می حیتصر سوره نی) از ھم۷۴( هیآ هک چنان

 ص خدا رسول هککند  می تیروا ب عمر اند. ابن ستهیز یم ÷  میاز ابراھ قبل هک
 ار و منازلیبودند ـ از برابر د روان کمقصد تبو به هک یـ ھنگام یھجر نھم در سال

فرود آوردند،  کر را در تبوکلش ص خدا رسول چون«د: یگو یم ثمود گذشتند، او قوم
 ردند، آبک یم هیخود را از آنھا تھ یدنیآشام ثمود آب لهیقب هک یآب یازچاھھا مردم

 ص خدا رسول ردند تا غذا بپزند،ک گھا را نصبید ر ساختهیخم آب دند و از آنیشک
نند، ک شتران علوفه رھا رایو خم ختهیر رونیگھا را بید یغذا هکدادند  فرمان آنان به
 از آن ÷  شتر صالح هکدند یرس یچاھ دند تا بهیوچانک محل را از آن شانیا گاه آن
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را از  شان اصحاب ص حضرت آن نیھمچن». فرود آمدند محل در آن د پسینوش یم
ردند و ک یم یبودند، نھ گرفتار شده یالھ عذاب به هک یقوم منازل ورود به

د، برسد یرس آنان به هک آنچه شما مانند به هک ترسم یم قت، منیدر حق«فرمودند:  یم
 یامروز باق تا به ÷  صالح آثار مدائن هکادآور شد ید یبا». دیوارد نشو منازلشان لذا به
 شود. یم شناخته» الناقه فتح« نام و به است
 »ستیجز او ن یشما معبود ید، برایخدا را بپرست ! من قوم یا« ÷  صالح »گفت«
را  خلق یتعال یبار هک یفراخواند، عبادت سبحان یخدا عبادت بهرا  قومش ÷  صالح

سزاوار  نهگای یخدا یجز برا عبادت هکفھماند  آنان است، او به دهیآفر خاطر آن به
 ! یشود. آر گرفته پرستش به هکرا ندارد  تیصالح نیا یمعبود چیھ یو جز و ستین

 بوده ‡ امبرانیپ ھمه دعوت و عصاره ، خالصهکشر ید و نفیتوح یسو به دعوت
 نیا ام، بیفرستاد یامبریپ ید: (و ھمانا درھر امتیفرما یم خداوند متعال هک چنان است

 ÷  صالح». ۳۶/  نحل«د) ینک اجتناب د و از طاغوتیرا بپرست گانهی ی: خدا هک امیپ
 »است آمده یا نهیب پروردگارتان از جانب شما یقت، برایدر حق«افزود:  قومش به خطاب

 از سنگ یشتر ماده آوردن رونیبود از: ب عبارت هکار، کو آش روشن معجزه یعنی:  نهیب
د تا در یرا بگذار آن پس شماست یبرا یا معجزه هک شترخداست ماده نیا«و خارا  سخت

بچرد و  أ خدا نیدر زم هکد ید و آزاد بگذارینک را رھا : آن یعنی »خدا بخورد نیزم
 یو نیزم هک ھم نیو زم است أ شتر؛ شتر خدا نیا رایبخورد ز از آن خواست ھرچه

را شتر  آن ÷  د. صالحیست، بازنداریشما ن کو مل مال هک از آنچه او را باشد پس یم
 دهیآفر یپدر و مادر داشتن بدون أ خداوند ینیوکشتر با امر ت را آنیز دینام أ خدا
 با گزند و آزار متعرض وجه چیھ : به یعنی »دینرسان یبیآس« گونه چیھ »او و به« بود شده

 ».ردیگ یفروم کدردنا یشما را عذاب گاه آن هک«د ینشو او

خارا،  یسنگ از صخرهشان  برای خود از او خواستند تا ÷  صالح قوم هک است نقل
آنھا  از ÷  صالح نند پسیبب نیالع یرأ را به آن خروج هکآورد  رونیب یشتر ماده

خواھند  مانیاو ا ا بهند، قطعک را اجابت شان خواستهاگر  هک مانھا گرفتیعھدھا و پ
 صخره رد و آنکدعا  ÷  ھا را سپردند، صالح مانیعھدھا و پ نیآنھا ا آورد و چون

، تنومند و کپا یشتر بودند ـ ماده خواسته هک گونه در آمد و ـ ھمان جنبش به سنگ
 انیاز برابر چھارپا چون هکبود  بتیو پرھ یو قو بزرگ آمد و چنان رونیب از آن بیع یب
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 مانیا روانشیو پ قوم آن سیرئ ھنگام، نیدند. در ایرم یاز او م گذشت، ھمه یگر مید
 شتر آب ماده روز آن یک هکرد کمقرر  نیچنأل  یخدا فرمان به ÷  آوردند. صالح

 او آب هکروز  نند و در آنک استفاده چاه آن از آب گر آنانیرا بنوشد و روز د چاھشان
او را  چون هکرآور بود یش را چنانیدند زینوش یم یر وید، آنھا از شینوش یم را چاه

از  ھمه شد و قوم یپر م ر آنیخواستند، از ش یم هک یدند، ھر مقدار از ظروفیدوش یم
 شدند. یم رابیر و سیس رشیش

ْ ذۡ ٱوَ ﴿  ُ�مۡ  َ�دٖ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ُخلََفآءَ  َجَعلَُ�مۡ  إِذۡ  ُكُرٓوا
َ
 ٱ ِ�  َوَ�وَّأ

َ
َ�تَِّخُذوَن مِن  �ِض ۡ�

ۖ ُ�ُيوتٗ  َباَل �ِۡ ٱ َوَ�ۡنِحُتونَ  �ُسُهولَِها قُُصورٗ  ْ ذۡ فَٱ ا ِ ٱ ءَ َءاَ�ٓ  ُكُرٓوا ْ َوَ� َ�عۡ  �َّ  ٱِ�  َثۡوا
َ
 �ِض ۡ�

 .]٧٤[األعراف:  ﴾٧٤ِسِدينَ ُمفۡ 
:  یعنی »دیگردان آنان نانیعاد جانش از قوم شما را پس هکرا  ید ھنگامیاد آوری و به«
د یگردان فرمانروا ا شما را در آنید. یعاد گردان قوم نیجانش نیشما را در زم یتعال حق

 هک« یطور به د،یمستقر گردان : شما را در آن یعنی »داد مناسب یجا نیشما در زم و به«
 آن یھاک: ازخا یعنی »دیساخت یخود قصرھا م یبرا آن ھموار و نرم یھا از بخش

ھا و  اخکو با آن،  گر ساختهید یساختمان از مصالح آنو آجر و مانند  ن، خشتیسرزم
 در آن انسان هک یاز: منزل است ، عبارت»مباءه«د. (بوأ): از مصدر یردک یقصرھا بنا م

از  یریگ ثمود، با بھره قوم »دیدیتراش یم ییھا خود خانه یھا برا وهکو از «شود  یم نکسا
ھا  وهک و در دل دهیوھھا را تراشکشان، یھا لیکھ بودن و تنومند یبدن رو و صالبتین

 یھا صخره درون : انتخاب یقول ساختند. به یم یونکمس یھا ھا و خانه خود مغاره یبرا
ھا  ساختمان هکبود  لیدل نیا آنھا، به یاز سو ونتکس یبرا مکمستح یوھھاکو  سخت

 یا یطوالن عمر شد ـ از بس یم رانیو عمرشان آمدن انیپا از به گر، قبلید یھا و سقف
 قبل در داستان عبارت نیر ایر نظیتفس» دیاد آوری خدا را بهھای  نعمت پس« داشتند
 خدا و رسولش، فتنه یبا نافرمان : در آن یعنی »دیفساد بر ندار سر به نیو در زم« گذشت

 د.ینکوفساد برپا ن

ۡ ٱقَاَل ﴿ ِينَ ٱ َمَ�ُ ل ْ سۡ ٱ �َّ وا ِيَن  ِمهِۦِمن قَوۡ  َتۡكَ�ُ ْ سۡ ٱلِ�َّ َ�ۡعلَُمونَ  ِمۡنُهمۡ  َءاَمنَ  لَِمنۡ  ُتۡضعُِفوا
َ
� 

نَّ 
َ
ۡرَسلٞ  َ�ٰلِٗحا أ ّ�ِهۦِۚ  ّمِن مُّ ْ قَالُوٓ  رَّ ٓ  إِنَّا ا رِۡسَل  بَِما

ُ
 .]٧٥[األعراف:  ﴾٧٥ِمُنونَ ُمؤۡ  بِهِۦ أ

 وتحت »بودند آورده مانیا هک یمستضعفان دند، بهیورز یبار مکاست هکاو  قوم سران«
 پرورگارش یاز سو صالح هکد یدان یا میگفتند: آ«داشتند  قرار آنان و استضعاف ستم
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:  یعنی »مانیا اھل«استھزا و تمسخر گفتند.  را از باب سخن نیا ؟» است شده فرستاده
 »میاست، مؤمن افتهی رسالت بدان یو آنچه د ما بهیترد یگفتند: ب« ÷  صالح روانیپ
 مؤمن و رسالتش او به هکبل مییادعا دانا نیاو در ا یو راست صدق فقط به : ما نه یعنی

 . میھست امرش عیو مط گذشته، تابع و از آن بوده

ِينَ ٱقَاَل ﴿ ْ سۡ ٱ �َّ ٓوا ِ  َتۡكَ�ُ ِيٓ ٱإِنَّا ب .]٧٦[األعراف:  ﴾٧٦َ�ٰفُِرونَ  ۦَءاَمنُتم بِهِ  �َّ

 »دیا آورده مانیا شما بدان آنچه دند، گفتند: ما بهیورز یبار مکاست هک یسانک«...
ار و کآش معجزه هکگفتند  یرا درحال سخن نیا »میافرک« ÷  صالح رسالت : به یعنی

 باد. افرانکبر  أ خداوند لعنت بود ـ پس آنان انیدرم یتعال دار حقیپا حجت

﴿ ْ ْ وََ�َتوۡ  �َّاقَةَ ٱَ�َعَقُروا ۡمرِ  َ�نۡ  ا
َ
ْ  َرّ�ِِهمۡ  أ ٓ  تَِنائۡ ٱ َ�َٰ�ٰلِحُ  َوقَالُوا  ِمنَ  ُكنَت  إِن بَِما تَعُِدنَا

ۡ ٱ  .]٧٧[األعراف:  ﴾٧٧ُمۡرَسلِ�َ ل
ردند. و با ک را ذبح ا آنیدند، یرا بر آن یھا ی: پ یعنی »ردندک یشتر را پ ماده آن پس«

او را  از آنان تن یک هکنداشتند بل تکما شریشتر مستق ماده شتنکآنھا در ھمه هک آن
 به عمل نیلذا ا گرفت انجام آنان یھمگ ار با رضا و موافقتک نیا هکاز آنجا  یول شتک

 فرمان : از قبول یعنی »دندیچیسرپ پروردگار خود و از فرمان«شد  داده نسبت آنان ھمه
بار و عناد کاست یو نید به نھادن ازگردن شتر و ھمچنان در مورد ماده یتعال یبار

از  »یدھ ید میما وع را به ، آنچهیھست امبرانیاگر از پ ! صالح یو گفتند: ا«دند یورز
 گفتند. ) و استخفاف یطلب (مبارزه یتحد یرا از رو سخن نیا »اوریما ب یبرا« عذاب

َخَذ�ۡ ﴿ 
َ
ۡص  َفةُ لرَّجۡ ٱ ُهمُ فَأ

َ
ْ فَأ  .]٧٨[األعراف:  ﴾٧٨َ�ٰثِِم�َ  َدارِهِمۡ  ِ�  َبُحوا

 اند: رجفه، گفته ی. برخ سخت زلزله یعنی:  رجفه »فرو گرفت را رجفه آنان پس«
در  و«ند کرا از جا برھایشان  دل سخت، انکت یکبا  هکبود  نیو سھمگ سخت یادیفر

زانوھا و  : بر نیجاثم »از پا در آمدند« شیخو نی: در شھر و سرزم یعنی »شیخو یسرا
 هک یا ھمانند پرنده دند،یگرد تکحر یو ب جان یو ب دهیچسب نیزم به شیخو یھا چھره
در  آنان یشتر از سو ماده ردنک یپ : هک است شده تید. روایدرافتد و از پا درآ یبر رو

و  ÷  ـ جز صالح ھمه پس بود در روز شنبه بر آنان عذاب و نزول روز چھارشنبه
 شدند. کـ ھال مانیا از اھل روانشیپ

ٰ َ�نۡ ﴿  بۡلَۡغُتُ�مۡ  لََقدۡ  َ�َٰقۡومِ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�َتَو�َّ
َ
 �َّ  َوَ�ِٰ�ن لَُ�مۡ  َونََصۡحُت  َرّ�ِ  رَِسالَةَ  �

ِٰصِح�َ ٱ ُ�ِبُّونَ   .]٧٩[األعراف:  ﴾٧٩ل�َّ
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 وسیمأ آنان یاز سو حق دعوت از اجابت هک گاه آن »برتافت یرو از آنان صالح پس«
 رفت شان نیبود، ازسرزم شده گردانیرو و از آنان ردهک پشت آنان به هک یشد و درحال

 هک یراست به ! من قوم یا«:  آنان به شیخو حال قتیحق انی، در ب÷  صالح »و گفت«
 حتگرانیشما نص یول ردمک یر خواھیشما خ یو برا شما رساندم را به پروردگارم امیپ من

ردم، کشما فروگذار ن به حق رسالت در ابالغ یشوشک چیاز ھ من »دیدار ینم را دوست
 گشت بر شما الزم یالھ عذاب پس دیسر برتافت د و از آنیرفتیرا نپذ دعوت نیاما شما ا

 د. ھمچنانیآ ید، بر شما فرود میدیطلب یم شتاب و به ردهک بیذکت هکرا  آنچه کنیو ا
 هک بر آنچه حسرت یـ از رو بعد از مرگشان را سخن نیا ÷  صالح هک است محتمل

 باشد. گفته آنان به دادند ـ خطاب از دست از عذاب یو سالمت مانیاز ا

  لَِقۡوِمهِۦٓ  قَاَل  َولُوًطا إِذۡ ﴿
ۡ
تَ�

َ
َحدٖ  َما َسَبَقُ�م بَِها مِنۡ  َ�ِٰحَشةَ لۡ ٱ تُونَ �

َ
 ﴾٨٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

 .]٨٠[األعراف: 

 فرزند آزر، برادزاده فرزند ھاران ÷ . لوط رسالت به »لوط را« میفرستاد »و«
 المقدس تیب نیسرزم به عراق نیاز سرزم ÷  میابراھ شیبا عمو هکبود  ÷  میابراھ

 یکینزد در» سدوم« نام به یشھر یاھال یسو بهاو را أل  یخدا رد، سپسک ھجرت
را  فاحشه ا آنی: آ خود گفت قوم به هک یھنگام« ختیبرانگ رسالت المقدس، به تیب

لواط  فعل هک را ستیناشا و سخت ار زشتیبس خصلت : آن یعنی »دیشو یم بکمرت
 قبل یاحد:  یعنی ؟» است نگرفته یشیبر شما پ در آن انیاز جھان سک چیھ هک«باشد  یم

 از یامت چیھ انیدر م از آنان قبل لواط، را فعلی؟ ز است دهینگرد بکرا مرت از شما آن
 نبود. عیشاھا  امت

تُونَ  إِنَُّ�مۡ ﴿
ۡ
ٓ ٱ ُدونِ  ّمِن وَةٗ َشهۡ  لرَِّجاَل ٱ َ�َ� � لّنَِسا نتُمۡ  بَۡل  ءِ

َ
ۡ�ِفُونَ  قَوۡمٞ  أ  .]٨١[األعراف:  ﴾٨١مُّ

 : شما، یعنی »دیزیآم یدر م با مردان زنانبه جای  شھوت، یھمانا شما از رو«
 زشیآم یبرا فطرت حسب و به است دهیآفر تانیبرا خداوند متعال هکرا  یھمسران

و  شھوت برآوردن گاهیجا هکرا دارند و فقط آنانند  مقاربت تیو صالح بوده آماده
 فعل د،یآور یرو م لواط با مردان فعل و به باشند، فروگذاشته یم ییجو لذت موضع

 چیھ یران و جز شھوت نداشته سالم و فطرت سازگار با عقل یھدف هک یستیناشا
 یانیچھارپا زشت، ھمانند عمل نیا ابکشما در ارت د پسیندار از آن یگریمنظور د

 یشما قوم هکبل«جھند  یگر فرومیبر ھمد یران شھوت زهیانگ صرفا به هکد یھست
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 استأ  خداوند و خشم لعنت شما مستوجب فعل نیا هک »دیارک و تجاوز مسرف
ندارد  یسازگار چیھ میمستق و فطرت میسل عقل با هک یانحراف است یفعل نیرا ایز

ار از حد کلواط شدن و خارج فطرت، اسراف یاز مقتضا آن بودن خارج و علت
 باشد. یم یبشر اعتدال
 مجازات و است یافکلواط  فعل در انجام دوتن ی: گواھ هک است برآن فهیابوحن امام

 دنبال سنگ با پرتاب سپس شده افگنده نییپا به مرتفع یانکاز م هک است نیار اکلواط
جمھور فقھا  حد. اما نه ر استیجزا تعز نیشد و ا نیلوط چن با قوم هک گردد چنان

ر و حد یتعز نه است لواط، حد : مجازات هک) برآنند  حنبل و احمدبن ی، شافعک(مال
 ار محصنکلواط شخص خواه آنھاست، تا مرگ و مفعول (سنگسار) فاعل لواط، رجم

حد لواط مانند حد  / یگر از شافعید تیروا یک. در  ر محصنیغ دار) باشد، خواه (زن
 زده رآن، صد شالقیشود، در غ یم رجم بود، ار محصنکن، اگر لواطیبنابرا زنا است

 شود، به یم دهینام» یلواط صغر« هکز ی(دبر) ن پشت از راه با زنان شود. مقاربت یم
 . است علما حرام اجماع

ٓ  ِمهِۦٓ َوَما َ�َن َجَواَب قَوۡ ﴿ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۡخرُِجوُهم قَالُٓوا

َ
نَاٞس  إِ�َُّهمۡ  قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ  ّمِن أ

ُ
� 

ُرونَ   .]٨٢[األعراف:  ﴾٨٢َ�َتَطهَّ

 ÷ لوط یاز سو عمل نیا ردنک ومکار و محکدربرابر ان »او قوم جواب یول«
 »دینک رونیب از شھرتان«را  روانشی: لوط و پ یعنی »را گفتند: آنان هکنبود  نیجز ا«

در  افتادن از هک »ھستند طلب منزه یمردم آنان نهیھرآ«استھزا افزودند:  یو از رو
 ونتکس د با ما در شھر ماین، نبایطلبند بنابرا یم کیو پا جسته یلواط تبر عمل

 ÷ لوط حتینص به یارتباط چیآلودشان، ھ استھزا پاسخ نیباشند. ا داشته
 یو و از فرمان ردهک قیرا تصد یو نبوت هکبود  نیا مناسب پاسخ هکبل نداشت
 زشت پاسخ نیا آنان یدادند ول یمساعد م پاسخ یو خواسته ردند و بهک یم اطاعت

دادند،  لیتحو یو بود، به برخاسته شان واژگونه ید و فطرتھایپل یھا از نفس هکرا 
ارند، کزیپرھ و کپا هک یسانکد ید: بایگو یم هک یمنطق ! واژگونه منطق نیعجبا از ا
 ؛ منطق منطق نیا بمانند؟! یباق در آن انکو ناپا دانیروند تا پل رونیاز شھر ب

 مینک یم ز مشاھدهیدر عصر حاضر ن هک چنان است یانکو م در ھر زمان تیجاھل
 رند.ب یسر م د بهیتبع اران، در طرد وکزیو پرھ انکپا اغلب هک
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�َيۡ ﴿
َ
ۥٓ  َ�ٰهُ فَأ ۡهلَُه

َ
تَُهۥمۡ ٱإِ�َّ  َوأ

َ
 .]٨٣[األعراف:  ﴾٨٣َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَۡت  َر�

بر  ما عذاب هک یشب در صبحگاه هک گاه آن »میداد او رانجات خانه او و اھل پس«
مگر « ١ میآورد رونیشھر ب را از آن اش فرود آمد، لوط و خانواده» سدوم«شھر  مردم

 مانیا ÷ لوط را او بهیرد زکاستثنا  را از اھلش ÷ لوط زن یتعال حق »را زنش
 در عذاب »بود ماندگان یاز باق« ÷ لوط زن جھت نیھم به »هک«بود  اوردهین

 باشد. نابودشدگان ز در زمرهیاو ن هکبود  نیا یتعال حق مکو ح یخداوند

مۡ ﴿ 
َ
َطٗر�ۖ  َعلَۡيِهم َطۡرنَاَوأ ۡ ٱ َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ فَٱ مَّ  .]٨٤[األعراف:  ﴾٨٤ُمۡجرِمِ�َ ل

بارش،  نیا هکبودند،  یعاد بدان هک یبارش راز آنیغ »میدیباران یبارش و بر سر آنان«

ۡمَطۡرنَا﴿:  هیدر آ هک بود چنان بر آنان شده سنگ پخته گل ھمانا بارش
َ
 ِحَجاَرةٗ  َعلَۡيَها َوأ

يلٖ  ّمِن  افرانک:  یعنی »مجرمان ارکآخر  هکبنگر  پس«.  است آمده .]٨٢[ھود:  ﴾ِسّجِ
 .!»بود چگونه«

َخاُهمۡ  َ�نَ �َ�ٰ َمدۡ ﴿
َ
ۚ  أ ْ �ۡ ٱ َ�َٰقوۡمِ  قَاَل  ُشَعۡيٗبا َ ٱ بُُدوا ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ  َ�ۡ�ُهُ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ّمِن بَيِّنَةٞ  ْ  رَّ ۡوفُوا
َ
ۡ ٱوَ  َكۡيَل لۡ ٱ فَأ ْ َوَ� َ�بۡ  ِمَ�انَ ل شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا

َ
ْ  َوَ�  يَآَءُهمۡ أ  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا

 ٱ
َ
ۚ  َ�ۡعدَ  �ِض ۡ� ۡؤمِنِ�َ  ُكنتُم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  إِۡصَ�ِٰحَها  .]٨٥[األعراف:  ﴾٨٥مُّ

 نوح، یسوره، بعد از داستانھا نیدر ا ‡ ایانب یاز داستانھا داستان نیپنجم نیا
 :  است ‡ و لوط ھود، صالح

ن، یمد مردم یسو : به یعنی »میرا فرستاد بیشع ن، برادرشانیمد قوم یسو و به«
 قومش امبریـ پ ÷  بی. شع میبود فرستاد ÷  بیشع هکرا  از خودشان یامبریپ

اعراف، ھود، شعراء  یھا ـ در سوره میرک در قرآن یو از و است عرب یایـ از انب نیمد
 ÷  یموس از حضرت قبل ،یامبریپ به یو و بعثت است اد شدهیبار  ازدهیـ  بوتکو عن

 یرا با حجت شیخو او دعوت هک آن سبب نامند، به یم ‡ ایانب بیبود. علما او را خط
در  واقع» معان« یک، نزد»نیمد« شھر هک میشو یادآور میرد. ک ابالغ قومش رسا به
بر  و ھم نیمد لهیقببر  ھم نیمد دارد و حجاز قرار بر سر راه اردن شرق جنوب

جز  یدمعبو چیشما ھ ید، برایخدا رابپرست ! من قوم ی: ا گفت«شود  یم اطالق شھرشان

از  یکیاو ھستند و او  قوم آنان هک قومش به تهکن نیا یادآوریبا  ÷  بیشع »ستیاو ن
                                                 

 است ) آمده ۷۷ــ  ۸۳ اتیھود ( آ در سوره داستان نیا لیتفص -١
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باشد، آنھا را  یم در آن صالحشان هک است یزیدار چ طبعا دوست پس خود آنھاست
 هک یپرست گانهیو  یشناس گانهی آنھا را به رد سپسک دعوت أ خداوند پرستش یسو به

 پرستش هکپندار را  نیداد و ا قرار دارد، فرمان ‡ امبرانیپ ھمه دعوت در رأس
قت، یدر حق«خواند  و نابود شده را باطل رد و ھمهکباشد، رد  حق از بتانشان یزیچ

 یول »است آمده«ار کآش یا : معجزه یعنی »روشن یبرھان پرورگارتان شما از جانب یبرا
ھر  هک است بر آن لیخود دل نیا بود پس چه ÷  بیشع معجزه هک ردهکن انیب قرآن

 امیپ نیا ! ینشود. آر شود و چه انیب یو معجزه است، چه داشته یا معجزه یامبریپ
 یرو ز، بهین یعمل آن، اما او از جنبه یاعتقاد از جنبه قومش بود به ÷  بیشع

 »دینھ و ترازو را تمام مانهیپ پس«:  و گفت گذاشت انگشت شان یعمل انحراف نیتر عمده
ر یغ د و بهیندھ مکناقص،  یاریا عی مانهیپ گرفتن ارک ا فروشنده، با بهیدار یخر : به یعنی

 گرانیاز د یخور حق مورد معامله، به یایدر اش و افزودن استنکگر ید یھا وهیاز ش آن
 یدادند ول یم و ترازو انجام مانهیخود را با پ معامالت ÷  بیشع قوم ! ید. آرینپرداز

را  آنان یایاش مردم و به«استند ک یم حق صاحب و از حق ننھاده و ترازو را تمام مانهیپ

 ردنک مکبا ا یاال، ک ساختن وبیا با معی وآن از: نقص است : عبارت بخس »دیندھ ناقص
 یمعنا نھا شاملیا رد و ھمهیگ یم انجام یرنگبازین و یارکبی، فریتردست ا بهیاز آن، 
در  هک یزیاز ھر چ ÷  بیشع اند: قوم گفته ی. بعض نارواست به مردم اموال خوردن
 نیا ناظر بر یالھ یگرفتند و نھ یم کیگمر و حقوق شد، عوارض یم وارد شانیبازارھا

 )۵۶( هیعبارت، در آ نیار یر نظیتفس »دینکفساد ن آن از اصالح پس نیودر زم« است یمعن
 را. سخنم »دیدار اگر باور« ا و آخرتیدر دن» بھتر است تانیبرا«رھنمودھا  »نیا« گذشت

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ونَ  تُوِعُدونَ  ِصَ�ٰطٖ  بُِ�ّلِ  ُعُدوا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوتَُصدُّ  بِهِۦ َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ
ۚ  ُغوَ�َهاَوَ�بۡ  ْ ذۡ َوٱ ِعوَٗجا ُ�ۡمۖ  قَلِيٗ�  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُكُرٓوا َ ْ َوٱ فََك�َّ  َ�ٰقِبَةُ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا

ۡ ٱ  .]٨٦[األعراف:  ﴾٨٦ُمۡفِسِدينَ ل
 است . نقل و آزارتان نجهکرا از ش مردم »دیبترسان هکد ینیننش یو بر سر ھر راھ«

 نشستند و یشد، م یم یمنتھ یو خانه به هک ییھا بر سر راه ÷  بیشع : قوم هک
 داده میب شیخو و عقاب را داشتند، از عذاب ینزد و به رفتنقصد  هکرا  یسانک

 آورده مانیاو ا به هکرا  یسک«تا  »و«د یلذا نزد او نرو ذابک است یگفتند: او شخص یوم

 دنیرس از مردم ، بازداشتنأ  للها از راه مراد از بازداشتن »دیبازدار للها است، از راه
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و  نید بر سر راه از نشستن آنان ینھ اند: مراد؛ گفته ی. بعض است ÷  بیشع به
ھا  بر سرراه یقیحق نشستن را دارند، نه آن به قصد رفتن هک است یسانک بازداشتن

 أ خدا راه ی: برا یعنی »دیینجو یجکراه،  آن یو برا« ستیلفظ، مراد ن قتیحق پس
و «د ینکن یمعرف وصف نیا به مردم یرا برا د و آنیینجو یو ناھنجار ی، ناھمواریجک

از  »دیار گردانیرا بس شما پس«از نظر تعداد  »دیبود کشما اند هکد یادآوری را به یھنگام
شما  یتعال د، اما حقیبود ریاند: شما فق گفته آن یدر معن ی. بعض توالد و تناسل قیطر

 نوح قوم ؛ چون گذشته یامتھا از »ارانکار فسادک فرجام هکد یو بنگر«د یرا توانگر گردان
أل  یخدا هکبود  نیمگر جز ا ؟» است بوده چگونه« ‡ و لوط صالحو ھود و 

 د؟!یمحو گردان یھست عرصه را از رد و آثار وجودشانک شانکھال

 ﴿ ٓ ْ  ّمِنُ�مۡ  �َِفةٞ �ن َ�َن َطا ِيٓ بِٱ َءاَمُنوا رۡ  �َّ
ُ
ٓ  بِهِۦ ِسۡلُت أ ْ  لَّمۡ  �َِفةٞ َوَطا ْ ۡص فَٱ يُۡؤِمُنوا وا ُ�ِ  ٰ َح�َّ

ُ ٱ ُ�مَ َ�ۡ  ۚ بَيۡ  �َّ  .]٨٧[األعراف:  ﴾٨٧َ�ِٰكِم�َ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوُهوَ  َنَنا
 گرید یو گروھ آورده مانیا ام شده فرستاده بدان من آنچه از شما به یو اگر گروھ«

 هک ند،ک مکما ح انیتا خداوند در م«د یشک: انتظار ب یعنی »دینکصبر  اوردند پسین مانیا

 میو ب است یمبتن و عدل او، بر حق یداورو  مکرا حیز »است نندگانک مکح نیاو بھتر
دو گروه،  انیدرم أ خداوند مکح ! یند. آرک ستم شیخو مکاو در ح هکرود  ینم آن

 سازد. یوز مریپ را بر مبطالن محقان هک نیا یعنی:  است دو خصم انیم ردنک مکمانند ح
أل  یخدا هک اند تا آن دهیفار مأمور گردکصبر بر آزار  به ه، مؤمنانیآ نیدر ا

 گرداند. روزشانیپ

ۡ ٱ قَاَل ﴿  ِينَ ٱ َمَ�ُ ل ْ سۡ ٱ �َّ وا ِينَ َوٱ َ�ُٰشَعۡيُب  رَِجنََّك َ�ُخۡ  ِمهِۦِمن قَوۡ  تَۡكَ�ُ ْ َمَعَك  �َّ َءاَمُنوا
ٓ ِمن قَرۡ  وۡ  �َتَِنا

َ
ۚ  ِ�  َ�َُعوُدنَّ  أ َولَوۡ  قَاَل  ِملَّتَِنا

َ
 .]٨٨[األعراف:  ﴾٨٨رِهِ�َ َ�ٰ  ُكنَّا أ

بر و کمست ش،کسر و بزرگان : اشراف یعنی »بودند دهیبار ورزکاست هک قومش سران«
اند، از شھر  آورده مانیبا تو ا هکرا  یسانکتو و  گمان یا بی ! بیشع یگفتند: ا« افرشانک

 فقط به برکمست سران گونه، آن نیبد »دیما برگرد شکی ا بهیم، ینک یم رونیب خودمان
، غرور، یسرک، سبیشکسر یاز رو هکبل ردهکتفا نکا حق ار دعوتکو ان مانیا کتر

 را به و مؤمنان شیامبر خویحد فراتر گذاشتند وپ نیو تجاوز، پا را از ا یناسپاس
 و ھمراھانش ÷  بیشع از نظر آنھا، یعنیردند. کد یز تھدیاز شھر ن ردنک رونیب

