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 سورة املائدة (مدنية وهي مائة وعرشون آية)

 آیه است ۱۲۰مائده مدنی و دارای ۀ سور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا � لۡ ٱب ِحلَّۡت  ُعُقودِ

ُ
 ٱ بَِهيَمةُ  لَُ�م أ

َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َما إِ�َّ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

يۡ ٱ ُ�ِّ�ِ  َ�ۡ�َ  نُتمۡ  دِ لصَّ
َ
ۗ  َوأ َ ٱ إِنَّ  ُحُرٌم  ]۱[المائدة:  ﴾١ يُرِ�دُ  َما ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

الصفات رحمن رحیم. ای مؤمنین، به عقدها و پیمانها وفا الذات و  نام خدای کامله ب: ترجمه
حالیکه در .تالوت شودبرای شما مگر آنچه چهارپایان  ۀرای شما حالل است زبان بستب .کنید

 کند به آنچه بخواهد. که خدا حکم می به درستی هستید محرِ حالل ندانید صید را در حالیکه ُم 
عقود اطالق دارد شامل است که پیمان با  اینو  است آن به معنی پیمان جمع عقد و عقودنکات: 

و بنابراین عقد معامالت  جب شده که به هر پیمانی وفا کنیدبا مخلوق باشد. بنابراین در آیه وا خالق و

ول الوفاء است، یعنی طرفین باید به آن وفاداری کنند و به ق دهند واجب که دو طرف با یکدیگر انجام می

که حق فسخ تواند آن عقد را فسخ کند مگر جائی و یکی از طرفین نمی د الزم استفقهاء عمل به آن عق

 ذکر شده. ۴و  ۳و ۲ ۀماتی است که در آیآن محّر ، ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َما﴿ داشته باشد. و مقصود از

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمنُوا ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�ِلُّوا هۡ ٱ َوَ�  �َّ ۡ ٱ َوَ�  َرامَ �َۡ ٱ رَ لشَّ  َوَ�ٓ  �ِدَ َقَ�ٰٓ لۡ ٱ َوَ�  يَ َهدۡ ل

 ٓ �ِّهِمۡ  ّمِن ٗ� فَۡض  تَُغونَ يَبۡ  َرامَ �َۡ ٱ َت يۡ ۡ�َ ٱ ّمِ�َ َءا ٰ َورِۡض  رَّ ۚ نٗ َ� ْۚ ۡص ٱفَ  تُمۡ َحلَلۡ  �ذَا ا  َوَ�  َطاُدوا
ن �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ 

َ
وُ�مۡ  أ ۡ ٱ َعنِ  َصدُّ ن َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

َ
ْۘ َ�عۡ  أ ْ  تَُدوا ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ّ�ِ 

ْ  َوَ�  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ْ ٱوَ  ِن� َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ]۲[المائدة:  ﴾٢ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
قالئد و  و ماه حرام، هدی، شعائر خدا را حالل و سبک مشمرید ،ای مؤمنین« ترجمه:

و چون از  .جویند حالل مشمرید ار میگالحرام را که از فضل و خوشنودی پرورد  قاصدین بیت
که شما را از مسجدالحرام  دشمنی قومی البّته و ؛صید کنید توانید)(میاحرام خارج شدید
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و یکدیگر را یاری کنید بر نیکی و  که تجاوز و ستم کنیدشما را وادار نکند  ،بازداشتند
 .»و از خدا بترسید زیرا عقاب خدا سخت است ری نکنید بر گناه و تجاوزپرهیزگاری و یا

لهی را که فرموده حالل مشمرید یعنی عظمت آنرا مراعات کنید عبارتست از اعمال شعائر انکات: 

ماه  ات و آنچه حرام کرده در حال احرام. وواجب: مانند. های بندگی که خدا قرار داده باشد حج و از نشانه

گاو و گوسفندی ست از شتر و یا ا ارتعب َهدی است. و محرم و رجب ذیقعده و ذیحجه وحرام همان 

آویختند.  می گردِن شتر قربانیه ی است که بن چیزهایآ ﴾�ِدَ قََ�ٰٓ ﴿ و کنند که برای قربانی در حج مهیا می

جان ایشان را  باشند که باید آنان را سبک نشمرد و مال و کعبه می ۀخانالحرام همان زّوار  و قاصدین بیت

تعاون برای إبقاء است که مردم در راه بقاء و  نلهی هماادیان ا ۀحالل ندانست. و یکی از قوانین مهّم 

 دانند. و ین که قانون تنازع بقاء را قانون خود میهم کمک دهند برخالف مادیّ ه ب همزیستی خود باید

ه عدم تجاوز از تقوی است ب عدم خروج از عدالت و ۀشود قاعد ن دیگری که از این آیه استفاده میقانو

شود. یعنی دشمنی با قومی  استفاده می ﴾...رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َ� ﴿ ۀ:جمل حب و بغض، چنانکه از ۀواسط

 نشود.در حِقّ آنان عدالتی شما  باعث بی

ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ ۡ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ  َخنَِقةُ ُمنۡ ل

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  قُوَذةُ َموۡ ل ّدِيَةُ ل ٓ  �َِّطيَحةُ ٱوَ  ُمَ�َ َ�َل  َوَما
َ
ُبعُ ٱ أ يۡ  َما إِ�َّ  لسَّ ن �ُُّصبِ ٱ َ�َ  ُذبِحَ  َوَما ُتمۡ َذكَّ

َ
 َوأ

ْ َتقۡ �َسۡ  ِ  ِسُموا  ٱب
َ
ٰ  ِم� َ�ٰ زۡ ۡ� ۗ فِسۡ  لُِ�مۡ َ� ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ٌق َّ�  ْ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  ِمن َ�َفُروا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِن� َشوۡ خۡ ٱوَ 
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ ثۡ  ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا ِ َ ٱ َفإِنَّ  �ٖ ّ�ِ  ﴾٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
 ]۳[المائدة:  

شود و  هآن برد هخدا بخون و گوشت خوک و آنچه نام غیر بر شما حرام شد مرده، :ترجمه
به چوب و از بلندی پرت شده و به ضرب شاخ زده شده و آنچه ۀ حیوان خفه شده و زده شد

آنچه برای بتان و  )ذبح شرعی کنید(قبل از مردنش  درنده خورده مگر آنچه را که تذکیه کنید
امروز کافران از دین شما و  .تباهکاری استهمه اینها  زالم تقسیم کنید.ذبح شده و آنچه به أ

شما دینتان را کامل  برایاز من بترسید، امروز  از دفع آن مأیوس شدند پس از ایشان نترسید و
 برای شما پسندیدم، پس هر کس در گرسنگی الم رانمودم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اس

 رحیم است.ۀ ه تحقیق خدا آمرزندبدون تمایل به گناه پس ب (به خوردن محّرمات) مضطر شد

 



 ٣  سورة المائدة

ۡ ٱ﴿ :نکات حرمت آنچه در آیه ذکر و  مطلق است چه مردار حالل گوشت و چه حرام گوشت ﴾َتةُ َميۡ ل

مو و شاخ حیوانات مرده پاک لی پشم، کرک، و ندارد کل آنها و چه بیع آنها فرقیچه أ ؛شده اطالق دارد

ٓ ﴿ ۀ:جمل ممات در آنها نیست. حیات و است زیرا این چند چیز روح ندارد و هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  ﴾بِهِ  �َّ

کس غیرخدا حیوانی را ذبح کنند جائز نیست چه برای داماد و چه عروس و چه    اللت دارد که برای هرد

و فقط حیوانی حالل است که برای خدا ذبح شود. و  چه حاجی و چه غیر آن الله و و چه آیت یسرئ

ۡ ٱ﴿مقصود از  چه با دست و چه  باد و چه با طناب وه وسیلۀ حیوانی است که خفه شده چه ب ﴾َخنَِقةُ ُمنۡ ل

ۡ ٱ﴿ زغیر اینها. و مقصود ا سنگ و یا با آهن آن را  حیوانی است که با چوب ویا با چماق و یا با ﴾ُقوَذةُ َموۡ ل

ۡ ٱ﴿ بزنند و هالکش کنند. و مقصود از ّدِيَةُ ل حیوانی است که پرت شود چه از کوه و چه از باالی بام  ﴾ُمَ�َ

زدن حیوان دیگر  حیوانی است که به سبب شاخ ﴾�َِّطيَحةُ ٱ﴿و یا دیوار و یا هر نحو دیگر. و مقصود از 

ٓ ﴿بمیرد. و مقصود از  َ�َل  َما
َ
ُبعُ ٱ أ   ؛ای این است که درنده ﴾لسَّ

َ
د، پس َر شیری یا ببری یا پلنگی او را بد

یعنی طوری  حیات مستقره ندارد آن اگر ۀماند مقداری از آنرا خورد باقی ای حیوانی را درید و اگر درنده

ن معالجه کنند و یا غذا به آ که شدا اگر دارای حیات مستقره باماند حرام است امّ  شده که زنده نمی

يۡ  َما إِ�َّ ﴿ ۀ:جمل دلیله ماند در این صورت اگر او را ذبح کنند حالل است ب بدهند زنده می که  ﴾ُتمۡ َذكَّ

دهد  مزبور دست و پا و یا دم خود را حرکت می نحیوا اگر: فرموده ذکر شده. امام محمد باقر در آیه

 َما﴿ۀ جمل تذکیه نمود. و مقصود ازتوان آن را  ه دارد و میداند حیات مستقّر گر و چشم خود را برمی
يۡ  یا چاقوی تیز چهار رگ گردنش را ببرید  ین آن حیوان را با کارد وم، این است که شما یعنی مسل﴾ُتمۡ َذكَّ

چنانکه در تواریخ  ،»زالمأ«از رید. و مقصود رو به قبله و نام خدا را هم در آن حال یا قبل از شروع ببَ 

نوشتند یک سهم،  می بدون پیکان که ده عدد بوده، بر یکیتیرهای بدون پر و  تعدادست از ا آمده عبارت

نوشتند هفت  د که بر هفتمی میو همچنین تا هفت عد نوشتند دو سهم و بر سومی سه سهم یبر دومی م

و سه عدد دیگر سهمی نداشت، آن وقت یک شتری را بنام ده نفر که نامشان در آن تیرها بود نحر  سهم

پس از آن مخلوط کرده و هر تیری بنام هر  ،انداختند کشی می و آن تیرها را در صندوق قرعه کردند می

اگر تیری بیرون  دادند و آوردند، اگر دارای سهم بود همان سهم را به او می یک بیرون می کس بود یک

قیمت شتر را  آمد که سهمی ندارد صاحب آن تیر که نام او در آن تیر نوشته شده و سهمی ندارد باید می

یا ماشین و یا  و است، شتر باشد »زالمأ«د ی که ماننهای کشی ک نوع قماری بود، پس قرعهبدهد و این ی

عنوان جائزه از مال ه ای ب طال و نقره و یا اسکناس تمام حرام است. ولی اگر کسی و یا شرکتی و یا عده
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ندارد. و مقصود از  اشکالیو بدهند نام کسی افتد و چیزی به اه کشی کنند و قرعه ب خودشان قرعه

ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ َّ�  ْ مائده که آخرین سوره است نازل شده و  ۀآن روزی است که سور﴾ ...َ�َفُروا

  می ،آمده اسالم در ۀتمام حجاز در تحت سیطر
ّ

کردن دین  نصاری از خاموش ار یهود وباشد، که کف

 : غرب جهان را گرفته بود، پس خدا فرموده اسالم مأیوس شده بودند و نام اسالم شرق و
ّ

ار نترسید از کف

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ ۀ:جمل و از من بترسید. و مقصود از
َ
 ۀهمان روزها است که سور ﴾...دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

باشد. بعضی  مائده نازل شده و دین کامل گشته و خدا از چنین اسالم که دین کاملی است خشنود می

اول و آخر  هاند که این جمالت مربوط به روز غدیر خم است و در وسط آیه نازل شده و مربوط ب گفته

که نازل نموده را  ان آیاتسخن ایشان موافق عقل و فصاحت قرآن نیست زیرا خدای منّ  و این آیه نیست

 
ً
باید بهم مربوط باشد و پراکنده نباشد، ما نباید کالم خدا را از ارزش  اول و آخر و وسط آن کامال

ای ویا برای روایاتی که ناقلین آنها به  ب فرقهبالله بازی کنیم برای خاطر تعّص  بیندازیم و با کالم خدا نعوذ

که  !*"شود قانون اضطرار استفاده می ﴾....ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ ﴿ ۀ:جمل اند. و از یکدیگر نقل کرده تقلید از

شود به شرطی که  قانون وحکم ثانوی است که اگر مضطر شد تمام محرمات برای او حالل می

 روی نکند و به قدر اضطرار و رفع اضطرار مرتکب شود.  زیاده

ٓ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ِحلَّ  َماَذا
ُ
ِحلَّ  ُقۡل  لَُهۡمۖ  أ

ُ
ّيَِ�ٰ ٱ لَُ�مُ  أ  ُمَ�ِّبِ�َ  َوارِحِ �َۡ ٱ ّمِنَ  ُتمَعلَّمۡ  َوَما ُت لطَّ

ا ُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ  ۖ ٱ َعلََّمُ�مُ  ِممَّ ُ َّ�  ْ ٓ  فَُ�ُوا ا مۡ  ِممَّ
َ
ْ ذۡ ٱوَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  نَ َس�ۡ أ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا  هِ� َعلَيۡ  �َّ

ْ ٱوَ  ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ]۴المائدة:[  ﴾٤ َسابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ
شما حالل شده  ؟ بگو برایحالل شدهبرای ایشان کنند چه چیز  از تو سؤال می :ترجمه
 هحالیکاید درحیوانات شکاری آموخته یدی که بهص خوردن) (نیز حالل شده ها و پاکیزه

دهید آنها را از آنچه خدا به شما آموخته، پس می یاد ،اید ماهر نموده (برای شکار)سگان را 
بترسید از خدا زیرا که خدا  نگاهداشتند برای شما و نام خدا را بر آن یاد کنید وبخورید از آنچه 

 الحساب است. ع سری

داللت دارد بر اینکه صید با حیوانات تعلیم داده شده حالل و  ﴾...ُتمَعلَّمۡ  َوَما﴿ ۀ:جمل :نکات

صید با حیوانات  ادیاین از برکت علم است مگر اینکه صیّ  و تعلیم حرام است صید با حیواتات بی

ح کند و این آیه داللت دارد که تعلیم حیوانات شکاری و به ببیند و آنرا ذتعلیم را زنده به حیات مستقّر  بی

م مع الرضورةال : «یو نیز به آن قاعده -١ َرَّ باحُ عند «ی یا قاعده».  به هنگام ضرورت چیزی حرام نیست: «»حمُ مُ يُ رَّ حَ الـمُ

 گویند.می» شودبه هنگام ضرورت امر حرام مباح می»: «الرضورة

 

                                                           



 ٥  سورة المائدة

 ۀ:جمل مقصود از چه غیر اینها. و چه باز و صید با آنها جائز است چه سگ باشد و چه عقاب و

اول : تعلیم آن معلوم شود به چند چیز و این است که حیوان شکاری تعلیم گیرد ﴾...ُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ ﴿

 ؛از گوشت صید نخورد. چهارم ؛چون منعش کردی باز گردد، سوم ؛هر وقت بفرستی برود. دوم ؛اینکه

ْ ﴿ :ۀهمواره چنین باشد و اعتباری به یک مرتبه نیست. جمل ٓ  ُ�ُوا ا مۡ  ِممَّ
َ
که  داللت دارد ﴾...نَ َس�ۡ أ

چیزی را نخورد بلکه برای صاحب خود نگهدارد، لذا رسول کل وقتی است که حیوان شکاری جواز أ

ِ «: به عدی بن حاتم فرمود صخدا   نْ إ
َ
 أ

َ
  هُ نْ مِ  َل �

َ
 ف

َ
 أتَ  ال

ُ
  ْل �

َ
  هُ نَ ِأل

َ
ٓ ﴿ از نمِ  و .!*"»هِ سِ فْ  �َ ىلَعَ  َك َس مْ أ ا  ِممَّ

مۡ 
َ
افراد شود که بخورید بعضی از  اگر برای تبعیض افراد باشد معنی چنین می ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  نَ َس�ۡ أ

 شغال صید شده ویا روباه و یا سوسمار و مانند آن. و: مانند .حیوانات صید شده را به نه بعض دیگر

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ ۀ:جمل ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا شود که  معنی چنین می ﴾ُتمَعلَّمۡ  َما﴿، اگر ضمیر علیه برگردد به ﴾هِ َعَليۡ  �َّ

ٓ ﴿اگر برگردد به  و نیستإال حالل  نام خدا ذکر کنید وشکاری  وقت فرستادن حیوان ا مۡ  ِممَّ
َ
 ﴾نَ َس�ۡ أ

 ۀ:جمل ید. وبگوی »اهللا �سم«صید شده را درک کردید در ذبح آن که چون حیوان : معنی چنین می شود

ِحلَّ ﴿
ُ
ۡمَسۡ�َن َعلَۡيُ�مۡ ﴿ و ﴾...لَُ�مُ  أ

َ
این صید کافر مباح  خطاب به مسلمین است بنابر ﴾...أ

ا﴿: ۀنیست. وجمل ُ ٱ َعلََّمُ�مُ  ِممَّ هر  ۀپای و لهی را آموختت دارد که برای صید باید قوانین ادالل ﴾�َّ

 لهی باشد.تعلیمی باید تعلیم ا

ِحلَّ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
ُ
ّيَِ�ٰ ٱ َلُ�مُ  أ ِينَ ٱ َوَطَعامُ  ُتۖ لطَّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ِحّلٞ  َوَطَعاُمُ�مۡ  لَُّ�مۡ  ِحّلٞ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َُّهۡمۖ  ۡ ٱوَ  ل ۡ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ۡ ٱوَ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ِينَ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل َّ�  ْ وتُوا
ُ
ٓ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  إَِذا

ُجورَُهنَّ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ 
ُ
خۡ  ُمتَِّخِذيٓ  َوَ�  فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ ُ�ۡ  أ

َ
ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن َداٖن� أ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

 ]۵[المائدة:   ﴾٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ  ۥَ�َملُهُ  َحبَِط  َ�َقدۡ 
که به ایشان کتاب داده شده برای  ها و طعام آنان امروز برای شما حالل شده پاکیزه: ترجمه

زنان پاکدامن از مؤمنات و زنان  (نیز نکاح با) است و ایشان حالل برایشما حالل و طعام شما 
که هرگاه (برای شما حالل است)  اند که پیش از شما کتاب داده شده پاکدامن از آنان

کس به  و هر .دار های آنان را داده باشید در حالیکه پاکدامن باشید نه زناکار و رفیق همهریّ 
 ه و در آخرت از زیانکاران است.او تباه شدعمل یمان کافر شود(پس از ایمان کفر آرد) ا

 وسائل الشیعةاند. و نگا در مصادر شیعه: حر عاملی، را روایت کردهگانه حدیث همگی آنمتفٌق علیه، ائمه شش -١

 ).۲۹۶۸۸و ۲۹۶۸۷و ۲۹۶۸۶، ش:  ۳۳۸ – ۲۳/۳۳۷(

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٦

ِحلَّ ﴿ ۀ:جمل :نکات
ُ
ّيَِ�ٰ ٱ لَُ�مُ  أ طعام و غذای پاکیزه حالل است مگر  داللت دارد که هر ﴾ُت لطَّ

 
ّ
ت است. و مقصود از طعام یّ آنکه به خصوصه حرام شده باشد، پس اگر دلیلی بر حرمت نباشد اصل حل

طی لی شرایو اهل کتاب مطلق طعام است چه مطبوخ باشد و چه نباشد، چه گوشت باشد و چه غیر آن

برد غیرخدا یوان نام خدا برده باشد پس اگر نام اهل کتاب در وقت ذبح ح از دلیل خارج دارد مانند اینکه

این صورت ترک  اینکه از گوشت خوک و شراب بپرهیزد و إال در دیگر توان از گوشت او تناول کرد و نمی

ۡ ٱوَ ﴿ ۀ:جمل ولی است. و مقصود ازطعام آنان ا ِينَ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل َّ�  ْ وتُوا
ُ
زنان یهود و  ﴾َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

 نصاری است که تزویج آنان برای مسلمان حالل است.

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
ۡ ٱ إَِ�  ِديَُ�مۡ َو�  َمَرافِقِ ل

ْ مۡ ٱوَ  رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ ْۚ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن َبۡ�ِ ُروا هَّ رۡ  ُكنُتم �ن طَّ  َ�ٰٓ مَّ

وۡ 
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
ٓ  أ َحدٞ  ءَ َجا

َ
ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م أ وۡ  �ِِط َغا

َ
ٓ ٱ ُتمُ َمسۡ َ�ٰ  أ ْ  فَلَمۡ  ءَ لنَِّسا ٓ  َ�ُِدوا ْ  ءٗ َما ُموا  َ�َتَيمَّ

ْ مۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصعِيدٗ  يۡ  بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا
َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  َما هُۚ ّمِنۡ  ِديُ�مَو�  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ

 ]۶[المائدة:   ﴾٦ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ 
ها  ود و دستهاتان را تا مرفقنماز برخیزید صورتهای خ رایای مؤمنین چون ب: «ترجمه 

ید) و اگر جنب بودید پس پاهاتان را تا دو کعب (بشوی و خود را مسح کشیدسرهای  ید وبشوی
و اگر بیمار و یا بر سفر بودید و یا یکی از شما از قضای حاجت  نموده(غسل کنید)خود را پاک 

آمد و یا به زنان نزدیکی نمودید پس آبی نیافتید با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورتهایتان 
خواهد شما را پاک کند و  خدا اراده نکرده بر شما سخت گیرد بلکه می .شیدو دستهایتان بک

 .»گزارید تمام کند باشد که سپاسنعمتش را بر شما 

خیزد باید وضو بگیرد  وقت انسان برای نماز برمی داللت دارد که هر﴾ ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا﴿ ۀ:جمل :نکات

که در ذیل آیه آمده دانست که  ﴾ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ ﴿ ۀ:جمل توان از ولو اینکه وضو داشته باشد. ولی می

 حاصل بود الزم نیست وضو را تجدید کند و مقصود ازست، اگر طهارت ا هدف طهارت

، دو ﴾َبۡ�ِ َكعۡ ﴿مایان است. و مقصود از نه وقت توّج  ههمان اندازه از صورتست ک ﴾وُُجوَهُ�مۡ ﴿

 ۀباشد. و کلم در دو طرف قدم، در مفصل ساق و قدم میست که در هر یک از پاها ا ای استخوان برآمده

ۡ ٱ إَِ� ﴿ چنانکه در سنت آمده باید  است و (آرنج) داللت دارد که انتهای ید در وضو مرفق ﴾َمَرافِقِ ل

 ﴾َبۡ�ِ َكعۡ لۡ ٱ إَِ� ﴿مرفقها نیز شسته شوند. و ظاهر آیه آن است که شستن، به مرفق ختم شود چنانکه در 

 



 ٧  سورة المائدة

ای  و عده »نتصاراال« کعب است. ولی سید مرتضی از علمای شیعه در کتاب به دونمودن   نیز ختم

مرفق شروع کند و به انگشتان ختم کند و یا بالعکس. و  اند وضو گیرنده مختار است از دیگر نوشته

داللت بر انتهای مغسول (که مرفق است) دارد نه انتهای غسل. و در  إلی المرافق ۀکلم: اند ایشان گفته

تکوینی  ۀاراد ،﴾ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ ﴿ ۀ:جمل تر است. و مقصود از ر ایشان شروع از مرفق بهتر و عرفینظ

  ۀکه موجب عصمت باشد نیست، بلکه اراد
ّ
 خود مکل

ً
ف باید خود را پاک کند و تشریعی است که قانونا

 احزاب راجع به اهل بیت آمده است. ۀای که در سور همچنین آیه

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ِيٱ َقهُ َوِميَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ َطعۡ  َناَسِمعۡ  ُتمۡ قُلۡ  إِذۡ  ۦٓ بِهِ  َواَ�َقُ�م �َّ
َ
ۖ َوأ ْ ٱوَ  َنا ُقوا َّ� 

ۚ ٱ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ�  ۢ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم َهاَ�ٰٓ  ٧ لصُّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ  ُكونُوا ِ  ِم�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ  ءَ ُشَهَدا

 ِ ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َوَ�  ِط� قِسۡ لۡ ٱب َ�َ  َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ ِدلُوا قۡ  ُهوَ  ِدلُوا

َ
ْ ٱوَ  َوٰىۖ لِلتَّقۡ  َرُب أ ُقوا َّ� 

ۚ ٱ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ�  ۢ ُ ٱ وََعدَ  ٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ� ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  لَُهم تِ لَِ�ٰ ل�َّ ٞ مَّ  ِفَرة
جۡ 

َ
ِينَ ٱوَ  ٩ َعِظيمٞ  رٌ َوأ َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ َ�ٰ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ  تَِنا

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 ﴾١٠ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

  ]۱۰-۷[المائدة:  

و یاد آورید نعمت خدا را بر خودتان و پیمان او را که با شما بست هنگامی که گفتید : ترجمه
ای  .ها باشد داناست ه آنچه در سینهزیرا خدا بشنیدیم و اطاعت کردیم و از خدا بترسید 

کنندگان برای خدا باشید و به عدالت گواه باشید و وادار نکند دشمنی قومی بر  مؤمنین قیام
آن به پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا که عدالت نکنید، عدالت کنید  (درحّقشان)اینکه 

آورند و عمل  نعده داده به آنانکه ایماخدا و .کنید آگاه است خدا به آنچه می بترسید زیرا
و آنانکه کافرند و تکذیب به آیات ما کردند  .برایشان آمرزش و اجر بزرگ است شایسته کنند که

 .هستند آنان اهل آتش دوزخ

 َوِ�ُتِمَّ ﴿ مراد باشد مناسب نعمت دین در اینجا اگر و جنس نعمت است ،نعمتمقصود از : نکات
نی. و مقصود مِ  ۀپیمان بندگی فطری و یا پیمان انصار است در عقب ،و مقصود از میثاق باشد. می ،﴾َمَتهُ نِعۡ 

ٰ ﴿از  ِ  ِم�َ قَ�َّ : ۀجمل قیام در مقابل ظلم است و قیام برای نشر عدالت و مراسم حق و حقیقت. و ﴾ِ�َّ

 رفتار کرد.داللت دارد که با دشمن و با کافران نیز باید به عدالت  ﴾...رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿

 

 



 تابشی از قرآن    ٨

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا ن مٌ قَوۡ  َهمَّ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َ
ْ ُسُطوٓ يَبۡ  أ يۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا

َ
 ِدَ�ُهمۡ �

يۡ  فََكفَّ 
َ
ْ ٱوَ  َعنُ�ۡمۖ  ِدَ�ُهمۡ � ۚ ٱ �َُّقوا َ ِ ٱ َوَ�َ  �َّ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ  ]۱۱[المائدة:   ﴾١١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل

ای مؤمنین به یاد آرید نعمت خدا را بر خودتان وقتی که قومی قصد کردند به سوی : ترجمه
شما دست درازی کنند پس خدا دست ایشان را از شما بازداشت و از خدا بترسید و بر خدا 

 ل کنند مؤمنین.باید توکّ 

را ترور کنند وقتی  صداخقوم یهودند که خواستند رسول  ﴾...مٌ قَوۡ  َهمَّ ...﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات

همه شهید شدند جز سه نفر، یکی از آن سه نفر عمرو بن امیه  معونه بئرکه آن حضرت لشکری فرستاد به 

مراه داشتند و او ه صسلیم که امانی از رسول خدا بود در مراجعت مدینه بر خورد به دو نفر از کفار بنی

با  صدیه خواستند، رسول خدا صرا کشت، قوم ایشان آمدند نزد رسول خدادو  دانست و هر نمی

معاهده کرده  صضیر که با رسول خداالنّ  بنی ۀعلی حرکت کردند به طرف طائف عثمان وابوبکر، عمر، 

وقت احتیاجی داشت معاونت کنند، حضرت قضیه را بیان کرد و  د که با آن جناب قتال نکنند و هربودن

خواهید بدهیم،  از ایشان کمک خواست، آنان گفتند بنشینید تا طعامی میل کنید و آنچه می هدی برای أداِء 

ناب خبر داد، پس رسول جتصمیم به قتل رسول و همراهان او گرفتند، جبرئیل به آن  سپس رفتند و

ن هودیای ؛اند که خین نوشتهبعضی از موّر  .ایشان برستاز کید  و خاست و فوری مراجعت کردبر صخدا

آن است  ﴾مٌ قَوۡ  َهمَّ ﴿مقصود از : اند بعضی گفتهو. !*"ی بر سر آن حضرت بیندازندخواستند سنگ آسیای می

 صجنگی از جنگها که دشمن او به قلل جبال متحصن شده بودند، رسول خدا در صکه رسول خدا
خود زیر آن  و رفت کناری، برای کاری و لباس او از باران تر شده بود، لباس خود را روی درختی انداخت

ا يَ «: حضرت با شمشیر کشیده و گفت نامی آمد باالی سر دعثوردید، بزرگشان  خوابید دشمن او را می

د  َمَّ نِّي ومَ اليَ  كَ عُ نَ مْ يَ  نْ مَ حمُ او خورد و  ۀناگهان دستی از غیب به سینالله، پس : حضرت فرمود !+"»؟مِ

 َك عُ نَ مْ �َ  نْ مَ «: فرمود و شمشیر از دست او خارج شد، حضرت شمشیر او را برداشت و بر سر او ایستاد

دَ  الَ «: . گفت!,"»؟ِم�ِّ  ومَ ايلَ  ا  نَّ وأَ  اهللاُإِالَّ  لهَ  إِ الَ  نْ أَ  دُ شهَ ا أَ نَ أَ وَ  أَحَ دً َمَّ   اهللاِ َو [ اهللا سولُ رَ حمُ
َ

ْیك
َ
ِثُر َعل

ْ
ک

ُ
 أ

َ
ال

الدر سیوطي، ، )۲۲۵-۲۲۴: ص( أسباب النزولواحدي،  الحلبي، چاپ )،۶/۱۴۵( جامع البیانی، : طبرنگا -١

 )۲/۵۶۳( لسیرةالنبویةو ابن هشام، ا )۳۸-۳/۳۷( الـمنثور
 دارد؟ای محمد چه کسی امروز مرا از کشتن تو باز می -٢
 دارد؟از کشتن تو بازمی چه کسی امروز مرا -٣

 

                                                           



 ٩  سورة المائدة

ا
ً

َبد
َ
مشرکین بسیار سعی و کوشش کردند : یماین آیه نازل شد. و ممکن است بگوی. پس !*"»…]َجْمًعا أ

 آنان را مبتال به فقر، و همه را خدا دفع کرد و اقتصادی او و اصحابش ۀبرای قتل حضرت و محاصر

 این آیه را راجع به تمامی اینها است. و گرسنگی و قحطی کرد تا از خیال آن حضرت منصرف شدند

َخذَ  َولََقدۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  قَ ِميَ�ٰ  �َّ ۖ نَقِيبٗ  َعَ�َ  َ�ۡ �ۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  َناَوَ�َعثۡ  ءِيَل َ� ُ ٱ َوقَاَل  ا  إِّ�ِ  �َّ

َ�مۡ  لَ�ِنۡ  َمَعُ�ۡمۖ 
َ
لَوٰ ٱ ُتمُ أ َكوٰ ٱ ُتمُ َوَءاتَيۡ  ةَ لصَّ رۡ  بُِرُسِ�  َوَءاَمنُتم ةَ لزَّ قۡ  ُ�ُموُهمۡ وََعزَّ

َ
َ ٱ ُتمُ َرۡض َوأ َّ� 

َ�ّفَِرنَّ  اَحَسنٗ  ًضاقَرۡ 
ُ دۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  �َّ

ُ
ٰ  ِخلَنَُّ�مۡ َوَ�  تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

 ٱ
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َ�َمن ُر ٓ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ِمنُ�مۡ  لَِك َ� بِيلِ ٱ ءَ َسَوا  َقُهمۡ ّمِيَ�ٰ  ِضِهمَ�قۡ  فَبَِما ١٢ لسَّ

 ٰ ٰ  قُلُوَ�ُهمۡ  َناوََجَعلۡ  ُهمۡ لََع�َّ �َ ۖ َواِضعِهِ  َعن َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ  ِسَيٗة ْ  ۦمَّ ا اَحّظٗ  َو�َُسوا ْ  ّمِمَّ  ۦۚ بِهِ  ُذّكُِروا
لِعُ  تََزاُل  َوَ�  ٰ  َ�طَّ َ�َ  ٓ َ ٱ إِنَّ  َفحۚۡ ۡص ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ  ُهۡمۖ ّمِنۡ  قَلِيٗ�  إِ�َّ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َِنةٖ َخا  ُ�ِبُّ  �َّ

ۡ ٱ  ]۱۳-۱۲[المائدة:   ﴾١٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 از ایشان دوازده نفر نقیب برانگیختیم و تحقیق خدا پیمانی از بنی اسرائیل گرفته و ب :ترجمه

اگر نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به رسوالن من ایمان  .ه من با شمایمالبتّ : خدا گفت و
زدایم و  الحسن بدهید البته گناهان شما را از شما می یاری کنید و به خدا قرضآورید و آنان را 

کس از شما  زیر آنها نهرها جاری است، پس هر کنم به بوستانهایی که از البته شما را داخل می
شان شکنی سبب پیمان پس به .راه راست گم شده استبعد از این کافر شود پس به یقین از 

گردانند و بهره و  کلمات را از جاهای آن می کردیم و دلهاشان را قسی نمودیم.ن لعنشاآنان را 
 نهمواره بر خیانتی از ایشا و فراموش کردند ،به آن تذکر داده شدندرا که قسمتی از آنچه 

دارد  گردی مگر کمی از آنان، پس از ایشان عفو کن و بگذر زیرا خدا دوست می مطلع می
 )۱۳نیکوکاران را.(

اسرائیل و نقض پیمان ایشان را ذکر کرده تا مسلمین تنبیه شوند و  خدا در این آیات پیمان با بنی :نکات

ٰ  قُلُوَ�ُهمۡ ﴿ ۀ:جمل مقصود از شکنی نکنند. و مانند یهود پیمان رحمی ایشان  بی دلی و سخت ﴾ِسَيةٗ َ�

. أمین اإلسالم طبرسی، »ی اوستدهم که معبود برحقی جز الله نیست و محمد فرستادهکس؛ و من گواهی میهیچ« -١

)، به نقل از إعالم الوری و ۴ -۲۰/۳( بحار األنوار، یمجلس)، ۷۹-۷۸(ص:  إعالم الوری بأعالم الهدی

 )،۶/۱۴۶(تفسیر الطبري: ند آن در مصادر اهل سنت آمده استابن شهر آشوب مازندراني. و مان الـمناقب

 الـمنثور الدر تفسیرو السیوطي،  )۲۰۶-۳/۲۰۵( هشام ابن سیرة)، ۲۲۴-۲۲۳(ص:  النزول أسبابالواحدي، 

)۳/۳۶( 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٠

َواِضعِهِ  َعن َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ ﴿است. و مقصود از  بعضی از کلمات : یکی اینکه ؛دارداحتمال  دو ﴾مَّ

ات برای کلمات تور: تورات را برداشته و عقب و جلو یا زیاد و کم کرده باشند. احتمال دوم این است که

کرده باشند چنانکه مسلمین تأویالت دلبخواهی در کلمات  ،میل خوده بمورد،  معانی بیجا و تأویالت بی

 قرآن دارند.

ِينَ ٱ َومِنَ ﴿ ْ قَالُوٓ  �َّ َخذۡ  َرىٰٓ نََ�ٰ  إِنَّا ا
َ
ْ  َقُهمۡ مِيَ�ٰ  نَاأ ا اَحّظٗ  فَنَُسوا ْ  ّمِمَّ غۡ  ۦبِهِ  ذُّكُِروا

َ
 نَُهمُ بَيۡ  نَاَر�ۡ فَأ

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َعَداَوةَ لۡ ٱ ُ ٱ يُنَبِّئُُهمُ  َف وََسوۡ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا ْ  بَِما �َّ  ]۱۴[المائدة:  ﴾١٤ نَُعونَ يَۡص  َ�نُوا
باشیم پیمانشان را گرفتیم پس بهره و قسمتی از  که گفتند که ما نصاری می آنانو از : ترجمه

ر داده شدند فراموش کردند، پس بین ایشان دشمنی و کینه تا روز قیامت تذکّ را به آن آنچه 
 )۱۴کنند.( دهد ایشان را به آنچه می به همین زودی خدا خبر می وانداختیم

  را بیان کرد در این آیه از پیمان شکنی یهود پس از آنکه پیمان: نکات
ّ

عی شکنی نصاری که مد

نصاری گرفته بود بندگی خدا یکتا و ایمان به  که خدا از ند سخن به میان آورده و پیمانیا نصرانیت

ایمان نیاوردند. و اینکه  صبود و ایشان هم از توحید دور شدند و هم به نبوت محمد صمحمد

غۡ ﴿: فرموده
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َعَداَوةَ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَر�ۡ فَأ مقصود این است که بین دستجات  ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا

 مهدی موعوداند  نصاری تا قیامت عداوت باقی است، پس اینکه بعضی گفته نصاری و یا بین یهود و

مخالف است زیرا ماند این گفتار با این آیه  کند و فقط اسالم می آید و تمام دینها را برطرف می می

 تا قیامت بماند تا بین ایشان عداوت باشد.باید نصاری  مذهب یهود و

هۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ٓ  قَدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ُ  رَُسوُ�َا َءُ�مۡ َجا ا �َكثِ�ٗ  لَُ�مۡ  يُبَّ�ِ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ُفونَ ُ�ۡ  ُكنُتمۡ  ّمِمَّ

ْ َوَ�عۡ  �  َعن ُفوا ٓ  قَدۡ  َكثِ�ٖ ِ ٱ ّمِنَ  َءُ�مَجا بِ�ٞ  ٞب َو�َِ�ٰ  نُورٞ  �َّ ُ ٱ بِهِ  ِديَ�هۡ  ١٥ مُّ َبعَ ٱ َمنِ  �َّ َّ� 
ٰ رِۡض  َ�ٰ ٱ ُسُبَل  ۥنَهُ َ� ُلَ�ٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمَوُ�خۡ  مِ لسَّ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديِهمۡ َوَ�هۡ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  تِ لظُّ
سۡ   ] ۱۶-۱۵ [المائدة: ﴾١٦ َتقِي�ٖ مُّ

شما بسیاری از  رایکند ب آمد که بیان میبرای شما رسول ما ای اهل کتاب به تحقیق : ترجمه
کند از بسیاری، به تحقیق آمد شما را از  کردید و عفو می مخفی میاز کتاب آسمانی را آنچه 

به  ،را در پی خشنودی اوستکه  آن کتاب هر وسیلۀ) خدا به ۱۵روشن( خدا نور و کتاب
بیرون خود از تاریکی ها به سوی نور  ۀذن وارادایشان را به اکند و  المت هدایت میسراههای 

 )۱۶راست.( یکند ایشان را به راه هدایت می آورد و می

 



 ١١  سورة المائدة

نصاری از کتاب آسمانی  که یهود و یرآن همین است که بسیاری از چیزهاییکی از معجزات ق: نکات

سواد نداشت که کتاب آسمانی را خوانده  صدخود مخفی کرده بودند این کتاب بیان کرده با اینکه محّم 

ْ َو�َعۡ ﴿ ۀ:جمل مقصود از باشد. و اند گذشت  ، این است که از بسیاری از آنچه پنهان کرده﴾َكثِ� َعن ُفوا

داللت دارد که  ﴾بِهِ  ِديَ�هۡ ﴿ ۀجهت نبوده. وجمل کردن بی نموده و بیان نکرده چون هدف او رسوا

 کلمات قرآن باید هدایت مردم کند. ۀوسیله ب صو رسول خدا صقرآن است نه رسول خدا  کننده هدایت

ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََّقدۡ ﴿ ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُهوَ  �َّ ِ ٱ ِمنَ  لُِك َ�مۡ  َ�َمن قُۡل  َ�مَۚ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل  إِنۡ  ا ًٔ َشۡ�  �َّ
َرادَ 

َ
ن أ

َ
ۡ ٱ لَِك ُ�هۡ  أ هُ  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َمِسيحَ ل مَّ

ُ
 ٱ ِ�  َوَمن ۥَوأ

َ
ۗ َ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ِ  ا َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
ۚ بَيۡ  َوَما ِض �ۡ� ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  َنُهَما ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء َّ�  ٰ  ]۱۷[المائدة:  ﴾١٧قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

اگر که گفتند که خدا همان مسیح پسر مریم است، بگو  به تحقیق کافر شدند آنان: ترجمه
چه کسی از طرف یح ابن مریم و مادر او و تمام اهل زمین را هالک کند، سخدا اراده کند که م

آنچه بین آنهاست، هر  مخصوص خداست ملک آسمانها و زمین و و خدا اختیار چیزی دارد
 )۱۷کند و خدا بر هر چیزی تواناست.( چه بخواهد خلق می

سیح را خدا دانسته و یا صفات دارد بر آنکه کسانی که مداللت  ﴾...َ�َفرَ  لََّقدۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات

عقل را کسی ممکن نیست  حال اگر کسی بگوید چنین گفتار مخالف اند. ، کافر شدهی به او دادهخدای

  زیرا ما در زمان خود دیده ،یم ممکن استبگوید، گوی
ّ

نعوذ بالله خدا  را طالب بن ابی ای علّی  هایم عد

 
ّ

مانند قرآن ی ایورزند، اگر نصاری راهنم اند و به این کفر افتخار می ی به او دادهخدایای دیگر صفات  هو عد

لولند ل به حقای ها نازند، اگرچه بعضی ی مانند قرآن دارند باز به این شرک و کفر مینداشتند اینان راهنمای

باشد چنانکه  و ناسوت او تبدیل به الهوت و ذوجنبتین می گویند خدا حلول کرده در عیسی که می

 
ُ

حق  کردند ولی مسلمین در نصاری فقط در حق یک نفر مسیح غلّو  .اند امامان خود گفتهۀ دربار ةالغ

 هزاران نفر.