 شکی به ا بازگشتیو  از شھر شدن رونیا بیرو ندارند:  شیشتر در پیب ر دو راهیناگز



  تفسیر انوار القرآن  ۷۵۶

 ا ما را بهی: آ یعنی ؟»نخواھد اگر دلمان یحت« ÷  بیشع »گفت« آنان یفرک باطل
؟  میباش داشته و نفرت راھتک آن به د، ھرچند ما از بازگشتیگردان یباز م شیخو شکی

 از آن شدن رونیب ھرچند ما خواھان د،ینک یم رونمانیا از شھر بی: آ است نیا یا معنی
د ینک مجبورمان یزیچ به ستیشما روا ن ید و برایندار یحق نی؟ قطعا شما چن مینباش

 یاریرد و از خود اختیر فشار و اجبار قرار گیز هک یسکرا یخواھد ز یرا نم آن دلمان هک
، یگرید نییآ به بازگشتش د و نهیآ یم حساب به موافقت موافقتش باشد، نه نداشته

 شود. یم یتلق یقیحق بازگشت

ۡ�َنا�ۡ ٱقَِد ﴿ ِ ٱَ�َ  َ�َ ُ ٱ َ�َّٮَٰنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  ِملَّتُِ�م ِ�  ُعۡدنَا َكِذبًا إِنۡ  �َّ ۚ ِمنۡ  �َّ  يَُ�ونُ  َوَما َها
 ٓ ن َ�َا

َ
ٓ  �َُّعودَ  أ ٓ  �ِيَها ن إِ�َّ

َ
ُ ٱ �ََشآءَ  أ َّ�  ۚ ۚ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َر�َُّنا وَِسعَ  َر�َُّنا ِ ٱ َ�َ  ِعۡلًما َّ�  ۡ ۚ تََو�َّ  َر�َّنَا َنا

نَت َخۡ�ُ  قِّ �َۡ بِٱ قَۡوِمَنا َوَ�ۡ�َ  َنَنابَيۡ  َتحۡ �ۡ ٱ
َ
 .]٨٩[األعراف:  ﴾٨٩َ�ٰتِِح�َ لۡ ٱ َوأ

 کشر هک »شما نید د، بهیبخش نجات خدا ما را از آن هک قت، اگر بعد از آنیدر حق«
است،  سبحان یخدا به بستن ، دروغکرا شریز »میا بسته خدا دروغ م، بهیبرگرد« است
دگار یاست، آفر أ للها ھمانا هک گانهی یدگار، مدبر و معبودیجز آفر ائناتک هکرو  ازآن

 بسته او دروغ به گمان یشود، ب لیقا یکشر سبحان یخدا بهھرکس  ندارد پس یگرید
 خدا ما را از آن هک : (بعد از آن جمله . است شده یو تیو ربوب تیالوھ نقص یو مدع
 فر، بزرگتر از جرمک به مؤمن بازگشت جرم هک است یمعن نید اید) مفیبخش نجات

بعد  هک یسکرا یز است افر بودهک در اصل و نشده روشن یو یبرا حق هک است یسک
 هک فرورفته یسانکفر کتر از  سخت یو الحاد بزرگتر یفرکشود، در  یمرتد م مانیاز ا

 ھم و نه ستین ما درست ی: ھرگز برا یعنی »نسزد و ھرگز ما را«اند  افر بودهک در اصل
 هک از احوال، بعد از آن یحال چیھ به »میبازگرد آن به هک« مند است و قاعده یاصول

: مگر  یعنی »ما بخواھد ، پروردگارللها هک مگر آن«د یبخش نجات ما را از آن أ خداوند
را امور یز میگرد یفر برمک ما به هکباشد  رفته نیچن أ خداوند تیدر مش هک آن
بر  دانش یپرورگار ما از رو« است او وابسته تیمش شر ـ بهر و یاز خ ـ اعم ھمه ائناتک

 هکداند  یاو م دارد پس احاطه موجودات ھمه به یو : علم یعنی »دارد احاطه یزیھر چ
 فقط بر او »میا ردهک لکبر خدا تو«دھد  یم یرو بندگانش بر احوال ییھا یدگرگون چه

فر و ک ما و انیبدارد، م قدم دار و ثابتیپا مانیما را بر ا هک نیدر ا میا ردهکو اعتماد  هکیت
خود  عذاب گرداند و ما را از را بر ما تمام شیخو ند، نعمتکجاد یا و حائل مانع آن اھل
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ن، ک صلهیف یراست ما به قوم انیما و م انیم پروردگارا!«دارد  نگه شیخو عصمت در پناه

و  مکح یو راست حق ما به قوم انیما و م انی: م یعنی »ینندگانک صلهیف نیتو بھتر هک
 آمدن خواستار فرود شانیا یی. گو باطل اھل بر حق اھل روز ساختنین، با پک یداور

 شدند. افرانکبر  عذاب

ۡ ٱَوقَاَل ﴿ ِينَ ٱ َمَ�ُ ل َبعۡ ٱلَ�ِِن  ِمهِۦَ�َفُرواْ مِن قَوۡ  �َّ ونَ  إِٗذا إِنَُّ�مۡ  ًباُشَعيۡ  ُتمۡ �َّ  ﴾٩٠لََّ�ِٰ�ُ
 .]٩٠[األعراف: 

 »دینک یرویپ بیخود گفتند: اگر از شع ارانی افر بودند، بهک هک از قومش یاشراف و آن«
 »دیارکانیقطعا ز صورت نیدر ا«د یرا فروگذار خودتان نید و دییدر آ یو نید : اگر به یعنی

 مانهیپ دادن تمام سبب به ردنک انیا مراد: زی.  است شان تک؛ ھال شدن ارکانیاز ز مرادشان
 ردند.ک یم معامله با مردم آن اساس بر هک است یا یفروش مک کو تر و وزن

َخَذ�ۡ ﴿
َ
ۡص  َفةُ لرَّجۡ ٱ ُهمُ فَأ

َ
ْ فَأ  .]٩١[األعراف:  ﴾٩١َ�ٰثِِم�َ  َدارِهِمۡ  ِ�  َبُحوا

مرگبار  اند: رجفه، بانگ گفته یبعض »را فرو گرفت آنان« : زلزله یعنی »رجفه پس«
از پا  امالکو  »ردندک صبح درافتادهزانو  به ش، مردهیخو یدر سرا پس«بود  عذاب

 . گذشت ÷  صالح عبارت، در داستان نیر ایر نظیدرآمدند. تفس

ِينَ ٱ﴿ ْ ُشَعيۡ  �َّ بُوا ن ٗباَكذَّ
َ
ْ  لَّمۡ  َكأ ۚ  َ�ۡغَنۡوا ِينَ ٱ �ِيَها ْ ُشَعيۡ  �َّ بُوا ْ  ٗباَكذَّ  ُهمُ  َ�نُوا

 .]٩٢[األعراف:  ﴾٩٢َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ
 نکسا نیسرزم خود ھرگز در آن ییبودند، گو ردهک بیذکرا ت بیشع هک یسانک«

 عذاب، چنان ار بعد از نزولید شدند و آن نک شهیر چنان قوم : آن یعنی »اند نبوده
ند: یگو یم . اعراب است نداشته ونتکس قبال در آن یسک ییگو هکشد  یو خال خراب

ب، خود یشع نندگانک بیذکت«نند یگز اقامت یانکدر م هک گاه آن» انكمـالبا تيغن«

 گونه : آن یعنی باختند. کپا را ھمه شیخو کملیخود و ما هک »بودند ارانکانیز ھمان
 به مؤمنان بیان، نصیز پندارشان، آن سکرا بر عیردند زک یبر ادعا مکمست اشراف هکنبود 

 . وستیپ وموافقانشان خود آنان به در فرجام انیز آن هکد بلینگرد ÷  بیشع

ٰ َ�نۡ ﴿  بۡلَۡغُتُ�مۡ  لََقدۡ  َ�َٰقۡومِ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�َتَو�َّ
َ
 فََكۡيَف  لَُ�ۡمۖ  َونََصۡحُت  َرّ�ِ  رَِ�َٰ�ِٰت  �

ٰ  َءاَ�ٰ   .]٩٣[األعراف:  ﴾٩٣َ�ٰفِرِ�نَ  قَۡو�ٖ  َ�َ

 مشاھده را بر آنان عذاب نزول چون ÷  بی: شع یعنی »برتافت یرو پس، از آنان«
شما  را به پروردگارم یامھایپ هک یراست به ! من قوم ی: ا و گفت« برتافت یرو رد، از آنانک
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سبحان،  یخدا به »افرک بر قوم گر چگونهیردم، دک یرخواھیشما خ یو برا رساندم
 غیدر ھرگز بر آنان ! نه ؟» بخورم اندوه« حق دعوت فر و متمرد از اجابتکبر  فشارنده یپا

 . خورم ینم و اندوه

 ﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  نَِّ�ٍّ  ّمِن قَۡرَ�ةٖ  ِ�  أ ٓ  إِ�َّ َخۡذنَا

َ
ۡهلََها أ

َ
َسآءِ ۡ�َ بِٱ أ

ۡ
ٓ ٱوَ  أ ا َّ  لََعلَُّهمۡ  ءِ ل�َّ

َُّعونَ   .]٩٤[األعراف:  ﴾٩٤يَ�َّ
شھر و  آن مردم بعد از آن هک »میرا نفرستاد« امبرانیاز پ »یامبری، پیشھر چیو در ھ«

و «و فقر  ی: سخت یعنی »بأساء را به آن مردم هک مگر آن«باشند  ردهک بیذکرا ت او منطقه
 به هک نیا ی: برا یعنی »ندیدرآ یزار به هکتا باشد  میردکگرفتار « و مرض : رنج یعنی» ضراء

 را فروگذارند.‡  امبرانیپ بیذکت بار وکجه، استیند و در نتیدر آ یسارکو خا یزار

﴿ َ�ۡ ّيِئَةِ ٱ َمَ�نَ  اُ�مَّ بَدَّ ْ قَدۡ  َسَنةَ �َۡ ٱ لسَّ قَالُوا ْ وَّ ٰ َ�َفوا ٓ ٱ َءابَآَءنَا َمسَّ  َح�َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءُ ل�َّ ا َّ  ءُ ل�َّ
َخذۡ 

َ
 .]٩٥[األعراف:  ﴾٩٥�َۡشُعُرونَ  َ�  وَُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  َ�ُٰهمفَأ

و  یبد، تنگدست احوال به شھرھا و مناطق آن مردم ردنکبعد از گرفتار »سپس«
بار، کاست غرور و راتکو س غفلت خوابآنھا از  دارشدنیو ب گرفتن عبرت و عدم مرض
 دهیھا رسان محنت از بالھا و آنان به هک یا »یبد یجا به«و  ساخته را دگرگون وضع

و  یمنی، ا یر، فراوانیخ در بر اثر آن هکقصد امتحان،  به »میرا قرار داد یکین«؛  میبود
و « شیخو نتکو م و درمال تیدر جمع »شدند انبوه هک تا آن«قرار گرفتند  شیگشا

 به هک ا آنچه: قطع یعنی »است دهیرس یم و راحت رنج گونه نیھم ما را ھم گفتند: پدران
 است یرخداد د، ھمانیرس و نعمت شی، گشا یا از فراوانو بعد یماریقر و ب، ف ما از رنج

 . است گذشته ز ھمانند آنین انمانکایو ن از ما بر پدران قبل هک
 یبر سخت مشتمل یھا ی: رخدادھا و دگرگون هکبود  نیا سخن نیاز ا مرادشان

 ندگانیآ و انینیشیدر پ هک است زمانه روزگار و عادت و راحت، گردش و رنج یوآسان
 ھم تحوالت نیبوده، ا یو زندگ باشد و تا زمان یو م بوده یو سار یجار سانیک ھمه
 عنوان ما و به ورفتار در برابر اعمال و مجازات مؤاخذه از باب نیقطعا ا پس است بوده

 . ستیما ن ابتال و امتحان
 یخدا دادھا از جانبیرو نیا هکردند کن قیآنھا تصد هکبود  ینگرش نحوه نیبا چن
 حال . البته است بوده شان و ستم در برابر ظلم آنھا و مجازاتشان یابتال با ھدف سبحان

و  و بر رنج ردهکر کش و نعمت یدر راحت هک است یمؤمنان حال برخالف ذبانکم نیا
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:  است آمده و مسلم یبخار تیروا به فیشر ثیدر حد هک چنانکنند  می صبر یناخوش
 مکح آن هک نیند، مگر اک یرا براو اجرا نم یمکح چیھأل  ی؛ خدا ار مؤمنکشگفتا بر «

ر یخ به نیو اکند  می شهیبرسد؛ صبر پ یا یوسخت او رنج را اگر بهیز ر استیخ شیبرا
». ر اوستیخ به ھم نیگزارد و ا یر مکبرسد؛ ش یا یراحت و یخوشاو  و اگر به اوست
تا  و بالست رنج یمبتال وستهیپ مؤمن: « است آمده یگرید فیشر ثیدر حد نیھمچن

 هکخر است،  مثل منافق، ھمچون د، اما مثلیآ رونیو صفا ب کپا از گناھانش هک آن
 ».است ردهکرھا  خاطر چه به و ردهک بسته خاطر چه جا و بهکاو را در  صاحبش داند ینم

را گفتند،  سخن نیا هک آن دنبال : به یعنی »میفروگرفت را بناگاه آنان سپس«
:  است آمده فیشر ثی. در حد میردک گرفتار عذاب یر و مھلتیتأخ چیھ یرا ب آنان بناگاه

 مؤمن یبرا ی، رحمتیناگھان مرگ :»افركلل أسف وأخذه ؤمنـمـلل مهـرح ةالفجأ موت«
 هک یدرحال« میفروگرفت را بناگاه آنان ! یآر». افر استک یبرا یبار تأسف فروگرفتنو 

 نحوه نیرانداشتند. ا آن و اصال انتظار وقوع یناگھان فروگرفتن نیاز ا »خبر بودند یب
 حق است، چه شان برعذاب افزودن ی، خود برایتعال یبار از جانب شان وگرفتنفر

را گرفتار  آنان یدرحال هکبودند بل یو سخت در رنج هک نگرفتفرو  یرا درحال آنان یتعال
قرار داشتند تا  و رفاه شیو گشا یراحت و در نعمت هک ساخت شیخو عذاب سرپنجه

 تر گرداند. کتر و ھولنا سخت را شان ؛ عذاب گرفتارساختن گونه نیا

نَّ  َولَوۡ ﴿ 
َ
ۡهَل  أ

َ
ْ وَ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ أ َقوۡ ٱَءاَمُنوا َّ� ْ ٓ ٱ ّمِنَ  بَرََ�ٰٖت  َعلَۡيِهم َنالََفَتحۡ  ا َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 �ِض ۡ�

َخذۡ 
َ
بُواْ فَأ ْ  بَِما َ�ُٰهمَوَ�ِٰ�ن َكذَّ  .]٩٦[األعراف:  ﴾٩٦يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

 مانیا« میفرستاد شانیسو را به شیخو امبرانیپ هک »شھرھا آن و اگر اھل«
 فر و اصرار برکبر  یاز پافشار »بودند ردهک یزگاریو پرھ«:  امبرانیپ آن به »بودند آورده

و  از آسمان یاتکبر قطعا بر آنان«گشتند  یم بکمرت هک ییھا یدیھا و پل یزشت
 سریو م را فراھم نیو زم آسمان اتکو بر راتیخ آنان ی: برا یعنی »میگشود یم نیزم
:  ر آسمانیشود. مراد از خ یم گشوده ردنکبا باز بسته یدرھا هک چنان میساخت یم

 هک است بر آن لیدل هیآ نی. ا است آن اتکر بریھا و سا ی: رستن نیر زمیو مراد از خ باران
 است دسترس در أ للها عتیشر به یبندیو پا یو تقو مانی، با ایاقتصاد سالم رفاه

 مانیا رو، نه نیاز ا ما را، امبرانیو پ اتیآ »ردندک بیذکت«شھرھا  آن یاھال »نیکول«
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فر کو  از گناه »ردندک یم آنچه« سبب »را به آنان پس«ردند ک شهیپ یتقو آوردند و نه
 و بال. عذاب به »میفروگرفت«

هۡ ﴿ 
َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ ُل أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُسَنا �ِيَُهمأ

ۡ
 .]٩٧[األعراف:  ﴾٩٧نَآ�ُِمونَ  َوُهمۡ  بََ�ٰٗتا بَأ

ـ  شبانگاه ما عذاب هک نیاند از ا شده منیا«آنھا  افرانک:  یعنی »شھرھا ا اھلیآ«
عاد و  چون ییشھرھا نانکمراد؛ سا ؟»برسد آنان اند ـ به فرو رفته خواب به هک یدرحال

و  هکشھر م ،»یقر«گر: مراد از ید یقول . به رفت رشانکقبال ذ هکاند  نیثمود و مد
 ردند.ک یم بیذکرا ت ص خدا رسول هکرو  است، از آن آن ماحول

هۡ ﴿ 
َ
ِمَن أ

َ
َو أ

َ
  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ ُل أ

ۡ
ن يَأ

َ
 �ِ أ

ۡ
 .]٩٨[األعراف:  ﴾٩٨يَۡلَعُبونَ  َوُهمۡ  ُضٗ�  ُسَنايَُهم بَأ

 هک گاه آن »در رسد آنان مروز بهیما ن عذاب هک نیاند از ا شده منیشھرھا ا ا اھلی«
 مشغول هک یحال : در یعنی »سرگرمند یباز به هک یدرحال«د یآ یدرخشد و باال م یم آفتاب

 ماند؟ یم یباز شتر بهیدر بر ندارد لذا بشان  برای یا دهیفا چیھ هکھستند  یامور

ِمُنواْ َمكۡ ﴿
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱ رَ أ َّ�  

ۡ
ِ ٱ َمۡكرَ  َمنُ فََ� يَأ ونَ لۡ ٱ َقۡومُ لۡ ٱإِ�َّ  �َّ  .]٩٩[األعراف:  ﴾٩٩َ�ِٰ�ُ

 از آن هک یحال ـ در است دهیشیاندشان  برای هک ی: از عذاب یعنی »للهراکا از میآ«
با  آنان یاو برا نجا، استدراجیر خدا در اکگر: مید یقول به ؟»اند شده منیا«خبرند  یب

 فروگرفتن ؛ سپس حال نیبر ھم شان و فروگذاشتن یو سالمت نعمت دنیبخش
 رکخود را از م یسک«افرانند کھمانا  هک »ارکانیز جز گروه هک با آن« است شان یناگھان
 ».داند ینم منیخدا ا

َو لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ  َ�ۡهدِ  أ  ٱ يَرِثُونَ  لِ�َّ

َ
ٓ  َ�ۡعدِ  مِنۢ  �َض ۡ� ۡهلَِها

َ
ن أ

َ
َصۡبَ�ُٰهم �ََشآءُ  لَّوۡ  أ

َ
 بُِذنُو�ِهِمۚۡ  أ

ٰ  َوَ�ۡطَبعُ   .]١٠٠[األعراف:  ﴾١٠٠�َۡسَمُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
 نشده برند، روشن یم ارث به آن نانکسا کاز ھال را پس نیزم هک یسانک یا برایآ«
م، یردک یم و نابودشان »میرساند یم فر گناھانشانکی را به آنان میخواست یاگر م هک است

 مینھ یم طبعھایشان  دل و بر«؟  میردکرا نابود  نیسرزم آن یقبل نانکسا هک گونه ھمان
 ز بهیچ چیھ هک یطور به است یزیچ ردنک و قفل : مھر نھادن طبع »گر نشنوندیتا د

 هکاند  گشته شان، چنانیدلھا بر نھادن مھر سبب آنھا به:  یعنیند. کنفوذ ن آن اندرون
گرفتار  قتیشنوند لذا حق ینم را یالھ امبرانیپ یو ھشدارھا میپندھا، حجتھا و ب

شود و  ینم خود ـ برآنھا روشن وضوح و یروشن ـ با وصف عذاب چنگ به شان ساختن
 وجود ندارد. یفرق گونه چیھ انشانینیشیپ و آنان انیم هکامر غافلند  نیاز ا
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ۚ  ِمنۡ  َك َ�ُقصُّ َعلَيۡ  ُقَرىٰ لۡ ٱ َك تِلۡ ﴿ �َبآ�َِها
َ
َ�َما َ�نُواْ  ّيَِ�ِٰت ۡ�َ بِٱ رُُسلُُهم َجآَءۡ�ُهمۡ  َولََقدۡ  أ

ْ ِ�ُؤۡ  ْ  بَِما ِمُنوا بُوا ۚ  مِن َكذَّ ُ ٱ َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  َ�ۡبُل ٰ قُلُوِب  �َّ  .]١٠١[األعراف:  ﴾١٠١َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَ�َ
 یاز: شھرھا عبارت هکم، یساخت و نابودشان ر آنھا رفتکقبال ذ هک »شھرھا را نیا«
 یا »را بر تو آن یاز خبرھا یبرخ«بودند،  ‡ بینوح، ھود، صالح، لوط و شع اقوام

را بر تو  ما آن هکدارند  ھم یگرید یآنھا خبرھا یول »مینک یم تیاکح« ص محمد
بر  آوردند، اما آنانشان  برای روشن معجزات امبرانشانیپ قتیدر حق« میا ردهکن تیاکح

قبال  آنچه به«معجزات،  حامل امبرانیپ آمدن در ھنگام »آورند مانیا هکنبودند  آن

اورند. یبشان  برای را معجزات آن ‡ امبرانیپ هک از آن : قبل یعنی »بودند ردهک بیذکت
 هک آن سبب اوردند، بهین مانیا دند،یرا د معجزات نیا هک ی: ھنگام است نیا یا معنی

 آمدن در ھنگامشان  حال پس بودند ردهک شهیپ بیذکت معجزات آن دنیاز د قبل
ھای  دل گونه، خدا بر نیا« است از آن قبلشان  حال معجزات، ھمانند نیبا ا امبرانیپ
 نیاز ا کنند، می فر را انتخابکبر  یداریپا آنھا هک است را دانستهیز »نھد یمھر م افرانک

 شود. ینم سودمند واقع در آنان یدیو تھد میوب قیو تشو بیر، ترغکپند و تذ چیھرو، 

ۡ�َ�ِهِم نَاَوَما وََجدۡ ﴿
َ
ٓ  �ن َ�ۡهدٖ�  ّمِنۡ  ِ� ۡ�َ�َُهمۡ  وََجۡدنَا

َ
 .]١٠٢[األعراف:  ﴾١٠٢لََ�ِٰسقِ�َ  أ

 ینکعھدش هکبل »میافتیعھد ن به یوفا« شتر مردمی: در ب یعنی »شتر آنانیو در ب«
 ١»ذر عالم«از بشر در هک است یعھد . مراد از (عھد)، ھمان آنھاست وهیو ش یخو

عھد و  ثرشانکا هک طور عام فارند بهکنان، کگر: مراد از عھدشید یقول شد. به گرفته
 یدار باقیپا و بر آن وفا نموده شیعھد خو به یگاھ از آنان کیندارند و فقط اند ییوفا

شھرھا،  آن مردم ساختن کھال لذا علت »میافتی ا نافرمانجدرا  شتر آنانیو ب«مانند  یم
 نداشتند. راپاس و آن پا افگنده ما را پشت یفرمانھا هکنبود  نیجز ا

وَ�ٰ  َ�ۡعِدهِم ِمنۢ  َناُ�مَّ َ�َعثۡ ﴿  ٓ � مُّ يْهِۦ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  َ�ٰتَِنا ۖ  َوَمَ�ِ ْ بَِها  َف َكيۡ  نُظرۡ فَٱ َ�َظلَُموا
ۡ ٱ َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ   .]١٠٣[األعراف:  ﴾١٠٣ُمۡفِسِدينَ ل

 یعنی »میرا فرستاد یموس« اد شدهی امبرانی: بعد از پ یعنی »بعد از آنان گاه آن«
 »شیخو اتیآ ھمراه به«را  لیاسرائ یبن یایانبترین  بزرگ ÷  فرزند عمران یموس

 هک میشو یادآور می . رهیضا و غید بیاژدھا،  د؛ چونیآ یم ر آنکذ هک ی: با معجزات یعنی

                                                 
 . )۱۷۲ر ( اعراف/یتفس د بهینک نگاه -١



  تفسیر انوار القرآن  ۷۶۲

آغاز  او ـ از ھمان یزندگ و ر شدهکذ میرک بار در قرآن یاز صدوس شیب ÷  یموس نام
در  هک تشیترب تا مرحله انداخت لین نھاد و به یصندوق او را در درون مادرش هکتولد 

 یـ داستانھا بعد از آن یو داستانھا ھجرتش، باز بعثتش شد، سپس یسپر فرعون اخک
 »یو مالء و«مصر  پادشاه »فرعون یسو به« شیخو او را با معجزات ! یدارد. آر یشگفت

، یادآوری به فرعون قوم اشراف ساختن . مخصوص میفرستاد قومش : اشراف یعنی
ر بکه  کسی ھر دوران ؛ در آن ر استکذ انیھستند. شا روانشانیپ گرانید هک روست ازآن

بنا  ÷  یموس زمان فرعون لذا نام گرفت یم لقب رد، فرعونک یم یپادشاھ مصر نیسرزم
 »ردندک ما ستم اتیآ آنھا به یول«بود. » .م ق ۱۲۲۵« سیفرزند رمس : منتاح یقول به

 ھاست، راست نیتر از راست هک آنچه به بیذکرا تیردند زک بیذکما را ت اتی: آ یعنی
 اتیآ نیا سبب به : بر مردم است نیا یگر معنید یقول . به است بزرگ یستم کش بدون

 : در حق است نیا یا معنیباز داشتند.  اتیآ نیا به مانیرا آنھا را از ایردند زک ما ستم
 هک نیبب پس«انگاشتند  را دروغ اتیآ نیا هکرو  ردند، از آنک ستم اتیآ نیا سبب خود به

 یانیپاات، یآ نیا به افرانکو انگاران ار دروغک انی: پا یعنی »بود چگونه مفسدان فرجام
 شدند. ا غرقیدر به را آنانیبود ز نیننگ بس

 .]١٠٤[األعراف:  ﴾١٠٤َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  إِّ�ِ  َعۡونُ َوقَاَل ُموَ�ٰ َ�ٰفِرۡ ﴿ 

و  حجت با یاو بر و زدن و لگام با فرعون ÷  یموس از مناظرهأل  یخدا گاه آن
 خبر داده و قومش فرعوناو در حضور  دست به روشن معجزات ارساختنکآش
پروردگار  یاز سو یا فرستاده د منیترد یب ! فرعون ی: ا گفت یو موس«د: یفرما یم

 ستهیباشد، قطعا شا انیجھان پروردگار تمام فرستاده هک یسک پس »ھستم انیجھان
 . است قیو سزاوار تصد اجابت

 ﴿ ٰٓ ن َحقِيٌق َ�َ
َ
ٓ  أ قُوَل  �َّ

َ
ِ ٱ َ�َ  أ ۚ �َۡ ٱإِ�َّ  �َّ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بِبَّيَِنةٖ  ِجۡئُتُ�م قَدۡ  قَّ رِۡسۡل  رَّ

َ
 فَأ

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َمِ�َ   .]١٠٥[األعراف:  ﴾١٠٥إِۡسَ�
 و مشتاق سخت : من یعنی »ندھم نسبت حق خداوند جز سخن به هک سزاوارم«

 یوتصرف دخل چیھ یھست، ب هک ـ چنان شیخو امیپ شما را از متن هک ھستم سزوار آن
گاه ـ در آن  یا نهیب پروردگارتان یشما از سو یبرا قتیدر حق من« گردانم با خبر و آ

 نیدر ا ام ییآنھاراستگو لهیوس به هک ام آورده ھمراه به ییھا : برھان یعنی »ام آورده
 پس«شود  یار مکآش و ھستم، واضح نیالعالم رب یاز سو یا فرستاده هک قتیحق
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را آزاد  لیاسرائ یتا بن خواست از فرعون ÷  یموس »بفرست من را ھمراه لیاسرائ یبن
 نزد فرعون زمان در آن لیاسرائ یرا بنیز بازگردند مقدس نیسرزم به یو بگذارد تا ھمراه

 بودند. شده باز داشته المقدس تیب به و از بازگشت قرار داشته د و اسارتیدر تبع

تِ  يَةٖ � َت قَاَل إِن ُكنَت ِجئۡ ﴿ 
ۡ
ٓ  فَأ ِٰد�ِ�َ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن بَِها  .]١٠٦[األعراف:  ﴾١٠٦ل�َّ

را  تو و نه نمک یم قیتصد یگفت هک تو را در آنچه ، نه÷  یموس به فرعون »گفت«
 أ خداوند از نزد »یا آورده یا اگر معجزه« یول مینما یم اجابت یخواست در آنچه

اگر از « میبنگر و در آن مینک را مشاھده تا آن »نکرا حاضر  آن« ینک یادعا م هک چنان
 خود. یدر ادعا »یھست انیراستگو

لۡ ﴿ 
َ
بِ�ٞ  َبانٞ َصاهُ فَإَِذا ِ�َ ُ�عۡ عَ  َ�ٰ فَ�  .]١٠٧[األعراف:  ﴾١٠٧مُّ

 یوب انیطور نما ت، بهیرؤ قابل یتیدر واقع »را افگند و بناگاه شیعصا یموس پس«
د، ید را یواقع یاژدھا نیا فرعون و چون »ار شدکآش ییاژدھا« یالتباس گونه چیھ

 مانیتو ا به هکر! یرا بگ آن ! یموس یاد زد؛ ایو فر خود برجست یاز جا گشته متوحش
 . است نهینر بزرگ ی: اژدھا . ثعبان را گرفت آن ÷  یو موس ...! آورم یم

ِٰظرِ�نَ  َضآءُ فَإَِذا ِ�َ َ�يۡ  ۥَونََزَع يََدهُ ﴿   .]١٠٨[األعراف:  ﴾١٠٨لِل�َّ

 بانیخود را از گر دست ÷  ی: موس یعنی »دیشک رونیخود را ب و دست«
 یبرا بناگاه پس«د یشک رونیب شیخو ر بغلیرا از ز ا آنیرد، ک خارج شیخو

 د و درخشانیسپ یا گونه به یو : دست یعنی »دار شدیپد د و درخشندهیسپ تماشاگران
ار بود، کآش یا نندهیھر ب یبرا هک گشت یم ساطع ینور چنان شد و از آن داریپد

 باشد. یگرید بیو ع یسیپ علت به یدیسپ آن هک آن یب

ۡ ٱقَاَل ﴿   .]١٠٩[األعراف:  ﴾١٠٩َعلِيمٞ  لََ�ِٰحرٌ  َ�َٰذا إِنَّ  فِرَۡعۡونَ  مِ ِمن قَوۡ  َمَ�ُ ل
 شدن لیتبد هک یھنگام» گر گفتندید یکبا  فرعون از قوم« : اشراف یعنی »مالء«

 بیع ای یسیپ گونه چیھ یرا ب ÷  یموس دست شدن اژدھا و درخشان عصا را به
 »داناست یساحر« ÷  ی: موس یعنی »شخص نیا کش یب«ردند؛ ک مشاھده یگرید
 . ار داناستیسحر، بس : او در علم یعنی

 انیب قومش اشراف نه فرعون از زبان تیاک، در ح»شعراء« در سوره سخن نیھم
 اشراف و ا فرعونی:  هک است نیا هیدو آ انیدر م ردنک جمع قیطر پس است شده
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 اشراف سپس را گفت، سخن نیا ا در آغاز، فرعونیرا گفتند،  سخن نیاھردو  قومش
 قرار دادند. ارا مبن قوم، سخنش

 
 

ن ُ�ۡ ﴿ 
َ
�ِضُ�ۡمۖ  ّمِنۡ  رَِجُ�ميُرِ�ُد أ

َ
ُمُرونَ  َ�َماَذا أ

ۡ
 .]١١٠[األعراف:  ﴾١١٠تَأ

 خواھد شما را از یم«:  گفت آنان به ا فرعونیگر گفتند، ید یبرخ به یبرخ گاه آن

 چه یموس : درباره یعنی »دییفرما یم چه ند پسک رونیب«مصر بود  نیسرزم هک »نتانیسرزم
 هکند کوانمود  نیچن خواست یم فرعون یید؟ گویدھ یدستور م د و چهیدار یو نظر یرأ

 . گفت ی) م یالعلا مكانا رب( قبل فقط چند لحظهکه  حالی در اوامر آنھاست نندهکاو اجرا

ْ قَالُوٓ ﴿ رِۡجهۡ  ا
َ
َخاهُ  أ

َ
رِۡسۡل  َوأ

َ
ۡ ٱ ِ�  َوأ  .]١١١[األعراف:  ﴾١١١َ�ِٰ�ِ�نَ  َمَدآ�ِنِ ل

:  یعنی »را بازدار او و برادرش ! فرعون یا«:  یو در پاسخ فرعون قوم اشراف »گفتند«
و «ر انداز یتأخ گر بهید یآنھا را تا زمان را باز دار و مجازات و برادرش یموس

 در آن ساحران هک ییرا در شھرھا ی: گروھ یعنی »شھرھا بفرست را به یانگردآورندگ
 . بفرست کنند، می یزندگ

 ﴿ 
ۡ
 .]١١٢[األعراف:  ﴾١١٢َعلِي�ٖ  َ�ِٰحرٍ  بُِ�ّلِ  تُوكَ يَ�

 نیا و به داشته سحر مھارت در فن هک »را ییھر ساحر دانا« گماشته گروه آن »تا«
و  زمان، رواج سحر در آن هک ر استکذ انیشا »نزد تو آورند« ار دانا و آشناستیبس فن

 . داشت یاریبس رونق

﴿ ٓ َحَرةُ ٱ ءَ وََجا ْ  َعۡونَ فِرۡ  لسَّ ۡجًرا َ�َا إِنَّ  قَالُٓوا
َ
 .]١١٣[األعراف:  ﴾١١٣َ�ٰلِبِ�َ لۡ ٱ َ�ۡنُ  ُكنَّا إِن َ�

 شھرھا فرستاد و آنھا را به یگروھ : فرعون یعنی »آمدند نزد فرعون و ساحران«
 د اگریبا یم یو گفتند: ھمانا ما را مزد«آوردند  ردند و نزد فرعونک جمعرا  ساحران

 غالب ÷  یبر موس شیخواستند تا اگر با سحر خو از فرعون ساحران »میشو غالب
 مقرر دارد. ستهیدرخور و شا یپاداششان  برای شدند،

ۡ ٱ لَِمنَ  �نَُّ�مۡ  قَاَل َ�َعمۡ ﴿  �ِ�َ ل  .]١١٤[األعراف:  ﴾١١٤ُمَقرَّ
: قطعا  یعنی »د بودیخواھ و مسلما شما از مقربان ! ی: آر گفت« آنان در پاسخ فرعون
 یو قرب مقام آن، نزد من عالوه خواھد بود و به بزرگ یپاداش تانید، برایشو اگر غالب

 را داد. و مقام منصب وعده آنان : او به یعنی.  افتید یز خواھین ژهیو
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ٓ  قَالُواْ َ�ُٰموَ�ٰٓ ﴿  ا ن إِمَّ
َ
ٓ  تُۡلِ�َ  أ ا ن �مَّ

َ
ۡ ٱ َ�ۡنُ  نَُّ�ونَ  أ  .]١١٥[األعراف:  ﴾١١٥ُمۡلقِ�َ ل

:  یعنی ؟» میافگن یما م هک نیا ای«را  تیعصا »یافگن یتو م اول ! یموس یگفتند: ا«
 ار بهک نیرا در ا شیخو نفس را گفتند تا اعتمادبه سخن نی. ا با تو است نوبت انتخاب

 نوبت هکخواھند بود؛ ھرچند  دانیروز میپ هکنند کوانمود  نیو چن گذاشته شینما
 باشد. ر از آنانآخ

لۡ ﴿ 
َ
ْۖ قَاَل � ٓ  ُقوا ا ْ  فَلَمَّ ۡلَقۡوا

َ
�  ْ ۡ�ُ�َ  َسَحُرٓوا

َ
ٓ  َ�َۡهُبوُهمۡ سۡ ٱوَ  �َّاِس ٱ أ  ﴾١١٦َعِظي�ٖ  �ِِسۡحرٍ  ُءووََجا

 .]١١٦[األعراف: 
 داد تا آنان حیترج ÷  یموس »دیفگنی: شما ب گفت« در پاسخشان ÷  یموس

و  دھد ینم یتیآنھا اھم او به هکبود  تیواقع نیا خود، نشانه نیباشند و ا نندهک شروع
 هک داشت املک نیقی ÷  یرا موسیندارد ز یا و واھمه اند، ترس با خود آورده از آنچه

 نیا ساحران ساختن درمقدم متک: ح هک است شود. نقل ینم غالب ز بر معجزهیچ چیھ
 باطل از مشاھده و چون نندک تأمل خوب ار آنھا را بنگرند و در آنک مردمبود تا 

 نیا در اقطع هکد، یآ انیدر م ار و روشنکآش حق گاه شوند، آن آنھا فارغ ردهک کبز
سمانھا و یر ساحران» افگندند چون پس«تر خواھد بود  قیعم در نھادشان ھنگام، اثر آن

و  ردهک کبز با باطل : آنان یعنی »بستند سحر را به مردم دگانید«خود را  یعصاھا
 عرصه آوران و فن بازان جادوگران، شعبده هک یا یالیخ یرویو با ن شیخو داده شیآرا

 کیبتوانند ادرا هک نیرا از ا مردم افگنند، چشمان یم گرانیدر د یباز و حقه یتردست
و  ترس »انداختند و ھراس ھول را به و مردم«فروبستند  باشند، داشته یو واقع درست
 یدر چشمھا »آوردند انیدر م بزرگ یو سحر«افگندند  مردمھای  دل در یسخت ھراس

از  یو نوع نداشت یقتیحق چیامر، ھ واقع در سحرشان هک؛ ھرچند  تماشاگران و نندگانیب
 فرعون ساحران هک است آمده اتیدر روا ١. ستین شیب یو تردست یافگن الیخ هکسحربود 

 یرویبراثر ن ماده آن ردند و چونک یرا جاساز» زئبق« ماده شانیطنابھا و عصاھار یدر ز
 در آمد. وجوش وجنب تکحر ز بهین شان یھا و عصاھا رد، طنابکتمدد آغاز  به حرارت

﴿ ٓ وَۡحۡيَنا
َ
نۡ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  ۞َوأ

َ
ۡلقِ  أ

َ
فُِكونَ  َما تَۡلَقُف  ِ�َ  فَإِذَا َعَصاَكۖ  �

ۡ
 .]١١٧[األعراف:  ﴾١١٧يَأ

و  را انداخت شیعصا »پس ! فگنیخود را ب یعصا هک میفرستاد یوح یموس و به«
 یعالت حق »دیفروبلع«سمانھا و عصاھا یاز ر »بودند ساخته دروغ را به آنچه«اژدھا شد و 

                                                 
 . ) ۱۰۲ بقره/ (ر یتفس د بهینک . نگاه ر استیو تأث قتیحقی از سحر ، دارای نوعی ول - ١
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 هکنبود بل یقتیحق چیھ یدارا واقع ھا در ساخته را آنید زینام را دروغ شانیھا ساخته
 . بود و بس نیو دروغ اساس یب یا ینکاف الیو خ یباز شعبده

 

 .]١١٨[األعراف:  ﴾١١٨َملُونَ َوَ�َطَل َما َ�نُواْ َ�عۡ  قُّ �َۡ ٱفَوََ�َع ﴿ 

 ار و روشنکآش بود، با خود آورده ÷  یموس هک با آنچه : حق یعنی »شد واقع حق پس«
 ار شد.کآش سحرشان : بطالن یعنی »شد باطل«از سحر  »ردندک یم آنان و آنچه« گشت

ْ ٱَ�ُغلُِبواْ ُهَنالَِك وَ ﴿   .]١١٩[األعراف:  ﴾١١٩َ�ٰغِرِ�نَ  نَقلَُبوا
 یا صحنه : در آن یعنی »در آنجا« و ساحران روانشیو پ فرعون »شدند مغلوب پس«

و  »شده خوار« دانیو م صحنه از آن »بازگشتند«افگندند و  دانیم را به شیسحر خو هک
 . برباد رفته یھا وششکارھا و کخورده، با  ستکو ش لیخرد و ذل

لۡ ﴿ 
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ َو�  .]١٢٠[األعراف:  ﴾١٢٠َ�ِٰجِدينَ  لسَّ

 سخت بودند، دهید را آنھا از آنچهیز »در افتادند سجده به«ار یاخت یب »و ساحران«
 درافتادند. سجده بهأل  یخدا یبودند لذا برا برده یماجرا پ قتیحق و به خورده انکت

ْ قَالُوٓ ﴿  .]١٢٢-١٢١[األعراف:  ﴾١٢٢َرّبِ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ  ١٢١َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ بَِرّبِ  َءاَمنَّا ا
آنھا  »ھارون و یم، پروردگار موسیآورد مانیا انیپرودگار عالم به« ساحران »گفتند«

 دست ساخت یو معجزه هکندارد  انکو ام ستیسحر ن ÷  یار موسک هکدانستند 
؛ پروردگار  انیپروردگارجھان به هکردند ک اعالم صراحت را به قتیحق نیبشر باشد لذا ا

 هکفتند ین گمان نیا در فرعون از قوم یزنان اند تا گمانه آورده مانیا و ھارون یموس
 . است بوده فرعون یآنھا برا سجده

نۡ  َل َ�بۡ  بِهِۦ َءاَمنُتم َعۡونُ قَاَل فِرۡ ﴿
َ
َكۡرُ�ُموهُ  لََمۡكرٞ  َ�َٰذا إِنَّ  لَُ�ۡمۖ  َءاذَنَ  أ ۡ ٱ ِ�  مَّ  َمِدينَةِ ل

ْ ِ�ُخۡ  ٓ  رُِجوا ۖ  ِمۡنَها ۡهلََها
َ
رُۡجلَُ�م ّمِۡن ِخَ�ٰٖف �ُمَّ  ١٢٣َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  أ

َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
َعنَّ � َ�ّطِ

ُ
�َ

ۡ�َعِ�َ 
َ
َصّلَِبنَُّ�ۡم أ

ُ
 .]١٢٤-١٢٣[األعراف:  ﴾١٢٤َ�

 نیا ؟»دیآورد مانیاو ا دھم، به اجازهشما  به من هک از آن شیا پی: آ گفت فرعون«
 تغافل ای امر غفلت نیرا او از ایبود ز خرد فرعون کیو سب شهیاز سوء اند یپرسش، ناش

انسان، در  نجات هکست، چرا یمربوط ن یسک اجازه حق، به به آوردن مانیا هکرد ک
و فرار از  نجات یسو به تکحر چگونه پس است آن کدر تر یو یو نابود مانیا نیگرو ا
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 سخن بود، به یخودپرست غرق هک ؟ اما فرعون ازمند استین یسک اذن ، بهکھال ورطه
» دیا دهیشیشھر اند نیرا در ا آن هک است یرکم نیقطعا ا«داد:  ادامه نیچن شیخو

 یقرار و توافق ـ براساس یموس یھمدست به شما ساحران هک است یرنگین نی: ا یعنی
: از شھر مصر  یعنی »تا از آن«د یا انداخته راه د ـ درشھر بهیا داشتهگر ید یکبا  از قبل هک
 در آن لیاسرائ ید و با بنیمسلط شو و خود بر آن »دینک رونیب« انیاز قبط »را آن اھل«

 یرا ھنگام و توطئه رنگین نی: شما ا است نی) ا نهيمدـلا یف: ( یمعنا د.یگرد مکحا
از  خارج دانیم به یبا موس هک از آن د، قبلیبود در شھر هکد یدید کتدار و یسازماندھ

 دستھا و البته«:  هک »د دانستیخواھ یزود به پس«د ییآ رونیب مبارزه جھت شھر
 راست و دست چپ یا پایچپ،  و دست راست ی: پا یعنی »گرید کی خالف را به تانیپاھا

 یھا بر تنه »زمیآو یم دار به«استثنا  بدون »را تان یھمگ گاه برم، آن یم«از شما را ھریک 
 خرما. درختان

ْ قَالُوٓ ﴿ ٓ  ا ا  .]١٢٥[األعراف:  ﴾١٢٥ُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ
 یسو به ما«را یز میندار ییپروا چیھ ن، ما از مرگکب یخواھ ؛ ھرچه ساحران »گفتند«

 یزود به هک میدار نیقیآورد و  میخواھ یاو رو و به »گشت میباز خواھ پرورگارمان
در  هک آنچه پاداش رد و با ما ـ بهکخواھد  مجازات عملت نیا تو را در قبالأل  یخدا
 رفتار خواھد نمود. ییویکن ـ به میا دهیخر جان به یو راه

 عذاب او را به شانیا ھشدار داد، ایدن عذاب را به ساحران فرعون هک یھنگام پس
 ھشدار دادند. در آخرت یالھ

﴿ ٓ ٓ  َوَما تَنقُِم ِمنَّا نۡ  إِ�َّ
َ
ا َرّ�َِنا َ�ِٰت � َءاَمنَّا أ ۚ  لَمَّ ٓ  َجآَءۡ�َنا ۡفرِغۡ  َر�ََّنا

َ
� َعلَۡيَنا أ َنا َصۡ�ٗ  َوتَوَ�َّ

 .]١٢٦[األعراف:  ﴾١٢٦ُمۡسلِِم�َ 
 هک نیا یجز برا« ینک ینم مجازات توزانه نهکیو ما را  »یریگ یراد نمیو ا بیو بر ما ع«

 مانیا نیا هک با آن »میآورد مانیآمد ـ ا مانیبرا هک یھنگامـ  پروردگارمان معجزات ما به
 نیو ا بزرگ شرف نیا به شدن و آراسته است املک یریو خ بزرگ یا شرفنیقیآوردن، 

 . یریگ ار و انتقامکو ان بیع است، نه نیو تحس درود و شادباش مال، مستوجبکر و یخ
 برحق معبود جناب به سخن یرو را فروگذاشته وگو با فرعون ساحران، گفت گاه آن

 پروگارا!«گفتند:  او به شیار خوک ردند و با سپردنک شکشیاز پین آوردند، تحفه شیخو
 زشیر هکز یبر ما فرور ییباکیاز صبر و ش یبارش : چنان یعنی »زیفرو ر ییباکیبر ما ش
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آنھا  هکبود  گونه نیبد گرداند. مال غرقماناکآن،  بخش نانیو اطم ینوران قطرات
 یاز سو هک یبر عذاب را اوالیردند زک صبر را درخواست انواع نیاملترکو  نیتر غیبل

 درخواست، نشانه نیخود ا داشتند و و تام عام یبود، آمادگ فرودآمدن در شرف فرعون
 خود را به هکبود  نیا درخواست نیاز اشان  ھدف ایو ثان است یآمادگ نیا روشن

استوار  یمانیو با استقامت، پ ساخته مصمم مانیبر ا یقدم و ثابت حق در راه یداریپا
 هک نک قبض یحال را در و ارواحمان«اند  وستهیپ پروردگار استقامت به هکببندند، از آنجا 

 باطل فتهیفر و نه حق به باطل نندهک لیتبد گر، نه گر وتقلب فیتحر نه »میباش مسلمان
 . یراست از راه مردم بندهیا فریپرستان،  و باطل

 و شتکرا  ساحران آن ھمه فرعون: « گفت هک است شده تیروا یاز سد
و در  بگریفر یآنھا در آغاز روز ساحران«د: یگو یم س عباس ابن». ردک شان قطعه قطعه

 ».ر بودندیکپ کپا روح زهکیپا ییآخر آن، شھدا

ۡ ٱَوقَاَل ﴿ تََذرُ  فِرَۡعۡونَ  مِ ِمن قَوۡ  َمَ�ُ ل
َ
ْ ِ�ُفۡ  َوقَۡوَمُهۥ ُموَ�ٰ  �  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
َوَ�َذَرَك  �ِض ۡ�

ۡ�َنآَءُهمۡ  َسُنَقّتُِل  قَاَل  َوَءالَِهَتَكۚ 
َ
ۦ � ٓ  َو�َۡسَتۡ�ِ  .]١٢٧[األعراف:  ﴾١٢٧َ�ِٰهُرونَ  فَۡوَ�ُهمۡ  �نَّا َءُهمۡ �َِسا

 فساد نیتا در زم ینک یرا رھا م و قومش یا موسیگفتند: آ فرعون از قوم و اشراف«
 ینید ردنک و نابود یپارچگیکو  وحدت زدن ، برھمیندگکپرا با افگندن ؟»نندک
 تیمکحا یسو به دعوت هک است گونه نیقرار دارند؟ ا بر آن نیسرزم نیا مردم هک

 نیدر زم یان، فسادافگنیطاغوت، از نظر طاغوت تیمکحا یو برانداز أ خداوند
 برائت : ازعبادتت یعنی ؟»ندکتو را رھا «تا  ینک یرا رھا م یا موسیآ »و«شود  یم شناخته

 ند؟ بهکرھا »را معبودانت« ھمچنان، عبادت »و«ننھد  گردن پرستشت و به جسته
گر: ید یقول دند و بهیپرست یم قصد قربت آنھا را به قومش هک داشت یبتان : فرعون یقول

و  میشک یرا م پسرانشان یزود : به گفت فرعون«د یپرست ید را میخود، خورش فرعون

و  میشک یرا م لیاسرائ یور بنکذ : فرزندان یعنی »میدار یم نگاه را زنده دخترانشان
 . میدار یم نگاه زنده ،یزینکو  یارکخدمت یرا برا اناثشان فرزندان

 ÷  یموس از تولد را او قبلیبود؛ ز تیجنا نیبر ا فرعون یاز سو فرمان نیدوم نیا
 عمل، خالف بود، اما در ردهک نیچن لیاسرائ یبنـ با  منجمان ییشگویپ سبب ز ـ بهین

 پرورش اخشک در درون ÷  ی، موسیالھ فرمان را بهیز افتی تحقق یو یزیر برنامه
ش، بر یخو غلبه و با قھر و میبرتر لیاسرائ ی: بر بن یعنی »میمسلط و ما بر آنان« افتی
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 با آنان میبخواھ ھرچهما ھستند و  ومکمقھور و مح آنان پس میباال را دار دست آنان
 ردهک یزیر برنامه روانشیوپ یو یبرا سبحان یخدا هک از آنچه فرعون ی. ول مینک یم

 .! است یانتظار و در یشوم فرجام چه هک دانست یبود و نم بود، غافل

ْ سۡ ٱ ِمهِ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقوۡ ﴿ ِ  َتعِيُنوا ِ ٱب ْۖ ۡص ٱوَ  �َّ ٓوا  ٱإِنَّ  ِ�ُ
َ
ٓ  �َض ۡ� ِ يُورُِ�َها َمن �ََشا  مِنۡ  ءُ ِ�َّ

 .]١٢٨[األعراف:  ﴾١٢٨ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َ�ٰقَِبةُ لۡ ٱوَ  ِعَبادِهۦِۖ 
از «افتادند  وحشت به د فرعونیتھد نیاز ا شانیا هک گاه آن »خود گفت قوم به یموس«

 بهرا  خداونداست، آن از آن نیزم هکچرا« محنت نیبر ا »دیید و صبر نماینک خدا مدد طلب

 به ÷  یموس یازسو یا وعده نیا »دھد یم راثیم بخواھد، به هک از بندگانشھرکس 
و «:  هک نیا داد به بشارت را آنان . سپس است یو و قوم بر فرعون یروزیپ قومش، به

ا یدر دن دهیو پسند ستوده وسرانجام یکن : عاقبت یعنی» است زگارانیپرھ از آن عاقبت
 ھر . عاقبت است من و ھمراھان من یعنی ،یتعال زگار حقیپرھ بندگان و آخرت، از آن

 . است ز: آخر آنیچ

ْ قَالُوٓ ﴿ وذِيَنا ا
ُ
ن َ�ۡبلِ  ِمن أ

َ
تِيََنا أ

ۡ
ۚ  َما َ�ۡعدِ  َوِمنۢ  تَأ ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  قَاَل  ِجۡئتََنا

َ
 ُ�ۡهلَِك  أ

 ٱ ِ�  َو�َۡسَتۡخلَِفُ�مۡ  َعُدوَُّ�مۡ 
َ
 .]١٢٩[األعراف:  ﴾١٢٩َ�ۡعَملُونَ  َف َ�َينُظَر َكيۡ  �ِض ۡ�

تو  هک از آن شیپ« ! یموس یا »گفتند«د یو ترد کش یاز رو نانکغرولند لیاسرائ یبن
از  قبل فرعون هک یھنگام »میمورد آزار قرار گرفت«امبر یپ عنوان به »ییاینزد ما ب

امبر، یپ عنوان به »یما آمد یسو به هک و بعد از آن« شتک یور ما را مکذ تولدت، فرزندان
 رسند. به یم قتل به ورمانکذ ز فرزندانین نونکا را ھمیز میز مورد آزار قرار گرفتین

؛  میو آزار قرار گرفت تی، مورد اذییایب تو نزد ما هک از آن : قبل است نیا یگر معنید یقول
، ینزد ما آمد هک مزد و بعد از آن بدون شاقه در اعمال فرعون یاز سو ارگرفتنمانک با به

و  در مورد خود و فرزندان نونکا ھم هک یترس ؛ با میو آزار قرار گرفت تیاذز مورد ین
 کرا ھال دشمنتان پروردگارتان هک د استیام« ÷  یموس »گفت« . میدار مانیھا خانواده

 یو پادشاھ ییفرمانروا نیشما در زم : به یعنی »گرداند فهیخل نیند و شما را در زمک
 و سربسته طور رمزگونه قبال به ÷  یموس هک آنچهبر  است یحیتصر نیند. اک تیعنا
 از بندگانشھرکس  را به خداست، آن از آن نی: (زم گفت هکبود، آنجا  ردهک اشاره آن به
ا یآ »دینک یم عمل چگونه هکبنگرد  گاه آن«». ۱۲۸« دھد...) یم راثیم بخواھد به هک
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 هکد ینک یم عمل یا وهیش ا بهید، یورز یبار مکاست و قومش ز ھمانند فرعونین شما
 . است یتعال حق یرضا مورد
 
 

ٓ  َولََقدۡ ﴿ َخۡذنَا
َ
نِ�َ بِٱ فِرَۡعۡونَ  َءاَل  أ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  �ََّمَ�ٰتِ ٱ ّمِنَ  ٖص َوَ�قۡ  لّسِ كَّ  ﴾١٣٠يَذَّ

 .]١٣٠[األعراف: 
 به« است یو نجا، قومیدر ا فرعون مراد از آل» را فرعون ما آل قتیو در حق«
 به و«بار  بتیو مص یاپیپ یھا یھا و قحط یسالکخش : به یعنی »میردکھا گرفتار  یقحط

 عبرت هکباشد « اتیو بل آفات یاریو بس باران آمدن فرود عدم سبب به »ھا وهیم نقصان

ھا،  یسخت در را مردمیباز گردند؛ ز یاز گمراھ جهیرند و در نتیو پند بپذ »رندیگ
 تر اند. تر و فروتن نرمدل

﴿ ٓ ِ  َسَنةُ �َۡ ٱ َءۡ�ُهمُ فَإَِذا َجا ْ  َسّيِئَةٞ  ُهمۡ �ن تُِصبۡ  ۦۖ قَالُواْ َ�َا َ�ِٰذه وا ُ َّ� ۗٓۥ  َوَمن بُِموَ�ٰ  َ�طَّ َعُه  مَّ
 ٓ�َ

َ
َما � ِ ٱِعنَد  َ�ٰٓ�ُِرُهمۡ  إِ�َّ َّ�  ۡ�

َ
 .]١٣١[األعراف:  ﴾١٣١َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َ�َُهمۡ َوَ�ِٰ�نَّ أ

 یفراوان و شی؛ گشا مراد از حسنه »آورد یم یرو آنان به یا حسنه هک یھنگام پس«
را بر ھا  نعمت نی: ا یعنی »میھست نیگفتند: سزاوار ا یم« ھاست نرخ یو ارزان نعمت
 خود ماست یھا یستگیشا از نیو ا میا آورده دست به خودمان و استحقاق اقتیل اساس

و  امراض یاریبسو  یقحط و یسالکخش چون »دیرس یم یا یناخوش آنان و اگر به«
 ھمه نیگفتند: ا یم یعنی »زدند یم بد او شگون و ھمراھان یموس به« اتیاز بل مانند آن

منشأ و  : سبب یعنی »تنھا نزد خداست بد آنان شگون هکد یباش آگاه« ! آنھاست یاز شوم
است،  از نزد خداوند متعال رسد، ھمه یم آنان به هک یا یو قحط شیر و شر و گشایخ
 اعتقاد و فھم وهیش ھمان به آنان به است یپاسخ نی. ا و ھمراھانش ینزد موساز  نه

 تیو مش متکو ح قدر خداوند متعال به هک یر وشری؛ از خ لیدل نیھم خودشان، به
 ١»لهکمشا« از باب نیر شد و ایتعب و شگون فال یعنی »طائر« شود، به یم یجار یو

 »دانند ینم شتر آنانیب یول«.  ستین و شگون فال اعتقاد به لذا مراد از آن، اثبات است
و  جھل یفقط از رو هکبل است ز از نزد خداوند متعالیچ ھمه هکرا  قتیحق نیا

 دھند. یم نسبت ر خداوند متعالیغ به ر و شر رای، خینادان

                                                 
 . استی در معن در لفظ و اختالفاز : اتحاد  عبارت ؛ییگو لکش ھمی معنا : به لهکمشا -١
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ْ َمهۡ ﴿  تِنَا َماَوقَالُوا
ۡ
ِتَۡسَحَرنَا َءايَةٖ  مِنۡ  بِهِۦ تَأ  ﴾١٣٢بُِمۡؤمِنِ�َ  لََك  َ�ۡنُ  َ�َما بَِها لّ

 .]١٣٢[األعراف: 
به  هک یاوریما ب یبرا یشگرف نشانه ھر گونه« ! یموس یفرعون، ا قوم »و گفتند«

فر و کعناد و اصرار بر  »میستین آورنده مانیتو ا ، ما بهینکما را سحر  آنوسیله 
 و معجزه انیردند؛ مکادعا  هکبود  ختهیآم درھم و روانشان نبا جا فساد، چنان

 گفتند: اگر بسان یموس به هکپندار بود  نیا یو بر مبنا ستین یفرق گونه چیسحر ھ
 یاوریب ما ھرچه ز بهیآورند؛ تو ن یم یشگرف یھا دهیپد شیبا سحر خو هک ساحران

 گونه، نی. بد میآور ینم مانیتو ا ، ما بهیبرگردان مان و روش راه نیتا ما را از ا
 حق گر دعوتینند تا دک وسیخود مأ آوردن مانیامال از اکرا  ÷  یخواستند موس

 ند.کن شکشیپ آنان را به

رۡ ﴿
َ
وفَانَ ٱ َعلَۡيِهمُ  َسۡلَنافَأ َل لۡ ٱوَ  َرادَ �َۡ ٱوَ  لطُّ َفادِعَ ٱوَ  ُقمَّ مَ ٱوَ  لضَّ َ�ٰتٖ  َءاَ�ٰٖت  �َّ َفصَّ  مُّ

ْ سۡ فَٱ وا ۡرِمِ�َ  ٗماَوَ�نُواْ قَوۡ  َتۡكَ�ُ  .]١٣٣[األعراف:  ﴾١٣٣�ُّ
را  نیزم هک ر استیو فراگ سخت یلی: س طوفان »میرا فرستاد طوفان برآنان پس«
و « است ؛ مرگ گر: مراد از طوفانید یقول به کند. می را نابود و درختان و منازل غرق

:  یعنی »قمل و«رد ک نیچن ملخ را بخورد و فوج شانیشتزارھاکتا  میرا فرستاد »ملخ
از  قبل ) است ادهیپ (ملخ کوچک ، ملخ»قمل«:  یقول . به میز را فرستادیر نهکو  شپش

 وانی: ح(قورباغه) ک. غو میرافرستاد »ھا کو غو« است ککگر: ید یقول بپرد. به هک آن
 هک است شده تی. روا میفرستاد »را و خون«کند  می یزندگ در آب هک است یمعروف
 ! ی. آر است ینیب گر: مراد از آن، خونید یقول رد. بهک النیس خون آنان بر لیرود ن

بار کاست و باز ھم«ار کو آش : روشن یعنی» مفصل ییھا نشانه صورت به« مینھا را فرستادیا
بر کت ند متعالخداو به مانیاز ا ھا، باز ھم نشانه نیا : بعد از فرود آوردن یعنی »ردندک

 دند.یشک ینم دست و از باطل افتهین راه حق به هک »بودند مجرم یو قوم«دند یورز

ا َوَ�َع َعلَيۡ ﴿ ْ َ�ُٰموَ�  زُ لرِّجۡ ٱ ِهمُ َولَمَّ  َكَشۡفَت  لَ�ِن َ�َا َر�ََّك بَِما َعِهَد ِعنَدَكۖ  عُ دۡ ٱقَالُوا
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َمَعَك  َولَُ�ِۡسلَنَّ  لََك  مَِنَّ َ�ُؤۡ  زَ لرِّجۡ ٱ َ�نَّا  .]١٣٤[األعراف:  ﴾١٣٤إِۡسَ�

: مراد  یقول ر شد. بهکذ هک یاتیو بل با آفات »فرود آمد آنان بر عذاب هک یو ھنگام«
خود  امک به را انیاز قبط تن روز ھزاران یکفقط در  هک است نجا، طاعونیدر ا از عذاب

 »ما بخوان ینزد تو دارد، برا هک یعھد آن را به پروردگارت ! یموس یگفتند: ا«د یشک
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به  تو را هک آنچه بها یاست،  ردهک یتو وح به هک یا هیاسماء و ادع آن : او را به یعنی
دعا  یما درحال یبرا ای.  ما بخوان یبرااست،  دهیگردان مخصوص نبوت به آنوسیله 

 نیاگر ا« یگرد یم متوسل ،یدار نزد خود یتعال از حق هک یمانیعھد و پ به هک نک
 مینک یم قیرا تصد : نبوتت یعنی »میآور یم مانیتو ا ، حتما بهینک را از ما برطرف عذاب

 بروند. مقدس نیسرزم با تو به هک »میفرست یم را قطعا با تو لیاسرائ یو بن«

ا َكَشفۡ ﴿  َجلٍ  إَِ�ٰٓ  زَ لرِّجۡ ٱ َ�ۡنُهمُ  َنافَلَمَّ
َ
 .]١٣٥[األعراف:  ﴾١٣٥يَنُكُثونَ  ُهمۡ  إَِذا َ�ٰلُِغوهُ  ُهم أ