بۡ  نُ َ�ۡ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَتِ ﴿
َ
� ٰٓ�َ ْ ِ ٱ ُؤا َّ�  ٰٓ ِح�َّ

َ
بُُ�م فَلِمَ  قُۡل  ۥۚ ُؤهُ َوأ  بَۡل  بُِذنُو�ُِ�م�  ُ�َعّذِ

نُتم
َ
نۡ  �ََ�ٞ  أ ۚ  ّمِمَّ ٓ  لَِمن فِرُ َ�غۡ  َخلََق ُب  ءُ �ََشا ٓ  َمن َوُ�َعّذِ ۚ �ََشا ِ  ُء َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ِض �ۡ�

ۖ بَيۡ  َوَما ۡ ٱ هِ �َ�ۡ  َنُهَما  ]۱۸ :[المائدة  ﴾١٨ َمِص�ُ ل
 بهخدا شما را یم، بگو پس چرا گفتند ما پسران خدا و محبوبان اوی و یهود و نصاری: ترجمه

مخلوقید، خدا هر کس را بخواهد ۀ جمل ه شما بشری ازکبل ؟کند گناهانتان عذابتان می سبب
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اختصاص به خدا دارد ملک آسمانها و زمین و  و کند آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می می
 )۱۸سوی خداست برگشت.(ه آنچه بین آنهاست و ب

آنان را  برای ایشان جعل کرده بودنده علمایشان بعضی از اخباری ک ۀواسطه یهود و نصاری ب :نکات

ودر حقیقت شما مانند پسران برای خدا  کردند که شما محبوب خدا و نوادگان پیغمبرانید مغرور می

خبر  آنان به همین جهت و به این سخنان دل خود را خوش کرده و از کتاب آسمانی خود بی و باشید می

زادگان  یا دوستان پیغمبر که خود را از دوستان خدا و مانند بعضی از مدعیان اسالم در زمان ما .بودند

  خبر مانده دانند و به همین دلخوشی از اصل دین و کتاب آسمانی خود بی خود می
ّ

ای از  هاند. و عد

یهود را مذمت و مطرود  ،این خرافات ۀخدا بواسط و زنند این غرور دامن میه چی هم ب  ادهفدکانداران است

شیطانی نگردند و بدانند که خودشان و  ۀمسلمین باید این آیات را بخوانند و مبتال به این خدع .کرده

 هاشان همه بشرند مانند سایر افراد بشر. زاده پیغمبر

هۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ٓ  قَدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ُ  رَُسوُ�َا َءُ�مۡ َجا ٰ  لَُ�مۡ  يُبَّ�ِ ن لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  �ٖ َ�ۡ�َ  َ�َ

َ
ْ  أ  َما َ�ُقولُوا

 ٓ ٓ  َ�َقدۡ  نَِذيرٖ�  َوَ�  �َِش�ٖ  ِمنۢ  َءنَاَجا ۗ  �َِش�ٞ  َءُ�مَجا ُ ٱوَ  َونَِذيٞر َّ�  ٰ  ﴾١٩قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 ] ۱۹ :ئدة[الما 

 کهآمد  به سوی شما به دوران نبودن پیغمبران، همانا رسول ما ،ای اهل کتاب: ترجمه
بشیر و نذیری برای ما نیامد، پس به تحقیق ید کند تا مبادا بگوی بیان می(حقایق را) برای شما 

 )۱۹( خدا بر هر چیزی تواناست. و بشیر و نذیری برای شما آمد
 ۶۰۰است که نزدیک به  صتا زمان محمد فترت پس از زمان حضرت عیسی ۀدور: نکات

شود و فترت به معنی سستی و سردی از کار است که در این دوره جنب وجوشی از رسل نبوده و  سال می

یس ذکر شده و مانند خالد بن  ۀاگر پیمبری بوده بدون سیطره بوده است مانند سه نفر رسولی که در سور

 .!*"سنان العبسی

ای علمی ومفید، پیرامون وجود مقاله -یکی از شیعیان هدایت یافته به حق، توحید و سنت–شیخ حسین الموید   -١

ارائه داده است که مناسب دانستیم برای روشن شدن این  صو محمد  ÷ی زمانی میان عیسیپیامبران در فاصله

 مسئله، آن را برای خوانندگان گرامی نقل کنیم:

پیامبرانی وجود داشتند و صو پیامبر ما محمد  ÷زمانی میان عیسی  جمعی از علما بر این باورند که در فاصله«

ۡصَ�َٰب ٱۡلَقۡرَ�ةِ إِۡذ ﴿فرماید: اند که میاستدالل کرده» یس«ی ه آیات سورهدر این دیدگاه ب
َ
َثً� أ َوٱۡ�ِۡب لَُهم مَّ

ۡرَسلُونَ  ١٣َجآَءَها ٱلُۡمۡرَسلُونَ  ٓ إَِ�ُۡ�م مُّ ا ْ إِ�َّ ۡزنَا بَِثالِٖث َ�َقالُٓوا بُوُهَما َ�َعزَّ ٓ إَِ�ِۡهُم ٱثۡنَۡ�ِ فََكذَّ رَۡسۡلَنا
َ
 ﴾١٤إِۡذ أ

ایشان دو  یکه بسو یهنگام .برایشان آمدند یرا که پیامبران قریهایشان بزن مثل اصحاب آن  یو برا: «]۱۴-۱۳[یس:
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عزیز نمودیم پس گفتند: محققا ما  یفرستادن سومه رسول فرستادیم پس آن دو را تکذیب کردند پس ایشان را ب

 ÷از داستان سه پیامبر دارند که پس از عیسی اند: این آیات حکایت مفسران گفته». مییشما یفرستادگان بسو
ها پیامبر نبودند و بلکه از حواریون و شاگردان اند: آنفرستاده شدند. و برخی از مفسران این دیدگاه را رد کرده و گفته

دیدگاه ها فرستاد. اما این ها را برای دعوت توحید و ایمان به خداوند یکتا و ترک عبادت بتبودند که آن ÷عیسی

 ﴾ٱلُۡمۡرَسلُونَ ﴿اند، سازگاری ندارد عالوه بر اینکه ظاهر این عبارت: با ظاهر آیاتی که در مورد این داستان وارد شده
ی ذیل نیز بیانگر و موید این ها رسوالنی از جانب الله متعال بودند و همچنین ظاهر آیهبیانگر این مطلب است که آن

ٓ إَِ�ِۡهۡم َ�ۡبلََك ِمن نَِّذيرٖ ﴿د: فرمایمطلب است؛ الله متعال می رَۡسۡلَنا
َ
ٓ أ ایشان  یو پیش از تو سو« ]۴۴[سبأ:  ﴾٤٤َوَما

که در این آیه، ارسال (فرستاده شدن) منتسب به الله متعال است و این امر ظهور دارد بر این». نفرستادیم یادهندهبیم

بود. عالوه بر این، داللت این کالم الهی نیز بر این مساله ها پیامبرانی بودند که خداوند ایشان را مبعوث کرده آن

نَزَل ﴿فرماید: واضح و روشن است؛ الله متعال می
َ
نُتۡم إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلَُنا َوَمآ أ

َ
ْ َمآ أ نُتۡم إِ�َّ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱقَالُوا

َ
ٍء إِۡن أ ِمن َ�ۡ

نازل نکرده،  یرحمن چیز یمانند ما و خدا یمگر بشرهل قریه گفتند: نیستید شما ا« ]۱۵[یس:  ﴾١٥تَۡ�ِذبُونَ 

برای رساندن دین مسیحی به آن قریه  ÷ها فقط دعوتگرانی بودند که عیسی اگر آن». گویاننیستید شما مگر دروغ

فرستاده بود، دیگر جایی برای اعتراض مردم قریه بر بشر بودن این دعوتگران نبود؛ چرا که چنین اعتراضی از سوی 

گاه در مورد دعوتگران و اند و هیچمتوجه مدعیان نبوت و کسانی بوده که از سوی خداوند فرستاده شدهکفار 

 صالحانی غیر از پیامبران چنین اعتراضی نبوده است.

گانه بعد از که زمان بعثت این رسوالن سهشد: اینمی بلکه صحیح آن بود که در رد دیدگاه گروه اول از مفسرین گفته

ها وجود ندارد. بوده، ثابت نشده است. چنانکه در آیات، دلیلی بر زمان مشخص فرستاده شدن آن ÷عیسی 

إِن ﴿فرماید: بوده باشد علی الخصوص که خداوند متعال می ÷ها قبل از عیسیبنابراین ممکن است بعثت آن
که ناگهان خاموش  ینبود مگر یک فریادها) ر آنکیف«( ]۲۹[یس:  ﴾٢٩َ�نَۡت إِ�َّ َصۡيَحٗة َ�ِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َ�ِٰمُدونَ 

ی مهمی است و از جهت تاریخی مورد و این بر نابود شدن این شهر با آن فریاد داللت دارد و این واقعه». شدند

ی زمانی که این فاصلهی ابرهه چنین بود؛ اما با اینرود  چنانکه واقعه، انتظار میتوجه بوده و نقل و پخش خبر آن

در این تاریخ  -یا بعد از او بوده باشد ÷چنانچه در عصر عیسی–شی از تاریخ است، اما نشانی از این واقعه بخ

ذکر نشده است. و هیچ خبری از زمان وقوع آن در تاریخ مذکور درج نشده است و این خود بیانگر آن است که این 

 تر از این رخ داده است.   واقعه در تاریخی بسیار پیش

کنند که این روایات را شیعه و سنی نقل در بعثت پیامبری به نام خالد بن سنان، به احادیثی استدالل می چنانکه

باشد بویژه آن دسته از روایاتی که نبوت وی را نزدیک به نبوت پیامبر ما اند. اما این روایات محل مناقشه میکرده

ۡهَل ﴿فرماید: این با کالم الهی منافات دارد که می کند وبیان می صلی الله علیه وعلی آله وصحبه وسلممحمد 
َ
أ ٰٓ�َ

�ٖ ّمَِن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ ن َ�ُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمۢن �َِش�ٖ َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد َجآَءُ�م  لرُُّسلِ ٱقَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ
َ
أ

ُ ٱ�َِش�ٞ َونَِذيٞرۗ وَ  ءٖ قَِديرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ شما آمده است  یاهل کتاب! پیغمبر ما (محّمد) به سو یا« ]۱۹[المائدة:  ﴾١٩َ�َ

ت زمان و
ّ

کند، تا این که (در روز یق را دیگرباره) بیان میکه میان پیغمبران بوده است، (حقا یبه دنبال انقطاع مد
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به ما برسانند.  راما نیامده است (تا فرمان خدا  یبران) به سو(از پیغم یابیم دهنده د: مژده دهنده وییرستاخیز) نگو

شما نمانده است).  یبرا یشما آمده است (وعذر ی(محّمد نام) به سو یابیم دهنده پیغمبر) مژده دهنده و کهم این

 .»خداوند بر همه چیز توانا است و

پس از انقطاع بعثت انبیا بوده است و  صاین آیه، واضح و آشکار داللت بر آن دارد که بعثت پیامبر ما محمد 

ی آن، شود و معنای خاص آن که بوسیلهباشد که انبیا را هم شامل میدر این آیه معنای عام آن می» الرسل«منظور از 

که گفته شود این آیه بر انقطاع رسوالن و نه انبیا داللت  گردد، مراد نیست؛ و صحیح نیستنبی از رسول متمایز می

کند و وجه داللت آیه به معنای عام آن، استدالل در برابر اهل کتاب است که بهانه نیاورند، بشارت دهنده و بیم می

نیامده ای نزد ما نیامده است؛ و به عبارت دیگر نگویند: ُمبلغی از سوی خدا چه نبی یا رسول به سوی ما دهنده

گوید: ما برای شما پس از باشد. بنابراین آیه میاست. چراکه هریک از رسول و نبی بشارت دهنده و بیم دهنده می

که چنین استدالل نکنید: بشارت دهنده و بیم فاصله زمانی میان بعثت پیامبران، رسول خود را  فرستادیم تا این

ها فرستاده شده بود است اگر در این مدت نبی از انبیا به سوی آنای به سوی شما نیامده است. واضح و روشن دهنده

ها فرستاده شده بود و دیگر صحیح نبود ای به سوی آنحتی اگر رسول نبود اما به هر حال بشارت دهنده و بیم دهنده

استدالل نکنید که ها گفته شود: ما رسول خود را در فاصله زمانی انقطاع بعثت، به سوی شما فرستادیم تا چنین به آن

 ای به سوی شما نیامده است. بشارت دهنده و بیم دهنده

آری، این آیه دلیل مناسبی برای این مساله نیست که زمان فترت و به عبارتی فاصله زمانی انقطاع بعثت همان فاصله 

 ینمدت (ب ینر از اکمت یاربس یفترت بر زمان یرازبوده است؛  علیهما الصالة والسالمزمانی میان عیسی و محمد 

کند بنابراین استدالل به آن بر نفی بعثت پیامبری در خالل تمام این مدت، یصدق منیز ) إو محمد  یسیع

 ممکن نیست. 

وجود ندارد بلکه  علیهما الصالة والسالمبه طور خالصه، دلیل معتبری مبنی بر بعثت پیامبری میان عیسی و محمد 

از  تکند، بر عدم بعثت پیامبری در این مدت داللت دارد. ابوهریرهذکر میس روایتی که مسلم از ابوهریره 

بین من و عیسی هیچ پیامبری نبوده « :»ليس بي� و�� عيىس نيبو«کند که فرمودند: روایت می صرسول خدا 

قلی نیز و داللت این حدیث بر نفی وجود پیامبری در این مدت، واضح و آشکار است. و نیز اقتضای دلیل ع» است.

که در واقع فاصله  – علیهما الصالة والسالمباشد؛ چراکه وجود پیامبر یا پیامبرانی بین عیسی و محمد همین قول می

عادتا باید تاریخی را به دنبال داشته و بلکه تاریخ آن ذکر  –دهد که زمانی متشکل از یک تاریخ را تشکیل  می

که حرکت و دعوت این پیامبر به تاریخ آن وجود داشته است به ویژه این های نقلشد؛ چراکه تمام عوامل و انگیزه می

ها قرار گرفته همراه یاران و وجود مخالفان و معجزاتی بوده که اثراتی را در جامعه به دنبال داشته و معموال بر سر زبان

ز این مهم در تاریخ وجود ندارد. و که به صورت بریده و ناقص باشد. اما اثری اکند ولو اینها را ثبت میو تاریخ، آن

این خود به عدم تحقق آن اشاره دارد. عالوه بر این عدم ذکر قرآن کریم از وجود پیامبر یا پیامبرانی در فاصله زمانی 

باشد. اما دیدگاه صحیح در مورد دلیل دیگری بر نفی این قضیه می علیهما الصالة والسالم میان عیسی و پیامبر ما

استمرار  ÷فوت شد و نبوت وی تا بعد از عیسی ÷این است که در زمان عیسی ÷ یحیی  پیامبر خدا

 [ُمصحح]». نداشت
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ْ ذۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  ۦِمهِ لَِقوۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿ ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا � �ِيُ�مۡ  َجَعَل  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
ٓ أ  ءَ بَِيا

ُلوٗ�  وََجَعلَُ�م ٰ  مُّ ا ُ�مَوَءاتَٮ َحدٗ  تِ يُؤۡ  لَمۡ  مَّ
َ
ْ دۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  ٢٠ َلِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ  ٱ ُخلُوا

َ
 َض �ۡ�

ۡ ٱ َسةَ ل ُ ٱ َكَتَب  لَِّ� ٱ ُمَقدَّ ْ تَرۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ وا ٰٓ  تَدُّ دۡ  َ�َ
َ
ْ  بَارُِ�مۡ أ ْ  ٢١ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َ�َتنَقلُِبوا  َقالُوا

ٰ  ُخلََهانَّدۡ  َلن �نَّا َجبَّارِ�نَ  امٗ قَوۡ  �ِيَها إِنَّ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  ْ َ�ۡ  َح�َّ ْ َ�ۡ  فَإِن َهاِمنۡ  رُُجوا  فَإِنَّا َهاِمنۡ  رُُجوا
ِينَ ٱ ِمنَ  رَُجَ�نِ  قَاَل  ٢٢ ِخلُونَ َ�ٰ  �ۡ  َ�َافُونَ  �َّ

َ
ُ ٱ َعمَ � ْ دۡ ٱ ِهَماَعلَيۡ  �َّ  فَإَِذا اَب ۡ�َ ٱ ِهمُ َعَليۡ  ُخلُوا

ِ ٱ َوَ�َ  لُِبونَۚ َ�ٰ  فَإِنَُّ�مۡ  ُتُموهُ َدَخلۡ  ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ ؤۡ  ُكنُتم إِن ا ْ  ٢٣ ِمنِ�َ مُّ  لَن إِنَّا ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  قَالُوا
ٓ نَّدۡ  بَدٗ  ُخلََها

َ
ا ا� ْ  مَّ نَت  َهۡب ذۡ ٱفَ  �ِيَها َداُموا

َ
ٰ  ُهَناَ�ٰ  إِنَّا تَِ�ٓ فََ�ٰ  َوَر�َُّك  أ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل  ٢٤ عُِدونَ َ�

مۡ  َ�ٓ 
َ
ِ��  ِ� َ�فۡ  إِ�َّ  لُِك أ

َ
َمةٌ  فَإِ�ََّها قَاَل  ٢٥ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َوَ�ۡ�َ  َنَنابَيۡ  ُرۡق فۡ ٱفَ  َوأ  ِهمۛۡ َعلَيۡ  ُ�َرَّ

رۡ 
َ
ۛ  َ�عِ�َ أ  ٱ ِ�  يَتِيُهونَ  َسَنٗة

َ
  فََ�  ِض� �ۡ�

ۡ
 ]۲۶-۲۰ :المائدة[  ﴾٢٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  َس تَأ

میان که و چون موسی به قوم خود گفت نعمت خدا را بر خودتان یاد آرید هنگامی : ترجمه
به شما داد آنچه به احدی از جهانیان  شما پیغمبرانی قرار داد و شما را سلطنت عطا کرد و

به زمین مقدسی که خدا بر شما مقرر داشت و برنگردید بر ) ای قوم من داخل شوید ۲۰نداد(
قومی هستند  جادر آن راستی به ،ای موسی :) گفتند۲۱عقب خود که زیانکار خواهید شد(

شویم تا ایشان از آن خارج شوند، پس اگر از آن خارج  ما هرگز داخل آن نمی قاً محّق  و سرکش
ترسیدند که خدا بر آنان نعمت  که می ان) دو مرد از آن۲۲شدند پس ما داخل خواهیم شد(

محققا پیروز  گاه داخل شوید شهر، که هر ۀداخل شوید بر ایشان از درواز : داده بود گفتند
مادامی که ایشان در  ،ای موسی: ) گفتند۲۳اید( شوید و بر خدا توکل کنید اگر ایمان آورده

کارزار کنید که ما اینجا  و دیپس تو و پروردگارت برو ،ما داخل نخواهیم شد شهرند، هرگز
خودم و برادرم  ُجزکه من مالک اختیار نیستم پروردگارا بدرستی :) موسی گفت۲۴ایم( نشسته

 سبب نافرمانی و (به) خدا گفت ۲۵ی بینداز (، پس بین ما و بین این قوم نابکار جدایرا
بر این قوم پس  ،حیرانند زمیندر  ،بر ایشان حرام استچهل سال  زمینسر  مخالفتشان) آن

 )۲۶ور.(افسوس مخنابکار 
وده تا مایمانی قوم موسی را برای رسول خدا بیان فر یات بدی و بیآتعالی در این  خدای :نکات

خدا ملک و : دوبه قوم خود فرم از قوم خود تعجب نکند و مأیوس نگردد. موسی صخدا رسول

 اکنون اطاعت خدا کنید و وارد شهر شام شوید و نبوت و سایر نعمتها را به شما داده که به احدی نداده،

از زمین شام تعبیر شده  نگردانید که زیانکار خواهید شد. و با کفار عمالقه جهاد کنید و از این جهاد رو

 أ«به 
ّ

برای اینکه پر از آب و درخت و نعمت است، به اضافه مسکن  »ةکمبار «و گاهی  »سةرض مقد
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خالی کردند و از قوم  هجنگ شان ها از اطاعت موسی نکردند و به بهانهانبیاء و اولیاء بوده. یهودیان 

باشیم تا اینکه  ما نزد آنان چون ملخی می: گفتند ترسیدند و می که مردمان تنومندی بودند می عمالقه

هر وقت دشمن مغلوب شد  ینیم ونش با خدای خود بروید بجنگید ما اینجا می تو ،ای موسی: گفتند

ر داشت که در بیابان بین مصر و شام چهل سال حیران و این عصیان مقّر  مقابل تعالی در یم، حقآی می

توان گفت  می ﴾...رَُجَ�نِ  قَاَل ﴿دند. و مقصود از کرفوت  دان باشند تا اینکه موسی و هارونگرسر

که خدا  ،از مردم شام و از عمالقه ندتوان گفت دو مردی بود اند و می کالب بن یوفنا بوده و نون یوشع بن

کردند که شما وارد شوید زیرا رعب شما  اسرئیل را ترغیب می و ایشان بنی دایت کرده بودهایشان را 

 شوند. عمالقه را گرفته و به زودی مغلوب و فراری می

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ  َءاَدمَ  َ�ۡ �ۡ ٱ َ�َبأ َ�ا إِذۡ  قِّ �َۡ ٱب َحِدهَِما ِمنۡ  ُقّبَِل َ�تُ  اَ�ا�ٗ قُرۡ  قَرَّ

َ
 ِمنَ  ُ�َتَقبَّۡل  َولَمۡ  أ

�ۡ  قَاَل  َخرِ �ٱ
َ
ُ ٱ َ�َتَقبَُّل  إِ�ََّما قَاَل  ُتلَنََّكۖ َ� ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ُتلَِ� ِ�َقۡ  يََدكَ  إَِ�َّ  �ََسطَت  لَ�ِنۢ  ٢٧ ُمتَِّق�َ ل

 ٓ ۠  َما نَا
َ
�ۡ  َك إَِ�ۡ  يَِديَ  بَِباِسٖط  �

َ
ٓ  ُتلََكۖ ِ� َخاُف  إِّ�ِ

َ
َ ٱ أ ٓ  ٢٨ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربَّ  �َّ رِ�دُ  إِّ�ِ

ُ
ن أ

َ
 َ�ُبوٓ  أ

َ
 أ

ۡص  ِمنۡ  َ�َتُكونَ  ِمَك �ثۡ  ِ� �ِإِثۡ 
َ
� ٱ بِ َ�ٰ أ ٰ  �َّارِ ْ َجَ�ٰٓ  لَِك َوَ� ٰ ٱ ُؤا  ۥُسهُ َ�فۡ  ۥَ�ُ  َ�َطوََّعۡت  ٢٩ لِِم�َ ل�َّ

ِخيهِ  َل َ�تۡ 
َ
ۡص  ۥَ�َقَتلَهُ  أ

َ
ُ ٱ َ�َبَعَث  ٣٠ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َبحَ فَأ  ٱ ِ�  َحُث َ�بۡ  اُغَرابٗ  �َّ

َ
 ۥلُِ�َِ�هُ  ِض �ۡ�

ٰ  َف َكيۡ  ِخيهِ�  َءةَ َسوۡ  رِييَُ�
َ
َعَجزۡ  لََ�ٰٓ َو�ۡ َ�ٰ  قَاَل  أ

َ
نۡ  ُت أ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
َ�ٰ  ُغَراِب لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َل ِمثۡ  أ