:  یعنی »میبرداشت اند ـ از آنان رسنده بدان آنان هک یرا ـ تا مدت عذاب و چون«
 عھد بناگاه« میبود ردهکمقرر  غرقبه وسیله  شان ساختن کھال یبرا هک یتامدت

رو  نیا از زدند، ھم یپا م محابا پشت یبودند، ب داده هکرا  یمانیپ و آن »ستندکش یم
 ÷  یبا موس لیاسرائ یبن بودند، از فرستادن دهیمتعھد گرد قبال بدان هک آنچه برخالف
 دند.یورز امتناع

ۡغَرۡقَ�ُٰهمۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َنانتََقمۡ ٱفَ ﴿
َ
�َُّهمۡ  مِّ ۡ�َ ٱ ِ�  فَأ

َ
ْ  بِ� بُوا ْ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ  ﴾١٣٦َ�ٰفِلِ�َ  َ�ۡنَها َوَ�نُوا

 .]١٣٦[األعراف: 
 ا غرقشانیو در در«ردند ک ینکعھدش هکچرا  »میگرفت انتقام از آنان سرانجام«

 : در یعنی »بودند از آنھا غافلانگاشتند و  یم ما را دروغ اتیآ هک آن سبب م، بهیساخت
 دند.یشیاند ینم چیما ھ شگرف یھا نشانه

وۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ َرۡ�َناَوأ ْ �ُسۡ  �َّ  ٱ َمَ�ٰرَِق  َتۡضَعُفونَ َ�نُوا

َ
ۖ  َناَ�َٰر�ۡ  لَِّ� ٱَوَمَ�ٰرَِ�َها  �ِض ۡ�  �ِيَها

ۡت  ٰ بَِ�ٓ  ۡسَ�ٰ �ُۡ ٱ َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ ٰٓءِيَل  َ�َ ْۖ  بَِما إِۡسَ� وا ۡرنَا َصَ�ُ  فِرَۡعۡونُ  يَۡصنَعُ  َ�نَ  َما َوَدمَّ
 .]١٣٧[األعراف:  ﴾١٣٧رُِشونَ َوَما َ�نُواْ َ�عۡ  ۥهُ َوقَۡومُ 
 با هک لیاسرائ یبن : به یعنی »شدند یم دهیشک استضعاف به هک یقوم آن و به«

شدند  یم دهیشکر یو تحق یخوار به وستهیو قومش، پ فرعون یارکو خدمت شدن شتهک
 به«بود  نیفلسط نیو سرزم» مینھاد تکبر در آن هکرا  ینیسرزم و مغارب مشارق«

 ھا ومحصوالت وهیم آوردن رونی؛ ب نیفلسط نیدر سرزم نھادن تکبر »میداد راثیم
ن، یفلسط نیرا سرزمیز است لکش نیو سودبارتر نیبھتر به در آن یزراعت

بر  پروردگارت یکن و وعده« است یشاورزک یھا برا نیسرزم نیتر و آماده نیزتریحاصلخ

 هکافت، یو استمرار  خودتحقق املک لکش به وعده : آن یعنی »افتی تحقق لیاسرائ یبن

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿بود از:  عبارت
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ سۡ ٱ �َّ  ٱِ�  ُتۡضعُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  �ِض ۡ� �ِمَّ

َ
 َوَ�َۡعلَُهمُ  أ
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 دهیشک استضعاف به نیدر زم هک یسانکبر  میخواھ یم« .]٥[القصص:  ﴾٥َ�ٰرِ�ِ�َ لۡ ٱ

 .» مینک نیزم وارث را شانیو ا میگردان مردم انیشوایرا پ شانیو ا نھاده اند، منت شده
د، یرس یم و قومش فرعون یسو از آنان به هک بر آنچه »ردندکصبر  هک آن سبب به«

و  فرعون هکرا  و آنچه«ردند ک یداریوپاز صبر ینأ  خدا بر جھاد در راه گونه نیھم

از  »افراشتند یبر م هک و آنچه«ھا  ارخانهک ھا و قصرھا ویاز آباد »بودند ساخته قومش
:  یعنیاست، » بنونی« یمعنا ) به عرشونی: ( یقول به »میردک رانیو«بوستانھا 

 خداوند متعال ! ی. آر میردک رانیامال وک ردند،ک یبنا م هکرا  یاستوار یھا اخک
ما  را به آن نونکبودند ـ و ا مسلمان هک یداد ـ ھنگام لیاسرائ یبن را به نیفلسط
 امروز و فردا از آن نیفلسط افر پسک و آنھا میھست را ما مسلمانیز است داده

 رند.یبازگ دشمن چنگ را از آن هک است و بر آنان است مسلمانان

ٰٓءِيَل  بِبَِ�ٓ  نَاَوَ�َٰوزۡ ﴿  تَوۡ  ۡحرَ ۡ�َ ٱ إِۡسَ�
َ
ْ فَ� ٰ  ا ٰٓ  َ�ۡعُكُفونَ  قَۡو�ٖ  َ�َ ۡصَنا�ٖ  َ�َ

َ
َُّهمۚۡ  أ ْ  ل  َ�ُٰموَ�  قَالُوا

ٓ  َعلجۡ ٱ َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ  .]١٣٨[األعراف:  ﴾١٣٨َ�َۡهلُونَ  قَۡومٞ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ
 یایدر« عبور از توانو  قدرت آنان : به یعنی »میا گذراندیرا از در لیاسرائ یو بن«
 افتهکش ھم ا ازیدر ا زد و آبیدر آن به شیبا عصا یموس هک گاه م، آنیرا داد» سرخ

 مجاورت شیخو بر بتان هکدند یرس یقوم تا به«ردند کعبور  از آن شانیشد و ا

» لخم« لهیاز قب : آنان یقول ردند. بهک یم خود را عبادت : بتان یعنی »ردندک یم
 انینعانک از قوم گر: آنید یقول گاو. به یھا بود از: تمثال عبارت بودند و بتانشان

 یاست، برا یانیخدا آنان یبرا هک گونه ھمان ! یموس یا« لیاسرائ یبن »گفتند«بودند. 

م، ینک را پرستش آن هک ده قرار یبت نمای: برا یعنی »قرار ده یز معبودیما ن
 هکدیھست یشما قوم یراست : به گفت«پرستند  یرا م یبتان قوم نیا هک گونه ھمان

 هک دیردک را مشاھده یروشن یھا و نشانه معجزات را شما چنانیز »دینک یم ینادان
 رحقیغ آنھا، از پرستش داشت، بعد از مشاھده یم یا ییو دانا علم نیمترکھرکس 

 و عناد و خورد، اما شما در جھل یم انکت رد و سختک یم وحشت یتعال
 ھمه آن را با وجود مشاھدهید زیخدا ھست خلق نیتر سرسخت شدن، رنگ به رنگ

 د.ینک یم را عنوان یا حانهیوق درخواست نیمعجزات، چن
 نام به یدرخت انکمشر هکدند ید ص خدا رسول ارانی:  است آمده اتیدر روا

 رسول به زند پسیآو یم را بر آن شیخو و سالح گرفته پرستش را به» انواط ذات«
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 یانواط ذات آنھا هک د چنانیقرار دھ یانواط ز ذاتیما ن یبرا«گفتند:  ص خدا
 یسخن ھمان زیشما ن است یکنزد«برآشفتند و فرمودند:  ص خدا رسول »!دارند

 آنان هک چنان قرار ده ییما خدا یگفتند: برا یو به یموس قوم هکد ییرا بگو
 .!»دارند یانیخدا

ٞ  ُؤَ�ٓءِ إِنَّ َ�ٰٓ ﴿  ا ُمَت�َّ ا َوَ�ِٰطلٞ  �ِيهِ  ُهمۡ  مَّ ْ  مَّ  .]١٣٩[األعراف:  ﴾١٣٩َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 بت »گروه نیا آنچه قتیدر حق«:  گفت د نھادهکیتأ آنان بر جھل ÷  یموس گاه آن
و « است یتباھ و یتبار: نابود »باد و نابود است بر« بتان از پرستش »در آنند« پرست

 دادند ـ و از جمله یم انجام هک یاعمال : تمام یعنی »است دادند باطل یم انجام آنچه
و  شده دلتنگ چرا از حق ! من جاھل قوم یا پس اد استیبن یـ بر باد و ب بتان پرستش

 د؟.یگرد یم مزخرفات نیا دنبال

﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ ٱ قَاَل أ بۡ  �َّ

َ
لَُ�مۡ  َوُهوَ  إَِ�ٰٗها غِيُ�مۡ �  .]١٤٠[األعراف:  ﴾١٤٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َ�َ  فَضَّ

از  ریغ : چگونه یعنی »میشما بجو یبرا یر از خدا معبودیا غیآ« ÷  یموس »گفت«
از  را یبزرگ ھا و معجزات شما نشانه هک یدرحال میشما بجو یبرا یمعبود أ خدا

 به شتانیگرا یبرا از آنھا ھم یبعض مشاھده یحت هکد یا ردهک مشاھده یتعال حق جانب
 زمانتان »انیجھان او شما را بر هک با آن«:  نمک نیچن بود، آخر چگونه یافک یپرست گانهی
 ردنکنابود چون ؛ است دهیبر شما بخش هک ییھا با نعمت ؟» است داده یبرتر«

 یو پست یخوار ر باریاز ز ردنتانک رونین، بیدر زم ساختنتان نیدشمنانتان، جانش
 ھمه نیا ؟ چگونه حق نید یسو به نمودنتان تیو ھدا و عزت یبرتر گاهیجا یسو به

 د؟!یدھ یم پاسخ یر ویغ را با پرستش گانهیمعبود  نعمت
 س یعل حضرت به یا یھودی: « است ردهک تیروا نیچن هیآ نیا مناسبت به ینسف

 شود ـ باھم کخش ١یو آب یحت هک از آن ـ قبل امبرتانیپ : شما بعد از درگذشت گفت
بود  نشده کخش ٢ تانیپاھا فرمود: شما ھنوز آب یو در پاسخ س یعل د!یردک اختالف

 .!!» ما خدا قرارده یرا برا ید: بتیگفت ÷  یموس به هک

                                                 
 د .یدیپاش بر قبرش هی کا آبی، ی و غسل : آبی عنی -١
 . سرخی ایاز در بعد از خروج - ٢
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�َۡيَ�ُٰ�م �ذۡ ﴿
َ
�ۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ُسوٓءَ  �َُسوُمونَُ�مۡ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ّمِنۡ  أ

َ
 َنآَءُ�مۡ ُ�َقّتِلُوَن �

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بََ�ٓءٞ  َ�ٰلُِ�م َوِ�  �َِسآَءُ�مۚۡ  َو�َۡسَتۡحُيونَ   .]١٤١[األعراف:  ﴾١٤١َعِظيمٞ  رَّ
 شما را سخت هکم، یداد نجات انیفرعون شما را از دست هک ید ھنگامینکاد یو «

 و شما را با »گذاشتند یم را زنده شتند و دخترانتانک یرا م ردند؛ پسرانتانک یم نجهکش
 د،یبود ردهک عادت عذاب آن به هکردند تا بدانجا ک یم بیتعذ یسخت عذاب چنان

 از چنان بعد از نجات چگونه پسکند  می عادت شیخو چراگاه به هک یھمانند شتر
انھا و یازز دادنتان نجات »نیو در ا«د؟ یگردان یم یکرا با ما شر گرانید ، بازھمیعذاب

 یبزرگ : نعمت یعنی »بود بزرگ یشیآزما پروردگارتان شما از جانب یبرا« بزرگ یعذابھا
 حق ا بهیآ هکرد ک یم و امتحان شینعمت، آزما شما را با آن أ خداوند هکبود 

 ر؟یا خید ینک یم امیق یو یرگزارکش

ۡ�َمۡمَ�َٰها َ�ۡلَةٗ  ثََ�ٰثِ�َ  ُموَ�ٰ  َوَ�َٰعۡدنَا﴿
َ
ۦٓ  مِيَ�ُٰت  َ�تَمَّ  بَِعۡ�ٖ  َو� رۡ  َرّ�ِهِ

َ
ۚ  �َعِ�َ أ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل  َ�ۡلَٗة

ِخيهِ 
َ
ۡصلِحۡ  ِ� ِ� قَوۡ  لُۡفِ� خۡ ٱ َ�ُٰرونَ  ِ�

َ
ۡ ٱ َسبِيَل  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َوأ  .]١٤٢[األعراف:  ﴾١٤٢ُمۡفِسِدينَ ل

از  أ خداوند لیو تجل داشتیگرام از جمله »میگذاشت وعده شب ی، سیو با موس«
بود.  یبا و گفتن سخن و مناجات یبرا یموعد عنوان به مدت نیا نیی، تع÷  یموس

د یفزایب نشیقیو  مانیا بر یتعال بود تا حق آن یبرا عادگاهیم نیا او به د بردنیشا
 یبود تا با و آن یز برایرد ونک نیچن» اسراء و معراج« در شب ص با محمد هک چنان

را  مدت و آن رفت عادگاهیم به ÷  یموس بسپارد پس یو را به ببندد و تورات مانیپ
در  عاد پروردگارشیم هک تا آن میرساند اتمام گر بهید شب عاد را با دهیم و آن« گرفت روزه

 عاد، دهیم رفت، بر آن گاه وعده به ÷  یموس هک : بعد از آن یعنی »سر آمد به شب چھل
 . میگر افزودید شب
روز از  و ده القعده یذ ماه بود از: تمام عبارت شب چھل آن هکبرآنند  شتر مفسرانیب
 د و حقیرسان اتمام به د قربانیرا در روز ع قاتیم ÷  ین، موسیبنابرا الحجه یذ ماه
 نیخداوند متعال، د هکروز بود  نیدر ھم نی. ھمچن گفت روز سخن نیدر ا یبا و یتعال

 ۡومَ ۡ�َ ٱ﴿د: یفرما یم هک د چنانیرسان مالکا به ص محمد حضرت یرا برا اسالم
 ۡ�

َ
ۡ�َمۡمُت  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  َمۡلُت أ

َ
 ﴾ادِينٗ  ۡسَ�ٰمَ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

 عادگاهیطور ـ م وهک عازم هک یھنگام »گفت ھارون برادرش به یو موس« .]٣[المائدة: 
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 حال »در اصالح و باش من نیجانش من قوم انیدر م«ـ بود  با پرورگارش مناجات
 دلسوزانه یدگیو رس یمھربان به امور آنان است، ادارهیس با حسن »وشکب« لیاسرائ یبن
را نرو  انیعاص : راه یعنی »نکن یرویپ فسادگران روش و راهو از « آنان و احوال اوضاع به
حت، ی؛ نص سخن نی. ا یمایرا بپ اصالح و صالح اھل راه هکبل نباش اور ستمگرانیو 

خود، نزد خداوند  بود و اال ھارون ھارون برادرش به یموس یاز سو یرکو تذ دارباشیب
 . است مقدار بزرگ یامبریپ متعال

﴿ ٓ ا َجا رِِ�ٓ  ۥَر�ُّهُ  َوَ�ََّمُهۥ لِِميَ�ٰتَِنا ُموَ�ٰ  ءَ َولَمَّ
َ
نُظرۡ  قَاَل َرّبِ أ

َ
 تََرٮِٰ�  لَن قَاَل  إَِ�َۡكۚ  أ

�  َف فََسوۡ  ۥَمَ�نَهُ  َتَقرَّ سۡ ٱفَإِِن  َبلِ �َۡ ٱإَِ�  نُظرۡ ٱ َوَ�ِٰ�نِ  ا تََرٮِٰ� ٰ  فَلَمَّ  َجَعلَُهۥ َجَبلِ لِلۡ  َر�ُُّهۥ َ�َ�َّ
ۚ وََخرَّ ُموَ�ٰ َصعِقٗ  اَد�ّٗ  ٓ  ا ا فَاَق  فَلَمَّ

َ
۠  إَِ�َۡك  ُ�ۡبُت  ُسۡبَ�َٰنَك  قَاَل  أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ﴾١٤٣ُمۡؤِمنِ�َ ل

 .]۱۴۳[األعراف: 
 سخن با او و پروردگارش«با ما  گفتن سخن یبرا »ما آمد گاه وعده به یموس و چون«

 ÷  ی: موس یقول به د.یاو شنوان به تیفکی و بدون واسطه یرا ب شیخو المک:  یعنی »گفت
 به یبا و رفتن یبرا هک یھفتاد تن د و آنیشن جھات را از تمام خداوند متعال المک
 شیخو مرا به رد: پرورگارا!ک عرض«دند یرا شن حق المکز یبودند، ن شده انتخاب عادگاهیم

 دنید د، بهیرا شن یالھ المک یموس چون«د: یگو یم قتاده ».تو بنگرم یسو تا به نکنا یب
ھرگز مرا « سبحان یخدا »فرمود« ».دیگرد دارشید و مشتاق بست معز طین یو

 نکمم یبا چشم من تیرؤ هکبل یفان یایدن نیدر ا یفان چشم نیبا ا »دید ینخواھ
 . است دانیجاو و یباق هک ییباشد، در سرا یباق هک است

 طالب هک یرا در وقت خداوند متعال یموس هک است د آنیمف ﴾لَن تََرٮِٰ� ﴿ ریتعب
 دهیرس اثبات متواتر به ثیاحاد به در آخرت یتعال حق دنید، اما دیشد، ند یو دنید

 ھم ست،ین یمخف ص امبریمطھر پ سنت به انیبر آشنا هک یتواتر است، چنان

 فرمود: (لن هکبل» شوم ینم دهیھرگز د من :» یأر لن«نفرمود:  رو، خداوند متعال نیازا
 یخود قرارگرفت، مرا خواھ یاگر بر جا بنگر پس وهک به یول«).  ینیب ینم تو مرا : یتران

از تو  و قوت صالبت از نظر جرم، هک آنچه و نه یمرا دار دنید تو توان : نه یعنی »دید
 وهک خود را به من هک یھنگام باشد ـ لذا اگر در یم وهکاز  عبارت هکـ  بزرگتر است

 وهکاگر  یول »دید یمرا خواھ«نشد  و متزلزل گرفت خود قرار یبر جا وهکانم، ینما یم
 به سخن نی. ا یتر ناتوان وهکتو از  هک بدان گشت، ناتوان من تیرؤ یتجل از برداشت
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 وهک به پروردگارش چون پس«.  است وهکبه وسیله  ÷  یموس یبرا یلیتمث ارائه منزله

را  وهک آن« است آن شدن انیز، نمایچ یک یرد. تجلک ظھور وهک : به یعنی »ردک یتجل

در  وهک هک رد، چندانک یو متالش را پخش وهک حق، آن ذات ی: تجل یعنی »ردکز یزریر
 ثیطور بود. در حد وهک؛  وهک : آن یقول شد. به لیتبد یھموار نیزم و به ختیفرور ھم
 نیبر زم ھوشیب یو موس«». فرو رفت نیدر زم وهک: « است آمده انس مرفوع فیشر

 به وچون«فروافتاد.  نیزم و بر رفت : از ھوش یعنیاست،  صعقا: مأخوذ از صاعقه »افتاد
 هیتورا تنز ! سبحان یخدا ی: ا کسبحان »ی: تو منزھ گفت« یھوشیب از آن »خود آمد

 رار چنانکاز ت »ردمک توبه درگاھت به« تمام یھیتنز م، بهینما یاد می کیپا و به نمک یم
و  عظمت هب هکخود  از قوم تو، قبل به »مؤمنانم نینخست و من«ا یدر دن یدرخواست

 حجاب«فرمودند:  ص خدا رسول هک است آمده فیشر ثیمعترفند. در حد جاللت
از  در منظرش هکرا  آنچه ، تمامیو یرا بردارد، انوار رو پروردگار نور است، اگر آن

 ».سوزاند یرند، میگ یقرار م مخلوقاتش

ٓ  بِرَِ�َٰ�ِٰ� َو�َِ�َ�ِٰ� فَُخذۡ  �َّاِس ٱَ�َ  َطَفۡيُتَك ۡص ٱ إِّ�ِ  قَاَل َ�ُٰموَ�ٰٓ ﴿  َوُ�ن َءاتَۡيُتَك  َما
ِٰكرِ�نَ ٱ ّمِنَ   .]١٤٤[األعراف:  ﴾١٤٤ل�َّ

:  یعنی »دمیبرگز بر مردم شیخو المک امھا و بهیپ ا بهتو ر ھمانا من ! یموس یفرمود: ا«
ـ  یا واسطه چیھ یخود ـ ب سخن دنیو شنوان رسالت به روزگارت مردم انیتو را از م
 نیو ا بزرگ شرف نی: ا یعنی» ریبگ ام، ردهکتو عطا  را به آنچه پس« دمیگردان مخصوص
 نیبر ا »باش رگزارانکو از ش«ر یرا بگ ومناجات المکا یمت، کو ح نبوت میفخر عظ

 . سترگ رامکا نیو ا بزرگ یعطا

 ٱِ�  َ�ُۥ َناَوَ�َتبۡ ﴿ 
َ
ِ َ�ۡ  لَۡواحِ ۡ�

وِۡعَظةٗ  ءٖ ِمن ُ�ّ ءٖ  لُِّ�ِّ  َوَ�ۡفِصيٗ�  مَّ �ٖ  فَُخۡذَها َ�ۡ ُمرۡ  بُِقوَّ
ۡ
 َوأ

ْ  قَۡوَمَك  ُخُذوا
ۡ
ۚ  يَأ ۡحَسنَِها

َ
ْورِ�ُ�مۡ  بِأ

ُ
 .]١٤٥[األعراف:  ﴾١٤٥َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱ َدارَ  َسأ

 نیدر د لیاسرائ یبن هک : از ھر آنچه یعنی »یزیاز ھر چ در الواح یموس یو برا«
 از ر آنانیو غ لیاسرائ یبن هکم، یقرارداد »یا موعظه«از داشتند ین آن به شانیایدن و

 به هک یامکاز اح »مینگاشت یلیتفص یزیھر چ یو برا«رند یپند و اندرز بگ آن
 ! یموس ی: ا یعنی »ریبگ قوت را به : آن میفرمود پس«از دارد ین لیو تفص یروشنگر

 ر و بهیونشاط بگ تیرا، با جد لیبا تفص ھمراه یھا یھا و روشنگر ا موعظهیرا،  الواح
دستور  قومت و به«بود  تورات راجح، الواح قول : به . الواح نک در آنھاست، عمل آنچه
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 در تورات هک یامکاح نیبھتر : به یعنی »نندک عمل است در آن آنچه نیبھتر تا به بده
صبر  هک ر استکذ انیشا نند.ک ـ عمل شتر استیآنھا ب پاداش هک یفیالکـ از ت است
 نه متیعز به گران، عفو وگذشت، عملیو تجاوز د رنگیبرابر ن در یداریو پا

ه، از یمنھ اعمال کو تر آن وجه نیوتریکن به یشرع امکاح دادن رخصت، انجام
مأمور شد تا  ÷  یسان، موس نیبد بود. تورات امکھا و اح موعظه نیبھتر جمله

 امر را بدان قومش هک از آنچه شتریب یشدت و را با قوت تورات امکاح خودش
 خواھم شما نشان را به نافرمانان یسرا یزود به«ند ک رد و بدانھا عملیبگ کند، می
فار از ک نافرمانان، منازل ی: مراد ازسرا یقول د. بهیریبگ عبرت آن دنیتا از د »داد

 . است و عمالقه یفرعون ستمگران

 ﴿ ِ�ۡ
َ
ِينَ ٱ َءاَ�ِٰ�َ  َ�نۡ  ُف َسأ وَن ِ�  �َّ ُ  ٱَ�َتَك�َّ

َ
ْ �ن يََروۡ  قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  �ِض ۡ�  �َّ  َءايَةٖ  ُ�َّ  ا

 ْ ْ  �ن بَِها يُۡؤِمُنوا ْ  �ن َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ�  دِ لرُّشۡ ٱ َسبِيَل  يََرۡوا  َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ�ۚ  َ�ِّ لۡ ٱ َسبِيَل  يََرۡوا
 ِ �َُّهمۡ  َك َ�ٰل

َ
ْ  بِ� بُوا ْ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ  .]١٤٦[األعراف:  ﴾١٤٦َ�ٰفِلِ�َ  َ�ۡنَها َوَ�نُوا

 : از فھم یعنی »خود اتیورزند، از آ یبر مکت ناحق به نیدر زم هکرا  یسانک یزود به«
 ذات ستهیبر، فقط شاکرا تیز »داشت باز خواھم« آن به آوردن مانیا از ایخود،  تابک

 یاریبس با وجود »اورندین مانیا آن بنگرند، بهرا  یا اگر ھر نشانه هک یطور به« است من
 شیرا در پ آن نند،یرا بب یراست و اگر راه« آنھا بر حق روشن ھا و داللت ھا و معجزه نشانه

 گردانیو رو بازداشتن »نیا خود قرار دھند، را راه نند، آنیرا بب یگمراھ رند و اگر راهینگ
ما را  اتیآ آنان هک است سبب بدان« حقبا  شان و مخالفت حق یھا از نشانه شان ساختن

.  سھو و جھل غفلت عناد و اعراض، نه غفلت به »ماندند غافل انگاشتند و از آن دروغ
 هکد یبرگردان رسالت به قیو تصد مانیا از جھت را بدانھایشان  دل یتعال : حق یعنی

 دند، بهیورز اصرار از حق یگردانیو رو بیذکت ، بریشکبار و گردنکاست زهیانگ آنھا به
 دند.ید ھم را یاریبس معجزات هک آن رغم

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ بُوا ٓ َكذَّ ۡعَ�ٰلُُهمۚۡ  َحبَِطۡت  ِخَرةِ �ٱ ءِ َ�ٰتَِنا َولَِقا
َ
ْ  َما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َهۡل  أ  َ�نُوا

 .]١٤٧[األعراف:  ﴾١٤٧َ�ۡعَملُونَ 
 آخرت در هکرا  با آنچه : روبروشدن یعنی »را ما و دبدار آخرت اتیآ هک یسانکو «
 اعمال نیا هک آن با »است حبط شدهشان  اعمال ردند،ک بیذکت«اند  شده داده وعده بدان

 اثر شدن ی: ب شدن حبط شد. یم برده د منفعتیام از آن هک قرار داشت یگاھیدر جا
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ا جز یآ« رحم و صله صدقه چون ؛ است طاعت ظاھر آنھا، صورت صورت هک است یاعمال

و  ردهکن برآنھا ستم وجه چیھ : خداوند به یعنی ؟»ابندی یجزا م ردارشانکار و کبرابر  در
 . است فزودهیاند، ن بوده سزاوار آن هک یفرکیبر 

َذَ ٱوَ ﴿ ُۥ َجَسٗدا ِعۡجٗ�  ُحلِّيِِهمۡ  ِمنۡ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  ُموَ�ٰ  مُ قَوۡ  �َّ َّ�  ۚ لَمۡ  ُخَواٌر
َ
�  ْ نَُّهۥ يََرۡوا

َ
�  �َ

َُذوهُ ٱ َسبِيً�ۘ  َ�ۡهِديِهمۡ  َوَ�  يَُ�ّلُِمُهمۡ   .]١٤٨[األعراف:  ﴾١٤٨َوَ�نُواْ َ�ٰلِِم�َ  �َّ
:  یعنی »خود یورھایاز ز«طور  وهک به از رفتنش : پس یعنی »از او پس یموس و قوم«
 مجسمه« بودند گرفته تیعار به انیز خود، از مصریگر در شب هک ییورھایاز ز

گاو  یصدا هک« یروح یب املک از گوساله ی: تمثال یعنی »خود ساختند یبرا یا گوساله

 یعادت یگاوپرست هک ر استکذ انیگرفتند. شا ییخدا را به گوساله نیا گاه آن »داشت
 شد.کبر بانگ گاو است، چون یبود. خوار: صدا فرعون قوم از عادات

 به شب یس مدت به هک گذاشت خود وعده با قوم یموس هک است شده تیروا
را  گرید شب ده هکمأمور شد  برگردد. اما چون عادگاهیاز آن، از م طور برود و پس

 ھنگام نیبازگردد. درا قومش انیم به نیسر قرار مع د، نتوانستیفزایب مدت بر آن
 یوراتیز : با شما گفت آنان داشتند، به یشنو حرف یاز و لیاسرائ یبن هک» یسامر«

د یع مراسم د تا خود را دریبود گرفته تیعار آنھا را به هک است فرعون سانکاز 
د. یآور من را نزد وراتیز رده، آنک او را غرق سانکخداوند  هک نونکد و اییارایب

 تمثال سپردند و او از آنھا یو را به وراتیز ردهک اطاعت یاز و لیاسرائ یبن
 ÷  لیجبرئ اسب سم از نقش هکرا  کیاز خا یمشت ساخت، سپس یا گوساله
 آن هکدندیا ندیآ«.  آواز گاو برداشت تمثال جه، آنیافگند و در نت بود، در آن برگرفته

 دفع ای منفعت جلب قادر به هک نیا رسد به چه »دیگو ینم سخن چیھ با آنان گوساله
 را به آنان هکدند یا ندی: آ یعنی ؟»اندینما یبدانھا نم یراھ چیو ھ«باشد  از آنان یمضرت

او را بر  چگونه ند؟ پسک ینم ییو راھنما داللت یا یا معنوی یحس ریخ راه چیھ
 سند، قبلیبنو را لماتشکگردند تا  بکاھا مریدر اگر تمام هکدھند  یم حیترج یسک

 را به خلق هک اوست ھم شود و یم اھا تمامیدر د، آبیآ انیپا به یو لماتک هک از آن
 در« و پرستش ییخدا به »گرفتند را« گوساله »آن«؟  است ردهک تیھدا حق یسو

ز. و یچ ار بودند در ھمهکا ستمیار.ک نیا خود به بر نفس »ار بودندکستمکه  حالی
 ؟ بزرگتر است کاز شر یستم چه
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ا ُسقَِط ِ�ٓ ﴿ يِۡديِهمۡ  َولَمَّ
َ
�  ْ ۡوا

َ
�َُّهمۡ  َوَرأ

َ
ْ  قَدۡ  � ْ  َضلُّوا  َ�َا فِرۡ غۡ َو�َ  َر�َُّنا يَرَۡ�َۡنا لَّمۡ  لَ�ِن قَالُوا

 .]١٤٩[األعراف:  ﴾١٤٩َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ 
از  پس شان ندامت نی: ا یقول . به گوساله از پرستش »شدند مانیپش سخت و چون«

 هکافتند ی: در یعنی »اند شده ا گمراهواقع هکدند یو د«بود  قاتیاز م ÷  یموس بازگشت
 گفتند: اگرپرودگار ما به«اند  مبتال گشته سبحان یخدا تیمعص گوساله، به با پرستش

 . ا وآخرتیدر دن »بود میخواھ ارانکانید، قطعا از زیند و بر ما نبخشاکن ما رحم
 بردند و با پناه منان یخدا مخلصانه، به و تضرع اد و استغاثهیبا فر هکبود  نیچن
 ردند.کالتجا  یو به دل خلوص

ا رََجَع ُموَ�ٰٓ ﴿ ِسٗفا َ�ٰنَ َغۡض  قَۡوِمهِۦ إَِ�ٰ  َولَمَّ
َ
 َ�ۡعِدٓي�  ِمنۢ  َخلَۡفُتُموِ�  بِۡئَسَما قَاَل  أ

َعِجۡلُتمۡ 
َ
ۡمرَ  أ

َ
ۡلَ�  َرّ�ُِ�ۡمۖ  أ

َ
 ٱ َو�

َ
  لَۡواحَ ۡ�

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
ِخي ِس َوأ

َ
هُ أ مَّ إِنَّ  نَ �ۡ ٱ قَاَل  هِ� إَِ�ۡ  ۥٓ هِ َ�ُرُّ

ُ
 َقوۡمَ لۡ ٱأ

ْ َ�قۡ  َتۡضَعُفوِ� سۡ ٱ  ٱ ِ�َ  �ُۡشِمۡت  فََ�  ُتلُونَِ� َوَ�ُدوا
َ
 َقوۡمِ لۡ ٱ َمعَ  َعۡلِ� َوَ� َ�ۡ  ۡعَدآءَ ۡ�

ٰلِِم�َ ٱ  .]١٥٠[األعراف:  ﴾١٥٠ل�َّ
 یطور.بعض وهکاز  »خود بازگشت قوم یسو به نیو اندوھگ کخشمنا یموس و چون«
بد  چه از من، : پس گفت« است تر از خشم فراتر و سخت یاند: تأسف، حالت گفته
 پروردگارتان ا بر فرمانیآ«د! یردک بد عمل چه ابمیو در غ »د!یبود من یبرا ینیجانش

بود،  داده وعده من به پروردگارم هک یا روزه عاد چھلیا بر می: آ یعنی »دیردک شتاب
و  زشت عمل نیا ابمید؟ و درغیسر آ عاد بهیم نیا هکد ینداد د؟ چرا مھلتیردک شتاب

 عذاب یسو به گوساله ا با پرستشی: آ است نیا یا معنید؟ یشد بکرا مرت مونینام
وارد  بر قومش چون ÷  ی: موس یعنی »را افگند و الواح«د؟ یردک شتاب پروردگارتان

و  خشم ھستند، از شدت آن عبادت فکو معت زانو زده گوساله پرستش به هکد یشد و د
 است . نقل ـ است و خلف جمھور علما ـ از سلف قول نیافگند. ا نیرا بر زم تأسف، الواح

 یخداوند بر موس: « است آمده فیشر ثیبود. در حد اقوتیا ازیاز زمرد،  تورات الواح هک
او خبر داد  بهأل  یخدا یرا وقتیز ستین شنونده چون نندهیب هک یراست د؛ بهیببخشا

 یفگند ولین نیزم را به خبر الواح نیا دنیاند، با شن شده او گمراه بعد از قومش هک
و سر «». افگند نیزم را به د، الواحید حالت نیدر ا و مشاھده نهیمعا را به آنان چون

 هکامر  نیا به در اعتراض ÷  یموس »دیشک یخود م طرف و او را به گرفت را برادرش
را  گوساله پرستش باطل و رسم را نگرفته یسامر فتنه نیھارون، جلو ا چرا برادرش
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 قوم نیا ! فرزند مادرم ی: ا گفت ھارون«د یشک یو او را م را گرفت یسر و ر نداده،ییتغ

 نیا هک را نداشتم آن توان پس »شندکمرا ب هکبود  نمانده یزیشمردند و چ فیمرا ضع
! و  فرزند مادرم ی: ا گفت ÷  ھارون هک نیا لی. دل ر دھمییرا تغ و باطلشان انحراف

بود وگرنه،  یبار عاطفهز و یمھرانگ یا جمله، جمله آن هکبود  نی! ا برادرم ی: ا نگفت
 هکبود نیگر اید لیگر بودند. دلید یک)  یو مادر ی(پدر یانیدو برادر اع و ھارون یموس

و  مؤاخذه با »نکشاد ن مرا دشمن پس«بود  مؤمنه یاند ـ زن گفته هک ـ چنان مادرشان
 شمار گروه و مرا در« است پرستان گوساله یقلب یآرزو ھمان نیا هکمن،  به اھانت

 یعنیستمگر،  من، مرا در شمار قوم بر شدنت نی: با خشمگ یعنی »ستمگر قرار نده
 یا معنی.  ام دهینگرد زشت عمل نیا بکمرت آنان بسان قرار نده، آخر من پرست گوساله

 . ھستم از آنان ھم من هک باور نباش نیا : به است نیا

دۡ  فِرۡ غۡ ٱقَاَل رَّبِ ﴿
َ
ِ� َوأ

َ
ن رَۡ�َتَِكۖ  ِ�  ِخلۡنَاِ� َوِ�

َ
رۡ َوأ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱ َحمُ َت أ  .]١٥١[األعراف:  ﴾١٥١ل�َّ

را  و برادرم من : پرودگارا! گفت«شد  محقق ھارون برائت ÷  یموس یبرا چون پس

 برادرش را از ساحت یامک و دشمن شماتت میدعا، ب نیتا با ا خواست ÷  یموس »امرزیب
داد  نشان نیوچن گرفت وھشکن را به رفتار خود با برادرش او نحوه ییسازد، گو برطرف

از  هک یو قصور یوتاھک و در عوض است نداشته یھیتوج چی، ھیبا و گونه نیا یرفتار هک
آن، از  عالوه رد و بهک مغفرت طلب یتعال حق از بارگاه شیسرزد، برا برادرش او در حق

 »یمھربانان نیتر مھربانتو  هکخود درآور،  رحمت و ما را در پناه«رد: کتمنا  نیچن پروردگارش
 . نکن غیرا از ما در در آخرت شیخو ا وبھشتیدر دن شیخو عصمت پس

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ّ�ِِهمۡ  ّمِن َغَضٞب  َسيََنالُُهمۡ  عِۡجَل لۡ ٱ �َّ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ ِ�  َوذِلَّةٞ  رَّ ُّ� ۚ َوَ�َ�ٰلَِك  َيا
ۡ ٱ زِيَ�ۡ   .]١٥٢[األعراف:  ﴾١٥٢ُمۡفَ�ِ�نَ ل

 یخشم یزود به« و پرستش ییخدا به »را گرفتند گوساله هک یسانکھمانا «
فر کی خشم، ھمان نیا هکبسا  و چه »دیخواھد رس آنان به پروردگارشان ازجانب

 شتنک به شدنشان را مأموریز ١شد نازل ا بر آنانیدر دن هکگر باشد ید یک شتنک
 »ایدن یدر زندگ یذلت« آنان به یزود به »و«بود أ  خداوند گر؛ از خشمید یک

گرفتند و  پرستش را به گوساله هک است یسانک مخصوص ذلت نید. ایخواھد رس
و » میدھ یجزام گونه نیرا ا نندگانکو ما افترا«شود  ینم بعد از آنانھای  نسل شامل

                                                 
 . ) ۵۴ بقره/ ( ر سورهیتفس د بهینک نگاه - ١
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 هک یدرحال روآوردند، گوساله تمثال عبادت به هکرا  یگروھ نیجمله، ا از آن
در  یزود به بندد، افترا و دروغ سبحان یبر خداکه  کسی ھر نبود. پس معبودشان

 به هک د چنانیخواھدرس سبحان یخدا یاز سو یا یو خوار ا بر او خشمیدن یزندگ
 د.یرس پرستان گوساله آن

 . است لیذل یبدعت ند: ھر صاحبیگو یعلما م

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ّ�ِ ٱَعِملُوا ْ ِمنۢ  اتِ  َٔ لسَّ ْ  َ�ۡعِدَها ُ�مَّ تَابُوا  لََغُفورٞ  َ�ۡعِدَها ِمنۢ  َر�ََّك  إِنَّ  َوَءاَمُنٓوا
 .]١٥٣[األعراف:  ﴾١٥٣رَِّحيمٞ 
 سپس« یفر و معاصکاز  ؛ اعم یا ئهیھر س »شدند ئاتیس بکمرت هک یسانک یول«

تو بعد  قطعا پروردگار« دل و از صدق تین با خلوص »آوردند مانیردند و اک توبه بعد از آن
لذا  »است آمرزگار مھربان« ئهیس آن ابکا بعد از ارتیتوبه،  آن: بعد از  یعنی »از آن

 کند. می وارد بھشت را به آنان شیخو رحمت و به ردهکرا محو  اھشانیس ارنامهک
 هکشود تا بدانند  یز مین گوساله پرستشگران شامل هک است یعام مکح نیا البته

 . استبزرگتر  از آن باشد، عفو خداوند متعال ھرچند بزرگ گناه

وَ� ﴿ ا َسَكَت َعن مُّ َخَذ  َغَضُب لۡ ٱَولَمَّ
َ
 ٱأ

َ
�ۡ ۖ ِينَ  َورَۡ�َةٞ  ُهٗدى َختَِهاَوِ� �ُسۡ  لَۡواَح  ُهمۡ  ّلِ�َّ

 .]١٥٤[األعراف:  ﴾١٥٤يَۡرَهُبونَ  لَِرّ�ِِهمۡ 
 آنھا را شیخو خشم در ھنگام هک »را شد، الواح خاموش یموس خشم و چون«

 انسان خشم ییر شد، گویتعب آن» وتکس« به خشم »ونکس«از  »برگرفت«بود  افگنده
را  خشم هیآ نیا«د: یگو یم ید. زمخشریگو یم و جوشش، سخن فوران در حالت

 یموسا و مثال بهکند  می یامر و نھ هککند  می ریتصو یا برآشفته شخص صورت به
و  ! شکرا ب برادرت نداز، سریرا ب بگو، الواح و چنان نیچن قومت د: بهیگو یآلود م خشم

 از پروردگارشان هک یسانک یبرا آن و در نسخه«». است یقرآن هیتشب فیاز لطا نیا
 استنساخ ستهکش از الواح هک : در آنچه یعنی »ودب یو رحمت تیبودند، ھدا کمنایب

 هک یتیبود، ھدا یو رحمت تیبود، ھدا شده داده د نقلیجد الواح و به دهیگرد
 آن به از عمل هک یافتند و رحمتی یم راه یشرع امکاح به آنبه وسیله  لیاسرائ یبن
 شد. یم ضانیف ام، بر آنانکاح

را  یامت اوصاف تورات در الواح من ! پروردگارم ی: ا گفت یموس«د: یگو یم قتاده
 به هک یھستند، امت مردم یبرا نیزم یدر رو شده د آوردهیپد امت نیبھتر هک ابمی یم
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ود: فرم ! پروردگار متعال گردان من را امت آنان . پسکند. می یر نھکامر و از من معروف
را  یامت اوصاف در الواح من ! پروردگارم ی: ا گفت ی. موس احمد است ؛ امت امت آن

است،  آھنگ شیبھشت، پ ن، اما در ورود بهیآخر شیخو نشیدر آفر هک ابمی یم
.  احمد است ؛ امت امت فرمود: آن ! پروردگارمتعال گردان من را امت شانیپروردگارا! ا

در  مصاحفشان هک ابمی یرا م یامت اوصاف در الواح من ! پروردگارم ی: ا گفت یموس
 را از امت شانیخوانند، پروردگارا! ا یم شیخو یھا نهیرا ازس و آن است شانیھا نهیس

 ما نقل بهد: یگو یم . قتاده احمد است ؛ امت امت فرمود: آن . پروردگار متعال گردان من
 ا!ی: بار خدا و گفت انداخت نیرا بر زم الواح ÷  یموس ھنگام نیدر ا هک است شده
 ١».احمد بگردان ز از امتیمرا ن پس

ۖ  رَُجٗ�  عِ�َ َسبۡ  َمُهۥُموَ�ٰ قَوۡ  تَارَ خۡ ٱوَ ﴿ ٓ  لِِّميَ�ٰتِنَا ا َخَذۡ�ُهمُ  فَلَمَّ
َ
 قَاَل َرّبِ لَوۡ  َفةُ لرَّجۡ ٱ أ

ۡهلَۡكتَُهم ِشئَۡت 
َ
ۖ  َ�ۡبُل  ّمِن أ َٰي ُ�ۡهلُِكنَا ��َّ

َ
ٓ ٱ َ�َعَل  بَِما � َفَها ۖ  ءُ لسُّ ٓ ا  فِۡتنَتَُك  إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  مِنَّ

ۖ  َمن َوَ�ۡهِدي �ََشآءُ  َمن بَِها تُِضلُّ  نَت  �ََشآُء
َ
ۖ رۡ ٱَ�َا وَ  فِرۡ غۡ فَٱ َوِ�ُّنَا أ نَت َخۡ�ُ  َ�ۡنَا

َ
 َوأ

 .]١٥٥[األعراف:  ﴾١٥٥َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ
 به شانیا آوردن ی: برا یعنی »ما قاتیم یخود ھفتاد مرد را برا قوم انیاز م یو موس«
 قومش هک را بعد از آنیز »دیبرگز« میبود ردهکمقرر  شیما برا هک یگاھ وعده

 از یبا جمع هکدستور داد  یو بهأل  آوردند، پروردگار یرو یپرست گوساله به
از  قومش ندگانید تا نمایایطور ب وهک به نیعاد معیم ل، در آنیاسرائ یبن

 »فروگرفت را آنان« سخت : زلزله یعنی »رجفه و چون«نند ک یعذرخواھ گوساله پرستش
پروردگار  ی: ا گفت یموس«مردند  ھمه هک فروگرفت یا زلزله آنھا را چنان هک است نقل

را  سخن نیا ÷  یموس »یردک یم کھال نیاز ا شیرا و مرا پ آنان یخواست یاگر م ! من
ما را  اشک ی، ایما را داشت ساختن نابود اگر اراده:  یعنی.  گفت و اندوه از سر افسوس

 میب از آن نونکرا ایز یردک ینابود م گناھانمان علت م، بهییایب تیسو به هک از آن قبل
خود،  یاز سو یا ساخته شیپ و توطئه رنگیرا با ن آنان ند؛ منیبگو لیاسرائ یبن هک دارم

اند،  ردهکما  خردان مک آنچه یسزا ا ما را بهیآ«داد:  ادامه گاه آن ! ام دهیشانک قتلگاه به

بودند  ارانشیو  ی، سامر»خردان مک«از  ÷  ی: مراد موس یقول به ؟» ینک یم کھال

                                                 
  است نخوانده ھم فیرا ضع و آن ردهک نقل شیر خویرا در تفس تیروا نیر ایثک ابن -١
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 یشیگوساله، فقط آزما و پرستش یسامر هی: قض یعنی »ستیتو ن جز امتحان حادثه نیا«
 »ینک یم تی، ھدایرا بخواھ هکو ھر گمراه آن لهیوس به یرا بخواھ هکھر « ستتو یاز سو

توست،  مکح ؛ مکتوست، امر؛ امر تو و ح دست به یو گمراھ تیھدا هک یتو ھست پس
تو  ک؛ تماما مل ک، ملیگردان یم ، گمراهیرا بخواھ هکو ھر ینک یم تی، ھدایرا بخواھ هکھر

 . ینک یم تیھدا را خردان یب نیقطعا ا ،یلذا اگر بخواھ توست از آن و امر ھمه و خلق
 یول تو«:  و گفت پروردگار بازگشت یمھربان دعا و جلب یسو به ÷  یموس گاه آن

 یگناھان ھا و در برابر لغزش »امرزیما را ب پس« ییارساز امور ماکو  ی: متول یعنی »ییما
ز یچ ھمه ریفراگ هک شیخو گسترده رحمت به »نک ما رحم و به« میا شده بکمرت هک

 ».یآمرزندگان نیبھترو تو « است

ِ  ُتۡب �ۡ َوٱ﴿ �ۡ ٱَ�َا ِ� َ�ِٰذه ٓ إِنَّا ُهدۡ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  يَا�ُّ ِصيُب  َعَذاِ�ٓ  قَاَل  إَِ�َۡكۚ  نَا
ُ
 أ

ۖ  َمنۡ  بِهِۦ َشآُء
َ
�  ُ�َّ  وَِسَعۡت  َورَۡ�َِ�  أ ءٖ ۡ�ُتُبَها َ�ۡ

َ
ِينَ  فََسأ َكٰوةَ ٱ تُونَ ُقوَن َو�ُؤۡ َ�تَّ  لِ�َّ ِينَ ٱوَ  لزَّ َّ� 

 .]١٥٦[األعراف:  ﴾١٥٦ِمُنونَ يُؤۡ  َ�ٰتَِناُهم �
ما بر  دادن قی: با توف یعنی »یا یکیا نیدن نیما در ا یبرا« نک: مقدر  یعنی »سیو بنو«
بفرما،  تیو عنا ا بر ما فضلیدن نیدر اھا  نعمت رساختنیا با سرازیصالح،  اعمال انجام

 : در آخرت یعنی »زین و در آخرت« است در رزق شیگشاو  تیعاف آنھا، نعمت در رأس هک
.  میا ردهک توبه یو از گمراھ »میا بازگشته تو یسو ما به هکرا یز« سیرا بنو ما بھشت یز براین

 هکدند یھود نامیرو،  را ازآن لیاسرائ یبن«فرمود:  هک است شده تیروا س یعل از حضرت
از  »رسانم یم بخواھمھرکس  خود را به فرمود: عذابخداوند «». یکگفتند: اناھدنا ال آنان

گرفتار  بدان هک است یسخت : زلزله . مراد از عذاب میرا ببخشا تا آنان ستمین برآن هک یسانک
 ھمه و رحمتم« است داخل آن ـ در تحت گروه نیا عذاب ـ از جمله یعذاب ا ھرگونهیشدند، 

 افر را.ک و رآنھا و مسلمانیو غ لفانکاز م اعم »است ز را فراگرفتهیچ
ر یز یر را بر گروھھایفراگ رحمت نیا یزود او به هکدھد  یخبر م یتعال حق سپس

 :  مقرر خواھد داشت
 کاز شر »نندک یم یزگاریپرھ هک یسانک یخود را برا املهک رحمت یزود و به«

 تمام : به یعنی »آورند یم مانیما ا اتیآ به هک یسانکدھند و  یرا م« فرض »اتکو ز« وگناھان
 ھستند. ص محمد امت نانیا هک »دارم یمقرر م« کنند، می و اذعان قیما تصد یھا تابک
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ِينَ ٱ﴿  ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ
ُ
�ۡ َّ ِيٱ ّ�ِ  َرٮٰةِ �َّوۡ ٱ ِ�  ِعنَدُهمۡ  ُتوً�اَمكۡ  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ 
ۡ
ۡ بِٱ ُمرُُهميَأ ۡ ٱ َعنِ  َهٮُٰهمۡ َوَ�نۡ  َمۡعُروِف ل ّيَِ�ِٰت ٱَو�ُِحلُّ لَُهُم  ُمنَكرِ ل  ِهمُ َوُ�َحّرُِم َعلَيۡ  لطَّ

�َِث �َۡ ٱ  َوٱ إِۡ�َُهمۡ  ُهمۡ َوَ�َضُع َ�نۡ  َ�ٰٓ
َ
ِينَ فَٱ َعلَۡيِهمۚۡ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ ۡغَ�َٰل ۡ� ْ بِهِ  �َّ ُروهُ  ۦَءاَمُنوا وََعزَّ

وهُ وَ  ْ ٱَونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓ أ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧ُحونَ ُمۡفلِ ل

 : از یعنی:  ی. ام است ص محمد هک »نندک یم یرویپ یامبر امیپ نیاز ا هک ھمانان«
و  داند یرا نم و نوشتن خواندن هک است یسک ی: ام یقول . به تابک ر اھلیغ یھا امت

تا  ردهکن او را از خود جدا مادرش هک یمعن نیا بهمادر است،  یعنی» ام«از  در اصل
 فقط دو بار در قرآن اسالم، یگرام رسول وصف عنوان به» یام« لمهکاموزد. یب و دانش علم

او را نزد خود در  هک ھمان« یبعد هیدر آ یگریو د هیآ نیدر ا یکیاست،  ار رفتهک به میرک

را در  ص حضرت آن و اوصاف ، نامیونصارھود ی:  یعنی »ابندی یم نوشته لیو انج تورات
 ابند.ی یم نوشته آنھاست، ینید مرجع هک یتابکدو 

ـ رضی الله  عاص عمروبن بن للهعبدا : با گفت هک است شده تیسار روای از عطاءبن
فرمود:  ! اگاھانیب ص خدا رسول : مرا از اوصاف او گفتم و به ردمک مالقات عنھما ـ

ر کذ شانیا یبرا در قرآن هک یاز اوصاف یبعض به در تورات ص حضرت والله! آن یآر«
 ! امبر آخرالزمانیپ ی: ا است آمده درتورات هک نیا ز جملهاند، ا شده فیشده، توص

م، تو یھا فرستاد یام یبرا یو پناھگاھ دھنده میدھنده، ب ما تو را شاھد، مژده گمان یب
سنگدل،  نه یدرشتخو ھست م، تو نهیا دهینام لک، ما تو را متویامبر ما ھستیما و پ بنده

و  ینک یعفو م هکبل یدھ ینم پاداش یرا با بد یتو بد در بازارھا، نندهکو داد غیج نه
 جک تو ملتبه وسیله  هک گاه ند تا آنک ینم روح تو را قبض و ھرگز خداوند یگذر یدرم

 یتو چشمھا لهیوس و به »االاهللا الاله«ند: یبگو هک نیا گرداند، به را راست و منحرف
 را به آنان هک یامبریپ«». گرداند یرا باز م شده غلفھای  دل و ناشنواھای  گوش نا ویناب

است،  دهیپسندھا  دل در هک است یا یاخالق ارمکم : تمام معروف »ندک یم امر معروف
را  آنھا  دل هک آنچه یعنیر: کمن »ندک یم یر نھکرا از من و آنان«و ناپسند  زشت نه

 یردارھا و گفتارھاکو  یاخالق یھا یھا و ناھنجار یبد شناسد؛ چون یناپسند م و زشت
فرمودند:  ص حضرت آن هک است آمده فیشر ثی. در حد مونیو نام زشت

 ید و موھا و پوستھایپسند یرا م شما آنھای  دل هکد یدیشن را از من یثیحد چون«
 و روان و بر تن نشست یشما م و دل بر جان یعنی(شد  یم میو مال نرم آن یبرا شما



  تفسیر انوار القرآن  ۷۸۶

 پس است یک) شما نزد (قلب به ثیحد آن هکد یافتی یم نیو چن) گذاشت یر میشماتأث
 هکد یدیشن را از من یثیھستم، اما اگر حد ثیحد ) آن (گفتن شما به نیسزاوارتر من

 آن دنیاز شن یعنی(د یورز نفرت از آن تانید و موھا و پوستھایرا نپسند آن تانیدلھا
 من هکد یبدان ؛ از شما دور است ثیحد آن هکد یافتی یم نیو چن )دیمنزجر شد

 را حالل ھا زهکیپا آنان یبرا هک یامبریو پ«». ھستم ثیحد شما از آن نیدورتر
 سبب به لیاسرائ یبر بن هکرا  آنچه خصوص ذ را و بهیلذ یای: اش یعنی »گرداند یم

:  یعنی »گرداند یم حرامشان  برای را کناپا یزھایو چ«بود  دهیگرد حرام شان گناھان
و  قبح سبب ـ را، به کخو و گوشت ـ ھمانند حشرات یقیحق یھا یدیھا و پل نجاست

 کرا ناپا آن د و نفسیرا پل آن میسل طبع هک است یزی: ھر چ . خبائث در آنھاست هک یانیز
 هکرا  یا کیھر خوراند: یگو یاز علما م یبعض گردد. درد و آفت سبب آن بشمارد و تناول
 نیدر د و ھم در جسم و ھم است زهکیپا کیخورا ده، آنیگردان حالل خداوند متعال

 و ھم در جسم ز ـ ھمیچ ده، آنیگردان حرام خداوند متعال هکرا  باشد و ھرچه یسودمند م
 فیالک: ت یعنی »را آنان بار گران آنان از دوش هک یامبریو پ«.  انباراستید و زیـ پل نیدر د
 ».دارد یاست، بر م بوده آنان بر هکرا  ییدوبندھایو ق« را نیسنگ شاقه
 در آن هکنبود  یفیالکبودند، ت لفکم آن به لیاسرائ یبن هک یا شاقه فیالکت

 برآنان بدشان بر اعمال یمجازات عنوان ف، بهیالکت آن هکباشد بل نھفته یذات یمصلحت
 موضع دنیبر حائض، با زن ینیھمنش می، تحریجنگ میغنا میتحر بود؛ چون شده وضع

؛  یامبر امیپ نیا هکد یبدان پس بر توبه یا نشانه عنوان به نفس و قتل از لباس نجاست

 حلنيفيةبا بعثت«:  است آمده فیشر ثیدر حد هک چنان است شیو بخشا یآور آسان امیپ

 ».ام شده ختهیبرانگ آسان یگرا حق نید به : لسمحةا
 : به یعنی »او به« گرانیو از د لیاسرائ یاز شما بن »آوردند مانیا هک یسانک پس«

:  یعنی »ردندک شیاریو «داشتند  او را نگه : حرمت یعنی »داشتند و بزرگش« ص محمد
 »را ینور« خودش از یرویپ ھمراه به »و«ردند ک امیق دشمنانش هیعل یو یاری به

 شامل هک یو سنت به با عمل »ردندک یرویاست، پ شده با او نازل هک«را  ی: قرآن یعنی
 ر آنانیغ اند، نه فائز شده ر وفالحیخ به هک »رستگارانند ھمان آنان« است یاوامر و نواھ

 گر.ید یاز امتھا
و  ردارک کبزرگوار، پا گر بر صحابهیدھرکس  از اوال و قبل هک است یاوصاف نیا

 یھد امبریپ آن به هک یمقدار یعال دارد، صحابه انطباق ص خدا آثار رسول منقبت
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 شانیاز ا داشتند، یو گرام را بزرگ شانیردند، اکجھاد  شانیبا ا و ھمراه آورده مانیا
 نیا بعداز آن فدا نمودند. شانیا نشر دعوت خود را در راه یردند و جانھاک تیحما

دارد.  ردند، انطباقک تیتبع یکین به از صحابه هک یسانک یعنیآنان،  نیاوصاف، بر تابع
 ند. البتهک تکحر شانیا رتیو س بر روش امتیتا روز ق هک یگریدھرکس  بر سپس

 ایاند،  ردهک یاریرا  شانیا و آورده مانیا ص امبر مایپ به هک لیاسرائ یاز بن یسانک
 ھستند. بشارت نیا ز شاملین کنند، می

را  رحمت قبالهأل  یخدا هکطور بود  وهکدر  لیاسرائ یعاد با بنیدر روز م پس
از  ÷  یموس«فرمود:  هک است شده تیروا س عباس . از ابن نوشت یاسالم امت نام به

و  ص محمد بود، به را او خواسته آنچهأل  یرد، اما خداک یدرخواست پروردگارش

�ۡ ﴿داد و فرمود:  شان امت
َ
ِينَ  ُتُبَهافََسأ از  ÷  یموس هکرا لذا ھرچه ﴾...َ�تَُّقونَ  لِ�َّ

 ».ردک تیعنا ص محمد را به بود، ھمه خواسته هیآ نیدر ا پروردگارش

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
 �ِض� ۡ�

ۦ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  يُۡ�ِ ِ بِٱ اِمُنوا  ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ بِٱ ِمنُ يُؤۡ  �َّ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

 .]١٥٨[األعراف:  ﴾١٥٨َ�ۡهَتُدونَ  لََعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ 
و  و عرب اهیو س از سرخ است، اعم مردم ھمه یبرا عام یخطاب نیا» ! مردم یبگو: ا«
 ص خدا رسولن، یاستثنا. بنابرا بدون »شما ھستم ھمه یسو امبر خدا بهیپ من« شان عجم

 چون نه، اند شده فرستاده و جن انس افهک یسو به و فراتر از آن تیبشر ھمه یسو به
 شدند. پس یم ختهیخود برانگ قوم یسو ا بهمخصوص هک ‡ امبرانیاز پ رشانیغ

 . است یر و ابدی؛ عام، فراگ رسالت نی: ا هک است نیا یاسالم رسالت تیمز نیارترکآش
 اند، چون د گذاشتهکیتأ ص ینبو رسالت تیعموم اصلز بر ین یاریبس ثیاحاد

 به«فرمودند:  هک ص خدا از رسول س للهعبدا جابربن تیروا به وارده فیشر ثیحد
  : است نشده داده از من قبل یایاز انب یک چیھ به هک شده داده خصلت پنج من

 مسافت اندازه شود، به یم افگنده دشمنم در قلب از من هک یو وحشت با رعب -۱
 . ام شده داده راه، نصرت ماه یک

از  ییھرجا در از امتمھرکس  پس شده قرار داده کو پا گاه سجده میبرا نیزم تمام -۲
 د نماز بگزارد.یرسد، با یفرا م نمازش وقت هک نیھست، ھم هک نیزم
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 حالل یسک یبرا از من قبل هک یشده، درحال حالل میبرا جنگ میغنا -۳
 بود. نشده

 . شده داده ) شفاعت (حق من به -۴
شدند،  یم ختهیبرانگ شیخو قوم یسو ا بهمخصوص از من قبل امبرانیپ  -۵

 ١».ام شده ختهیبرانگ مردم عموم یسو به من هک یدرحال
 ھمان« شما ھستم عموم یسو بهأ  خدا فرستاده امبر! بگو: منیپ یا ! یآر

 »ستیجز او ن یمعبود چیاوست، ھ از آن نیو زمھا  آسمان ییفرمانروا هک ییخدا
 آنھا باشد، فقط او معبود برحق نیو ماب نیو زم آسمان یفرمانروا هک یسکرایز

لذا  »راندیم یو مکند  می زنده هک« است یسک بگو: پروردگار من نیھمچن . است
 است یام یینب هک امبرشیپ خدا و به به پس« است تیدر ربوب یگانگیسزاوار  فقط او

 یامبریرا پیز است شانیا رسالت ادلهترین  بزرگ ز، اص امبریپ بودن یام »دیآر مانیا
 انیپا آن یھا یشگفت هک خود آورده نبوت معجزه عنوان را به یاست، قرآن یخود ام هک

 هک یسک«ندارد  یحدومرز آن ماالتک هک آورده ھمراه را با خود به یو سنت ر استیناپذ

و بر  پروردگار بر خودش را آنچه هک یامبری: پ یعنی »ندک یم قیاو را تصد لماتکو  للها
 »دیشو تیھدا هکد، باشد ینک یرویپ و او را«کند  می قیرده، تصدک نازل یاز و قبل یایانب
 نکمم ص حضرت از آن یروین، با پیامور د به یابی راه گمان ی: ب یعنی.  راست راه یسو به

 ھا. و ملتھا  امت از رشانیغ و چه لیاسرائ یبن یاز سو سر است، چهیو م

ةٞ  ُموَ�ٰٓ  مِ َوِمن قَوۡ ﴿ مَّ
ُ
 .]١٥٩[األعراف:  ﴾١٥٩ِدلُونَ َ�عۡ  ۦَو�ِهِ  قِّ �َۡ بِٱ َ�ۡهُدونَ  أ

 را در لیاسرائ یبن و تزلزل ارانشیو  یسامر خداوند متعال، داستان هک بعد از آن
با  هککند  می انیرا ب ÷  یموس از قوم یگرید گروه نجا حالیرد، در اک انیب شان نید

 »نندک یم ییراھنما حق به هکھستند  یجماعت یموس قوم انیو از م«مخالفند:  گروه آن
و  ملبس حق لباس خود بهکه  حالی در کنند، می دعوت تیھدا یسو را به : مردم یعنی

اند،  آراسته آن به خود هک یحق لهیوس : به است نیا یا معنیاند.  آراسته تیور ھدایز به
 عادالنه وهیش به »ندینما یم یداور« حق : به یعنی »آن و به«شوند  یم را راھنمون مردم
و  سالم بن للهعبدا ـ ھمچونکنند  می عمل حق ا بهی.  شیخو انیم و قضاوت مکدر ح
 . تابک از اھل یو امثال

                                                 
 . است شده رار نقلکت به فیر شریتفس نیجا از ا نیاستشھاد ، در چندی ، برا فیشر ثیحد نیا - ١
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عۡ ﴿ ۡسبَاًطا ةَ َعۡ�َ  نََ�ۡ ثۡ ٱ َ�ُٰهمُ َوَ�طَّ
َ
ۚ  أ َمٗما