ُ
 رِيَ فَأ

ِ��  َءةَ َسوۡ 
َ
ۡص  أ

َ
ٰ ٱ ِمنَ  َبحَ فَأ  ]۳۱-۲۷ :المائدة[  ﴾٣١ ِدِم�َ ل�َّ

قربانی برای تقّرب دو  آنو بخوان بر ایشان خبر دو پسر آدم را طبق واقع، هنگامی که : ترجمه
البته تو را : از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، او گفت ،پس، نمودندحاضر 

) اگر دستت را بسوی من دراز کنی ۲۷(پذیرد  می از متقین فقطهمانا خدا : کشم، گفت می
ی که پروردگار ترسم از خدای راز نکنم زیرا من میمن دستم را به سوی تو د تا مرا بکشی

ببری که از اهل آتش که گناه من و گناه خود را خواهم  ) به تحقیق من می۲۸جهانیان است(
پس او را  ،داد نفس او، او را به قتل برادرش میل) پس ۲۹شوی و این است جزای ستمگران(

کاوید تا به او  ) پس خدا کالغی را برانگیخت که زمین را می۳۰کشت و از زیانکاران گردید(
که مانند این زاغ  بنمایاند چگونه مستور کند جسد برادرش را، گفت ای وای بر من آیا عاجزم

 )۳۱درم را مستور سازم پس از پشمیانان گردید.(ار باشم که جسد ب
نوع ت و آزار ایشان را نسبت به همیهود بود و اذیّ  ۀر مقام بیان صفات رذیلتعالی د چون حق: نکات

 
ً
فرزندان آدم چنین  ۀدر این آیات بیان کرده که فرزندان آدم از ابتدا چنین بودند. و قّص  خود بیان کرد ضمنا
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اقلیما و توأم او  (قابیل)اول قابین ۀمرتب ید، درزای دختری می و است که چون حوا در هر شکمی پسر

 
ّ
مر کرد که ذا متولد شد، چون بالغ شدند خدا او توأم او لبو (هابیل)ثانی هابین ۀد شد و در مرتبمتول

خواهر هابین را به قابین بدهد وبه هابین خواهر قابین را بدهد، پس هابین راضی شد و قابین راضی 

 و است گفت خدا چنین امری نکرده ولیکن این امر از رأی تو و تر بود نشد، زیرا که خواهرش خوشگل

و  کند لذا آدم فرمود هر یک برای خدا چیزی قربانی کنند تا معلوم شود خدا قربانی کدام را قبول می

صاحب گله بود سرشیر و شیری از بهترین گوسفندانش  دختر خوشگل برای کدام است، پس هابین که

هر دو  و بین که صاحب زراعت بود از بدترین گندمش تهیه کرد برای قربانیتهیه کرد برای قربانی و قا

قبولی  ۀبردند قربانی خود را باالی کوه گذاشتند، پس آتشی آمد و قربانی هابین را خورد و این نشان

  حضرت آدم و قربانی او بود
ّ
خدا، قابین به هابین  ۀه برای زیارت خانغائب بود و رفته بود به مک

خواهی خواهر خوشگل مرا  قبول نشده و می نه نباشی در دنیا، قربانی تو قبول شده و از مگفت زند

و  .را کشت در حالیکه او خواب بود بگیری و من خواهر زشت تو را، پس سر او را با سنگی کوبید و او

  قبولی قربانی آمدن آتش بود. ۀنشان ،فقیری نبودچون در آن زمان 

را کشت جسد او را میان بیابان گذاشت و  هابین(هابیل)ادرش قابین(قابیل)، بر پس چون

درندگان بود و لذا درمیان جوالی گذاشت تا بو گرفت و مرغان  ۀدانست چه بکند و مورد حمل نمی

درندگان منتظر بودند چه وقت قابین (یا قاین چنانکه در تورات ذکر شده) غافل گردد تا او را بخورند، 

تاد که با یکدیگر زد و خورد کردند و یکی دیگری را کشت و با منقار برای جسد پس خدا دو کالغ را فرس

کرد و یاد گرفت و برادرش را دفن کرد و چون آدم فهمید  او گودالی کند و او را مستور کرد، قابین نگاه می

  :این دو شعر را انشاد کرد افسرده شد

 مـــــــــن عليهـــــــــاالـــــــــبالد و تتغـــــــــريّ 
 

ــــــــــه األرض مُ   ٌّ فوج ــــــــــربَ ــــــــــيحقَ  غ  ب
 

ـــــــــون و  كـــــــــلّ تغـــــــــريّ   طعـــــــــمذی ل
 

ــــــ   !*"بشاشــــــة الوجــــــه الصــــــبيح لَّ وقَ
 

 
 
 

ی زمین غبار آلود و زشت شده است. هر رنگ و طعمی تغییر کرده اند و چهرهها و ساکنان آن تغییر کردهسرزمین« -١

 )۲۱۹ -۲۱۸ :ص، ۱۱ :ج( بحار األنوارمجلسی، ». رویی اندک شده استاست و گشاده
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جۡ  ِمنۡ ﴿
َ
ٰ  لِ أ ٰ  َناَكَتبۡ  لَِك َ� ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َ�َ نَّهُ  ءِيَل َ�

َ
وۡ  ٍس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  �سَۢ َ�فۡ  َ�َتَل  َمن ۥ�

َ
 ِ�  فََسادٖ  أ

 ٱ
َ
�ََّما ِض �ۡ�

َ
حۡ  َوَمنۡ  اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َ�َتَل  فََك�

َ
ٓ  َياَهاأ َما َّ�

َ
حۡ  فََك�

َ
ۚ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َياأ  َولََقدۡ  ا

 ٓ ِ  رُُسلَُنا ُهمۡ َء�ۡ َجا ٰ  دَ َ�عۡ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  إِنَّ  ُ�مَّ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب  ٱ ِ�  لَِك َ�
َ
 ﴾٣٢ فُونَ لَُمۡ�ِ  ِض �ۡ�

 ]۳۲[المائدة:   

یا  که کسی را جز به قصاص اسرائیل که هر که نوشتیم بر بنی از همین جهت است: ترجمه
مردم را کشته و آنکه نفسی را زنده کند پس  ۀفسادی که در زمین کرده، بکشد پس گویا هم

آمدند سپس  های روشن با نشانه مردم را زنده کرده و به تحقیق برای آنان رسوالن ما ۀویا همگ
 )۳۲کارند.( ق شد که بسیاری از ایشان در زمین اسرافبعد از آن محّق 

ی ۀنند کشتن همخدا ما نفر را نه کشتن یکاگر کسی بگوید چگو :نکات یم مردم قرار داده، گو

کافی است، در  تشبیه چیزی به چیز دیگر الزم نیست در تمام جهات باشد در بعضی از جهات باشد

که -ت است همانطوریمردم در عظمت و اهمیّ  ۀیک نفر به قتل هم توان گفت تشبیه قتل اینجا می

که  طوری توان گفت همان می و مردم گناه بزرگی است کشتن یک نفر نیز بزرگ است ۀکشتن هم

قتل جمیع را باید همه مانع شوند قاصد قتل یک نفر را نیز باید ممانعت کنند، پس وجه تشبیه  قاصِد 

قتل تابع شهوت و غضب است چه قتل یک نفر  یم قاصِد ممکن است بگوی و باشد لزوم الدفع می

همین وجوه در طرف احیای نفس  و ت شهوت استمردم، پس وجه تشبیه تابعیّ  ۀهم باشد چه قتل

 آید. واحد و احیای نفوس جمیع نیز می

ْ َجَ�ٰٓ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ُؤا َ ٱ ُ�َارُِ�ونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ن فََساًدا ِض �ۡ�

َ
ْ ُ�َقتَّلُوٓ  أ وۡ  ا

َ
 أ

ْ يَُصلَُّبوٓ  وۡ  ا
َ
عَ  أ يۡ  ُ�َقطَّ

َ
رۡ  ِديِهمۡ �

َ
ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمَوأ وۡ  ٍف ِخَ�

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ ِمنَ  ا

َ
ٰ  ِض� �ۡ�  ِ�  يٞ ِخزۡ  لَُهمۡ  لَِك َ�

�ۡ ٱ ُّ� ۖ ِينَ ٱ إِ�َّ  ٣٣ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  َيا َّ�  ْ ن لِ َ�بۡ  ِمن تَابُوا
َ
ْ َ�قۡ  أ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  ِدُروا

ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  ]۳۴-۳۳ :[المائدة  ﴾٣٤ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

کوشند که در زمین  کنند و می که با خدا و رسول او جنگ میهمانا مجازات کسانی: ترجمه
پاهایشان از خالف  دار آویخته شوند یا دستها وه فساد کنند این است که کشته شوند یا ب

این است  .یعنی تبعید شوند)زمین خودشان رانده شوند(نفی بلد سر یکدیگر قطع شود یا از 
) مگر آن کسانی که پیش از ۳۳ست در آخرت عذاب بزرگ(ا برای ایشان و خواری آنان در دنیا

 )۳۴که خدا آمرزنده و رحیم است.( آنکه بر آنان دست یابید توبه کنند، پس بدانید
دست گیرد برای ه کس اسلحه ب با مسلمین است، هر ۀو رسول محارببا خدا  ۀمقصود از محارب: نکات

اجرای حد بر او به  ،و یا در شهربگیرد چه سر راه مردم را در بیابان  ،ترسانیدن مسلمین در شب و یا روز
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، پس محارب اگر کسی را کشته باید او را به دار زنند و اگر نکشته که طبق شرع اجرا کند نظر حاکم است

 و اگر کسی را نکشته و مالی را نبرده او را تبعید ولی کار او ارعاب و سرقت بوده از دست و پایش قطع کنند

کنند پس به نظر حاکم است که حکم خدا را بر او منطبق سازد نه آنکه از خود حکمی اجرا کند. و باید 

شود این است که حاکم شرع و زمامداری که  دانست که آنچه از قرآن و سنت در این مورد استفاده می

باشد نه اینکه منتخب یک شهر و یا یک گوشه و  مسلمینهمۀ  نتخبم است بایداسالم مجری احکام 

گویند اگر به  از نواحی ممالک اسالمی باشد، در این صورت اگر زمامداری که او را امام هم می ۀمنطق

بود و حکم او طبق دستور عقل و قرآن بود او را باید اطاعت کرد، حال در  مسلمینمنتخب  ،انتخاب آزاد

باید دانست قرآن چه فرموده و اگر امام و زمامداری طبق آن حکم نماید قابل قبول  ،رباجرای حکم محا

 رعفَ وجَ بُ أَ  الَ قَ «: کند که نقل می ۳ :جلد »البیان  مجمع« فوق در ۀخیر، در توضیح آی الإاست و 

بَ : إاهللابدُ وعَ بُ أَ وَ  ارَ َ  إِنْ حَ َرْ وَ ا�َّ عَى يفِ األْ تِلَ سَ تَلَ قُ قَ اداً فَ تَلَ وَ  ضِ فَسَ إِنْ قَ ذَ أَ وَ إِنْ الْـامَ خَ لِبَ وَ صُ تِلَ وَ لَ قُ

ذَ  ْ لَ وَ الْـامَ أَخَ بَ ملَ ارَ إِنْ حَ فٍ وَ الَ نْ خِ هُ مِ لُ جْ رِ هُ وَ دُ طِعَتْ يَ تُلْ قُ قْ َ   يَ تُلْ وَ  ا�َّ قْ ْ يَ ملَ اداً وَ ضِ فَسَ َرْ عَى يفِ األْ سَ ْ وَ ملَ

ذِ  أْخُ ضِ الْـامَ يَ َرْ نَ األْ يَ مِ بَّاسٍ  .لَ نُفِ الَ اِبْنُ عَ بِهِ قَ . و همچنین !*"»يعوالبَ  يدوالسُ  ةُ ادَ تَ قَ وَ  ريِ بَ بِن جُ  يدُ عِ وسَ  وَ

آنرا ذکر  چنین عقیده داشته و صاکثر علماء و مفسرین دیگر نیز موافق با کتاب خدا وسنت رسول

 »وأ« ۀکلما شده و بمحاربین مفسدین در زمین ذکر  این آیه چهار عقوبت برای اند. مختصر آنکه در فرموده

برای تخییر نیست که هر محاربی را محکوم نمایند به یکی از این چهار » أو«این  و از یکدیگر تفکیک شده

 این معنی است که امام وه اگر تخییر باشد باز ب و عقاب است وء تفصیل انواع جزا برای» أو«، بلکه محک

ها را برای کسی که جرمش مناسب یکی از این  بر است به اینکه هر یکی از این عقامجری احکام مخیّ 

 تواند طبق هوا و هوس خود حکم صادر عقوبات است همان جزا را در حق آن مجرم اجرا نماید و نمی

ی دارد یکی مرتکب قتل، کند، زیرا خدا برای افساد درجاتی از عقاب ذکر کرده زیرا افساد درجات متفاوت

ارعاب  مین شده، چنین شخصی مساوی نیست با آنکه کاری جزغارت اموال و ارعاب مسل هتک اعراض،

اء کسی است که هم جز صلب جرم کسی است که قتل را مرتکب شده و قتلمسلحانه نکرده، بلکه 

است که مالی سرقت  یجرم کس جلرِ  قطع از ید و و ت اموالرهم غامرتکب قتل شده، هم هتک اعراض، 

اگر به محاربه با خداوند و تالش برای ایجاد فساد در زمین برخیزد و به جنگ «گویند: می إابوجعفر و ابوعبدالله   -١

شود و اگر مالی را شود و اگر بجنگد و مالی را تصاحب کند، کشته شده و به دار آویخته میروی آورد، کشته می

شود و اگر به محاربه با خداوند و تالش برای ایش برخالف هم قطع میتصاحب کند و نجنگیده باشد، دست و پ

شود؛ و ایجاد فساد در زمین برخیزد و نجنگد (بدون جنگ به این امور روی آورد) و مالی را تصاحب نکند، تبعید می

 ». ابن عباس و سعید بن جبیر و قتاده و سدی و بیع بر این باورند
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که مرتکب قتل و غارتی نشده بلکه فقط ارعاب با اسلحه کرده  تبعید مناسب کسی است و نفی بلد و کرده

ه ز ارعاب نداشته بکشد و یا بامام عادلی که باید مظهر عدل و رحمت باشد نباید کسی را که جرمی ُج  و

فرمود.  تعالی تبعید و سایر عقوبات را ذکر نمی دار زند، زیرا اگر عقوبت محارب فقط قتل و اعدام بود، حق

 ۱۸جلد  »وسائل الشیعه«نیست چنانکه در  صنیز مخالفت کتاب خدا و سنت رسول‡هو قول أئّم 

امام در این : گویند کند که مردم در این باره می عرض می چاپ جدید راوی به امام صادق ۵۳۴ص 

هر چه  تواند هر کاری انجام دهد و نباید  خیر، امام نمی: امر مخیر است هر کاری بکند؟ امام فرمود

کس را به قدر جنایتش باید جزا دهد تا آخر حدیث که مانند حدیث قبل بیان  خواست اجراء کند ولیکن هر

 اند پای چپ او را ببرند. این است که دست راست او را اگر بریده ﴾ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ ﴿ :اند. و مقصود از فرموده

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ ۀ:جمل ْ تَابُو �َّ لهی از او شدن توبه کرد حقوق ا محارب پیش از دستگیرداللت دارد که اگر  ﴾...ا

بریدن درخت و  بردن مال، کشتن حیوان، آتش زدن خرمن، لی حق آدمی از قتل، جرح وو شود ساقط می

 اگر بعد از قدرت بر او توبه کرد حد الهی از او ساقط نیست. و شود مانند اینها از او ساقط نمی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ َتُغوٓ �ۡ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ هِ إَِ�ۡ  ا ْ َوَ�ٰ  وَِسيلَةَ ل  لََعلَُّ�مۡ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  ِهُدوا

  ] ۳۵ :[المائدة  ﴾٣٥ لُِحونَ ُ�فۡ 
کنید تا شاید  دید و در راه او جهاسوی او وسیله بجویه ای مؤمنین از خدا بترسید و ب: ترجمه

 )۳۵شما رستگار شوید.(
است باید دید رسول  صدر این آیه به مؤمنین است و یکی از مؤمنین رسول خداخطاب : نکات

 سِ وَ  ِ� إل«: مکرر فرموده صدانسته رسول خدا چه چیز را وسیله می صخدا
َ
ِ  يِت يل  إ

َ
ِ  َك يل ِ  اِ� يمَ إ . »كب

البالغه  نهج ۱۰۹ ۀدر خطب . و امیرالمؤمنین علی»است به تو من ایمان من ۀخدایا وسیل« :یعنی

لُ بِهِ «: فرموده سَّ تَوَ ا يَ لَ مَ لُونَ إِىلَ الْـمُ إِنَّ أَفْضَ سِّ ِ تَوَ نُ  ا�َّ يامَ ِ ِ اإلْ بِ بِا�َّ ادُ يفِ سَ هَ ِ اجلْ ولِهِ وَ سُ و  .!*"»يلِ اهللاِوَ رَ

ةِ «: کند در دعای روز پنجشنبه به خدا عرض می امام زین العابدین مَّ مَّ بِذِ هُ لُ اللَّ سَّ مِ أَتَوَ الَ سْ ِ اإلْ

 .!,"»كَ تِ يَّ وبِ بُ رُ بِ  كَ يْ لَ إِ  لُ سَ وَ تَ ويَ «: کند در دعای کمیل به خدا عرض می نیز حضرت امیر و .!+"» إِلَيْك

جویند، ایمان به الله و رسولش و جهاد در راه گان با آن به سوی خداوند متعال توسل میبرترین چیزی که توسل کنند« -١

 »اوست.

 »جویم.پروردگارا به عهد و پیمان اسالم، به تو توسل می« -٢

 »جوید.و به ربوبیتت به تو توسل می« -٣

 

                                                           



 ٢١  سورة المائدة

كَ «: در دعای یمانی فرموده و ظِيمِ تَعْ كَ وَ بِريِ تَكْ كَ وَ يدِ ْجِ متَ لِيلِكَ وَ ْ هتَ كَ وَ يدِ حِ لُ إِلَيْكَ بِتَوْ سَّ إِينِّ أَتَوَ در  و .!*"»فَ

لْتُ اإلْ «: مناجات دیگر فرموده عَ لَيلِ جَ ائِلَ عِ سَ نْبِ إِلَيْكَ وَ افَ بِالذَّ َ رتِ  از کلمات خدا و این، بنابر ،!+"»عْ

ایمان و اسالم و تقوی است نه اینکه اشخاص باشند  ،شود که وسیله رسول و بزرگان اسالم معلوم می

خود دور باشد  ۀاز بند دعای او را نشنود و خبر باشد و زیرا خدا مانند سالطین نیست که از حال بنده بی

 اشخاص باشد که عرض بندگان را به او برسانند، بعضی از مردمان عوام و ۀواسط محتاج به وسیله و و

به خیال خود یکی از بندگانی که  باشد و یا وسیله می بنده کسی واسطه و خدا وکنند بین  نفهم خیال می

تعالی نفرموده وسیله را  اضافه خدایه خواند. ب میبه عنوان وسیله از دنیا اطالع ندارند  از دنیا رفته و

ْ َتُغوٓ �ۡ ٱوَ ﴿: بخوانید بلکه فرموده : ا نفرموده، پس وسیله جستنی است نه خواندنی زیر»یدبجوی« :یعنی ﴾ا

ۡ ٱوا دعُ اُ ﴿ توانند یکی از بندگان صالحین که از دنیا رفته است بجویند ممکن  مردم نمی و ﴾وَِسيَلةَ ل

پیدا کند و یا تهیه نماید، زیرا او در  نیست انسان فالن شخصی را که هزار سال است از دنیا رفته بجوید و

 خدا را شرک دانسته آیات قرآن خواندن غیرتعالی در  این عالم نیست و خواندن او شرک است زیرا خدای

بان خدا فضائل نفسانی و اعمال صالحه است چنانکه ذکر شد. (پس همانطور که انسان در مقّر  ۀسیلو

 امور مادی محتاج وسیله است در امور معنوی نیز چنین است).