ُ
ٓ  أ وَۡحۡيَنا

َ
ۥٓ قَوۡ  تَۡسَقٮٰهُ سۡ ٱ إِذِ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َوأ ِن  ُمُه

َ
أ

ۖ �َۡ ٱّ�َِعَصاَك  بۡ�ِ ٱ ۖ  ةَ َعۡ�َ  نََتاثۡ ٱ هُ ِمنۡ  بََجَسۡت �ٱفَ  َجَر نَاٖس  ُ�ُّ  َعلِمَ  قَدۡ  َ�ۡيٗنا
ُ
َ�ُهمۚۡ  � َ�ۡ  مَّ

نَزۡ�َ  َغَ�ٰمَ لۡ ٱ ِهمُ لَيۡ عَ  َوَظلَّۡلَنا
َ
ۡ ٱ َعلَۡيِهمُ  اَوأ لۡ ٱوَ  َمنَّ ل  َوَما مۚۡ َ�ٰ�ُ ُ�ُواْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَقۡ  َوٰىۖ لسَّ

ْ  َوَ�ِٰ�ن َظلَُمونَا نُفَسُهمۡ  َ�نُٓوا
َ
 .]١٦٠[األعراف:  ﴾١٦٠َ�ۡظلُِمونَ  أ

از  ی: بعض یعنی »میردک میسبط تقس دوازده به«را  ÷  یموس : قوم یعنی »را و آنان«
 یواحدھا آنھا به شدن میتقس به هک یزیم، تمایدیز گردانیگر متماید یرا از بعض آنان

 بیبود و ازخود نق شده و شناخته ا معروفھر سبط منفرد هک یطور بهد یانجام» اسباط«
ھریک  هک« است میقد انیھودی یواحد اجتماع سبط: نام . اسباط جمع ) داشت یا ندهی(نما

و «ـ بودند  ÷  عقوبی پدر ـ از فرزندان یک از نسل یا لهی: ھر سبط، قب یعنی »بودند یامت

 در دشت هک یھنگام »خواستند او آب از قومش هک گاه م، آنیفرستاد یوح یموس به
:  یعنی »دیجوش پس، از آن بزن سنگ بر تیبا عصا هک«شدند  ی) دچار تشنگ هی(ت

 دوازده«شد  د و روانیجوش سنگ ازآن گاه زد، آن سنگ به شیبا عصا ÷  یموس

دند ینوش یم از آن هکد آمد یپد یا چشمه یسبط ھر یتعداد اسباط و برا به »چشمه
 هکخود را  به مخصوص چشمه ی: ھر سبط یعنی »بشناخت آبشخور خود را یھرگروھ«

را از  دشت، آنان تا در آن »میردک بانیسا و ابر را بر فراز آنان« شناخت د،ینوش یم از آن
 تکحر با آنان بانیابر سا رفتند، آن یم هکباشد و ھرجا  د نگھبانیخورش یگرما

و بر «شد  یم میستاد و مقیا یم دند، با آنانیگز یم اقامت هکو ھرجا  رفت یم رد وک یم

، یو سلو من حیتوض »میردک را نازل« نیو بلدرچ نی: ترنجب یعنی »یو سلو من آنان
 یعنی »دیبخور میا ردهک تان یروز هک یا زهکیپا یزھایاز چ« گذشت» ۵۷ بقره/« درسوره

 و بر ماستم«د یم، بخوریا ردهک تانیروز هک یا زهکیذ و پایلذ یزھای: از چ میگفت آنان به

را  آن د پاسیبا هک آنچه یقدرشناس و عدم نعمت فرانکو  با مخالفت »ردندکن
 به شان، یناسپاس نیا شوم را فرجامیز »ردندک یم ستم بر خودشان هکبل«داشتند  یم

 . گشت یبرم خودشان
 هک ستید نیبع باشند، از آنان داشته یرفتار نیچن امبر خودشانیبا پ هک یقوم پس

ھود در ی یھا یریگ ! موضعص محمد امت یند لذا ایرد نما د را ھمیجد و دعوت نید
در  مانند آنان هکد یباش ھوش حال، به نید، در عید نپنداریرا بع یاسالم دعوت قبال

 د.یفتین منجالب نیا
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ْ سۡ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �ذۡ ﴿ ِ  ُكُنوا ْ ِمنۡ  َقۡرَ�ةَ لۡ ٱَ�ِٰذه ْ  ِشۡئتُمۡ  َحۡيُث  َهاَوُ�ُوا ةٞ  َوقُولُوا ْ دۡ َوٱ ِحطَّ  ُخلُوا
دٗ  اَب ۡ�َ ٱ ۡ ٱ َسَ�ِ�دُ  َخِطيٓ�تُِ�مۚۡ  لَُ�مۡ  �َّۡغفِرۡ  اُسجَّ  .]١٦١[األعراف:  ﴾١٦١ُمۡحِسنِ�َ ل

: درشھر  یعنی »دینیگز ونتکشھر س نیشد: در ا گفته آنان به هکرا  یھنگام نکادیو «
 نیسرزم در آن هک ییھا یزگکیو پاھا  نعمت : از یعنی »دیبخور و از آن« المقدس تیب

و «د یخواست هک آن یانھاکاز م یانک: در ھر م یعنی »دیخواست هکھرجا «د یاست، بخور

 از دروازه نانک سجده و« گذشت» ۵۸ بقره/« در سوره» حطه«ر یتفس »د: حطهییبگو
د ییدرآ نانک سجده المقدس تیب ، از دروازه»حطه« لمهک : با گفتن یعنی »دییشھر در آ

 المقدس تیوارد شھر ب روزمندانهیپ : چون یعنی »مییشما را بر شما ببخشا تا گناھان«
و  و زبون ما خاشع یبرا جهینشد، در نت رهیبر شما چ یروزیپ ید و غرور و بدمستیشد

 یبرا یخود آمرزش نید؛ ایداشت فرمان به و عیمط یشنوا و جان یگوش گشته فروتن
 بر هک ییھا با نعمت »افزود میخواھ ارانکویکن بر پاداش یزود و به« شماست گناھان
 . مییبخشا یآنان م
شرط  به یھمگ یبرا عام آمرزش وعده یکیشد:  داده دو وعده آنان ب، بهیترت نیا به

. از  پاداششان بر در مورد افزودن ارانکویکن به مخصوص یا وعده یگریو د اطاعت
وشع، ی ان، در زمانیھودی یبرا المقدس تیب دستور ورود به:  هکد یآ یبر م نیچن اتیروا

 شد. داده ÷  یموس نیجانش

َل ﴿ ِينَ ٱَ�َبدَّ ْ ِمنۡ  �َّ ِيٱ َ�ۡ�َ  قَۡوً�  ُهمۡ َظلَُموا رَۡسۡلَنا �ِيَل لَُهمۡ  �َّ
َ
 ّمِنَ  رِۡجٗز� َعلَۡيِهمۡ  فَأ

ٓ ٱ َما  .]١٦٢[األعراف:  ﴾١٦٢لُِمونَ بَِما َ�نُواْ َ�ظۡ  ءِ لسَّ
 سخن بود، به شده گفته آنان به هکرا  یردند، سخنک ستم هک از آنان یسانک پس«

ا ی »حنطه« چون یگرید یمعنا یب لمهک)،  (حطهبه جای  : یعنی »ردندک لیتبد یگرید
 ستم هک آن یسزا به پس« گذشت» بقره« در سوره آن انیب هکگفتند، » شعره یف حبه«

 نیا هک »میفرو فرستاد بر آنان از آسمان یعذاب« شان ستم سبب : به یعنی »ردندک یم
 ھفتادھزارتن طاعون، نیند: در ایبود. گو طاعون از علما، عذاب یگروھ قول به عذاب

 شدند. کروز ھال یکدر  لیاسرائ یاز بن
 . ز گذشتین» ۵۹ بقره/« در سوره هیآ نیر اینظ
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ةَ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ َقۡرَ�ةِ لۡ ٱ َعنِ  ۡلُهمۡ  َٔ َوۡ� ﴿  بۡ ٱ ِ�  َ�ۡعُدونَ  إِذۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱ َحاِ�َ �ِيِهمۡ  إِذۡ  ِت لسَّ
ۡ
 تَأ

�ِيِهمۚۡ  َ�  �َۡسبُِتونَ  َ�  َوَ�ۡومَ  ُ�َّٗ�  َسۡبتِِهمۡ  يَۡومَ  ِحيَتاُ�ُهمۡ 
ۡ
ْ  بَِما َ�ۡبلُوُهم َكَ�ٰلَِك  تَأ  َ�نُوا

 .]١٦٣[األعراف:  ﴾١٦٣َ�ۡفُسُقونَ 

آنھا  ساختن ومتوجه یادآوریخ، یتوب یبرا »ھودیاز «! ص محمد یا »نک و سؤال«
 یباز را بهأل  یخدا نید چون هک داد، ھمانان یرو بر گذشتگانشان آنچه به نسبت

از «بودند:  عبارت رد، آنانک ردند، مسخشانک یباز رنگین یو یگرفتند و بر امر و نھ

» لهیا«: مراد از آن، شھر  هکبرآنند  شتر مفسرانیب »ا بودینار درکدر  هک یشھر آن یاھال
و  است معروف» التیا« جیز خلین امروزه . شده واقع عقبه جیدر جوار خل هک است

 اند. به دهینام» التیا«را  وشھر مجاورش ردهک ایرا اح آن یمیقد نام انیھودی
جھت،  نیا نامند، به یم هیاعراب، شھر را قر بود.» هیطبر«شھر، شھر  گر: آنید یقول

از  »ردندک یتجاوز م هک یھنگام«.  است یمعن یایگو﴾َقۡر�َةِ لۡ ٱ َعنِ  ۡلُهمۡ  َٔ َوۡ� ﴿ر: یتعب
 شده منع یار ماھکروز از ش در آن هک یدرحال »شنبه در روز« یار ماھکبا ش یحدود الھ

 مشغول روز شنبه میتعظ به آنان هک ی: روز یعنی »آنان روز شنبه هک گاه آن«بودند 
 در دسترس هک یا گونه به »آمدند می آب یبر رو یارکطور آش به شانیھایماھ«شدند  یم

ر از روز یگر، غید ی: روزھا یعنی »داشتند ینم شنبه هک یو روز« ار بودندکش و آماده
 هک آن سبب را به ما آنان گونه نیآمد، ا ینم« آب یبررو یا یماھ »آنان یسو به« شنبه

 انشان،یدر م یظھور نافرمان سبب بهأل  ی: خدا یعنی »میآزمود یردند، مک یم ینافرمان
در  ردنکارکروز شنبه، ازش داد و با دستور بزرگداشت قرار شیرا مورد ابتال و آزما آنان
 شیآزما یحال، برا نیدرع یرد ولک شان یشد، نھ یم آن ینکش حرمت سبب هکروز  آن

 هک یطور ند بهیایب آب برسطح یاریبس انیروز، ماھ در آن هکرد کمقدر  نیچن آنان
 ھا اصال به یگر، ماھید یدر روزھا بود، اما و ساده ار سھلیبس آنھا ردنکارکو ش گرفتن
 آنھا بودند. ردنکارکش قادر به یسخت به هک یطور آمدند به ینم آب یا و بر رویدر سطح
 ییباکیرا بر ش شان ییتوانا زانیم هکبود  آنان یبرا ی، امتحانیالھ فرمان نیا ! یآر

روز  نیدر ا ارکنتوانستند از ش از آنان یگروھ داد پس یم نشان یالھ در برابر محرمات
 یھا در سوره آن لیتفص هکدند ـ یشیاند یا لهیار در آن، حکش ینند لذا براک ییباکیش
 . گذشت» نساء«و » بقره«
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ةٞ  قَالَۡت  �ذۡ ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱ قَۡوًما تَعُِظونَ  لِمَ  ّمِۡنُهمۡ  أ وۡ  لُِكُهمۡ ُمهۡ  �َّ

َ
ُ�ُهمۡ  أ ْ  َشِديٗد�ۖ  َعَذاٗبا ُمَعّذِ  قَالُوا

 .]١٦٤[األعراف:  ﴾١٦٤َ�تَُّقونَ  َولََعلَُّهمۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  َمۡعِذَرةً 
 گر ازید یجمع شھر به آن از صالحان یگروھ »گفتند از آنان یگروھ هک گاه و آن«

 یجدوجھد روز شنبه نانکش و حرمت تجاوزگران و موعظه حتیدر نص هک صالحان
 »آنھاست نندهک کھال خداوند هکد یدھ یرا پند م یقوم چه یبرا«ردند، گفتند: ک یم غیبل
 »سخت یعذاب به است آنان نندهک ا عذابی«؟  با عذاب آنھاست نندهک نک شهی: ر یعنی

 از قبول هکگفتند  یھنگام را سخن نی؟ ا شان یو نافرمان و گناه ینکش حرمت سبب به
شدند.  وسیگناه، مأ ابکارت از دنشانیشک و دست نانکش حرمت یاز سو موعظه

 : اندرز ما به یعنی »باشد پروردگارتان نزد یما عذر یتا برا«:  اندرز دھندگان »گفتند«
 کتر ما را به یتعال تا حق پروردگار است درگاه به یمعذرت ردنک شکشیپ مکدر ح آنان

و  ماست، مورد مؤاخذه ذمه بر ینید مھم واجبات از هکر کمن از ینھ و معروف امر به
ما، از  ھم یپ یاندرزھا نیو بر اثر ا »نندک یزگاریپرھ د آنانیو شا«قرار ندھد  یبازپرس
 شند.کب ورند، دست غوطه در آن هک یا ینافرمان
 گروه سه به ار در روز شنبهکل، در مورد شیاسرائ یبن هک است یادآوری ستهیبا
 و یطرف یب یردند، گروھکار کو ش نموده ینافرمان یبودند: گروھ شده میتقس

در  سوم نمودند و گروه یخود نافرمان ردند و نهک ینھ از آن نه ردهکار یاخت یریگ گوشه
 ردند.ک ینھ یز از نافرمانیرا ن نانکش ردند، حرمتکن یخود نافرمان هک نیا نیع

ْ بِهِ ﴿  ْ َما ُذّكُِروا ا �َُسوا �َيۡ  ۦٓ فَلَمَّ
َ
ِينَ ٱ َناأ وٓ ٱ َعنِ  َهۡونَ َ�نۡ  �َّ َخذۡ  ءِ لسُّ

َ
ِينَ ٱ نَاَوأ َظلَُمواْ  �َّ

ْ  بَِما ي� َِٔ�  بَِعَذابِۢ   .]١٦٥[األعراف:  ﴾١٦٥َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا
:  یعنی »ردندک بودند، فراموش شده پند داده را بدان آنچه هک یھنگام پس«

 دهیر را نادکاز من نندهک ینھ صالحان شھر، پند و موعظه آن نافرمانان هک یھنگام
و  میداد ردند، نجاتک یم یار بد نھکاز  هکرا  یسانک«اد بردند یگرفتند و از 

 سخت یعذاب به«بودند  تجاوزگر در روز شنبه نافرمانان ھمان هک »را ارانکستم
با  »ردندک یم ینافرمان هک آن سبب به« د و سختی: شد یعنی:  سیبئ »میردک گرفتار

 ما. و اطاعت فرمان رهیاز دا رفتن رونیب

ا ﴿ ْ َ�َتوۡ فَلَمَّ ا َعن ا ْ  مَّ ْ  لَُهمۡ  قُۡلَنا َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا  .]١٦٦[األعراف:  ﴾١٦٦�َ  َِٔ�ِٰ�  قَِرَدةً  ُكونُوا
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 : چون یعنی »ردندک یچیبودند، سرپ شده ینھ از آن هک آنچه کاز تر و چون«
 بر، از حدکتمرد و ت زهیانگ به خداوند متعال یروز شنبه، در نافرمان نانکش حرمت

 آنان به هک گونه و ھمان »دیشو خوار شده ینگانی: بوز میگفت آنان به«گذشتند 
 مسخ، عذاب را به ؛ آنان بیترت نیا و مطرود شدند، به زبون ینگانیم، بوزیداد فرمان
 . میردک عذاب

و  افتندی ر نجاتکاز من نندگانک ینھ«فرمود:  هک است شده تیروا س عباس از ابن
 عمل چگونه خاموش طرفان یبا ب هک دانم ینم من یشدند ول کر ھالکمن بانکمرت

د... یدھ یم را پند قوم نیگفتند: چرا ا هک یقوم آن دانستم یخدا سوگند؛ اگر م شد؟ به
تر بود  یداشتن دوست فام سرخ از شتران میامر برا نیاند، ا افتهی نجات نندگانک ینھ با
 ـ باھم خاموش طرفان یب و حرام بانکمرت یعنیگروه، ھردو  بر عذاب هک ترسم یم یول

 به وستهیپ«فرمود:  هک است شده تیروا رمهکاز ع نیھمچن». باشد شده ـ نازل
 طرفان یب آن هکشد  ھمراه نظر با من نیدر ا تا سرانجام گفتم یم لیدل س عباس ابن

 ».دیپوشان ١ یا حله زهیجا عنوان به د، بر منیرس جهینت نیا به اند و چون افتهی ز نجاتین

ذَّنَ  �ذۡ ﴿ 
َ
إِنَّ َر�ََّك  َعَذاِب� لۡ ٱ ُسوٓءَ  َمن �َُسوُمُهمۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومِ  إَِ�ٰ  َعلَۡيِهمۡ  َعَ�َّ بۡ َ�َ  َر�َُّك  تَأ

 .]١٦٧[األعراف:  ﴾١٦٧رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  ۥ�نَّهُ  عَِقاِب لۡ ٱلََ�ِ�ُع 
 تا روز البته هک« لیاسرائ یبن به »داشت اعالم پروردگارت هکرا  یھنگام نکاد یو «

 عذاب شانیبد هکرا  یسانکبرآنان، «: مسلط سازد و برگمارد  یعنی »بفرستد امتیق

در  انیھودی ؛ جھت نیاست، بد حق یالھ و وعده است یالھ وعده نیا »بچشانند سخت
اند و  بوده عذاب و نجهکر شیو ز مختلف، خوار و زبونھای  ملت دست به خیتار طول

 حق هک خواھند بود؛ چنان ر عذابیز درگین امتیاند و تا روز ق پرداخته یم هیجز شهیھم
 یھا یبابل یاز و بچشاند پس عذاب آنان تا به برگماشت آنان را بر ÷  مانیسل یتعال

شتند و ک برده ورشی آنان بر» النصر بخت« یفرماندھ به هک برگماشت آنان را بر مجوس
و در  برگماشت را برآنان ینصار نھادند، سپس هیجز آنان گرفتند و بر اسارت بردند و به

 ».باشد یم ار مھربانیبس و ھمو آمرزنده فر استکیتو زود  دگارپرور ! یآر«را  مسلمانان تینھا

 هک است و موقت یعارض ین، امریبر فلسط انیھودیمعاصر  سلطه هک ر استکذ انیشا
 . میدار راسخ یمانیا یالھ المکو  وعده ما بهچرا که  است یرفتن نیپرورگار از ب اذن به

                                                 
 پوشاند. یرا م تن ھمه هک استی ا : جامه حله -١



  تفسیر انوار القرآن  ۷۹۴

عۡ ﴿  ٱ ِ�  َ�ُٰهمۡ َوَ�طَّ
َ
َممٗ  �ِض ۡ�

ُ
ۖ أ ٰلُِحونَ ٱ ّمِۡنُهمُ  ا  َسَ�ٰتِ �َۡ بِٱ َوَ�لَۡوَ�ُٰهم َ�ٰلَِكۖ  ُدونَ  ُهمۡ َوِمنۡ  ل�َّ

ّ�ِ ٱوَ   .]١٦٨[األعراف:  ﴾١٦٨يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  اتِ  َٔ لسَّ
 نیو دوم است مجازاتشان نیان، اولیھودی یبرا قبل هیدر آ ادشدهی مجازات
 »میساخت ندهکپرا ییگروھھا صورت به نیرا در زم لیاسرائ یو بن«:  است نیا مجازاتشان

 در آن ازآنان یگروھ هک نیست، مگر این نیزم یرو یاز نواح یا منطقه چیھ پس
 ص محمد حضرت به هکاند  یسانک شانیا »صالحانند از آنان یبرخ«وجود دارند 

 از بعثت قبل هکشانند یاز ا یسانکز یآورند و ن یم مانیا ندهیدر آ ایآوردند،  مانیا
 یلیو تبد فیتحر شیخو در اعتقاد و عمل هک آن یاند، ب مرده بر حق ص یمحمد
ر از یغ یستگیو شا صالح گر، درید ی: برخ یعنی» نندیجز ا از آنان یو برخ«باشند  آورده

 ئاتیو س حسنات را به و آنان« باشند یم نافرمانو  : فاسق هک یمعن نیا اند، به گروه آن
و  ی، فراوانیو ناامن تیشر، امن ر ویھا، خ یھا و ناخوش ی: با خوش یعنی »میآزمود

 هکباشد « یما در ھر امت سنت ھمچون م،یردک امتحانشان و نعمت و مشقت یتنگدست
 ھستند. درآن هک یا یفر و معاصکاز  »بازگردند آنان

ْ  َخۡلٞف  َ�ۡعِدهِمۡ  فََخلََف ِمنۢ ﴿    ِكَ�َٰب لۡ ٱ َورِثُوا
ۡ
 ٱ َ�َٰذا َعَرَض  ُخُذونَ يَأ

َ
َو�َُقولُوَن  ۡدَ�ٰ ۡ�

تِِهمۡ  �ن َ�َا َفرُ َسُيغۡ 
ۡ
  ّمِۡثلُُهۥ َعَرٞض  يَأ

ۡ
ۚ يَأ لَمۡ  ُخُذوهُ

َ
ن �َّ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ّمِيَ�ٰقُ  َعلَۡيِهم يُۡؤَخذۡ  �

َ
أ

 َ�َ ْ ِ ٱَ�ُقولُوا ْ َما �ِيهِ�  قَّ �َۡ ٱ إِ�َّ  �َّ ارُ َوٱ َوَدرَُسوا ِينَ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱ �َّ فََ�  َ�تَُّقونَۚ  لِّ�َّ
َ
 أ

 .]١٦٩[األعراف:  ﴾١٦٩َ�ۡعقِلُونَ 
 گروه آن نیجانش هک ی: نسل یعنی »آمدند یبد از پ ینانیبعد از آنان، جانش گاه آن«
 : به بودند. خلف ستیناشا یوجود آمدند، مردمان عرصه به و بعد از آنان شده صالح

الم، فقط بر  فتح به» خلف«شود، اما  یم و بد ھردو اطالق صالح نیالم، بر جانش ونکس
 : تورات یعنی »شدند تابک وارث«بد  نانیجانش نیا »و«شود  یم اطالق صالح نیجانش

ردند، ک ینم عمل بدان یول خواندند یرا م بردند و ھرچند آن راثیم به شان را از اسالف
 منافع یسو : به یعنی »نندک یم اریرا اخت پست یایدن نیا متاع هک« است جھت نیھم به
، أ  خدا لماتک فیتحر در مقابل حرام و مال رشوت شتابند؛ با گرفتن یم آن

و « آن اتیآ تمانکو  تورات امکاح به در عمل انگارانه باور سھل ساختن یرسم
قرار خواھند  یالھ مغفرت شامل هک نیا بھانه : به یعنی »شد میخواھ دهیند: آمرزیگو یم
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و  و جسورند، از سر غفلت درازدست یدر گمراھ هک لولند و با آن یم گرفت، در گناھان
 . است م، خداوند آمرزندهینکب ست، ھرچهین کیند: بر ما بایگو یم سماجت
رده، ک وھشکن را بر آن انیھودی سبحان یخدا هک یوصف نیا«د: یگو یم یقرطب

 را نقل س جبل بن از معاذ یتیروا گاه . آن موجود است ما مسلمانان انیمدر  نونکا ھم
خواھد شد  ھنهک چنان از مردم ییگروھھا نهیدر س قرآن یزود به«فرمود:  هککند  می

 برند، پوست ینم یا بھره و لذت از آن یخوانند ول یرا م شود، آن یم ھنهک جامه هک
 یالھ و با خوف است طمع یاز رو ھمهشان  اعمال پوشانند، یم گرگان را بر دل شانیم
 یو اگر بد ! مینک یم املکند: باز یگو یورزند؛ م یوتاھک ست، اگر در عملین ختهیآم
 یکرا شر یزیخداوند چ را ما بهیشود ز یم دهیبر ما آمرز یزود ند: بهیگو ینند؛ مک

 و باز ھم »ستانند یمرا  برسد، باز آن شانیبد مانند آن یو اگر متاع«. »! میآور ینم
 هک است گونه نیھند و اد یخود قرار م تیجنا گاه هکیو ت را بھانه یالھ مغفرت

 یالھ مغفرت به شوند و ھر بار ھم یم تیجنا بکگر، مرتیبعد از بار د یوسته، باریپ
 کنند. می استناد
مگر  گماشتند، یبرنم ار قضاوتک را به یا یقاض چیھ لیاسرئ یبن«د: یگو یم یسد

 : بر من گفت یم ؟ یخور یم دند: چرا رشوهیپرس یاگر از او م پس گرفت یم رشوه هک نیا
نار کا بریمرد  یزدند، اما اگر او م یم گرفتند و طعن یراد میبر او ا پس شود! یم دهیآمرز

گشت، باز خود او  یم منصوب شیجا بود، به زده بر او طعن هک از آنان یشد و شخص یم
 شانیبد مانند آن ی: (و اگر متاع رتازعبا مراد خداوند متعال پس گرفت یم رشوه ھم

ازاء  و به اصرار بر گناه هکاز آنند  آنھا غافل». است نیستانند)، ھم یرا م برسد، باز آن
 یآسمان »تابکدر  ا از آنانیآ«:  هکندارد چرا ییو مبنا هیپا ،یالھ مغفرت آن، استناد به

 بدون »ندھند نسبت یو درست یخداوند جز راست بر هک نشده گرفته مانیپ« تورات
 در تورات هکرا  آنچه هک نیبا ا«؟  یسکاز  ا طمعی میب زهیانگ به یو المک لیا تبدی فیتحر

را  آنچه هکاند  ردهک کتر یرا درحال مانیپ نیا به : عمل یعنی ؟»اند خوانده است
گاھ علم یاز رورا  مانیپ نیمفاد ا اند پس و دانسته است، خوانده درتورات  کتر یو آ

 یو سرا« بزرگتر است یدتر و جرمیشد یگناھ نیو ا یو نادان جھل یاز رو اند، نه ردهک
 شهیپ پروا هک یسانک یبرا« یویدن و ناقابل پست متاع نیاز ا »بھتر است آخرت

و  یو المک فیو از تحر اجتناب یو یمعاص ابکلذا از ارت أ از خدا »نندک یم
 نیاز ا هک یسانک:  یعنی ؟»دینک ینم تعقل ھم ا بازیآ«کنند  می ، حذریبر و ییجو رنگین



  تفسیر انوار القرآن  ۷۹۶

 راه نیاز ا آنھا را هکستند یبرخوردار ن یو خرد عقل دارند، از چنان یبرنم دست وهیش
 شدند. فراخوانده تعقل نیا یسو جھت، به نیھم باز دارد، به باطل و رسم

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ِ ُكوَن ب ْ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱُ�َمّسِ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ جۡ  لصَّ

َ
ۡ ٱ رَ إِنَّا َ� نُِضيُع أ  ﴾١٧٠ُمۡصلِِح�َ ل

 .]١٧٠[األعراف: 
 به هکھستند  یگروھ انیھودی: از  یعنی »نندک یم کتمس تابک به هک یسانکو «

 نیو در امر دکنند  می است، عمل در آن هک آنچه و به جسته کتمس تورات تابک
دارد،  هک یتیاھم جھت نماز؛ به »اند نماز را برپا داشتهو «کنند  می رجوع آن به شیخو
 أ خدا آنھا نزد پاداش هکھستند  یارانکویکن آنان شد. پس مخصوص یادآوری به
لذا  است شانیارکویکن ، نماد و نشانهیآسمان تابک به زدن را چنگیشود ز ینم عیضا

 ».مینک ینم عیرا ضا مصلحان ما پاداش« هکبدانند 

نَُّهۥ َ�ُهمۡ فَوۡ  َبَل �َۡ ٱ َ�َتۡقَنا �ذۡ ﴿ 
َ
ْ  ُظلَّةٞ  َك� نَُّهۥ َوَظنُّوٓا

َ
�  ۢ ْ  بِِهمۡ  َواقُِع ٓ  ُخُذوا  �ٖ بُِقوَّ  َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م َما

ْ ذۡ َوٱ  .]١٧١[األعراف:  ﴾١٧١َ�تَُّقونَ  َما �ِيهِ لََعلَُّ�مۡ  ُكُروا
 شهیرا از ر طور وهک:  یعنی »میبرافراشت را بر فرازشان وهک هکرا  یھنگام نکادیو «

 یابر وه،ک آن یی: گو یعنی »بود یبانیسا هک ییگو« میقرارداد بر فراز سرشان ندهکبر
 آنان و به» فرو خواھد افتاد بر سرشان وهک هکپنداشتند  چنان پس«آسا بود  بانیسا

 میتصم را با جدوجھد و : آن یعنی »دیریبگ قوت به میا شما داده به هکرا  آنچه«:  میگفت
 به« میا دهیگردان شما مشروع یبرا هک یامکاز اح »است در آن هکرا  و آنچه«د یریبگ

 ».دییگرا یتقو به هکد یشا«د ینکن و فراموش »دیخاطر بسپار
قرارداد،  را بر فراز سرشان ند و آنکبر شهیرا از ر وهکأل  ید: خدایگو یم قتاده

 .آنھا ھمان نمک یم ربارانیت وهک نیا شما را با اید، یریا دستور مرا بگیفرمود:  سپس
 هک یدرحال وردند،آ یرو ینافرمان ا بهبعد از آن، مجدد یرفتند ولیرا پذ آن لحظه
 د: یفرما یم هک بود چنان نیاز ا ریغ فطرت یاقتضا

َخذَ  �ذۡ ﴿ 
َ
ۡشَهَدُهمۡ  ذُّرِ�َّتَُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  مِن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َوأ نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
لَۡسُت  أ

َ
� 

ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  ٓۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ن َشهِۡدنَا
َ
ْ  أ  .]١٧٢[األعراف:  ﴾١٧٢َ�ٰفِلِ�َ  َ�َٰذا إِنَّا ُكنَّا َ�نۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَوۡمَ  َ�ُقولُوا

را  آنان هیآدم، ذر فرزندان از پشت پرورگارت هکرا  یھنگام«را  عھد فطرت »نکاد یو «
را  د، پشتشیآفر را آدم چون سبحان ی: خدا است آمده اتیدر روا هک چنان »برگرفت

عھد گرفت،  شیخو تیربوب بر از آنان گاه آورد، آن رونیب را از آن یو هیرد و ذرک مسح
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 فطرت نامند لذا خداوند متعال یم »ذر عالم«را؛  عالم و آن» عھد الست«عھد را  نیا هک
 : یعنی »ساخت گواه خودشانرا بر  وآنان« است سرشته ید و خداشناسیبشر را بر توح

؟ گفتند:  ستمیا پروردگار شما نیآ هک« ساخت گواه خودش را بر شخص از آنانھریک 
د، ییبگو امتیتا مبادا روز ق« یتوپروردگار ما ھست هک نیا به بر خودمان »میشد چرا، گواه

 نیا د: ما بهیینگو امتیتا در روز ق میشما عھد گرفت : از یعنی »میخبر بود یامر ب نیما از ا
گاھ چی؛ ھ است یکالشر و گانهیما،  پروردگار للها هکامر   . میا نداشته یقبل یعلم و آ

وۡ ﴿
َ
ْ  أ ٓ  َ�ُقولُوٓا َما ۡ�َكَ  إِ�َّ

َ
َ�ُتۡهلُِكَنا َ�ۡعِدهِۡمۖ  ّمِنۢ  ذُّرِ�َّةٗ  َوُ�نَّا َ�ۡبُل  ِمن َءابَآُؤنَا أ

َ
 َ�َعَل  بَِما أ

ۡ ٱ  .]١٧٣[األعراف:  ﴾١٧٣ُمۡبِطلُونَ ل
 هک» میبود از آنان پس یاند و ما نسل بوده کمشر ما در گذشته : پدران هکد ییا بگوی«

 یا وهیش ز بر ھمانیما ن انیار در مکلذا  میشناخت یرا نم صواب و راه افتهین راه حق به
از  »شانیاند باطل خاطر آنچه ا ما را بهیآ«بودند  ما برآن انینیشیپ هک افتیاستمرار 

 در جھل هکم، چرا یندار یما گناھکه  حالی در ؟» ینک یم کاند، ھال داده انجام«ما  پدران
؟  میا ردهک یرویپ پدرانمان یو فقط از ردپا میا بوده ناتوان دنیشیو از اند داشته قرار

عذر و  نیا شد، از ینم گرفته یقبل عھد شد و از آنان یبر پا نم برآنان : اگر حجت یعنی
 آوردند. یھا م بھانه

 ی؛ رأ دوم یو رأ سلف ی؛ رأ اول یاند: رأ یبر دو رأ» عھد الست« هیر آیعلما در تفس
أل  : پروردگار هک نیا یعنیم، یردکر یما تفس هک است یوجھ بر آن سلف ی. رأ است خلف

 خلف ی. اما رأ گرفت مانیعھد و پ آورد و از آنان رونیب یو را از پشت آدم هیقتا ذریحق
 یو را از پشت آدم هیذرأل  یو خدا است لیمجاز و تمث از باب هیآ نی: ا هک است نیا
بر  آدم یبن یھا رد و عقلک اقامه شیخو تیوحدان را بر یونک ادله هکاورد بلین رونیب

ا یگو هک است آن منزله د، بهیبر توح ادله اقامه پس داد یگواھ یتعال حق تیوحدان
 پاسخ ھم ؟ آنان ستمیپروردگار شما ن ا منی: آ است گفته مخلوقش به یتعال یبار

گرفتن،  گواه نی. لذا مراد از ا میگواھ قتیحق نیو ما بر ا ییما اند: چرا، تو پروردگار داده
 نیھم ند: بهیگو یگروه از علما م نی. ا است یپرست گانهید و یتوح آنھا بر یفطر خلقت

فرمود:  هک. بل میآورد رونیب آدم را از پشت هیپروردگار نفرمود: ما ذر هک است لیدل
 یگرید یاز پ یکیرا  آدم یبنھای  نسل : یعنی.  میآورد رونیب آدم یبن پشت را از هیذر
 و ھمچنان یآسمان یتابھاکو  ص امبرانیپ قیاز طر ھم ھر نسل یو برا میدیآفر
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و  میردک اقامه یدیتوح لیـ دال است ائناتک هکـ  شیخو یونکمشاھد و منظور  تابک
 دادند. ید ما گواھیھر دو، بر توح و حال قال زبان عصرھا به در طولھا  نسل آن

 یتعارض گونه چیو مبدأ ـ ھ قاعده ثیـ از ح یریتفس هیدو توج نیا انیر میثک ابن
در  یو ازپشت ÷  آدم نسل آوردن رونیب داند. در باب یم را موجهھردو  ند ویب ینم

ز بر یرا ن ثی)، احاد خلف ی(رأ دوم یرأ به قائالن هکاست،  آمده یثی، احاد»ذر« عالم
 اند. ردهکر یمورد نظر خود تفس یمعنا

ُل ﴿  .]١٧٤[األعراف:  ﴾١٧٤يَرِۡجُعونَ  َولََعلَُّهمۡ  َ�ٰتِ �ٱَوَ�َ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
 یسو به »بازگردند آنان هکو باشد  مینک یم انیب لیتفص خود را به اتیگونه، آ نیو ا«
 نند.ک کبرآنند تر هکرا  یو باطل ،حق

 تیعبود س، در فرار ازک چیھ یبرا خداوند متعال هک میفھم یم نیچن هیدو آ نیاز ا
 . است نگذاشته یباق یخود، عذر و حجت

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ِيٓ ٱ َ�َبأ ۡ�َبَعهُ  َهاِمنۡ  �َسلَخَ فَٱ َءاَ�ٰتَِنا َ�ٰهُ َءاَ�يۡ  �َّ

َ
يۡ ٱ فَ� فََ�َن ِمَن  َ�ٰنُ لشَّ

 .]١٧٥[األعراف:  ﴾١٧٥َغاوِ�نَ لۡ ٱ
:  یعنی »بخوان م، بر آنانیبود دهیخود را بخش اتیاو آ به هکرا  سک و خبر آن«

ن، ک یادآوری آنان داد، به یرو لیاسرائ یبن از اسالف یکی یبرا هکرا  یگرید واقعه
پروردگار  فرمان هک یم، ھنگامیبود دهیرا بخش شیخو اتیآ او علم بهکه  کسی ھمان

فر کدر  فر آنکی به ھم سبحان یرد و خداک کتر نفسش یھواخاطر  خود را به
 نام به یاومرد«فرمود:  هک است شده تیروا س عباس . از ابن ساخت نگونسارش

دانست،  یم راأ  خداوند اعظم اسم هکبود  المقدس تیب یباعورا از اھال بن بلعم
فرود آمد،  ) (عمالقه جباران به قصد حمله به لیاسرائ یبن با سپاه ÷  یموس چون

 تندمزاج یمرد یآمدند و گفتند: موس ینزد و شیبا پسرعموھا ھمراه بلعم شانیخو
روز شود، یبر ما پ اگر هک ستین کیار، شیبس است یرکو با او لش آلود است و خشم

را از  و ھمراھانش یتا موس نکخداوند دعا  بارگاه لذا بهکند  می را نابود مان یھمگ
 ا و آخرتمینم، دنکب ییدعا نیچنأ  للها بارگاه به : اگر من گفت بلعمما برگرداند. 

 دست یرد، اما آنھا از وک را رد شان درخواست نین، ایرود. بنابرا یم از دست ھمه
 بارگاه شد و به میتسل آنان خواسته به ردند تا سرانجامکاصرار  وستهیبرنداشتند و پ

 و ھمراھانش یموس هیعل او هک ییدعا: ھر  است آمده اتیرد. در رواکدعا  یالھ
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 به هک یید و ھر دعایگردان یبرم خودش قوم یسو را به زبانشأ  رد، خداوندک یم
د. یگردان یبرم لیاسرائ یبن یسو به را زبانشأ  رد، خداوندک یم خودش سود قوم

؟  ینک یم چه هک یدان یا میآ ! بلعم یاو گفتند: ا بودند، به صحنه نیناظر ا هک قومش
ار یدر اخت هک است یزیگر، چید نی: ا ! گفت ینک یما دعا م هیآنھا و عل نفع آخر به

د: یافزا یم ی. راو است ردهک غلبه برآنأ  خداوند هک است یزیچ نیست، این من
: حاال  گفت آنان افتاد و به رونیب اش نهیس یبررو امشکاز  اثنا، زبانش نیدر ا

 یباق میبرا یگریز دیچ لهیو ح رنگین جزو  رفت من از دست ا و آخرتیگر، دنید
ر کلش انیم به ردهک شیرا آرا زنان هک را آموخت رنگین نیا آنان به نماند. پس

زنا  از آنان یکیبا  لیاسرائ یاز بن یردند و مردک نیبفرستند. آنھا چن لیاسرائ یبن
 تن ھزارانروز  یکدر  هکرد ک نازل یطاعون لیاسرائ یبر بنأ  خداوند گاه رد، آنک

 ».د...یشک مرگ امک را به از آنان
 گشت یتھ یلک به اتیآ آن باعورا از علم : بلعم یعنی »گشت یعار اتیآ پس، از آن«

 طانیش گاه و آن«گردد  یم شود و برھنه یم دهیشک شیخو گوسفند از پوست هک چنان
شد  یو و ھمدم نید و قریاو رس رد تا بهک او را دنبال طانی: ش یعنی »او افتاد یدر پ

 فجاراند. فارک هکاند،  افتاده جا یدر گمراھ هک یگمراھان »گشت از گمراھان پس«

ۥٓ  بَِها ِشۡئَنالََرَ�ۡعَ�ٰهُ  َولَوۡ ﴿  خۡ  َوَ�ِٰكنَُّه
َ
 ٱ إَِ�  َ�َ أ

َ
 َ�ۡبِ لۡ ٱَكَمَثِل  َ�َمَثلُُهۥ َهَوٮٰهُۚ  �ََّبعَ ٱوَ  �ِض ۡ�

وۡ  يَۡلَهۡث  َعلَۡيهِ  ِمۡل إِن َ�ۡ 
َ
ۡكهُ  أ ٰلَِك  يَۡلَهث�  َ�ۡ�ُ ِينَ ٱ َقۡومِ لۡ ٱ َمَثُل  �َّ َّ� � ْ بُوا ۚ َكذَّ  ُصِص قۡ فَٱ َ�ٰتَِنا

ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  َقَصَص لۡ ٱ  .]١٧٦[األعراف:  ﴾١٧٦َ�تََفكَّ
م، یخواست یم : اگر یعنی »میبرد یباال م اتیآ آن سبب م، قدر او را بهیخواست یو اگر م«

 گاهیجا و به میداشت یم یو او را گرام را باال برده و منزلتشات، قدر یآ آن علم سبب به
 د و آنییا گرایدن یسو : به یعنی »دییگرا نیزم اما او به« میداد یم شیابرار، ارتقا یعلما

 یا و لذتھایدن دادن حیدر ترج »ردک یرویخود پ نفس یو از ھوا«داد  حیترج را بر آخرت
 یو به ستمگران هک دون یایدن فهیج او به ! یآر . اش جاودانهھای  نعمت و بر آخرت آن

 یدر پست »او رو وصف نیا از« بست دل زند، رنگین ند و بر آنانکدعا  حق اھل هیدادند تا عل
 امکاز  زبان آوردن رونیب هک آن احوال نیتر در پست »است سگ مانند وصف« و خست

 خود حال را به آن و اگر ھم برآورد امکاز  ، زبانیور شو حمله اگر بر آن هک« است شیخو

را بر  متکوح اگر فھم هک است باعورا چنان : بلعم یعنی »برآورد امکاز  زبان ، باز ھمیواگذار



  تفسیر انوار القرآن  ۸۰۰

ابد. ی نمی راه یریخ ، بهیواگذار خودش حال او را به دارد و اگر ھم یرا برنم ، آنینکاو بار 
 خودش حال اگر او را به شود و یم ،گمراهیدھ : اگر پندش است نیا یگر معنید یقول به

 شهیھم یو گمراھ داشته قرار وستهیپ یا یگمراھ او در شود پس یم ز گمراهی، نیواگذار
 لذا او ھمچون شده یو عار یتھ پرورگارش اتیاز آ هک آن سبب باشد، به یم رشیبانگیگر
ور  حمله یآورد و اگر بر و یم رونیب از دھان خود رھا باشد، زبان حال اگر به هک است یسگ

 را اگر بریستند زین نیچن واناتیر حیسا هک یآورد، درحال یم رونیب از دھان زبان زیشوند، ن
ھردو  در ر، اما سگیخ ر آنیآورند و در غ یم رونیب از دھان ، زبانیور شو حمله آنان

 آورد. یم رونیب از دھان حالت، زبان
 و پست مثل نی: ا یعنی »ردندک بیذکما را ت اتیآ هک است یگروھ آن مثل نیا«

گاھ بعد از علم هک است یگروھ و وصف بار، مثل خفت  بیذکت ما، آنھا را اتیآ به یو آ
 تیاکح رابرآنانھا  داستان نیا پس« ر آنانیھود و غیاز  ردند؛ اعمک فینمودند و تحر

 پندآموز را بر آنان یاز داستانھا ر آنیما و غ اتیاز آ شده یمرد تھ : داستان یعنی »نک
 بیذکتو را ت هک ھود استی از یگروھ نیا و وصفشان، ھمانند مثل مثلچرا که  نک تیاکح

 آورند. یرو صواب راه یسو به باز آمده یو از گمراھ »شندیندیب د آنانیشا«کنند  می

﴿ ٓ ِينَ ٱ َقۡومُ لۡ ٱ َمَثً�  ءَ َسا بُواْ � �َّ نُفَسُهمۡ َكذَّ
َ
ْ  َ�ٰتَِنا َوأ  .]١٧٧[األعراف:  ﴾١٧٧َ�ۡظلُِمونَ  َ�نُوا

 اتیآ هک یقوم« و وصف داستان است زشت : چه یعنی »مثل یاز رو است زشت چه«
: با  یعنی »ردندک یم خود ستم و به« است زشت افعالشان هک چرا »ردندک بیذکما را ت

 ردند.ک ینم گر جز بر خود ستمید یسکبر  اتیآ بیذکت

ُ ٱ دِ َمن َ�هۡ ﴿  ۡ ٱَ�ُهَو  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  لِۡل َوَمن يُۡض  ُمۡهتَِدي� ل
ُ
ونَ لۡ ٱ ُهمُ  فَأ  .]١٧٨[األعراف:  ﴾١٧٨َ�ِٰ�ُ

 أ خداوند و امر شرع یسو به »است افتهی ند، ھمانا او راهک تیرا خدا ھدا هکھر «
 هکرا  یسانکو« ستین یو نشیو آفر یتعال حق قیتوف جز به یتیھدا پس بندگانش به

 اند. فرو افتاده املک انیدر ز هک »ارانکانیشانند زیا گروه د، آنینما گمراه

نَا َولََقدۡ ﴿
ۡ
ۡ�ُ�ٞ  َولَُهمۡ  بَِها َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َكثِٗ�� ِ�ََهنَّمَ  َذَر�

َ
 أ

ونَ  �َّ  ٓۚ  �َۡسَمُعونَ  �َّ  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  بَِها ُ�ۡبِ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  بَِها
ُ
 َكٱ أ

َ
ۚ  ُهمۡ  بَۡل  نَۡ�ٰمِ ۡ� َضلُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
 ُهمُ  أ

 .]١٧٩[األعراف:  ﴾١٧٩َ�ٰفِلُونَ لۡ ٱ
 یبرا« گروهھردو  فارکاند از  عبارت هک »را و انس از جن یاریقت، بسیو در حق«

 ارشانک فرجام هک دانست یم شان نشیآفر درحال خداوند متعال البته »میدیآفر جھنم
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 ! یآر کنند. می عمل دوزخ اھل عمل ارا بهیاخت هکاست، چرا  جھنم یسو به سرانجام
خود  یدر زندگ هک دانست یگذارند ـ م قدم یھست یایدن به آنان هک از آن او ـ قبل

 آنان هک چرا«د: یفرما یم بودنشان یجھنم در علت گاه رد. آنکخواھند  عمل چگونه
و «ابند ی یدرم افتگانیرھ هک را چنان قیحقا »ابندی یبا آنھا در نم هکدارند ھایی  دل

 ییو گوشھا«را  یالھ یھا و نشانه یراست رشد و راه »نندیب یبا آنھا نم هکدارند  یچشمان
 تیھدا راه دنید ن، از چشمانشانیپندھا و اندرزھارا بنابرا »شنوند یبا آنھا نم هکدارند 
و  برخوردار است ییناید و بین، از دیادیم نیر ایغ در چشمانشان هکبربسته، ھرچند  رخت

 و سنن منزل یتابھاک هک یامکو اح نیسودمند و قوان یپندھا دنیشنھایشان  گوش از
 یرویاز ن هکشنوند، ھرچند  یزھا را نمیچ نیلذا ا رفته نیدربردارند، از بأ  خدا آوران امیپ

 موصوف هک »آنان«د رنیپذ یشنوند و م یرا م از سخنان ر آنیو غ نبوده بھره ی بالک ییشنوا
 هکبل«و مشاعر خود  از حواس نگرفتن در سود» انندیھمانند چھارپا«اوصافند  نیا به

ابند و ی یاست، درم انشانیسود و ز به هکرا  آنچه انیرا چھارپایز انیاز چھارپا »ترند گمراه
 زیانبار است، پرھیز هک و از آنچه سودمند است، سود گرفتهشان  برای هک ن، از آنچهیبنابرا

 از آنانأل  یخدا هک آنچه اعتبار خود ـ به انیسود و ز انی؛ در م گروه نیاما ا کنند، می
گروه، ھمانا  آن«دھند  ینم یزییتم گونه چیـ ھ نموده لفکم و آنھا را بدان خواسته

 یبرا هک و آنچه یو عتیو شر اتیو آأ  خدا یخداوند به نسبت : آنان یعنی »غافالنند
 قراردارند. املک غفلتاست، در  ردهک آماده تیو معص طاعت اھل

﴿ ِ  ٱَوِ�َّ
َ
ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  ۡسَ�ٰ �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ� ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا �ِهۦِۚ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
 َما َزۡونَ َسيُجۡ  أ

 ْ  .]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 یو به و است أ خداوند از آنھا نامنیوتریک: ن یعنی »و استیکنھای  نام للها یو برا«
و بر  اوست ذوالجالل ذات هک یمسم نیوتریکبر ن یوھای  نام رایدارد ز اختصاص

گاھکرحمت، قدرت، علم، ح ؛ چون یمعان نیتر فیشر  داللت رهیو غ عزت ،یمت، آ
!...  میا علی!  میا رحی!  ارحمنی !للها اید: ییمثال بگو »دیبخوانھا نامآن او را به پس«کنند  می

و « دعاء است اجابت اسباب ، ازیو یویکنھای  نام با سبحان یخدا را خواندنیز
 یا معانی: الفاظ  لحدونی »دیواگذارکنند  می یژروک للهاھای  نام در مورد هکرا  یسانک

فر خواھند کیدادند،  یم انجام آنچه یسزا به یزود به«کنند  می فیرا تحر یالھھای  نام
 ».افتی

 :  است وجه بر سه در اسماء خداوند متعال)  یجروکالحاد ( هک ر استکذ انیشا
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را » الت« را آنھا اسمیردند ـ زک انکمشر هک ـ چنان یاسماء الھ ردادنییتغ -۱
 گرفتند. را از منان» مناه« ز و اسمیرا از عز» یعز« ، اسمللهازا

 بدانھا اذن هک یو یبرا یینامھا اختراع ، چونأ  للهاھای  نام بر افزودن -۲
و  دخل در آنھا مجال هک است یفیخداوند متعال، توقھای  نام رایز است نداده

 وجود ندارد. تصرف
 از آنھا. یار بعضک؛ با ان خداوند متعال یاز اسما ردنک مک -۳

 هکشد  نازل از مسلمانان یمرد درباره هیآ نی: ا است آمده نزول سبب انیدر ب
:  گفت انکاز مشر یسکاثنا  نی! در ا میا رحی ! ا رحمنی:  گفت یم شیدرنماز خو

مرد  نیچرا ا پرستند پس یرا م یا گانهیپروردگار  هکپندارند  ینم ارانشیمگرمحمد و 
 رسول هک است آمده س رهیابوھر تیروا به فیشر ثیخواند؟ در حد یدو پروردگار را م

که  کسی ـ و ھر یکی دارد ـ صد تا بجز نام نودونهأل  یھمانا خدا«فرمودند:  ص خدا
و  فرد است شود. ھماناخداوند متعال یوارد م بھشت به )ندکحفظ (آنھا را بشمارد 

 ».دارد عدد فرد را دوست

نۡ ﴿ ٓ  َوِممَّ ةٞ  َخلَۡقَنا مَّ
ُ
 .]١٨١[األعراف:  ﴾١٨١ِدلُونَ َ�عۡ  ۦَو�ِهِ  قِّ �َۡ بِٱ َ�ۡهُدونَ  أ

 حق به هکھستند  یگروھ« بھشت یآنھا را برا »میا دهیآفر هک یسانک انیو از م«
 امت نیاز ا یا فرقه : مراد از آنان یقول به »نندک یم مکح حق و بهکنند  می داللت

 دهینام »هیناج فرقه«روانند و اصطالحا  ار حقکآش بر جاده وستهیپ هکھستند  مرحومه
 . است آمده حیصح ثیدر حد هک شوند ـ چنان یم

ِينَ ٱوَ ﴿  بُواْ � �َّ  .]١٨٢[األعراف:  ﴾١٨٢َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َحۡيُث  ّمِنۡ  تَۡدرُِجُهمَ�ٰتَِنا َسنَسۡ َكذَّ
 هک ییاز جا جیتدر را به ردند، آنانک بیذکما را ت اتیآ هک یسانکو «:  دوم اما فرقه

 ختنیه، با فروریپا به هیو پا یجیتدر : فروگرفتن استدراج »میریگ یدانند فرو م ینم
 و زبانشان و جان بر دلھا  نعمت نیر اکش یفراموش و افگندن بر مستدرجانھا  نعمت
 نشانه بر آنان،ھا  نعمت آمدن یدرپ یپ هک است نیا پندار مستدرجانکه  حالی ؛ در است

 نیا هکازآنند  و غافل او از آنھاست داشتیو گرام رامکو ا أ خداوند به شان یکینزد
با  را آنانیباشد ز یم یتعال حق آنھا از الطاف یو مھجور یو دور یخوار امر، نشانه

 شوند و به یور م غوطه یگمراھ لجن فرورفته، به در غفلتھا  نعمت ر شدنیسراز
 کنند. می پشت تیھداھای  راه
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مۡ ﴿
ُ
 .]١٨٣[األعراف:  ﴾١٨٣َمتِ�ٌ  َكۡيِدي إِنَّ  لَُهمۚۡ  ِ� َوأ

و  ساخته یرا طوالن شانیھا یریگ بھره نیا : مدت یعنی »دھم یم مھلت آنان و به«
أ  خداوند دکی »استوار است د منکیھمانا « اندازم یر میتأخ را به مجازات آناناز 
 مھلت نیع در نعمت ختنیرا فرورید زینام »دکی«را  شیر خویو او تدب ر اوستیتدب

امر  قتیدرحق یول در ظاھر امر احسانچرا که  ؛ د استکیا ظاھر آنان به دادن
 باشد. یم و خسران یخوار

َولَمۡ ﴿ 
َ
ْۗ  أ ُروا بِ�ٌ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة�  ّمِن بَِصاِحبِِهم َما َ�َتَفكَّ  .]١٨٤[األعراف:  ﴾١٨٤مُّ

 امر نیا در ای: آ یعنی ؟»ندارد یجنون چیھ آنان نیھمنش هکاند  دهیشیندیا نیآ«
 ندارد و او به یجنون چیھ است شان نیھمنش هک ص خدا رسول هکاند  دهیشیندین

 أ خداوند یرا از سو آنان هک »ستیار نکآش یا دھنده میاو جز ب« ستین وانهید وجه چیھ
 دارد. ار ھمکآش و برھان لیدل شیخو دھد و بر نبوت یو ھشدار م میب

 صفا باال وهک به ص خدا د: رسولیگو یم مهیرک هیآ نزول سبب انیدر ب قتاده
 به خطاب گاه فراخواندند، آن آن یھا ھا و شاخه رهیت نام به یکایکرا  شیقر لهیرفته، قب

 یو رخدادھا أ خداوند را از عذاب !.. و آنان فالن یبن یا ! فالن یبن یفرمودند: ا آنان
 نیا گمان ی: ب گفت آنان از ییاثنا سخنگو نیبرحذر ساختند. در ا یبار و عبرت
 هیآ هکبود  د، ھمانیشک یم عربده سخن نیو تا بامداد بر ا ! است وانهیشما د نیھمنش

 شد. نازل مهیرک

َولَمۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َملَُكوتِ  ِ�  يَنُظُروا  ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَوَما َخلََق  �ِض ۡ� نۡ  ءٖ ِمن َ�ۡ  �َّ

َ
ن َعَ�ٰٓ  َوأ

َ
 أ

َجلُُهۡمۖ  َ�ََب �ۡ ٱ قَدِ  يَُ�ونَ 
َ
يِّ  أ

َ
 .]١٨٥[األعراف:  ﴾١٨٥ِمُنونَ يُؤۡ  َ�ۡعَدهُۥ َحِديثِۢ  فَبِأ

 در گروه نیقت، ای: در حق یعنی ؟»اند ستهیننگر نیو زمھا  آسمان وتکا در ملیآ«
 استدالل و تأمل دهید و مخلوقاتش، به نیو زمھا  آسمان پروردگار بر میعظ ییفرمانروا

 یسو به آن لهیوس و به مند شده بھره شهیو اند نگرش نیاند تا از ا دهیشیندیو ن ستهیننگر
 در آنچه«اند  دهیشیندین ایز آین »و«ابند ی راه پروردگار متعال تیوجود و وحدان به مانیا
ا ....؟ قطع کافال و و نبات وانیاز ح اعم »است دهیآفر یزیخداوند از ھر چ هک
 اتیخود، بازتابگر تجل سبحان یخدا نشیدند، آفریشیاند یرا اگر میاند ز دهیشیندین
اند در  دهیشیندیا نیآ »و« درآن، راھگشاست شهیا نظر و اندو قطع اوست جود و عظمتو
 هک از آن چرا قبل رند؟ پسیبم یزود و به »باشد شده یکنزد بسا اجلشان چه هک نیا«
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 انیپا به شانیاجلھا دنیسررس و عبادت، با به مانیو ا شهیاند یبرا شده نییتع مدت
بعد  پس«نند؟ ک ینم شهیو اند تأمل است شان منفعت و تیھدا لهیوس هک د، در آنچهیآ

 به اورند، جز آنین مانیا قرآن : اگر به یعنی ؟»آورند یم مانیا سخن دامک از قرآن، به
تر بر  بخش زهیبھتر و انگ یسخن چیھ از قرآن هک یدر حال آورند یم مانیا سخن دامک

 ؟. ستیمان، نیو ا گرفتن عبرت و و تأمل شهیاند

ُ ٱ لِلِ َمن يُۡض ﴿   .]١٨٦[األعراف:  ﴾١٨٦َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َو�ََذرُُهمۡ  ۥۚ فََ� َهادَِي َ�ُ  �َّ

 را آنان« أ خداوند »و ستین یتگریھدا چیاو ھ یند، براک را خداوند گمراه هکھر«

 هک است نیا یو : سنت یعنی »گذارد یوا م سرگردان« فرشانک: در  یعنی »انشانیدر طغ
 بمانند. سرگردان شان یگمراھ یھا یکیرا واگذارد تا در تار آنان

 مه، از بابیرک هیدر آ خداوند متعال به یساز گمراه دادن نسبت هک د دانستیبا
 هک است یسنت یسو و به ردهک او وضع هک است ینظام یسو به آن دادن نسبت
از  ریند، غک را انتخاب یخود گمراھ لذا اگر انسان است منظور داشته انسان نشیدرآفر

 گمراھان ، واگذاشتنیو سنتچرا که  افتینخواھد  شیرا راھبر خو سک چیھ أ خدا
 بر گمراه یاجبار چیھ أ خداوند ین، از سویبنابرا است یگمراھ یھا یکیدر تار

 وجود ندارد. شان ساختن

اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ يَّاَن ُمرۡ  لسَّ
َ
� ۖ �  ِعندَ  ِعۡلُمَها إِ�ََّما قُۡل  َسٮَٰها ٓ  ُ�َّلِيَها َ�  َرّ�ِ  إِ�َّ  لَِوۡقتَِها

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َ�ُقلَۡت  ُهَوۚ   ٱوَ  لسَّ
َ
  �ِض� ۡ�

ۡ
ۗ َ�غۡ  إِ�َّ  �ِيُ�مۡ َ� تَأ نََّك  لُونََك  َٔ �َۡ�  َتٗة

َ
ۖ  َحِ�ٌّ  َك�  قُۡل  َ�ۡنَها

َماإِ  ِ ٱ ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  �َّ َّ�  ۡ�
َ
 .]١٨٧[األعراف:  ﴾١٨٧لَُمونَ َ� َ�عۡ  �َّاِس ٱ َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

 درباره«اند  شی: قر یقول انند و بهیھودی هک نندگانک سؤال »نندک یم از تو سؤال«
 یرو یطور ناگھان را بهید زی) نام را (ساعت امتی. ق امتیق : در باره یعنی »ساعت

 یساعت ھمچونأل  یخود، در نزد خدا یزمان با وجود فاصله امتیق هک نیا ایدھد.  یم
 ؟» است وقت چه استقرار آن هک«پرسند:  یاز تو م ! ی. آر است یو در نزد خلق از ساعات

 هک چنان آن مرساھا: لنگرگاه ند؟ک یرا برپا م امتیق وقت چه أ : خداوند یعنی
آن، تنھا  بگو: علم«اندازد  یلنگر م نار ساحلکد، در یآ یا میدر یسو از آن هک یا یشتک

را  آن وقت نه یتعال یبار داند پس یرا نم گر آنید یسکو جز او  »است نزد پروردگار من
 امتیق وقت داشتن نگه در پنھان متکح . یامبریپ به و نه خبر داده یمقرب فرشته به

تر و بر  زانندهیبرانگأل  یخدا بر طاعت آن، وقت داشتن نگه : پنھان هک است نیا
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 نیھم ز بهیرا ن مرگ وقت یتعال حق هک چنان تر است از گناه، ھشداردھنده بازداشتن
» گرداند یار نمکخود آش موقع را به آن سک چیاوھ جز« است داشته نگه پنھان لیدل
نار ک را از برابر آن بیغ و پرده اوردهید نیرا پد آن گرید یسک سبحان ی: جز خدا یعنی

 حادثه یبزرگ لیدل به نیو زمھا  آسمان : یعنی »است گران نیو زمھا  آسمان بر«زند  ینم
شده،  شگافته رخداد، آسمان نیا را در ھنگامیرا ندارند ز آن تحمل و توان تاب امتیق

و  و جن : فرشتگان است نیا یا معنیند. کخش یاھا میشوند و در یم تار و مار ستارگان
 امر بر آنان نیا بودن را بدانند و پنھان آن وقت هکھستند  آن یآرزو در انس، ھمه

 هکرسد  یشما م به ی: درحال یعنی »رسد یشما نم به جز ناگھان« است نیوسنگ گران
 د.یا منیا آن وقوع میو شما از بکند  می ریشمارا غافلگ
 مهیو سراس زده جانیرا ھ مردم امتیق گمان یب: « است آمده فیشر ثیدر حد

 یگرید کند، می را مرمت حوضش یشخص هکرسد  یفرا م یرا درحالیسازد ز یم
 شیترازو وگذارد  یم شینما را در بازار به شیاالکگر ید دھد، آن یم را آب انشیچھارپا

 ».برد... یم نییرا باال و پا
 وقوع تو از زمان ییگو هک : چنان یعنی »یآگاھ ا تو از آنیگو هک پرسند چنان یاز تو م«

گاھ آن ؛  ینک یوجو م پرس اریبس آن و درباره ردهک اوشک تو از آن ییگو هک ا چنانی.  یآ
 علم هک »دانند ینم مردمشتر یب یول تنھا نزد خداست آن علم هک ستین نیبگو: جز ا«
 . است أ خداوند مخصوص امتیق