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ نَّ  لَوۡ  َ�َفُروا
َ
ا لَُهم أ  ٱ ِ�  مَّ

َ
ْ ِ�َفۡ  ۥَمَعهُ  ۥلَهُ َوِمثۡ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�  َعَذابِ  ِمنۡ  ۦبِهِ  َتُدوا

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ُهۡمۖ ِمنۡ  ُ�ُقّبَِل  َما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ 
َ
ن يُرِ�ُدونَ  ٣٦ أ

َ
ْ َ�ۡ  أ  ُهم َوَما �َّارِ ٱ ِمنَ  رُُجوا

ۖ ِمنۡ  رِِج�َ بَِ�ٰ  قِيمٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  َها  ]۳۷-۳۶ :[المائدة  ﴾٣٧ مُّ
 آنچه در زمین است ومانند آن مال ایشان باشد برای ۀمحققا آنانکه کافر شدند اگر هم: ترجمه

 

اینکه فدیه دهند تا به آن فدا خود را از عذاب روز قیامت برهانند از ایشان پذیرفته نشود و برای 
خواهند که از آتش خارج شوند و حال اینکه ایشان از آن  ) می۳۶ایشان عذاب دردناک است(

 )۳۷دنی نیستند و برای ایشان عذابی پایدار است.(ش خارج
ز ایمان و عمل صالح پذیرفته نیست و لذا اگر کافر تمام آنچه در زمین است روز قیامت ُج : نکات

لهی رشوه و و دستگاه عدل اداشته باشد و بخواهد همه را بدهد در مقابل آزادی از کیفر پذیرفته نیست 

 پذیر نیست. فدیه

 »جویم.و با توحید و تهلیل و تمجید و تکبیر و تعظیم تو به تو توسل می« -١

 »ی حل مشکالتم قرار دادم.اعتراف به گناه را وسیله« -٢
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ارُِق ٱوَ ﴿ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ َطُعوٓ �ۡ ٱفَ  لسَّ يۡ  ا
َ
ٓ  ِدَ�ُهَما� ۢ َجَزا ٰ  َكَسَبا بَِما َء ِۗ ٱ ّمِنَ  ٗ� نََ� ُ ٱوَ  �َّ  َعزِ�زٌ  �َّ

ۡص  ۦِمهِ ُظلۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  تَاَب  َ�َمن ٣٨ َحِكيمٞ 
َ
َ ٱ فَإِنَّ  لَحَ َوأ َ ٱ إِنَّ  هِ� َعلَيۡ  َ�ُتوُب  �َّ  رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

لَمۡ  ٣٩
َ
نَّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُب  ِض �ۡ� ٓ  َمن ُ�َعّذِ ٓ  لَِمن فِرُ َوَ�غۡ  ءُ �ََشا ۗ �ََشا  ُء

ُ ٱوَ  َّ�  ٰ   ]۴۰-۳۸ :[المائدة  ﴾٤٠ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
اند عقوبتی است از  و مرد دزد و زن دزد، دستهای ایشان را ببرید به پاداش آنچه کرده: ترجمه

کس پس از ستم خود توبه کند و اصالح نماید پس  ) پس هر۳۸عزیز حکیم است(خدا  دا وخ
دانی که  ) آیا نمی۳۹رحیم است( ۀکه خدا آمرزند درستیه ب .پذیرد او را می ۀمحققا خدا توب

کس را  کند و هر کس را بخواهد عذاب می صوص خداست ملک آسمانها و زمین، هرمخ
 )۴۰واناست.(خدا به هر چیزی ت و آمرزد بخواهد می

 : ۀدلیل آیه مقصود از ید انگشتان است ب مقصود از قطع جداکردن و: نکات

يِْديِهمْ ﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُبوَن الِْكَتاَب بِ�  ]۷۹: ةالبقر[ !*"﴾فََو�ٌْل ّلِ�َّ

 
ّ

شرط  ۲۳سارق  برای قطع ید و نباید قطع شود گشت است و زیادتر مشکوک است ون انو قدر متیق

: پنهانی باشد نه علنی. سوم: چیز قابلی بدزدد که از ربع دینار کمتر نباشد. دوم: آنکه اول: اند ذکر کرده

اگر با شرکت غیر او بوده سهم او به حد : خود سارق سرقت کرده باشد نه دیگری به امر او. چهارم

اقرار ه ثبوت حد باید ب: از حرزی برده باشد نه از خیابان و بیابان بدون حرز. ششم: نصاب برسد. پنجم

 إسارق باشد و  ۀدو مرتب
ّ
 : نه حد ساقط است. هفتم گر ا شهادت عدلین وب ال

ّ
: ف باشد. هشتمسارق مکل

 ﴾...تَاَب  َ�َمن﴿ ۀ:جمل . ومتام الرشوط ىلذا إكو ه ..ه نباشد.مکَر : مضطر نشده باشد. نهم ناچار و
 نزد حاکم.ا قبل از ثبوت داللت دارد که اگر توبه کند عقوبتی بر او نیست امّ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ ُزنَك َ�ۡ  َ�  لرَُّسوُل ٱ � ِينَ ٱ ِمنَ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱ ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  �َّ ْ قَالُوٓ  �َّ فۡ  َءاَمنَّا ا

َ
ٰ بِأ  هِِهمۡ َ�

ِينَ ٱ َوِمنَ  قُلُوُ�ُهمۛۡ  ِمنتُؤۡ  َولَمۡ  َّ�  ْۛ ٰ  َهاُدوا ٰ  َكِذبِ لِلۡ  ُعونَ َس�َّ   لَمۡ  َءاَخرِ�نَ  �ٍ لَِقوۡ  ُعونَ َس�َّ
ۡ
 تُوَكۖ يَ�

وتِيُتمۡ  إِنۡ  َ�ُقولُونَ  ۦۖ َمَواِضعِهِ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ 
ُ
ْۚ حۡ ٱفَ  هُ تَوۡ تُؤۡ  لَّمۡ  �ن فَُخُذوهُ  َذاَ�ٰ  أ  َذُروا

ُ ٱ يُرِدِ  َوَمن ِ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  لَِك َ�مۡ  فَلَن ۥنََتهُ فِتۡ  �َّ ۚ  ًٔ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ يُرِدِ  لَمۡ  �َّ ن �َّ

َ
 ُ�َطّهِرَ  أ

�ۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ  قُلُوَ�ُهمۚۡ  ٰ  ٤١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  ٞيۖ ِخزۡ  َيا�ُّ ٰ  َكِذبِ لِلۡ  ُعونَ َس�َّ َّ�
َ
 لُونَ أ

حۡ  ٓ  فَإِن ِت� لِلسُّ وۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�محۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا
َ
عۡ  أ

َ
وكَ  فَلَن ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض ُ�عۡ  �ن ُهۡمۖ َ�نۡ  رِۡض أ  يَُ�ُّ

 »نویسند. های خود میپس وای بر کسانی که کتاب را با دست« -١
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ۖ  ٔٗ َشۡ�  ِ  َنُهمبَيۡ  ُ�محۡ ٱفَ  َت َحَكمۡ  �نۡ  ا َ ٱ إِنَّ  ِط� ِقسۡ لۡ ٱب ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  َف َوَ�يۡ  ٤٢ ِسِط�َ ُمقۡ ل
ٰ �َّوۡ ٱ وَِعنَدُهمُ  ُ�َّكُِمونََك  ِ ٱ مُ ُح�ۡ  �ِيَها ةُ َرٮ ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَ َ�َتَولَّوۡ  ُ�مَّ  �َّ ٓ  لَِكۚ َ� ْوَ�ٰٓ  َوَما

ُ
 �َِك أ

 ِ  ٱب
ۡ  ]۴۳-۴۱[المائدة:   ﴾٤٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

د ایمان نکه گفت شتابند از کسانی که در کفر می ای پیغمبر محزون نکنند تو را آنان: ترجمه
که یهودیند که گوش فرادهنده  از کسانی و دهانهاشان و دلهاشان ایمان نیاوردهه ایم ب آورده

اند،  نیامده توباشند برای نفع قوم دیگری که نزد  دهنده می گوش فرا باشند برای دروغ و می
ف به شما داده گویند اگر این کالم محرَّ  دهند، می آن تغییر می کلمات را پس از شناخت محِلّ 

را که خدا آزمایشش را بخواهد کسی  و یداین داده نشده نگیرید و حذر نمای شده بگیرید و اگر
ی دلشان را، برای که خدا نخواسته پاک تو به نفع او از طرف خدا اختیاری نداری، ایشانند آنان

کذبند  ۀدهند ) گوش فرا۴۱ایشان در دنیا خواری و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است(
اگر از  و یا از ایشان اعراض کن نزد تو آمدند بین ایشان حکم کن ورشوه، پس اگر  ۀخورند و

ه اگر حکم کردی پس بین ایشان ب و یچگونه ضرری به تو هرگز نزنندایشان اعراض کنی ه
چگونه تو را حاکم قرار  ) و۴۲دارد( ن عدالت را دوست میعدالت حکم کن، زیرا خدا مجریا

 باشد سپس بعد از آن رو حال آنکه نزد ایشان تورات است که در آن حکم خدا می دهند و می
 )۴۳آورنده نیستند.( ایشان ایمان و گردانند می

در در بیان سبب نزول آیات فوق  .د استایمانی یهو این آیات راجع به صفات رذیله و بی: نکات

 محصن و راف یهود خیبر زنا کردند ومردی از اش زن و :نقل شده کهای آثار دیگر و پاره »مجمع البیان«

لذا نوشتند به  و خواستند حکم خدا را اجرا کنند نمی حکم آنان در تورات رجم بود و محصنه بودند و

 رجم نباشد و صطمع اینکه شاید حکم رسول خداه سؤال کنند بیهود مدینه که از پیغمبر از حکم آن 

 
ّ

 صو از او حکم خواستند، رسول خدا صای از بزرگان یهود مدینه آمدند نزد رسول خدا هلذا عد
بلی، پس جبرئیل آمد و حکم رجم را آورد، ایشان : آیا شما به حکم من خشنودید؟ گفتند: فرمود

را که یکی از دانشمندان یهود فدک بود حکم قرار دهد، حضرت از  نپذیرفتند جبرئیل آمد که ابن صوریا

داناترین فرد : گفتند ؟بلی، فرمود چگونه مردی است: گفتند ؟شناسید ایشان پرسید ابن صوریا را می

بفرستید بدنبال او بیاید، : حضرت فرمود .نازل کرده یهود است بر روی زمین به آنچه خدا بر موسی

كَ «ی که دهم به خدای تو را قسم می: آمد، حضرت فرمودعبدالله بن صوریا  دُ ي الَ إِلَهَ إِالَّ  اهللاَ إِينِّ أَنْشُ الَّذِ

لَّلَ عَ  ظَ نَ وَ وْ عَ قَ آلَ فِرْ رَ أَغْ مْ وَ اكُ أَنْجَ رَ فَ مُ الْبَحْ لَقَ لَكُ فَ ى وَ وسَ ىلَ مُ اةَ عَ رَ لَ التَّوْ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ مَ هُ امَ مُ الْغَ يْكُ لَ
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مُ  يْكُ لَ لَ عَ زَ أَنْ نَّ وَ الْـمَ وَ لْوَ  ابنی محصنه چیزی هست؟ ناحکم خدا در کتاب شما راجع به ز، آیا !*"»السَّ

ی که ذکر نمودی اگر خوف این نبود که پروردگار مرا بسوزاند اعتراف ایبلی قسم به آن خد: صوریا گفت

چون چهار شاهد عادل : لیکن ای محمد بگو ببینم در کتاب تو حکم آن چیست؟ فرمود و کردم نمی

کم همین است. رسول در تورات موسی ح: شهادت بدهند واجب است رجم، ابن صوریا گفت

عادت ما چنین شد که چون : پس چه شد که شما حکم خدا را ترک کردید؟ گفت: فرمود صخدا

حد نمودیم تا اینکه به  ۀچون مرد ضعیفی زنا کرد بر او اقام وم شخص شریفی زنا کرد او را رها کردی

روی او را سیاه  بر او بزنیم وزیانه  ا کرد چهل تاقرار بر این شد که چون کسی زن و جای رجم جلد آوردیم

او را در میان مردم  کرده و طرفین را بر خری سوار کنیم و روی ایشان را به طرف دم االغ قرار دهیم و

او مرا : بگردانیم، یهودیان بر ابن صوریا اعتراض کردند که چرا حقیقت را بیان کردی؟ ابن صوریا گفت

 صاینکه ابن صوریا مسائلی از رسول خدا گفتم، تا ینه نم گر خدای تورات داد و قسم به تورات و
مقصود از  و .!+" شد، پس این آیات نازل شد نبراستی مسلماو فهمید او رسول خداست  سؤال کرد و

﴿ ٰ شنیدند  می را صکردند و سخنان رسول خدا این است که یهود جاسوسی می ﴾َكِذبِ لِلۡ  ُعونَ َس�َّ

ٰ ﴿ۀ جمل کردند چنانکه در مدینه به نفع خیبر جاسوسی میبرای آنکه دروغ وارد کنند. و یهود   ُعونَ َس�َّ
همین است که فرمان خدا را تغییر  ﴾...َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ ﴿اشاره کرده. و مقصود از  ﴾َءاَخرِ�نَ  �ٍ لَِقوۡ 

وتِيُتمۡ  �ِنۡ إ...﴿و مقصود از جملۀ: . جای رجم جلد گذاشته بودند و به دادند می
ُ
این  ﴾...فَُخُذوهُ  َذاَ�ٰ  أ

اگر رجم را گفت است که یهود خیبر گفته بودند اگر محّمد برای زنای محصنه جلد را گفت قبول کنید و 

 مجمع البیان. يقبول نکنید کما ف

﴿ ٓ ا نَزۡ�َ  إِ�َّ
َ
ٰ �َّوۡ ٱ اأ ۚ  ىُهدٗ  �ِيَها ةَ َرٮ ِينَ ٱ �َّبِيُّونَ ٱ بَِها ُ�مُ َ�ۡ  َونُورٞ سۡ  �َّ

َ
ْ أ ِينَ  لَُموا ْ  لِ�َّ  َهاُدوا

ٰ ٱوَ  َّ�  ٱوَ  نِيُّونَ لرَّ
َ
ْ ُتحۡ سۡ ٱ بَِما َبارُ حۡ ۡ� ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِمن فُِظوا َّ�  ْ ٓ  هِ َعلَيۡ  َوَ�نُوا ۚ ُشَهَدا ْ َ�ۡ  فََ�  َء  َشُوا

دهم که معبود بر حقی جز او نیست و تورات را بر موسی نازل کرد و دریا را برای شما تو را به خداوندی قسم می« -١

نمود و ابرها را بر شما سایه افکند و من و سلوی را برای شما نازل  شکافت و شما را نجات داد و آل فرعون را غرق

 »کرد.

) و ابن کثیر، ۳/۷۸( الدر الـمنثور)، سیوطی، ۶/۲۳۲( جامع البیان)، نگا: طبری، ۳/۵۷( معالـم التنزیلبغوی،  -٢

 .)۶۱-۲/۶۰( تفسیر القرآن العظیم
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ْ �َشۡ  َوَ�  نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  �َّاَس ٱ وا ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن قَلِيٗ�ۚ  اَ�َمنٗ  ِ� َ�ٰ � َ�ُ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 �َِك فَأ

ٰ لۡ ٱ ُهمُ   ]۴۴[المائدة:  ﴾٤٤ فُِرونَ َ�

نور است، پیامبرانی که  به تحقیق که ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و: ترجمه
خداپرستان و (همچنین) کردند و  حکم میبرای یهود آن  طبقتسلیم حکم خدا بودند 

 صدق آن گواهان بودند (براساس و بر شدهبه ایشان سپرده کتاب خدا  که حفظدانشمندان 
 و ت مرا به بهای کمی نفروشیدپس از مردم نترسید و از من بترسید و آیا ،)کردند آن حکم می

 )۴۴کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند پس ایشان خود کافرند.( هر
طبق آن حکم  تعالی تورات را هدایت و نور خوانده و تمام انبیاء پس از موسی حق: نکات

ِينَ ٱ...﴿ ۀ:جمل اند. و کرده می سۡ  �َّ
َ
ْ أ نبیاء اسالم بوده و ممکن است داللت دارد که دین تمام ا ﴾لَُموا

م تورات باید حکم کند در این آیه می باشد و به حک ﴾�َّبِيُّونَ ٱ﴿ ۀیم پیغمبر اسالم نیز داخل کلمبگوی

 ٱوَ ...﴿: ۀجمل ه از طرف خدا حکم دیگری نباشد. وکیدر جای
َ
ْ ُتحۡ سۡ ٱ بَِما َبارُ حۡ ۡ�  بِ كَِ�ٰ  ِمن فُِظوا

ِ ٱ کردند و کتاب خدا را حفظ  داللت دارد بر مدح دانشمندانی که طبق کتاب خدا حکم می ﴾...�َّ

داشتند نه مانند زمان ما که مراجع مسلمین قرآن را رها کرده و به اخباری که گفتار بشری است 

کس حکمی  کنند، پس به صریح قرآن هر ان نمیبی ثمن قلیلیرا برای  اند و حکم خدا و آیات او چسبیده

 یر از آنچه خدا نازل کرده بگوید کافر است.غ

ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَوَ�َتبۡ ﴿ نَّ  �ِيَها
َ
ِ  َس �َّفۡ ٱ أ ِ  َعۡ�َ لۡ ٱوَ  ِس �َّفۡ ٱب  ٱوَ  َعۡ�ِ لۡ ٱب

َ
ِ  نَف ۡ�  ٱب

َ
 ٱوَ  نِف ۡ�

ُ
 ُذنَ ۡ�

 ِ  ٱب
ُ
نَّ ٱوَ  ُذنِ ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب َق  َ�َمن قَِصاٞصۚ  ُروحَ �ُۡ ٱوَ  لّسِ ٞ  َ�ُهوَ  ۦبِهِ  تََصدَّ اَرة ُ  َكفَّ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن ۥۚ �َّ
 ٓ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك َفأ    ]٤٥[المائدة:   ﴾٤٥ لُِمونَ ل�َّ

و در تورات بر ایشان نوشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در : ترجمه
قصاصی است، پس مقابل بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و جراحتها را 

آنانکه حکم نکنند به آنچه  و ای است برای او ارهآنکه قصاص را عفو کند و بگذرد پس آن کّف 
 )۴۵خدا نازل نموده پس ایشان خود از ستمگرانند.(

تورات بوده چون نسخ نشده و در اسالم تصویب شده باید اجرا  این حکم قصاص که در :نکات

ت شرائطی برای در سنّ  طور عموم اماه ی است بقصاص اعضایو آیه شامل قصاص جانی  نشود، ای

همچنین باید محل جنایت و صفاتشان در قصاص مالحظه شود مثال چشم راست  و اجرای آن ذکر شده

خورده و سیاه   توان قصاص کرد، دندان کرم چپ و گوش راست را به عوض چپ نمیچشم را به عوض 
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همچنین در قصاص  و توان قصاص کرد گوش کر نمیرا به عوض صحیح و گوش شنوا را به عوض 

توان  احتمال خطر و غرر باشد نمی وجراحات نیز شرائطی است مثال اگر بخواهیم قصاص کنیم 

 قصاص کرد بلکه باید دیه گرفت.

يۡ ﴿ ٰٓ  َناَوَ�فَّ قٗ  َ�مَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَ�  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ ٰ �َّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ  هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ةِ� َرٮ
قٗ  َونُورٞ  ىُهدٗ  �ِيهِ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱ ٰ �َّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اَوُمَصّدِ  ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ِعَظةٗ َوَموۡ  ىوَُهدٗ  ةِ َرٮ

هۡ  ُ�مۡ حۡ َوۡ�َ  ٤٦
َ
ٓ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ُل أ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن �ِيهِ�  �َّ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 �َِك فَأ

نَزۡ�َ  ٤٧ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ 
َ
ٓ َوأ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا قٗ  قِّ �َۡ ٱب  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ

ٓ  َنُهمبَيۡ  ُ�محۡ ٱفَ  هِ� َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ  نَزَل  بَِما
َ
ۖ ٱ أ ُ هۡ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  �َّ

َ
ٓ أ ا َءُهمۡ َوا ٓ  َ�مَّ � �َۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا  ّقِ

ۚ َهاجٗ َوِمنۡ  َعةٗ ِ�ۡ  ِمنُ�مۡ  َناَجَعلۡ  لُِ�ّٖ  ٓ  َولَوۡ  ا ُ ٱ ءَ َشا ةٗ  َ�ََعلَُ�مۡ  �َّ مَّ
ُ
َبۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ  لَُوُ�مۡ ّ�ِ

 �ِ  ٓ ٰ  َما ْ سۡ ٱفَ  ُ�ۡمۖ َءاتَٮ ِ ٱ إَِ�  ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ تَبُِقوا  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م اَ�ِيعٗ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ  �َّ
  ]۴۸-۴۶[المائدة:   ﴾٤٨ َتلُِفونَ َ�ۡ 

در حالیکه فرستادیم عیسی پسر مریم را این پیامبران (و به دنبال ایشان) و از پی : ترجمه
نور بود و  به او انجیل را دادیم که در آن هدایت و و کرد آنچه در جلو او بود از تورات تصدیق می

) و ۴۶هدایت و پندی بود برای متقین( و کرد تورات بود، تصدیق می آنچه در پیش دست او از
که حکم نکنند به آنچه خدا  آنان و باید اهل انجیل حکم کنند به آنچه خدا در آن نازل نموده

ستی و ار ه کتاب را ب این سوی توه ) و نازل کردیم ب۴۷ند(ا پس ایشان خود فاسق ،نازل نموده
است آنه بر حاکمو کتاب و نگهبان کند آنچه جلو اوست از  که تصدیق می حالی، درطبق واقع

از آنچه برای تو پس حکم کن بین ایشان به آنچه خدا نازل نموده و آراء ایشان را پیروی مکن و 
اگر خدا  و راهی برای هر یک از شما قرار دادیم شریعتی و مشو. منحرف ،از حق آمده

شما را در آنچه به شما داده، ت قرار داده بود ولیکن برای آنکه ّم خواست شما را یک ا می
سوی خداست. پس ه شما ب ۀبازگشت هم س در خیرات بر یکدیگر سبقت گیرید.پ ؛بیازماید

 )۴۸کند.( آگاه میکردید  شما را به آنچه در آن اختالف می

قٗ ﴿ ۀ:جمل :نکات هم در وصف قرآن،  هم در وصف انجیل آمده و ﴾هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ

 یک از آنها نور و ه مورد تأیید کتب بعدی بوده و هریاتی که در کتب آسمانی بودآشود  معلوم می

 طبق کتاب آسمانی خود حکم کنند و باید علمای هر دینی هدایت بوده و
ّ
یات آکه  همانطوری إال

َبۡ ﴿: هم ظالم. جمله هم کافرند و هم فاسق و ،فوق بیان کرده داللت دارد که خدا به هر  ﴾...لَُوُ�مۡ ّ�ِ
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دیگر و همه را یک شریعت ننموده برای  کدام از پیغمبران مرسل که شریعتی داده غیر از شریعت

 طبقاز دیگران سبقت گیرند مسلمین این است که در کارهای خیر  ۀوظیف و است آزمایش امتحان و

ْ سۡ ٱفَ ﴿ ۀ:جمل ٰ يۡ �َۡ ٱ تَبُِقوا  .﴾تِ َ�

نِ ﴿
َ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُ�محۡ ٱ َوأ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ هۡ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  �َّ

َ
ٓ أ ن ُهمۡ َذرۡ حۡ ٱوَ  َءُهمۡ َوا

َ
 ِض َ�عۡ  َ�نۢ  تُِنوكَ َ�فۡ  أ

 ٓ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َكۖ إَِ�ۡ  �َّ �ََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  ا

َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  � ن �َّ

َ
 �نَّ  ُذنُو�ِِهۡمۗ  ِض بَِبعۡ  يُِصيَبُهم أ

فَُح�ۡ  ٤٩ ِسُقونَ لََ�ٰ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ 
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َ�بۡ  ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  امٗ ُحكۡ  �َّ

 ]۵۰-۴۹[المائدة:   ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  �ٖ ّلَِقوۡ 

آراء ایشان را پیروی مکن و از ایشان  و حکم کن بین ایشان به آنچه خدا نازل نموده و: ترجمه
 خدا به سوی تو نازل کرده فریبت دهند، پس اگر روحذر کن که مبادا تو را از بعض آنچه 

به تحقیق که  و برساندبعضی از گناهانشان کیفر خواهد ایشان را به  بگردانند بدانکه خدا می
کیست نیکوتر از خدا  و جویند ت را می) آیا پس حکم جاهلیّ ۴۹بسیاری از مردم نابکارند(

 )۵۰درحکم صادرکردن برای اهل یقین.(

نِ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُ�محۡ ٱ َوأ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ هۡ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  �َّ

َ
ٓ أ داللت دارد که  ﴾َءُهمۡ َوا

تقلیدکردن از آراء جایز نیست و داللت دارد که باید از اهل بدعت و آراء حذر کرد. و مقصود از حکم 

 حکمی غیر حکم خدا است. ت هرجاهلیّ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

َ
ٓ أ  َوَمن ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

َُّهم َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ ِينَ ٱ َ�َ�َى ٥١ لِِم�َ ل�َّ  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ
َرٞض  ن َ�ٰٓ َ�ۡ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  رُِعونَ �َُ�ٰ  مَّ

َ
ٓ  تُِصيبََنا أ ٞۚ َدا ُ ٱ َ�َعَ�  �َِرة ن �َّ

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يَأ وۡ  حِ َفتۡ لۡ ٱب

َ
مۡ  أ

َ
 رٖ أ

ِ  ّمِنۡ  ْ َ�ُيۡص  ۦِعنِده ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ
َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
ِينَ ٱ َو�َُقوُل  ٥٢ ِدِم�َ َ�ٰ  أ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َ�ٰٓ  ا

َ
 ءِ ُؤَ�ٓ أ

ِينَ ٱ قۡ  �َّ
َ
ْ أ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
عۡ  َحبَِطۡت  لََمَعُ�مۚۡ  إِ�َُّهمۡ  نِِهمۡ َ�ٰ �

َ
ۡص  لُُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ فَأ  ﴾٥٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا

 ]۵۳-۵۱[المائدة:  

ای مؤمنین یهود و نصاری را دوست نگیرید بعضی از ایشان دوست و یار بعض : ترجمه 
راستی که خدا هدایت ه ست، با که ایشان را دوست گیرد او از ایشان از شما کسی ودگرند

در دوستی را که در دلهاشان بیماری است  یبینی آنان ) پس می۵۱گران را( کند قوم ستم نمی
یا  فتحترسیم حوادثی به ما برسد، پس امید است خدا  گویند می می ،کنند شتاب می ایشانبا 

اند  د پنهان کردهآنان بر آنچه در پیش خود، درنتیجه بیاور نفع مسلمین)(بهخود از نزد را امری 

 



 تابشی از قرآن    ٢٨

ترین قسمهای  که به سخت دناهمان کسانی اینانگویند آیا  ) و مؤمنین می۵۲( پشیمان شوند
 )۵۳( کردارشان هدر شد و از زیانکاران شدند. ،شمایندهمراه خود قسم خوردند که 

کافر  مقابل مؤمن و تفاوتند و در  لذا بی و شان متزلزل و غیرقطعی استاکثر مردم ایمان :نکات

ای بودند که هم با مسلمین  که اسالم هنوز رونقی نگرفته بود عده صند، در زمان رسول خداا یکسان

  هم با یهود و نصاری دوستی می و بودند
ّ

کردند، در این آیات  ار کار میکردند و گاهی هم به نفع کف

 خود را یکسره کنید. هایشان را تأدیب نماید که را هتعالی خواست حق

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف َفَسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما ٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ َّ� 
ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  َوَمن ٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

َ ٱ َ�َتَولَّ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا َهاَ�ٰٓ  ٥٦ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َءاَمُنوا

 �َ  ْ ِينَ ٱ َ�تَِّخُذوا ْ ٱ �َّ َُذوا ِينَ ٱ ّمِنَ  اَوَلعِبٗ  �ُهُزوٗ  دِيَنُ�مۡ  �َّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
 لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ارَ لۡ ٱوَ  وۡ  ُكفَّ
َ
ٓ أ ۚ ِ�َا ْ ٱوَ  َء َ ٱ �َُّقوا ؤۡ  ُكنُتم إِن �َّ   ]۵۷-۵۴[المائدة:   ﴾٥٧ ِمنِ�َ مُّ

کس از شما از دین خود برگردد، پس به زودی خدا قومی را بیاورد که  نین هرمای مؤ: ترجمه
ند بر ا سختو  دالنند بر مؤمنین  دارند، نرم و ایشان او را دوست می  دارد را دوست می ایشان 

ترسند، این است فضل  میای ن کننده سرزنش  کنند و از سرزنش خدا جهاد می کافرین، در راه
شما  ) همانا دوست۵۴داناست( ۀدهند  خدا وسعت و دهد کس بخواهد می خدا که به هر

دهند  دارند و زکات می برپا میاند آنانکه نماز را  آنانکه ایمان آورده رسولش و و  خداست 
حزب  خدا و رسولش و مؤمنین را دست بدارد پس محققاً  کس هر ) و۵۵( که خاضعند حالیدر

که  اند از آنان ) ای مؤمنین کسانی را که دین شما را مسخره و بازیچه گرفته۵۶خدا خود پیروزند(
و از خدا بترسید اگر ایمان  (نیز) کفار را دوستان خود مگیرید اند و پیش از شما کتاب داده شده

 )۵۷دارید.(

کس از اسالم برگردد و مرتد شود به خدا  داللت دارد که هر ﴾...ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن﴿ ۀ:جمل :نکات

 ضرر نزده بلکه به خود ضرر زده. و امّ 
ّ
م ا ارتداد به این است که خدا و رسول و یا یکی از احکام مسل

ای  سورهآخرین مائده  ۀفعل آن مستقبل است و چون سور ﴾...تَدَّ يَرۡ  َمن﴿ ۀ:جمل اسالم را منکر شود.

ای  این خبر صحت داشت زیرا عده شوند و ای مرتد می در این آیه خبر داده که عده است که نازل شده و
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ن زما ا آنانکه درو امّ : ای نیز پس از وفات او مرتد شدند و عده صدر همان سال آخر حیات رسول خدا

 ت کرد و سی کاهن بود که در یمن ادعای نبّو سود عنحیات او مرتد شدند أ
ّ
ط شد و بر بالد یمن مسل

را بیرون کرد تا اینکه بدست فیروز دیلمی کشته شد و خبر قتل او یک شب قبل از  صال رسول خداعّم 

 ۀمرتد شدند مسیلم صکه زمان رسول خدا دیگر از کسانی و به مدینه رسید صوفات رسول خدا

 
ّ

نْ مُ «: نوشت صاب بود که به رسول خداکذ ولِ  ةَ مَ يْلَ سَ مِ سُ دٍ  یلاهللاِ إِ  رَ َمَّ ولِ  حمُ سُ إِنَّ  رَ ، فَ دُ عْ ا بَ اهللاِ أَمَّ

ا يل هَ فُ ضَ نِصْ نِ  األَرْ ا لَكَ وَ هَ فُ ولِ «: در جواب او نوشت صپس رسول خدا .!*"»صِ سُ دٍ رَ َمَّ نْ حمُ  ىلاهللاِ إ مِ

ضَ هللاِِ  يلمةسمُ  إِنَّ األَرْ ، فَ دُ عْ ا بَ اب، أَمَّ ذَّ االكَ هَ ثُ ورِ اءُ نْ مَ  يُ نْ عِ  يَشَ  .!+"»نيقِ تَّ لمُ لِ  ةُ بَ اقِ العَ ادِهِ وَ بَ مِ

 دست لشکره نیرومند شد تا اینکه ابوبکر با او جنگ کرده و ب صو این مسیلمه پس از رسول خدا

تَلْتُ خَ «: گفت دالشهداء بود و لذا میسیّ  حمزةاسالم کشته شد و قاتل او وحشی قاتل   يفِ  النَّاسِ  ريَ قَ

َّ  ةِ يَّ لِ اهِ اجلَ  رشَ م النَّاسِ يفِ  وَ الَ سْ بن خویلد  سد قوم طلیحةأ بنو؛ که مرتد شدند دیگر از کسانی. و !,"»اإلِ

 
ّ

سوی ه او فرار کرد ب خالد بن ولید را فرستاد به جنگ او و صعی نبوت شد و رسول خدابودند که او مد

تد شدند که خدا امر رهفت طایفه در زمان ابوبکر م شام، سپس مسلمان شد و اسالم او نیکو شد. و

 دست ابوبکر کفایت کرد.ایشان را به 

  َف فََسوۡ ﴿ ۀ:جمل و مقصود از
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ابوبکر و لشکر اسالم است. ن، هما﴾َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ه بودند زیرا جبله ب »یهمبن األ  ةجبل«غسان قوم  ۀآنان طایف و یک فرقه در زمان عمر مرتد شدند و

 کشید، مردی از مسلمین پا روزی مشغول طواف بود و رداء خود را به زمین می و دست عمر مسلمان شد

روی رداء او، پس او غضب کرد و یک سیلی به صورت او زد، او نزد عمر شکایت کرد، عمر  ذاشت بهگ

ار درهم من قصاص او را به هز :رد که باید قصاص شود مگر اینکه او عفو نماید، جبله گفتکقضاوت 

من  :خرم، آن مرد مسلمان نپذیرفت، تا این که جبله حاضر شد ده هزار درهم فدیه دهد، آن مرد گفت می

ز قصاص، پس جبله مهلت خواست و سپس از ترس عدالت عمر فرار کرد و به روم خواهم ُج  نمی

 .!-"پناهنده و مرتد شد

 »یمی از زمین برای من و نیمی از آِن توست.از مسیلمه رسول خدا به محمد رسول خدا، اما بعد؛ ن« -١

از محمد رسول خدا به مسیلمه کذاب، اما بعد؛ زمین از آن خداوند است و هریک از بندگانش را که بخواهد وارث « -٢

 »دهد و عاقبت از آِن پرهیزگاران است.آن قرار می
 »در جاهلیت، بهترین مردم و در اسالم، بدترین مردم را کشتم.« -٣
 )۳۷۶، ص: ۱۲(ج:  مفاتیح الغیبفخر الدین رازی،  -٤
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همت و سیاست ابوبکر همه ه اکثر عرب مرتد شدند و ب صوفات رسول خدا حال پس از ره به

نازل شد  عرب مرتد شد و وفات کرد و صکه رسول خدا :سرکوب شدند، چنانکه از عایشه روایت شده

. ولی بعضی از نویسندگان !*"برد از بین می ها را بر پدرم آن قدر گرفتاری که اگر بر کوهها نازل شده بود کوه

  َف فََسوۡ ﴿ۀ جمل مقصود از :شیعه گویند
ۡ
لی طبق تاریخ این و باشد می طالبعلی بن ابی ﴾...ِ� يَأ

 صحیح نیست زیرا مرتدین عرب در زمان حکومت ابوبکر دفع شدند نه در زمان امیرالمؤمنین علی

 اگرچه امیرالمؤمنین با منافقین زمان خود بسیار جنگید ولی آنها را مرتد ننامید، به اضافه آنان را از بین نبرد

تطبیق با او ودانند  مدح ابوبکر می آیات بعد را در یات وآرین شیعه این ی مفّس رین حتّ ّس لذا بسیاری از مف و

ی اهل زمان ما به او برخالف کتاب بدگوی ،باشد ﴾ۥَوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ ﴿اگر ابوبکر مصداق  اند. و کرده

اشتباه کرده و همه را با مرتدین مهاجرین و انصار را  ،خدا خواهد بود. متأسفانه روحانی نمایان زمان ما

ذِلَّةٍ ﴿ :ۀدهند در حالیکه خود از مرتدین بدترند. و کلم فحش می
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ ل به کسر ذال ِذ ۀ از ماد ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

  ذلولباشد که  انقیادو  لینکه به معنی 
ُ
 نیز از همین ماده است و مشتق از ذ
ّ

به ضم ذال نیست که به معنی  ل

 
ّ
ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ۀ:جمل ت باشد. وذل  اند و ولی را بعضی به معنای والیت و سلطنت گرفته ۀکلم ﴾...�َّ

 اند هر کدام از قائلین روایاتی برای تأیید قول خود آورده اند و ت گرفتهمحبّ  یت والبعضی دیگر به معنای و
را از  قرآن یکدیگر فرض کنیم ومربوط به  لهی را غیرید تناسب آیات را نادیده بگیریم و آیات الی ما نباو

نصاری  راجع به نهی از دوستی با کفار یهود و  آیات قبل از این آیه : یمگوی فصاحت دور کنیم، پس می

یات پس از این آیه راجع به نهی دوستی با منافقین و کفار است و این آیه در وسط آ نهمچنی است و

باشند. بنابراین ربطی به سلطنت و  مؤمنین می رسول و یار شما خدا و خیرخواه و دوست شما و :فرماید می

توان زمامداری ابوبکر را اثبات  زمامداری ندارد. حال اگر به معنی سطنت بگیریم به مناسبت آیات قبل می

 
ّ

اند. ولی چنانکه  اند همین کار را کرده برای روایاتی که نقل کرده ای برای تناسب آیات و هکرد چنانکه عد

 نصرت است. ت وت در این آیه و آیات قبل و بعد به معنی محبّ عرض شد والی

لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ نَاَد�ۡ  �َذا﴿ َُذوَهاٱ ةِ لصَّ ۚ َوَلعِبٗ  �ُهُزوٗ  �َّ ٰ  ا �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
هۡ َ�ٰٓ  قُۡل  ٥٨ قِلُونَ َ�عۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

َ
 َل أ

ٓ  تَنقُِمونَ  َهۡل  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ٓ  ِمنَّا نۡ  إِ�َّ
َ
ِ  َءاَمنَّا أ ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما

ُ
ٓ  َناإَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
نَّ  ُل َ�بۡ  ِمن أ

َ
 َوأ

 ۡ�
َ
ُ�مۡ أ َ�َ  ٰ نَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل  ٥٩ ِسُقونَ َ�

ُ
ٰ  ّمِن �َِ�ّٖ  � ِۚ ٱ ِعندَ  َمُثوَ�ةً  لَِك َ� ُ ٱ لََّعَنهُ  َمن �َّ َّ� 

و  )۳۵: ص( یکالع، حروب الردةو  )۲/۶۶۵( السیرة النبویة ،ابن هشام)، نگا: ۳/۷۱( معالـم التنزیلبغوی،  -١

یخ ی،طبر  )۳/۲۲۵( األمم والـملوك تار
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ٰ ٱ وََ�َبدَ  َنازِ�رَ �َۡ ٱوَ  قَِرَدةَ لۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  وََجَعَل  هِ َعلَيۡ  وََغِضَب  ْوَ�ٰٓ  ُغوَتۚ ل�َّ
ُ
َ��ٗ  َ�ّٞ  �َِك أ َضلُّ  امَّ

َ
 َوأ

ٓ  َعن بِيلِ ٱ ءِ َسَوا ٓ  �َذا ٦٠ لسَّ ْ قَالُوٓ  ُءوُ�مۡ َجا ْ  َوقَد َءاَمنَّا ا َخلُوا ِ  دَّ ْ  قَدۡ  وَُهمۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب  ۦۚ بِهِ  َخرَُجوا
ُ ٱوَ  عۡ  �َّ

َ
ْ  بَِما لَمُ أ   ]۶۱-۵۸[المائدة:   ﴾٦١ ُتُمونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
این است  آن را به استهزاء و بازی گیرند، این به سبببه سوی نماز ندا کنید،و چون : ترجمه

ز اینکه ما اید ُج  ) بگو ای اهل کتاب چه عیبی از ما گرفته۵۸خردند( که ایشان مردمی بی
ق است که بیشتر آنچه از پیش نازل شده و محّق  ایم به خدا و آنچه به ما نازل شده و ایمان آورده

(یعنی اگر شما  ) بگو آیا شما را خبر بدهیم به پاداشی بدتر از این نزد خدا۵۹رید(شما نابکا
اند بدتر از مسلمین کسانیند که مورد  آورده صدانید چون ایمان به محمد مسلمین را بد می

بعضی از ایشان را  نکه خدا او را لعن نموده و بر او غضب کرده وآاند)  لعن و غضب خدا شده
) و ۶۰بندگان طاغوت قرار داده، جای آنان بدتر و از راه راست دورترند( ان وخوک بوزینگان،

با کفر بیرون شدند  اند و شده م و حال آنکه وارد کفرای نزد شما آیند گویند ایمان آوردهه چون ب
 )۶۱( .کنند داناتراست به آنچه پنهان میخدا  و

لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ نَاَد�ۡ  �َذا﴿ ۀ:جمل :نکات چون یهود  و ت اذانداللت دارد بر ثبوت و مشروعیّ  ﴾...ةِ لصَّ

کردند  ستهزاء و بازیچه حمل میرا به ا آن ،کردند نصاری و منافقین برای اذان و نماز نفعی تصور نمی و

 بندگی و ۀعبادت پروردگار است و نماز انجام وظیف و دعوت به توحید و که اذان ندای توحید حالی در

کردند و  انداختند استهزاء نمی اگر ایشان عقل خود را بکار می و استمداد از اوست نیاز با خدا و وراز 

�َُّهمۡ ﴿ست و لذا خدا فرموده ا خردان استهزاء کار بی
َ
نَّ ﴿ ۀ:جمل و ﴾قِلُونَ َ�عۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
ُ�مۡ أ َ�َ 

 ٰ   ﴾ِسُقونَ َ�
ّ

ممکن  و شود پیدا مینیز مردم صحیح العمل و غیر فاسق  ،ارداللت دارد که در میان کف

نَّ ﴿ او واست 
َ
ۀ جمل عاطفه و عطف شده باشد به واوحالیه و یا  واو باشد و یا مع به معنای او و ﴾...َوأ

نۡ ﴿
َ
ای از  باشد که عده اصحاب السبت می ﴾قَِرَدةَ لۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  وََجَعَل ﴿ ۀ:جمل و مقصود از ﴾...َءاَمنَّا أ

فتوی بدهد. و  »ما أنزل اهللا« رئیس و هر پیشوائی است که به غیریهود بودند و مقصود از طاغوت هر 

ْ قَالُوٓ ...﴿ ۀ:جمل مقصود از ْ  َوقَد َءاَمنَّا ا َخلُوا ِ  دَّ ْ  َقدۡ  َوُهمۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب   ،﴾ۦبِهِ  َخرَُجوا
ّ

ه نفراتی است که عد

کردند ولی از دالئل رسول  رسیدند و به نفاق اظهار ایمان می می صاز یهود خدمت رسول خدا

 شدند. اعتنا بودند و همانطور که آمده بودند خارج می و از آیات إلهی و نصایح رسول بی صخدا
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�ۡ  نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َوتََرىٰ ﴿
َ
حۡ ٱ لِِهمُ َوأ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َتۚ لسُّ  َ�نُوا

ٰ َ�نۡ  َ� لَوۡ  ٦٢ َملُونَ َ�عۡ  ٰ ٱ ُهمُ َهٮ َّ�  ٱوَ  نِيُّونَ لرَّ
َ
�ۡ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱ لِِهمُ قَوۡ  َعن َبارُ حۡ ۡ�

َ
حۡ ٱ لِِهمُ َوأ  َس َ�ِئۡ  َتۚ لسُّ

ْ  َما   ]۶۳-۶۲[المائدة:   ﴾٦٣ َنُعونَ يَۡص  َ�نُوا
البته  خوردن حرام.کنند در گناه و ستم و  شتاب میکه بینی  میبسیاری از ایشان را و : ترجمه

(مقدسین) وعلماء، ایشان را از گفتار گناهشان و از  ون) چرا ربانیّ ۶۲کنند( بد است آنچه می
 )۶۳کنند.( ه بدکاری میکنند البتّ  حرام خوردنشان نهی نمی

گناه  تعبیر به عجله، حال چرا در کار بد و رش شود و در کار در کار خیر تعبیر به سرعت می: نکات

دانستند  را بد نمی موده؟ برای اینکه یهودیان آن کارهافر ﴾رُِعونَ َ�ٰ ﴿تعالی تعبیر به سرعت نموده  خدای

ٰ َ�نۡ  َ� لَوۡ ﴿ ۀ:جمل و گویا آن کارها به نظرشان کار خوبی است. و ٰ ٱ ُهمُ َهٮ َّ�  ٱوَ  نِيُّونَ لرَّ
َ
 ﴾...َعن َبارُ حۡ ۡ�

 
ّ

اند این آیه  لذا گفته کنند و کارهای بد نهی نمیسین و علماء که از داللت دارد بر توبیخ و سرزنش مقد

ت علماء و مقدسین بیشتر شده از خود مرتکبین یه مذمّ آدر این  و ترین آیه است از آیات قرآن سخت

ْ  َما َس َ�ِئۡ ﴿در حق مرتکبین تعبیر شده به  منکرات، زیرا ولی از تارکین نهی از منکر  ﴾َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

ْ  َما َس َ�ِئۡ ﴿تعبیر شده به  و فرق میان عمل و صنعت این است که عمل گناهی است  ﴾َنُعونَ يَۡص  َ�نُوا

رسوخ پیدا کرده  ولی صنعت عملی است که عادت شده وشدنی است و هنوز رسوخ پیدا نکرده  که زائل

آن علم به  جتوان گفت مرض روحی ارتکاب گناه است و عال در حقیقت می و ل استکزوال آن مش و

شود و اما اگر علم به خدا و کتاب او  ات او و احکام اوست و به این علم آن مرض برطرف میخدا و صف

شود مزمن شده و زوال آن مشکل  پیدا کرد مانند علماء و مقدسین و باز مرض او برطرف نشد معلوم می

  شان در شود مرض روحی است، پس اگر دانشمندان دینی مرتکب گناهی شدند معلوم می
ّ

 تنهایت شد

 .استو مشکل سخت شدن آن  قوت است و زائل و

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَتِ  ۚ َمغۡ  �َّ يۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
ْ  ِديِهمۡ � ْۘ  بَِما َولُعُِنوا  يُنِفقُ  ُسوَطَتانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل  َقالُوا

ٓ  َف َكيۡ  ۚ �ََشا ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َولََ�ِ�َدنَّ  ُء ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ لۡ  �ۚ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  رَّ

َ
 َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو�

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ ٓ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا وۡ  ُ�ََّما
َ
ْ أ طۡ  بِ َحرۡ ّلِلۡ  �نَارٗ  قَُدوا

َ
َهاأ

َ
ۚ ٱ َفأ ُ  ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  �َّ

 ٱ
َ
ُ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ   ]۶۴[المائدة:   ٦٤ ِسِدينَ ُمفۡ ل

از سبب آنچه گفتند ه ب و ، بسته باد دستهاشانو یهود گفتند دست خدا بسته شده: ترجمه
 و .کند واهد انفاق میختی که بر کیفیّ ه بلکه دستهای او باز است بهرحمت خدا دور شدند. 