ز یچ داند، پنج یآنھا را نم یسکأل  یجز خدا هک بیغ یدھایلک؛  است یگفتن
 ١باشد. یم امتیق ییبرپا از آنھا وقت یکیو  است

﴿ ٓ ۡملُِك  قُل �َّ
َ
ا َوَ�  َ�ۡفٗعا ِ�َۡفِ�  أ ۚ ٱ َشآءَ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ُ ۡعلَمُ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 َغۡيَب لۡ ٱ أ

ِ�َ  ۡ�ِ ۡ�َ ٱِمَن  َتۡكَ�ُۡت سۡ َ�  وٓ ٱَوَما َمسَّ ۠  إِنۡ  ُءۚ لسُّ نَا
َ
 ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ  لَِّقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

 .]١٨٨[األعراف: 
 هیآ نیا »ندارم یانیار سود و زیاخت خودم یاست، برا خدا خواسته بگو: جز آنچه«

 امتیق دنیموعد فرارس امبر در بارهیپ علم از عدم کیحا هک است یقبل هیبر آ یدکیتأ
 گر بهیندارم، د را یانیار سود و زیاخت خودم یبرا : ھرگاه یعنیبود.  آن و چند و چون

ز توانا یده، نیخودگردان ژهیرا و آن علم أ خداوند هک آنچه ، بر دانستنیاول قیطر

                                                 
 . )۵۹ انعام/ ( د بهینک نگاه -١
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ـ  پس »اندوختم یم یشتریربیا خدانستم، قطع یم«را  ندهی: آ یعنی »بیو اگر غ« ستمین
 هک ی؛ ھنگام فروختم یبود و م یم یمنفعت دمیدر خر هک ی؛ ھنگام ردمک ید میمثال ـ خر

 چیگر، در ھید یشد. از سو یم اریبس جه، مالمیبود و در نت یم در فروختن منفعتم
سود آور  هک شتافتم یم یا معامله آن یسو را فقط بهیز ردمک ینم انیز یا معامله

روز یپ شهیـ مثال ـ در جنگھا ھم هک یطور امور؛ به در تمام گونه نی... و ھم است
داشتم،  بیغ به هک یرا با علمیز »دیرس ینم من به یا یناگوار چیو ھرگز ھ« بودم یم

 یآور برا و مژده دھنده میجز ب من« ردمک یحفظ م یبیو آس یو ناخوش انیخود را از ھر ز

 امشکاح یبرا أ خداوند یاز سو یمبلغ : من یعنی »ستمین آورند، یم مانیا هک یگروھ
 بیغ هک ستمین یسک و قطعا من دھم یم و بشارت میب آنبه وسیله  را مردم هک ھستم

و  علم و نه است من تیمأمور در حوزه بیاز غ دادن خبر بداند لذا نه را سبحان یخدا
گاھ  . من اتیو خصوص آن، از اوصاف به یآ

ِيٱ ُهوَ ﴿ ٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ ۖ  لِيَۡسُ�نَ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََجَعَل  َ�ِٰحَدة ا إَِ�َۡها  فَلَمَّ
ٮَٰها َ�َلَۡت َ�غَ  ٓ  بِهِۦۖ  َ�َمرَّۡت  َخفِيٗفا َ�ًۡ�  شَّ ا ۡ�َقلَت فَلَمَّ

َ
َعَوا � َ ٱ دَّ  َ�ٰلِٗحا َءاتَۡيَتَنا َر�َُّهَما لَ�ِنۡ  �َّ

َُكوَ�نَّ  ِٰكرِ�نَ ٱ ِمنَ  �َّ  .]١٨٩[األعراف:  ﴾١٨٩ل�َّ

از  : مراد یقول . به است ÷  آدم هک »دیآفر یواحد شما را از نفسکه  کسی اوست«
ساختار  یک و به جنس یک: شما را از  یعنیاست،  گانهی لکو ش واحد، جنس نفس

» تا«د یآفر آدم یھا از دنده یکیو او را از  »د آوردیپد یرا از و«حوا  »و ھمسرش«د یآفر
ابد. ی یم و آرامش انس ش،یخو با جنس را جنسیابد زی و انس »ردیگ آرام بدان« آدم

 از جماع هیناکتغشاھا:  »ردک زشیبا او آم آدم چون پس«بود  رخداد در بھشت نیا البته
 : بعد از جماع، نطفه یعنی »کسب یبار به«حوا  »باردار شد« ) است یجنس (مقاربت

درد و  از آن زن هک ) است (علقه یباردار اول دوره نیو ا شد حوا بسته در رحم نیجن
 ی: حوا چند یعنی »ردکو آمد  رفت کبار سب آن با یچند پس«ند ک ینم احساس یمشقت
امور  وفتق رتق رد و بهک یم تکو حر نشست یوم خاست یگذراند، برم حمل با آن

 به »بار شد نیسنگ و چون«رد ک ینم ینیسنگ احساس حمل، و از آن پرداخت یم شیخو
دعا  شیپروردگار خو جناب به«و حوا  : آدم یعنی »دو ھر« مشکدرش بچه شدن بزرگ سبب

 یاخالق یدارا هک صالح ی: فرزند یعنی »ینکعطا  ستهیشا یفرزند ما اگر به هکردند ک
 نیتو در برابر ا یبرا »بود میخواھ رگزارانکقطعا از ش«استوار باشد  ییاندامھا ھنجار و به
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 و : مراد از فرزند صالح، فرزند سالم یقول از ما. به برآمدهھای  نسل و ھمچنان، نعمت
 بودند. کمنایب از تولدش شانیا هک یا الخلقه فرزند ناقص است، نه یعیطب

 ﴿ ٓ ا ٓ  َ�ُۥ َجَعَ�  َ�ٰلِٗحا َءاتَٮُٰهَما فَلَمَّ �َ ٓ  ءَ ُ�َ ۚ  �ِيَما ُ ٱ َ�َتَ�َٰ�  َءاتَٮُٰهَما ا �ُۡ�ِ  �َّ  ﴾١٩٠ُ�ونَ َ�مَّ
 .]١٩٠[األعراف: 

رد، ک عطا صالح یفرزند شانیا به«رد و ک را اجابت شانیدعا »خداوند چون پس«
 »است گردانند برتر یم یکبا او شر ردند و خدا از آنچهکمقرر  یانیکشر شیاو در عطا یبرا

شود  یم ـ حمل ـ از مرد وزن شانیاز ا د آمدهیپد نسل و حوا به نجا از آدمیدر ا سخن
آدمند،  یبن از جنس یالھ یعطا در آورندگان یکشر هکبر آنند  از مفسران ین، جمعیبنابرا

 حق هکاند  یھود و نصاریان، کمشر نیاز ا مراد«د: یگو یم یبصر و حوا. حسن خود آدم نه
 ».شدند یو نصران یھودیاما آنھا  رد،کعطا  سالم یفرزندان آنان به یتعال

 ما«د: یگو یو م دانسته موضوع نیر در ایتفاس نیوتریکر را از نیتفس نیر ایثک ابن
 ».است شانیا از نسل یه، برخیدند و مراد آینورز کو حوا شر آدم هک میبرآن قاطعانه

: مراد  هکـ بر آنند  یدھلو للها یول و شاه یوطیس ـ چون گر از مفسرانید یبرخ یول
 تیروا به است یفیضع ثیبر حد مفسراناز  گروه نیا هکیو حوا ھستند. ت خود آدم

آمد و  ینزد و سیرد، ابلک مانیحوا زا چون«فرمودند:  هک ص خدا از رسول س سمره
ماند ـ و قبال  یم زنده ،ینک نیاگر چن هکن، ک نام را عبدالحارث : فرزندت گفت یو به

 نید اییتأ به». بود طانیش از القاآت نیا مردند ـ پس یم یو فرزندان هکبود  چنان
 هک است شده ندارند، نقل یو اساس هیپا چیھ هک یاریبس یلیاسرائ اتیت، روایروا
 ‡ ایانب شأن قیال آن، از اعمال و امثال کشر ! یرد. آرکبرآنھا استناد  توان ینم

 :  داستیز پیاست، ن آمده جمع غهیص به هک یبعد هیاز آ هک ـ چنان ستین

﴿ ِ�ُۡ�
َ
نُفَسُهۡم  ١٩١ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُقُ  َ�  َما ُ�ونَ �

َ
� َوَ�ٓ أ َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

ونَ   .]١٩٢-١٩١[األعراف:  ﴾١٩٢يَنُ�ُ
 انکمشر ای: آ یعنی »نندیآفر یرا نم یزیچ هکگردانند  یم یکرا با او شر یا موجوداتیآ«

دھند، با  یقرار م سبحان یخدا یاکشر را در امر پرستش و حوا، بتان آدم از نسل دآمدهیپد
مورد  هکباشند  سزاوار آن اند تا دهیافریرا ن از مخلوقات یزیآنھا چ هکدانند  یم هک آن

 هک ییزھایگر چیا دین، یاطیا شیبتان،  نی: ا یعنی ؟»مخلوقند و خودشان«رند یقرارگ پرستش
پروردگار  دهیو آفر دھند؛ خود مخلوق یم قرار سبحان یخدا یکآنھا را شر انکمشر
و «ند یبجو یاریاز آنھا  انکاگر مشر »برسانند آنان به یا یاریتوانند  یو نم«ھستند  یکالشر
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از ھرکس  ند. پسکند و نابود کبش آنھا را درھم یسکاگر  »دھند یاریتوانند خود را  یم نه
 . عاجزتر است گرانید دادن یاریخود عاجز باشد، مسلما از  به دادن یاری

ۡ ٱ إَِ�  ُعوُهمۡ �ن تَدۡ ﴿  َدَعۡوُ�ُموُهمۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َسَوآءٌ  َ� يَتَّبُِعوُ�مۚۡ  ُهَدىٰ ل
َ
مۡ  أ

َ
نتُمۡ  أ

َ
 أ

 .]١٩٣[األعراف:  ﴾١٩٣َ�ِٰمُتونَ 
 نیو شما را در ا »نندک ینم یروید، از شما پیفراخوان تیھدا راه را به و اگر بتان«

 »است سانیکشما  ید، برایبمان ا خاموشید، یرا بخوان آنھا چه«نند ک ینم اجابت دعوت
 از شیب یزیچ را آنھایز است سانیکشما  خواندن و عدم خواندن آنھا در ھنگام حال

 ستند.یو جامد ن دهیتراشھای  سنگ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ مۡ  �َّ
َ
ْ فَلۡ  ُعوُهمۡ دۡ فَٱ َثالُُ�ۡمۖ ِعَباٌد أ  إِن لَُ�مۡ  يَۡستَِجيُبوا

 .]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ 
 »شما ھستند امثال ید، بندگانیخوان یم للهابه جای  هکرا  یسانکقت، یدر حق«

 د،یرو یم د، راهییگو یم سخن هکد یھست یرا شما زندگانید زیتر املکشما از آنھا  یحت
 نیدرا آنھا با شما یھمانند یستند ولین گونه نیا بتان هک ید، درحالینیب ید و میشنو یم

 پس« باشند یم یو فرمان شده و رام گانهی یخدا کز مانند شما مملویآنھا ن هک است

 تانیادعا نیدرا »دییگو یم اگر راست« یانیز ا دفعی منفعت جلب یبرا» دیآنھا را بخوان
 اند؟ خطاب زنده هک اگر »نندک د شما را اجابتیبا«و ضرر قادراند  نفع آنھا بر رساندن هک

 . آنھاست یناتوان انیز و بیتعج از باب

لَُهمۡ ﴿ 
َ
رُۡجلٞ  �

َ
ٓۖ  َ�ۡمُشونَ  أ مۡ  بَِها

َ
يۡدٖ  لَُهمۡ  أ

َ
ٓۖ  َ�ۡبِطُشونَ  � مۡ  بَِها

َ
ۡ�ُ�ٞ  لَُهمۡ  أ

َ
ونَ  أ ٓۖ  ُ�ۡبِ�ُ مۡ  بَِها

َ
 لَُهمۡ  أ

ۗ  �َۡسَمُعونَ  َءاذَانٞ  ْ دۡ ٱ قُلِ  بَِها ٓ  ُعوا �َ  .]١٩٥[األعراف:  ﴾١٩٥تُنِظُرونِ  فََ�  كِيُدونِ  ُ�مَّ  َءُ�مۡ ُ�َ
 ییپاھا ا بتانیآ«د: یفرما یم نموده یرا نفھا  انسان با بتان املک یگاه، ھمانند آن
 یخدا یاکشما آنھا را در پرستش، شر هک یبتان نی: ا یعنی ؟»بروند راه با آن هکدارند 

 د، ازجمله، ابزار راهیشما دار هکرا  ییو ابزارھا لیاز وسا یزید، چیا قرار داه سبحان
بھا:  بطشونی ؟»دھند انجام یارک با آن هکدارند  ییا دستھای«ار ندارند یرا در اخت رفتن

نند، یبب با آن هکدارند  ییچشمھا ای«بزنند  آن لهیوس ا بهیرند، یرا بگ یزیچ آن لهیوس به
 چگونه پس ستین نیا چنھمانند شما؟ قطع »بشنوند با آن هکدارند  ییا گوشھای

 ھستند، به چارهیحد عاجز و ب نیو ابزار و تا ا آلت یو ب ناتوان ھمه نیا هکرا  ییزھایچ
 یا »دیخود را بخوان انیکبگو: شر« است قوت به : گرفتن د؟ بطشیخوان یم ییخدا



 ۸۰۹ سوره انعام

و  رنگیاز ن یزیبر چ : اگر شما و آنان یعنی »دیاربرک هب لهیح من در باره سپس«!  انکمشر
د، یدار هک یا یشیو بداند رنگید و نکی؛ ھر  ھم اتفاق د، بهیتوانا ھست من هیعل توطئه

 آوردن : در فرود یعنی »دیندھ و مرا مھلت«د ینکن یوتاھک چید و ھیروا دار من در باره
را  امبرشیپ متعال یگونه، خدا نید. بدیروا ندار یریتأخ چیھ من، به انیو ز بیآس

ارھا، ک را در انجام شان باطل انیخدا یرد تا عجز و ناتوانک آنان با یطلب مأمور مبارزه
 گرداند. ارکآش برآنان

 هکبودند  دو نوجوان جبل و معاذبن جموح عمروبن معاذبن« کند: می تیر روایثک ابن
مسلمان،  وریغ دو نوجوان شدند، آن مسلمان نهیمد به ص خدا رسول با ھجرت

و از آنھا  نموده زیستند و خرد و رکش یآنھا را م برده ھجوم انکمشر بر بتان شبانگاه
 تیماھ رند و بهیبگ امر عبرت نیاز ا ردند تا قومشانک یم درست زمیزنان، ھ وهیب یبرا

 سیرئ هک جبل پدرمعاذبن جموح عمروبن هکببرند. از قضا  یپ بتان ارزش یو ب جان یب
دو  آن د پسیپرست یرد و مک یم و معطر آراست یرا م آن هک داشت یز بود، بتین قومش

آغشتند.  یمھا  پلیدی را به آن ردهک واژگون را بر سرش یو آمدند و بت یم شبانگاه
 وضع نید، از اید یم وضع نیرا بر ا شیخو آمد و بت یم خانه به هک حجوح عمروبن
 به خطاب نھاده یریشمش و نزد آن ساخت یخوشبو م و شست یرا م آن شده ناراحت

رار کت بت ار را با آنک نیا نوجوان، بازھمدو  اما آن ! نک دفاع : از خودت گفت یم آن
 سرانجام، آنھا بتش هک نی. تا ا آراست یو م شست یرا م بت ا آنمجدد زیردند و او نک یم

 در آن هک یچاھ سمانیدو را بر ر بستند و آن ھم به یا مرده را با سگ و آن را گرفته
 به گاه رد، آنک یتأملد، یرا د منظره نیعمرو آمد و ا ختند. چونیبود، آو یکینزد

 :  گفت پس است بوده یادیبن یو ب باطل نی، دیو نید هکشد  جهخودآمد و متو

 » قرن ميعا يفـج والكلب تك مـل ها مستدنـلإ كنتلو  تاهللا«
 ؛ یبود سزاوار پرستش ییخدا سوگند؛ اگر تو خدا به

 . یشد ینم آغوش ھم مرده با سگ گونه نیا
 هکـ  گشت لینا شھادت ضیف و شد و در روز احد بهیکن یآورد و مؤمن اسالم سپس

 باد! یاز او راض أ خداوند

ُ ٱ إِنَّ َو�﴿ ِيٱ �َّ َل  �َّ ٰلِِح�َ ٱَوُهَو َ�َتَو�َّ  ِكَ�َٰبۖ لۡ ٱنَزَّ  .]١٩٦[األعراف:  ﴾١٩٦ل�َّ



  تفسیر انوار القرآن  ۸۱۰

 یبتان از : چگونه یعنی »را فرو فرستاده قرآن هک است، آن للها ارساز منکد، یترد یب«
 یارسازکو  سرور هک یدھم، درحال راه در دل یھستند، ھراس ییذاک اوصاف یدارا هک

و او مرا بر شما  میجو یم یاریبرم، از او  یم او پناه یسو به هک دارمأل  یخدا چون
 را حفظ ستگانیشا هک : اوست یعنی »است صالحان یو ھمو متول«گرداند  یروز میپ

از  نیشود و ا یم مانع دشمنانشان انیو م آنان انیمدھد و  یم را نصرت شانیا کند، می
 و اعمالش سالم و اوھام از خرافات اش دهیعق هک است یسک: ھر  . صالح است یو سنت

 و باشد.یکن

ِينَ ٱوَ ﴿ ُ�مۡ  تَِطيُعونَ َ� �َسۡ  ُدونِهِۦ مِن ُعونَ تَدۡ  �َّ نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  نَۡ�َ
َ
ونَ  أ �ن  ١٩٧يَنُ�ُ

ونَ  لُۡهَدىٰ ٱتَۡدُعوُهۡم إَِ�  ْۖ َوتََرٮُٰهۡم يَنُظُروَن إَِ�َۡك َوُهۡم َ� ُ�بِۡ�ُ  ﴾١٩٨َ� �َۡسَمُعوا
 .]١٩٨-١٩٧[األعراف: 

 یاریخود را  نند و نهک یاریتوانند شما را  ید، نمیخوان یاو مبه جای  هکرا  یسانکو «
 دارند و نه یعقل را آنھا نهیز »شنوند ید، نمیفراخوان تیھدا راه دھند و اگر آنھا را به

 ان،کمشر »نندیب ینم چیھ هک ینگرند در حال یتو م یسو به هک ینیب یو آنھا را م« یاتیح
 و پا و چشم دست یدارا واناتیا حیان، یآدم لکش به ییھا تمثال صورت را به بتان

 به رهیخ ییگو هکدند یشک یر میو تصو نقش باز به آنھا را چنان ساختند و چشمان یم
 نه هکنبودند  شیب یجامد یھا جان، تمثال یب یرھایکپ آن نیکنگرند، ل یم گرانید
 نند.یبب را یزیچ بروند و نه راه دھند، نه را انجام یارک رند، نهیرا بگ یزیتوانستند چ یم

  َعۡفوَ لۡ ٱُخِذ ﴿
ۡ
عۡ  ُعۡرِف لۡ بِٱ ُمرۡ َوأ

َ
 .]١٩٩[األعراف:  ﴾١٩٩َ�ِٰهلِ�َ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

و  اعمال و از اخالق است و آسان سھل هکرا  آنچه یعنیخذالعفو:  »نک شهیعفو پ«
دشوار  آنان بر هک یگردان لفشانکم یامر به هک آن یر، بیر و بپذیمردم، بگ صدقات

 لفکم اتکز پرداخت حدود و یاجرا به ه، مسلمانانیآ نیا بعد از نزول . سپس است
 ، نهیریگ و آسان شیبخشا وهیش گرفتن شیپ ه، دریآ نیدر ا» عفو«شدند. لذا مراد از 

 . است با مؤمنان و فشار در رفتار و معامله یریگ سخت
ر یار مخکدو  انیدر م گاه چیدستور، ھ نیاز ا یرویپ به ص خدا رسول ! یآر

ار ک آن هک نیا ردند، مشروط بهک را انتخاب آن نیتر آسان هک نینشدند، مگر ا ساخته
د یرینگ د وسختیریبگ آسان«فرمودند:  فیشر ثیدر حد هک بود چنان ینم تر، گناه آسان

 : ھر خصلت معروف »نکامر  معروف و به«». دیزینگیبرن د و نفرتیدھ و بشارت
 از نادانان و«ابد ی نانیاطم ھا بدان را بپسندد و روان ھا آن عقل هک است یا دهیپسند
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، یبر پا داشت حجت آنان یمعروف، برا به دادنشان دستوردر  : چون یعنی »بگردان یرو
 نیا و در مقابل بر تاب یرو از آنان صورت نیندادند، در ا را انجام ار معروفک اما آن
 . نکن مشاجره بگومگو و زند، با آنان یسر م از آنان هک یجھالت
 اصول نندهک نییه، تبیآ نیدر ا شده مطرح گانه سه قواعد و اصول هکادآور شد ید یبا
 تعلق گرانید با انسان رفتار و معامله به هک است یدر امور یاخالق ارمکو م لیفضا

 ص خدا رسول شد، نازل هیآ نیا چون هک است آمده فیشر ثیرد. در حدیگ یم
د: یفرما یم : پروردگارت گفت لی؟ جبرئ ستیچ هیآ نیا حیتوض ! لیجبرئ یا«فرمودند: 

تو را که  کسی و به یوندیبپ کند، می وندیپ با تو قطعکه  کسی با هک است نیا هیآ حیتوض
 س جعفرصادق ».یدرگذر کند، می ستم بر توکه  کسی و از یگرداند، بدھ یم محروم

دھد و در  یدستور م اخالق ارمکم را به امبرشیپ ه، خداوند متعالیآ نیدر ا«فرمود: 
 ».وجود ندارد اخالق ارمکم درباره هیآ نیتر از ا جامع یا هیقرآن، آ

ا يَ�ََ�نََّك مَِن ﴿ يۡ ٱ�مَّ ِ  َتعِذۡ سۡ فَٱ غٞ نَزۡ  َ�ٰنِ لشَّ ِۚ ٱب  .]٢٠٠[األعراف:  ﴾٢٠٠َسِميٌع َعلِيمٌ  ۥإِنَّهُ  �َّ
از  خداوند سبحان به بردن از جاھالن، با دستور پناه دستور روگرداندن هکاز آنجا 

و «فرمود:  پس داشت ـ مناسبت شانیز از مفاسد و شرارتھایپرھ یـ برا نیاطیشر ش
او  : به یعنی» داناست یاو شنوا هکرا یبر ز خدا پناه تو رسد، به به یا وسوسه طانیاگر از ش

 را از تو دفع طانین، شر شیبنابرا داند یشنود و م یتو را م یالتجا نیرا او ایز نکالتجا 
 انیدر م یعنیننا: یب ند: نزغیگو یم فساد است، اعراب به ردنک : وسوسه نزغ کند. می

 ما فساد افگند.
 . است ص رمکامبر ایآنان، پ و در رأس لفانکم لک ه، متوجهیآ نیدر ا خطاب

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َقوۡ ٱ �َّ َّ� ْ ُهمۡ  ا يۡ ٱ ّمِنَ  َ�ٰٓ�ِٞف  إِذَا َمسَّ بۡ  َ�ٰنِ لشَّ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا ونَ تََذكَّ ُ�ِ٢٠١﴾ 
 .]٢٠١[األعراف: 

 ادی رسد، خدا را به شانیبد طانیش از جانب یا وسوسه چون انیقت، متقیدر حق«
 »شوند نایب و بناگاه«آورند  یاد می را به پروردگارشان یامر و نھ : عظمت یعنی» آورند

خود را از  لذا است یطانیش و خطره الیخ نیا هکدانند  یشوند و م یدار می: ب یعنی
 کنند. می یاو را نافرمانشورند و  یم طانیبر ش باز داشته سبحان یخدا ینافرمان

.  است خشم در ھنگام یبد انجام او به و دستور دادن گناه : آراستن طانیش وسوسه
 وسوسه به هک است طانیش یاز سو ییالقا را وسوسهیطوافگر ز وسوسه یعنی:  طائف

 تند. یاو م بر گرد یطوافگر شد و چونک یم کسر دارد، بر انسان شباھت الیخ



  تفسیر انوار القرآن  ۸۱۲

وَ�ُهمۡ  َ�ُٰ�ُهمۡ �خۡ ﴿ ونَ ُ�مَّ َ� ُ�قۡ  َ�ِّ لۡ ٱ ِ�  َ�ُمدُّ  .]٢٠٢[األعراف:  ﴾٢٠٢ِ�ُ
:  یعنی »نندک ینم یوتاھک چیشانند و ھک یم یگمراھ را به آنان و برادرانشان«

 یگمراھ را، در راه یانس از گمراھان شیخو ار و فاسقکبد ارانیو  ن، برادرانیاطیش
بچرند.  یگمراھ یتا در چراگاھھاکنند  می رھاشان  برای فساد را سمانیو ر جلو داده
 و بسانکنند  می اقتدا آنان به رفتهیپذ نیاطیرا از ش یجلودار نیز این یانس گمراھان

 شوند پس یم وارد و ظلمت فساد و انحراف یچراگاھھا به رام، مشتاقانه یوانیح
 ردنک رھا و ھرگز از دهینورز یوتاھکو  فروگذاشت چیھ عرصه نیدر ا نیاطیش
 چیھ آلودشان گناه یھا و خواسته یانس گمراھان انیستند و میا یباز نم شانیسمانھایر

در  ند تا سرانجامیافزا یم ردنشانکه و گمرا بر وسوسه یاپیپ هکنند بلک یجاد نمیا یمانع
 نابود شوند. یفساد و گمراھ باتالق

 دست دررا  وان، رسنشیح ک: مال هک است نیا گونه هیتشب مضمون نیدر ا اصل
خود را از  به یکط نزدیوان، محیح بچرد و چون هکگذارد  یرا وا م آن گرفته شیخو

در  وانیح تا آنکند  می را رھا سمانیر گر از آنید یش، چندکرد، باز مالک کپا علف
 به از رفتن هکبرود  ییجا به خواست یم وانیبچرد، اما اگر ح تر از آن عیوس یدانیم

خود  یسو را به وانیو ح ردهک را جمع سمانیبود، صاحبش، ر متصور یانیز شیآنجا برا
و  ضاللت نیادیدر م را گمراھان هکبل ستین نیچن طانیش یشاند. ولک یم واپس

 گردند. کھال هکافگند  یم شیتا بدانجا پ ظلمت

تِِهم �َذا لَمۡ ﴿ 
ۡ
ْ  يَةٖ � تَأ ۚ جۡ ٱ لَۡوَ�  قَالُوا ٓ  قُۡل  َتبَۡيَتَها َما تَّبِعُ  إِ�َّ

َ
�  ِمن إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  َما � ِ�ّ  َ�َٰذا رَّ

ّ�ُِ�مۡ  ِمن بََصآ�ِرُ   .]٢٠٣[األعراف:  ﴾٢٠٣يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٞ  وَُهٗدى رَّ
 یوح نزول چون ؟» یدیند: چرا از خود برنگزیگو ی، میاورین یا هیآ آنان یبرا و ھرگاه«

انشا  را از نزد خود اتیگفتند: چرا آ یم ص خدا رسول فار بهکافتاد،  یر میتأخ به
و  »نمک یم یرویشود، پ یم یوح من به از پروردگارم هکرا  فقط آنچه بگو: من«؟  ینک ینم
 یاز سو ییھایروشنگر« بر من، ھمانا شده نازل قرآن »نیا« مینما یم شما ابالغ به

 یروین و به شده ابیراھ آنبه وسیله  رد،یرا بپذ آنھرکس  هک »است پروردگارتان
 به هک یگروھ یو برا« ستین یو تصرف دخل شود، اما مرا در آن یمجھز م یمانیا نشیب

رضا  هیما هک آنچه به آنبه وسیله  مؤمنان هک »است یو رحمت تیآورند، ھدا یم مانیا آن
 شوند. یم است، رھنمون پروردگارشان یو خشنود



 ۸۱۳ سوره انعام

ْ سۡ ٱفَ  ُقۡرَءانُ لۡ ٱ�َذا قُرَِئ ﴿  نِصُتواْ لََعلَُّ�مۡ  ۥَ�ُ  َتِمُعوا
َ
 .]٢٠٤[األعراف:  ﴾٢٠٤تُرَۡ�ُونَ  َوأ

د یریگ نفع تا بدان »دیمان د و خاموشیبسپار گوش آن شود، به خوانده قرآن و چون«
 فرا گوش د. البتهیشیندیاست، ب بزرگ یھا متھا و مصلحتکاز ح در آن هک آنچه و به

 است عام واجب یکـ  ر آنیدر نماز و غـ  قرآن تالوت در ھنگام ماندن و خاموش دادن
بر  یرو بخواھد، از آن ھرکس هکد یقرار ندھ ر سخنانیسا را چون ن، قرآنیبنابرا

 دنیدر شن سبحان یخدا امر : تا با امتثال یعنی» دیشو رحمت تا مشمول«گرداند  یم
 د.یگرد لینا یو رستگار رحمت تابش، بهک اتیآ

 . است سر امام پشت یمقتد قرائت تیراھکبر  احناف لیدال از جمله مهیرک هیآ

�ََّك ِ� َ�فۡ  ُكرذۡ ٱوَ ﴿  ِ  َقۡولِ لۡ ٱمَِن  ۡهرِ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك رَّ  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب
 .]٢٠٥[األعراف:  ﴾٢٠٥َ�ٰفِلِ�َ لۡ ٱَوَ� تَُ�ن ّمَِن 

 نیا و تدبر. با تأمل و ھمراه طور آھسته به »نکاد ی شیخو و پروردگار خود را در دل«
 ! ی. آر رهیوغ لیح، تھلیقرآن، دعا، تسب از قرائت ؛ اعم ار استکاذ در ھمه عام یمکح
 او را با ترس ی: طور یعنی »برداشتن بانگ و بدون و ترس یزار به«را  یتعال یبار نکادی

 ردنک ادیرا یز نکبلند ن رکرا در ذ تیصدا پس یبشنوان خودت به هک نکادی یو زار
در « نکادی گونه نیاو را ا ! یآر . ممدتر است دنیشیاند و بهتر  نزدیک اخالص ، بهیپنھان

 : در اوقات یعنی »و شامگاھان« : بامداد است بامداد و غدوه غدو: اوقات »بامدادان
ر و کذ : از غافالن یعنی »نباش و از غافالن« است : بعد از عصر تا مغرب لی. اص اهشبانگ

 . در نماز نباش قرائت و از غافالنأل  یاد خدای

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ونَ ِعنَد َرّ�َِك َ� �َسۡ  �َّ  ﴾٢٠٦۩� ۥَوَ�ُ  ۥَو�َُسّبُِحونَهُ  ِعَباَدتِهِۦ َ�نۡ  تَۡكِ�ُ
 .]٢٠٦[األعراف: 

 یشکگردن او از عبادت«مراد فرشتگانند  »نزد پروردگار تو ھستند هک یسانکن، یقی به«

ند و او را از ھر یستا یم یبزرگ را به : خداوند متعال یعنی »ندیگو یم حیرا تسب نند و اوک ینم
 عبادت : او را به یعنی »نندک یم او سجده یو فقط برا«کنند  می ادی کیپا به یو نقص بیع

 گردانند. یم است، مخصوص عبادات نیتر فیشر هک سجده
ا ـ ـ اجماع آن و شنونده خوانندهبر  هک است میرک در قرآن یتالوت سجده نیاول نیا

 شود. یم واجب سجده
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