 و کند طغیان و کفر بسیاری از ایشان را زیاد می ،تو نازل شدهه سوی ه آنچه از پروردگارت بالبتّ 
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هرگاه آتشی برای جنگ برافروختند  یم.و کینه انداخت دشمنیدر بین ایشان ما تا روز قیامت 
دارد  و خدا دوست نمی کوشندمیدر زمین برای فساد  و ساخت.خدا آنرا خاموش 

 )۶۴فسادکنندگان را.(
طعن و مسخره ا خواستند یهود ب الحسن از یهود می ضچون مسلمین فقیر بودند و گاهی قر :نکات

چون یهود از اکثر  و نسبت به او جود و کرم ندارد ؛یعنی !دستش بسته شده صگفتند خدای محمد می

 
ّ
لذا ممکن است  تنگ شد و ط مسلمین امور دنیا بر ایشانمردم مال و ثروتی زیادتر داشتند در زمان تسل

جهانی از  ی که قادر است بر خلقاست که خدای زیرا بدیهی .نداردگفته باشند خدا دیگر بخششی 

پس  ه چگونه جهان را حفظ و تدبیر کند.زیرا با دست بست ؛داند هیچ عاقلی دست او را بسته نمی ،نیستی

ه مسلمین باشد و یا که ذکر شد برای تمسخر ب طوری مقصود از این قول چه بوده؟ ممکن است همان

گویند خدا قادر بر خلقت تمام جهان  لید از فالسفه کرده باشند، زیرا فالسفه مییم تقممکن است بگوی

که دست او  یا چیز دیگری باشد و مانند کسی کثرات نیست بلکه او یک چیز خلق کرده که عقل اول و

تعالی ایشان را رد کرده و مورد  بسته شده اختیار ندارد بلکه او فاعل موجب است نه فاعل مختار. و حق

 در این آیه و » ید«ز حال مقصود ا رن گفتارها. به هچنی ۀواسطه لعن قرار داده ب
ّ

 آن عبارت و بسط غل

فالنی دستش گشاده است  :گویند متعارف است که می جود و این مجازی مشهور وست از بخل وا

 ندارد. و بخشش جود یعنی بخششی دارد و یا فالنی دستش بسته و یا دست تنگ است یعنی قدرت و

يۡ  ُغلَّۡت ﴿ بنابراین معنی
َ
  ﴾ِديِهمۡ �

ً
و یا از جهت  نفرین به ایشان است از جهت فقر و عجز مجازا

 
ً
اند که خدا دست دارد، در  استدالل کردهبه این قبیل آیات مه . مجّس دست بستگی در آتش دوزخ حقیقتا

 : جواب ایشان باید گفت
ً
  اوال

َ
 مقصود از غ

ّ
  ِل

ً
 چنانکه ذکر شد.  ید بخل است مجازا

ً
ید در لغت عرب  ثانیا

 :گویند معانی متعدده دارد یکی همان عضو بدن که معلوم است. دوم به معنی نعمت است چنانکه می

مد آ چه از دستش برهر :گویند عنی قدرت است چنانکه میبه م سوم. »ره عليهاكيد أشي لفالن عند«

ٓ ِعَ�ٰ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ :فرموده ۴۵ ۀص آی ۀخدا در سور و چه قدرت داشت کرد یعنی هر ٰ إِبۡ  َدنَا  قَ َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�
ْوِ�  ُقوَب َوَ�عۡ 

ُ
 ٱ أ

َ
 ٱوَ  ِدييۡ ۡ�

َ
يۡ  َوَ�فَّ ﴿ :فرموده ۲۰ ۀفتح آی ۀو در سور ﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
 ﴾َعنُ�مۡ  �َّاِس ٱ ِديَ �

ءٍ ﴿در حق خدا خودش فرموده:  ۸۳و در سورۀ یس آیۀ  ْ�َ ِ
بر اینکه به معنی بنا و  .﴾�َِيِدهِ َملَُكوُت ُ�ّ

ص که راجع به  ۀسور ۷۵ ۀیا جمع آمده مقصود کمال قدرت است مانند آی قدرت باشد هر کجا تثنیه و

، ﴾ُسوَطَتانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل ﴿ما نحن فیه فرموده  ۀو در همین آی .﴾�َِيَديَّ  ُت َخلَقۡ ﴿خلقت آدم فرموده: 

ا لَُهم َناَخلَقۡ ﴿ :فرموده ۷۱ ۀیس آی ۀدر سور و و قدرت را دارد یعنی کمال جود يۡ  َعِملَۡت  ّمِمَّ
َ
� ٓ که  ﴾ِديَنا
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 گویند دست دولت در کار است که مقصود قدرت و است چنانکه در فارسی می مقصود کمال قدرت

 نفوذ 
ً
چیزی به مناسب خود آن چیز است مثال دست کوزه و دست باید گفت دست هر دولت است. ثالثا

دست  ؛مرحمت فرق دارد و دست دست استعمار ،انسان فرق داردو دست فنجان و یا دست بیل 

ِ ٱ يَدُ ﴿ ؛باشد استعمار به معنی نفوذ آن می يۡ  َق فَوۡ  �َّ
َ
اگر صاحب  ،با دست مخلوق فرق دارد ﴾ِديِهمۡ �

، پس نیست ماگر جسم نشد دست او نیز جس و سم استجدست جسم شد دست او نیز مانند او 

  چون خدا :توان گفت نمی
ُ

هِ  َید
َّ
 !*"فرموده جسم است نعوذبالله. الل

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ْ �ََّقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا رۡ  ا دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  نَاَلَ�فَّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َخلۡ َوَ�  تِ َج�َّ

�َُّهمۡ  َولَوۡ  ٦٥ �َّعِيمِ ٱ
َ
�  ْ قَاُموا

َ
ٰ �َّوۡ ٱ أ ٓ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ نزَِل  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن ِهمإَِ�ۡ  أ ْ  رَّ َ�لُوا

َ
 ِمن َ�

رۡ  تِ َ�ۡ  َوِمن قِِهمۡ فَوۡ 
َ
ةٞ  ُهمۡ ّمِنۡ  ُجلِِهم� أ مَّ

ُ
قۡ  أ ٞۖ مُّ ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  َتِصَدة َهاَ�ٰٓ ۞ ٦٦ َملُونَ َ�عۡ  َما ءَ َسا ُّ�

َ
� 

ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل  َما
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ]۶۷-۶۵[المائدة:   ﴾٦٧ فِرِ�نَ َ�

ایشان را  ا جبران وه گناهانشان ر تپیشه کنند البّ  تقوی اگر اهل کتاب ایمان آورند و و: ترجمه
آنچه از  انجیل و ایشان توارت واگر  ) و۶۵نعمت داخل خواهیم کرد ( پر به بهشتهای

 ین پاهایشانپای و سر آینه از باالی پا داشته بودند هر روردگارشان به ایشان نازل شده برپ
 ) ای۶۶( از ایشان بدکردارند یبسیار معتدل و ، بعضی از ایشان مردمیندخورده بود (نعمتها)

پس تبلیغ رسالت  اگر نرسانی تو از پروردگارت نازل شده و سویه برسان آنچه ب ،پیغمبر
 .)۶۷کند ( یکند، زیرا خدا قوم کافرین را هدایت نم تو را از مردم حفظ می اخد وای نکرده
نازل شده و در آن وقت تقریبا تمام حجاز  صآخر عمر پیغمبر ،این سوره و این آیات :نکات

 است که دارای دولت و نصاری آیات برای ارشاد و هدایت یهود و نمسلمان شده بودند و اکثر ای

اگر این : فرماید لذا می امپراطوری بزرگی مانند روم را داشتند ولی از دین حقیقی منحرف شده بودند و

 
ً
ایشان را به بهشت  کند و نظر می ئاتشان صرفایمان آورند و از خدا بترسند خدا از سیّ  اهل کتاب حقیقتا

دارند یعنی به آن عمل کنند  پاه خالق ایشان است ب انجیل که کتاب تورات و اگر و نماید خود وارد می

خود برای ذات خویش ثابت  عقیده و باور سلف صالح در این مورد آن است که خداوند متعال دست دارد چنانکه-١

ی جمال و جالل و کرده است اما این صفت را بدون تکییف و تشبیه و تمثیل و تجسیم و چنانکه سزاوار و شایسته

از » ص«ی سوره ۷۵ی کنند. نگا: تعلیق ُمصحح در پاورقی تفسیر آیهعظمت خداوند متعال است، برای او ثابت می

 [ُمصحح] این تفسیر.
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آسمان  ﴾قِِهمۡ فَوۡ ﴿: ۀفراهم کند. مقصود از کلمخود را از آسمان و زمین برای ایشان برکات خداوند 

رۡ  ِت َ�ۡ  َوِمن﴿مقصود از  و است
َ
 زمین است. ﴾ُجلِِهمأ

کرد زیرا ایشان هم  ت با یهود و نصاری و دولتهای ایشان مقداری احتیاط میدر طرفیّ  صرسول خدا

در خداوند لذا  و را ترور کنند صممکن بود رسول خدا و طرفدار داشتنددر حجاز قدرت داشتند و هم 

بعدی که  آیات قبل و ۀقرینه نصاری ب آنچه نازل شده (یعنی راجع به یهود و: فرمودهبه رسول خود  ۶۷ ۀآی

 و این کافران یعنی یهود وکه خداوند تو را حفظ نموده در همین معنی ردیف یکدگر آمده) برسان و نترس 

رین اند. این معنی را که ما ذکر کردیم اکثر مفّس  نبوده کند زیرا طالب هدایت نصاری را هدایت نمی

  :یک ندارد که آیه ظهور در هیچ اند ولی پس از ذکر این معنی احتماالت دیگر نیز ذکر کرده اند نوشته

 قصاص بود. ۀآنچه نازل شده بود و رسول خدا از رساندن آن کوتاهی کرده بود آی -۱

استهزاء ایشان به  و دن آن خودداری کرده بود عیب یهودآنچه نازل شده بود و رسول خدا از رسان -۲

 مقررات اسالم بود.

 نگه ترسید اختیار در طالق زوجات و میسانیده بود و رآنچه نازل شده بود که رسول خدا ن -۳

 داشتن ایشان بود.

 زید و زینب بوده. ۀآنچه کتمان کرده بود از ابالغ قص -۴

 آنچه کتمان شده بود ترغیب بر جهاد بود. -۵

 مشرکین بود. ۀآله کرد معایب بتها و سّب  نچه کتمان میآ -۶

 ی امر در این آیه.حقوق مسلمین بود که بیان نکرده بود تا در حجه الوداع بیان کرد برا -۷

 دست نصاری ویهود.ه راجع به ترس از قتل خود رسول بود ب -۸

 بوده. طالب راجع به فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی -۹

توان گفت تمام این احتماالت برخالف ظاهر آیات قرآن است، زیرا از  طور مسلم میه ولی ب

ابالغ کرده بود. و اما  صدااحتمال یک تا احتمال هفتم تمامش در قرآن ذکر شده و رسول خ

سیاق همان معنی  ۀاحتمال هشتم همان است که ما ذکر کردیم که طبق آیات قبل و بعد به قرین

برخالف سیاق آیات است.  هکاول این: مقصود است. و احتمال نهم صحیح نیست به چند دلیل

ی هکدوم این ن آیات کدام آد و نرسانیده نبرسا یم آیاتی راجع به فضل آن حضرت بوده که بایداگر بگو

ای که به خصوص راجع به آن حضرت باشد که پس از این خطاب باید برساند کدام آیه  یهآاست، 

  وای که نازل شده باشد که برساند و او نرسانیده بود  است؟ چنین آیه
ً
  قبال

ً
رسانده ما نداریم.  و بعدا
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به آن حضرت بدانیم چند عدد تالی را اگر طبق میل بعضی از مفسرین راجع  ۶۷ ۀهمین آی سوم

ی نه خود امیرالمؤمنین زیرا باید نه رسول او و باطل دارد که نه خدا راضی است و یم چنانکه بگو

 و ترسید از ایشان می صاصحاب رسول است که رسول خدا ﴾�َّاِس ٱ﴿ ۀاند مقصود از کلم گفته

ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ﴿دیگر اینکه مقصود از  یه اصحاب رسول است که همه کافر بودند چز آدر این  ﴾فِرِ�نَ َ�

ید و اسالم و قرآن را از ارزش بیندازد زیرا  گمان نمی سه نفر و کنم مسلمان عاقل چنین سخنی بگو

ر در قرآن مدحشان کرده همان اصحابند اگر آنان که خدا مکّر  اصحابند آنان راویان اسالم همان

واحد و آن هم اعتباری ندارد و به اضافه تمجیدهای  ز خبرهمه کافر بودند پس اسالم راوی ندارد ُج 

 آشود،  قرآن همه نعوذبالله دروغ می
ً
بدون  یاتی که خدا در فضل مهاجرین و انصار نازل کرده تماما

شود نعوذبالله این چنین سخنان از  اعتبار می پس تمام قرآن بی خدا اشتباه نموده و مصداق گردیده 

در آن وقت که  صاینکه رسول خدا ه اضافه برتوانیم باور کنیم. ب نمیدشمنان اسالم است و ما 

 و تنها بود نترسید و آیات خدا را ابالغ کرد چگونه سال آخر که هفتاد هزار اصحاب دارداول بعثت 

ترسد آن هم از اصحاب  تمام حجاز را مسخر کرده و شرق و غرب آنجا را اسالم فراگرفته حال می

کردند در این  او مسابقه داشتند و فداکاری می نار بودند و چه قدر برای فرماخودش که همه جان نث

كَ إِنَّ اهللاَ « که از اصحابت حال آیا خدا فرموده نترس مُ عصِ ابِكَ الذِ  يَ حَ نْ أَصْ مُ  ينَ مِ وْ مْ القَ هُ

ونَ  افِرُ   !»الكَ
ً
 و یهود با دولتهای بزرگ کفر و صاین نیست بلکه در آخر عمر رسول خدا پس قطعا

نمودن، خدا   کردن و از مسموم نصاری طرف بوده و هزاران احتمال خطر برای او داشت از ترور

دا قوم کافرین خاضافه ه نصاری را برسان و از این قوم کافرین مترس. ب فرموده آیات راجع به یهود و

و آیات قبل و بعد بعد و قبل ذکر شده  ۀکافرین که در آی مر نموده با الف و الم یعنی همان قورا مکّر 

 
ً
اضافه خود امیرالمؤمنین در ه ب یهود و نصاری را ذکر کرده و قوم کافرین خوانده. صریحا

  استدالل به این آیه نکرده معلوم می صجاجاتش مقابل اصحاب رسول خدااحت
ّ
م این آیه شود مسل

 
ّ

یا سنی نقل  ه روایاتی که برخالف ظاهر قرآن شیعه وراجع به آن حضرت نبوده است، حال یک عد

  اعتبار کرده اند و قرآن را بی کرده
ً
اند  قائل شدهنیز که در این آیه تحریف  اند نباید قبول کرد خصوصا

یا ناقلین آنها خواب بوده و یا عداوت با قرآن داشتهو   اند. گو
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هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ٰ  ُتمۡ لَسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ءٍ َ�ۡ  َ�َ ْ  َح�َّ ٰ �َّوۡ ٱ تُقِيُموا ٓ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ نزَِل  َوَما

ُ
 ُ�مإَِ�ۡ  أ

ّ�ُِ�ۡمۗ  ّمِن ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َوَلَ�ِ�َدنَّ  رَّ ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ   فََ�  �ۖ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  رَّ

ۡ
 َ�َ  َس تَأ

ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ  ]۶۸[المائدة:   ﴾٦٨ فِرِ�نَ َ�

بدست ندارید مگر اینکه تورات و کتاب شما بر راهی نیستید و چیزی  بگو ای اهل: ترجمه
و البته آنچه از پروردگارت  دارید سوی شما نازل شده از پروردگارتان بپاه انجیل و آنچه را ب

 )۶۸د پس بر قوم کافرین افسوس مخور.(نک ه سرکشی و کفر آنان را زیاد میدبسوی تو نازل ش
مفهوم آیه چنین است که اگر یهود و نصاری به هزاران صفات کمال و دانش خود را آراسته کنند و : نکات

اند مگر  لهی قدم برنداشتهراه اه سودی برای ایشان ندارد و ب مل کنند هیچ کاهزاران کتاب علمی و بشری را 

لمین نیز اگر هزاران سد، مآسمانی خود عمل کنند، این سخن راجع به مسلمین مصداق دار  وقتی که به کتاب

 را به پا ندارند هیچ ندارند. ه را بخوانند و عمل کنند تا به قرآن عمل نکنند و آنشعر و قّص  کتاب حدیث و

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ�  ْ ٰ ٱوَ  َهاُدوا ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  ونَ  ُٔ ِ� ل�َّ ِ ٱب  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 ]۶۹[المائدة:   ﴾٦٩ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل 
ن و نصاری هر کدام ایمان به خدا اند و صابئی ه و آنانکه یهودی شدهآنانکه ایمان آورد محققاً : ترجمه

 )۶۹( شوند.و روز آخرت آورد و عمل شایسته کند پس بر ایشان نه ترسی است و نه ایشان افسرده 
  از این آیه چنین استفاده می: نکات

ً
ایمان به خدا و قیامت  شود که اهل ادیان گذشته و فعلی اگر واقعا

داشته باشند و عمل صالح کنند به نجات و سعادت خواهند رسید پس طبق این آیه ممکن است گفته 

ایمان به خدا و قیامت  . ولی باید دانست کسی کهعمل معاد و، توحید؛ باشد شود اصول دین سه می

 به خدا ایمان آورده باشد مطیع اوامر خداست بنابراین وقتی خدا در کتابش فرموده به 
ً
داشته باشد و واقعا

 َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿ ۀان آورید او به پیامبران هم ایمان دارد، به هر حال این آیه منافات با آیمپیامبران نیز ای
 ندارد. !*"]۸۵ل عمران: آ[ ﴾...ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ

 بقره نیز مراجعه شود. ۶۲ ۀآیتوضیح به 

ۡسَ�ٰمِ ٱبَۡتِغ َ�ۡ�َ َوَمن يَ ﴿ -١ و ھر « ]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِ
 .»است انکارانینخواھد شد، و او در آخرت از ز رفتهیھرگز از او پذ ند،یاز اسالم بر گز ریغ ینیکس که د

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٨

َخذۡ  لََقدۡ ﴿
َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  قَ ِميَ�ٰ  نَاأ رۡ  ءِيَل َ�

َ
ٓ َسلۡ َوأ ٓ  ُ�ََّما رُُسٗ�ۖ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا  َوىٰٓ َ�هۡ  َ�  بَِما رَُسوُلۢ  َءُهمۡ َجا

نُفُسُهمۡ 
َ
ْ  افَرِ�قٗ  أ بُوا ْ وََحِسُبوٓ  ٧٠ ُتلُونَ َ�قۡ  اَوفَرِ�قٗ  َكذَّ �َّ  ا

َ
ْ  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  � ْ  َ�َعُموا وا  تَاَب  ُ�مَّ  َوَصمُّ

ُ ٱ ْ  ُ�مَّ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ ْ  َ�ُموا وا ُ ٱوَ  ُهمۚۡ ّمِنۡ  َكثِ�ٞ  َوَصمُّ َّ�  ۢ  ]۷۱-۷۰[المائدة:   ﴾٧١ َملُونَ َ�عۡ  بَِما بَِصُ�
فرستادیم،  به سوی ایشاناسرائیل پیمان گرفتیم و پیغمبرانی  آینه به تحقیق از بنی هر: ترجمه

 ) و۷۰ذیب کرده و گروهی را کشتند(تک خالف میل ایشان آمد گروهی راهر زمانی که رسولی بر
گمان کردند که آزمایش و عقابی(برای تکذیب و قتل انبیاء) نیست پس کور و کر شدند سپس 

کنند  آنچه میایشان را پذیرفت باز هم بسیاری از ایشان کور و کر شدند و خدا به  ۀخدا توب
 )۷۱بیناست.(

 ۀ:جمل فطری و شرعی بر توحید و نبوت انبیاء است. و مقصود از اخذ پیمان؛ پیمان عقلی،: نکات

نُفُسُهمۡ  َوىٰٓ َ�هۡ  َ� ...﴿
َ
و  .اند پرستی آمده داللت دارد که انبیاء برای جلوگیری بشر از هوی ﴾...أ

ل آمده برای مراعات فواصل باضافه مستقه داللت دارد که عادت ایشان بر قتل انبیاء بوده، ب ﴾ُتلُونَ َ�قۡ ﴿

راهه  آیات. و مقصود از کوری و کری، کوری کری مجازی است زیرا کسی که به راه هدایت نرود و بی

 برود مانند شخص کور است.

ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََقدۡ ﴿ ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُهوَ  �َّ ۡ ٱ َوقَاَل  َ�َمۖ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِسيحُ مَ ل ٰٓ إِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  َمِسيحُ ل  ءِيَل َ�
ْ �ۡ ٱ َ ٱ ُبُدوا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن ۥإِنَّهُ  َوَر�َُّ�ۡمۖ  َرّ�ِ  �َّ ِ ٱب مَ  َ�َقدۡ  �َّ ُ ٱ َحرَّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ

ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َوٮ  �َّاُر

ٰ  َوَما نَصارٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
َ
ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََّقدۡ  ٧٢ أ ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ٰ  ثَالُِث  �َّ � ثََ� ٓ  هٍ إَِ�ٰ  ِمنۡ  َوَما َثٖة  إِ�َّ

 ٰ ْ  لَّمۡ  �ن ِحدۚٞ َ�ٰ  هٞ إَِ� ا يَنَتُهوا نَّ  َ�ُقولُونَ  َ�مَّ ِينَ ٱ َ�ََمسَّ َّ�  ْ ِ�مٌ  َعَذاٌب  ُهمۡ ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
َفَ�  ٧٣ أ

َ
 أ

ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوُ�ونَ  ُ ٱوَ  ۥۚ ِفُرونَهُ َتغۡ َو�َسۡ  �َّ  ]۷۴-۷۲[المائدة:   ﴾٧٤ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است و حال  آینه به تحقیق کافر شدند آنان هر: ترجمه

ماست بندگی کنید، ار من و پروردگار شگی را که پرورد اسرائیل خدای یح گفت ای بنیآنکه مس
 بر او حرام کرده وبهشت را خدا  کس به خدا شرک آورد پس بدون تردید محقق است که هر

آینه به تحقیق کافر شدند آنانکه  ) هر۷۲ت(سجای او آتش است و برای ستمکاران یاورانی نی
گویند  نیست و اگر از آنچه میلهی ُجز إله واحد ا کهحال آن گفتند خدا سومی سه تاست و

سوی خدا ه آیا بپس ) ۷۳ه به کفار از ایشان عذاب دردناکی برسد(ه البتّ خودداری نکنند البتّ 
 )۷۴رحیم است.( ۀکنند و حال آنکه خدا آمرزند گردند و از او طلب آمرزش نمی برنمی

 



 ٣٩  سورة المائدة

اند خدا همان مسیح است، حال چگونه به این شرک  ه گفتهای از نصاری به نام یعقوبیّ  طائفه: نکات

اند در مسیح و یا وجود ناسوتی مسیح را وجود الهوتی فرض  دهاند؟ آیا خدا را حلول دا قائل شده

ان ماست که با بیشتر از مشرکین زم بباید تعجب کرد و تعج حال از گمراهی ایشان ره به ،اند کرده

نیم ولی دا گویند ما علی را خدا نمی را خدا دانسته و یا می ی مثل قرآن باز علیداشتن چنین راهنمای

  دانیم! از خدا هم جدا نمی

  و عجب
ّ
 تر از تمام اینها مل

ّ
او  خوانند و خود، علی را می قعود عی اسالمند و در قیام وتی است که مد

کنید و آیا از  کنید و از خدا طلب آمرزش نمی دانند. باید گفت آیا توبه نمی را مانند خدا حاضر و ناظر می

ٰ  ثَالُِث ﴿و مقصود از  ؟کشید شرک دست نمی � ثََ� تثلیث است که سه قدیم و سه اقنوم قائلند و  همان ﴾َثةٖ

مسلمین دلیل آورده که  نصاری و یاز این آیات خدا برای راهنمای القدس است. پس ابن و روح ، اب،آن

خورد و  خوردن مستراح رفتن است، پس کسی که غذا می غذا ۀخوردند و الزم مسیح و مادرش غذا می

ی داشته باشد و یا شریک در کار خدا باشد و یا صفات خدایممکن است احتیاج به دفع دارد چگونه 

الله العظمی خوانده کتابی  خدا باشد. و عجب این است که یکی از مشرکین زمان ما که خود را آیت

 هستی دانسته. نفر را مانند خدا امیر ۱۴ و" أمراء هستی"نام ه نوشته ب

ا﴿ ۡ ٱ مَّ هُ  لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  دۡ قَ  رَُسولٞ  إِ�َّ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل مُّ
ُ
ۖ  ۥَوأ يَقةٞ  َ�نَا ِصّدِ

 
ۡ
ۗ ٱ ُ�َ�نِ يَأ َعاَم ُ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ لطَّ ٰ  نُظرۡ ٱ ُ�مَّ  تِ َ�ٰ �ٱ لَُهمُ  نُبَّ�ِ َّ�

َ
َ�عۡ  قُۡل  ٧٥ فَُكونَ يُؤۡ  �

َ
 ُبُدونَ �

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۚ عٗ َ�فۡ  َوَ�  �َ�ّٗ  َلُ�مۡ  لُِك َ�مۡ  َ�  َما �َّ ُ ٱوَ  ا ِميعُ ٱ ُهوَ  �َّ هۡ َ�ٰٓ  قُۡل  ٧٦ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
َ
 َل أ

ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ْ تَتَّبُِعوٓ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا هۡ  ا
َ
ٓ أ ْ  قَدۡ  �ٖ َقوۡ  ءَ َوا ْ  ُل َ�بۡ  ِمن َضلُّوا َضلُّوا

َ
 َوأ

ْ  �َكثِ�ٗ  ٓ  َعن َوَضلُّوا بِيلِ ٱ ءِ َسَوا  ]۷۷-۷۵[المائدة:   ﴾٧٧ لسَّ
مادر او زن  و نیست مسیح پسر مریم مگر پیامبری که پیش از او پیامبرانی گذشته: ترجمه

کنیم باز  خوردند، ببین چگونه برای ایشان آیات را بیان می دو طعام می ی است که هرراستگوی
کنید غیر از خدا چیزی را که  ) بگو آیا عبادت می۷۵اند( افترا آلوده شدهه نظر کن که چگونه ب

در  ،ای اهل کتاب :) بگو۷۶خدا فقط شنوای دانا است( و نفعی ندارد اختیار ضرر و برای شما
و پیروی نکنید از هوی و هوسهای قومی که قبال گمراه شدند نکنید ُغُلّو  به ناحق دین خودتان

 )۷۷.(و از راه راست منحرف شدند و بسیاری را گمراه کردند
 مسیح و مادرش محتاج به طعام و قوت بودند و مسیحطور روشن که ه تعالی بیان کرده ب حق: نکات

شود، او مانند پیامبران قبل از خود است. همچنین در آیات  نمی ی اوای داشته دلیل بر خدای اگر معجزه
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 ذکر فرموده که عیسی مسیح فوق حق
ً
برای شما اختیار نفع و ضرری ندارد و پرستش  تعالی صریحا

خبر است.  ای ندارد زیرا او پس از مرگ از دنیا بی شما هیچ فایده او برایبرایتان مفید نیست و خواندن  او

 چنین خواهند بود. شدر این صورت که مسیح چنین با
ً
 د اوصیاء انبیاء و امام و امامزادگان یقینا

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿: ۀجمل
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ  یهود وخطاب به تمام اهل کتاب است چه  ﴾...دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 
ُ

 نصاری و چه مسلمین. و غ
ُ
تجاوزکردن است در امور دینی مانند اینکه صفات خدا را به انبیاء بدهی و یا  ّو ل

إِنَّ «: فرمود وصیاء بدهی. امام صادقبه أصفات أنبیاء را  مْ فَ وهُ دُ سِ فْ ةَ الَ يُ مُ الْغُالَ بَابِكُ ىلَ شَ وا عَ رُ ذَ احْ

لْ  ُّ خَ ةَ رشَ ةَ اهللاِقٍ الْغُالَ ظَمَ ونَ عَ غِّرُ بَادِ  يُصَ بُوبِيَّةَ لِعِ ونَ الرُّ عُ يَدَّ   اهللاِ وَ  .اهللاِ وَ ارَ النَّصَ ودِ وَ نَ الْيَهُ ٌّ مِ ةَ لَرشَ إِنَّ الْغُالَ

مَ وَ  واالـْ كُ َ ينَ أَرشْ الَّذِ وسِ وَ   یعنی اجتناب دهید و .!*"»جُ
ُ

که ایشان را فاسد  ةالدور کنید جوانان خود را از غ

النکنند (پای منبر 
ُ

الدر نماز به ایشان اقتداء نکنند) زیرا  ندهند و شنروند و سخن ایشان را گو ةغ
ُ

بدترند  ةغ

ۀ دربار فانه اکثر مسلمین مبتال به این مرض شرک و کفر شده ومشرکین. متأّس  مجوس واز یهود، نصاری، 

 های روی  بزرگان خود زیاده
ّ

 دانند. شمارند و آنها را فضیلت می می تقرآن اس ی که ضد

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ  بَِما لَِك َ�
 ْ ْ  َعَصوا َ�نُوا ْ  ٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعُلوهُ  ٧٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا

ِينَ ٱ نَ َ�َتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  تََرىٰ  َّ�  ْۚ َمۡت  َما َس َ�ِئۡ  َ�َفُروا نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَدَّ
َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسِخَط  أ َّ� 

ونَ َ�ٰ  ُهمۡ  َعَذابِ لۡ ٱ َوِ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ْ  َولَوۡ  ٨٠ ِ�ُ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�نُوا ِ ٱب ٓ  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ نزَِل  َوَما
ُ
 َما هِ إَِ�ۡ  أ

َُذوُهمۡ ٱ وۡ  �َّ
َ
ٓ أ ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ءَ ِ�َا  ]۸۱-۷۸[المائدة:  ﴾٨١ ِسُقونَ َ�

این  ،لعنت شدند بر زبان داود و عیسی بن مریم ورزیدند فراسرائیل ک  که از بنی آنان :ترجمه
دیگر را از  ) یک۷۸کردند( این بود که عصیان کرده و تجاوز می ۀواسطه ایشان ب ولعِن  کفر

بینی  ) می۷۹کردند( بد بود آنچه می کردند محققاً  نمینهی  آوردندمیکه به جا  عمل زشتی
برای های آنان نفستردید بد است آنچه  بی کنند. ی میار دوستکّف با بسیاری از ایشان را که 

) و اگر ۸۰آنان خشم نمود و ایشان در عذاب جاویدند(که خدا بر  آنان پیش فرستاده است
داشتند ایشان را دوستان خود  سوی او نازل شده میه ایمان به خدا و پیامبر و آنچه ب

 )۸۱( گرفتند ولیکن بسیاری از ایشان نابکارند. نمی

ْ  بَِما﴿ ۀ:جمل از: نکات ْ  َعَصوا َ�نُوا اسرائیل برای عقاید باطل  بنیشود که  استفاده می ﴾َتُدونَ َ�عۡ  وَّ

ۀ دربار ی کهران و افساد در روی زمین و غلوهایو عصیان وتجاوزشان از احکام إلهی و دستورات پیامب

 ).۶۵۰ :ص( األمالي ی،شیخ طوس -١
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بزرگان اسالم ۀ دربار باشند و کسانی که چنین می و خود شدند داشتند مورد لعن انبیاءِ  انبیاء می بزرگان و

 
ُ

 غ
ُ
  میّو ل

ً
 شود. گانند چنانکه از روایات نیز استفاده میمورد لعن همان بزر کنند قطعا

َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿
َ
ِينَ  َوةٗ َعَ�ٰ  �َّاِس ٱ أ ْ  ّلِ�َّ ِينَ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا َّ�  َ�ۡ

َ
ْۖ أ قۡ  َوَ�َِجَدنَّ  ُ�وا

َ
ةٗ  َرَ�ُهمأ َودَّ  مَّ

ِينَ  ْ  ّلِ�َّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا ْ قَالُوٓ  �َّ ٰ  َرىٰۚ نََ�ٰ  إِنَّا ا نَّ  لَِك َ�
َ
يِس�َ  ُهمۡ ِمنۡ  بِأ �َُّهمۡ  اَبا�ٗ َورُهۡ  قِّسِ

َ
 َ�  َو�

ونَ َتكۡ �َسۡ  ْ  �َذا ٨٢ ِ�ُ ٓ  َسِمُعوا نزَِل  َما
ُ
�ۡ  تََرىٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إَِ�  أ

َ
مۡ ٱ ِمنَ  تَفِيُض  ُيَنُهمۡ أ ا عِ �َّ  ِممَّ

 ْ ٓ  َ�ُقولُونَ  ّقِ� �َۡ ٱ ِمنَ  َعَرفُوا ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ �ۡ ٱفَ  َءاَمنَّا َر�ََّنا ِ  ِمنُ نُؤۡ  َ�  َ�َا َوَما ٨٣ ِهِدينَ ل�َّ ِ ٱب َّ� 
ٓ  َوَما ن َمعُ َوَ�طۡ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  َءنَاَجا

َ
ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َر�َُّنا ِخلََنايُدۡ  أ َ�ٰ  ٨٤ لِِح�َ ل�َّ

َ
ُ ٱ َبُهمُ َفأ  بَِما �َّ

 ْ ٰ  قَالُوا  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيَها ٓ  لَِك َوَ� ۡ ٱ ءُ َجَزا ِينَ ٱوَ  ٨٥ ِسنِ�َ ُمحۡ ل َّ� 

 ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ َ�ٰ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ  تَِنا
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 ]۸۶-۸۲[المائدة:   ﴾٨٦ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

 یابی مشرکین را می ه یهود وترین مردم از جهت دشمنی نسبت به مؤمنین البتّ  سخت: ترجمه
یم، این یابی که گفتند ما نصارای میرا  کسانی ،منینبه دوستی با مؤ مردمدیکترین نز  هالبتّ  و

ق است که ایشان تکبر محّق  و هستند راهبان برای این است که بعضی از ایشان کشیشان و
بینی چشمهایشان  می بشنوند، آنچه به سوی این رسول نازل شده کهزمانی) و ۸۲ورزند( نمی

روردگارا ما ایمان آوردیم پس گویند پ می .اند شود از اثر آنچه از حق شناخته از اشک جاری می
نیاوریم به خدا و به آنچه از حق برای ما  ) و چه شده ما را که ایمان۸۳ما را با گواهان بنویس(

) ۸۴( قوم شایستگان زمرۀ درداخل کند ما را  نماست در حالیکه طمع داریم پروردگارآمده ا
ی که از زیر آنها نهرها ایبوستانهخدا به ایشان جزای خوب داد در مقابل آنچه گفتند، پس 

) و آنانکه کافر شدند و آیات ما ۸۵( نیکوکاران یاین است جزا و در آن ماندگارند ،جاری است
 )۸۶ایشانند اهل دوزخ.( ،تکذیب کردندرا 

  ۀتعالی مقداری از صفات ذمیم پس از آنکه حق: نکات
ّ

ق ساخته که یهود را بیان کرد در اینجا محق

 که یهود اهل دنیا و به دنیا حریصند و برای حّب  زیرا هستند یهود ،به اهل ایمانترین مردم نسبت  دشمن

دانند،  کس را برای خود حالل می مال همه و کس عناد دارند روگردان نیستند و با هر دنیا از هر جنایتی

  حق
ّ

 م داشته بر مشرکین.تعالی ایشان را در عداوت با مؤمنین مقد

 ه مؤمنین کمتر است، بلکه به دوستی نسبت به مؤمنین نزدیکند زیراا نصاری عداوتشان نسبت بامّ 
این آیات  و تارک دنیا زیاد دارند و مختصر اینکه مانند یهود حریص به دنیا نیستند، البته نه تمام نصاری

ایشان چنین است که  ۀقص و اصحابش نجاشی، :ایشانندۀ جمل باشد از که راجع به بعضی از نصاری می

 چون قریش 
ّ
ایشان را  صکار بر مؤمنین سخت شد رسول خدا ه بنا کردند به عذاب اهل ایمان ودر مک

 



 تابشی از قرآن    ٤٢

مسلمین پنهانی  فرمود سلطان حبشه مرد صالحی است، پس و مر کردسوی حبشه اه به هجرت ب

سوی حبشه و اول کسی که هجرت کرد عثمان بن عفان بود با عیال خود رقیه بنت ه هجرت کردند ب

 طالب هجرت ماه رجب سال پنجم بعثت. پس از آنان جعفر بن ابی نفر دیگر در ۱۳با  صرسول الله
قریش  د رسید سوای زنان و کودکان. چونمر تا جمع مهاجرین حبشه به هشتاد نفر کرد و دیگران

بزرگان حبشه که ایشان را  نجاشی و بن ولید با هدایا فرستادند نزد ةعمارفهمیدند عمرو بن عاص را با 

عمرو بن عاص عیال خود را همراه برداشته بود، چون  بن ولید جوانی بود خوشگل و ةردانند. و عماربرگ

به عمرو گفت به زنت بگو مرا ببوسد، عمرو قبول نکرد، چون  ر کشتی شدند و شراب نوشیدند عمارةسوا

لی عداوت و ادعمرو مست شد عماره او را پرتاب کرد به دریا، عمرو چسبید به کشتی و خود را نجات د

 دل گرفت و خدا بین ایشان عداوت انداخت قبل از آنکه بر نجاشی وارد شوند.ه او را ب

 مخالفت کردند و ما ای پادشاه گروهی با: عاص گفت بن عمرو ،وارد شدندبر نجاشی چون 

جعفر بن  ردان. نجاشی فرستاد نزداند آنان را به سوی ما برگ خدایان ما را بد گفتند و به سوی شما آمده

ایشانیم؟ عمرو  ۀای پادشاه از اینان سؤال کن آیا ما بند: خود آمدند، جعفر گفت یاو با رفقا ،طالب بیأ

آیا خونی در گردن : نه، گفت: ینی طلبکارند؟ گفتما دَ  بپرس آیا از: نه بلکه ایشان احرارند، گفت: گفت

شما خارج  ت کردید ما از دیارما را اذیّ  ؟!از ما خواهید پس چه می: نه. جعفر گفت: ما دارند؟ گفت

و قمار نهی کرد و پرستی  بت میان ما فرستاد که ما را از شرک،شاها خدا پیامبری در : شدیم، سپس گفت

منکر و ستم نهی نمود، نجاشی  از فحشاء، رحم امر کرد و ۀاحسان و صلما را به نماز، زکات، عدل، 

از آنچه خدا بر او نازل کرده حفظ : پس نجاشی گفت را برای همین فرستاد، خدا عیسی: گفت

 : ۀمریم را خواند تا رسید به آی ۀپس سور بلی.: داری؟ گفت

 ]۲۵: مریم[  !*"﴾َوُهّزِي إَِ�ِْك ِ�ِْذِع ا�َّْخلَةِ �َُساقِْط َعلَيِْك ُرَطباً َجنِّياً ﴿  
ایشان  ۀگریان شدند و صدای گریکه همه  طوریه اهل مجلس او تأثیر کرد ب این آیات در نجاشی و

 .!+"بلند شد

ــاه را ــد ش ــوش آم ــس خ ــر ب ــول جعف  ق
 

ــــا مــــر   کــــاه را گشــــت جعفــــر کهرب
 

ـــرین ـــام حاض ـــا تم ـــی ب ـــس نجاش  پ
 

 

ـــــاِت  ـــــد ز آی ـــــه افتادن ـــــین گری  چن
 

 ایشـــان بلنـــد ۀشـــد صـــدای گریـــ
 

ـــد  ـــس فکن ـــا در آن مجل ـــورش وغوغ  ش
 

 »تنۀ درخت خرما را به سوی خود حرکت ده بر تو خرمای تازه فرو ریزد.و « -١

 – ۱۱۵(ص:  إعالم الوری بأعالم الهدی) و طبرسی، ۱۷۷ -۱۷۶ :ص ،۱ :ج( یقمعلی بن إبراهیم تفسیر نگا:  -٢

۱۱۶.( 
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ً
ـــا  مرحب

ً
ـــال ـــت اه ـــی گف ـــس نجاش  پ

 

ـــــما و   ـــــر ش ـــــتندب ـــــما هآن فرس  ش
 

ـــِیّ  ـــواهم او نب ـــن گ ـــت م ـــادق اس  ص
 

ـــت  ـــابق اس ـــی ط ـــارتهای عیس ـــر بش  ب
 

ـــر ـــلطنت گ ـــن س ـــرا ای ـــانع م ـــد م  نب
 

ــــــت  ــــــدم از مکرم ــــــش دار او ب  کف
 

ر رسیدند د صنازل شده راجع به هشتاد نفری که خدمت رسول خدا تاند این آیا و بعضی گفته

یس را  ۀسور صرومی که رسول خدا هشت نفر نفر از اهل شام و ۳۲مدینه، چهل نفر از اهل نجران و 

َ�ٰ ﴿ ۀ:جمل .!*"ایشان مسلمان شدند واند وبر ایشان خ
َ
ُ ٱ َبُهمُ فَأ ْ  بَِما �َّ که  داللت دارد ﴾...قَالُوا

 دهد. گفتاِر از روی ایمان، ثواب نیز می تعالی برای اعتقاد و حق

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  تِ َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

ۡ ٱ ْ  ٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل ا َوُ�ُوا ُ ٱ َرزََقُ�مُ  ِممَّ ۚ َطّيِبٗ  ٗ� َحَ�ٰ  �َّ ْ ٱوَ  ا َ ٱ �َُّقوا ِيٓ ٱ �َّ نُتم �َّ
َ
 ٨٨ ِمُنونَ ُمؤۡ  ۦبِهِ  أ

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  َ�  َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
د�ُّمُ  بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �  ٱ َ�قَّ

َ
 َنۖ َ�ٰ يۡ ۡ�

 ٰ ةِ  َعامُ إِطۡ  ۥٓ َرتُهُ فََك�َّ وۡ  ِمنۡ  ِك�َ َمَ�ٰ  َعَ�َ
َ
هۡ  عُِمونَ ُ�طۡ  َما َسِط أ

َ
وۡ  لِيُ�مۡ أ

َ
وۡ  َوُ�ُهمۡ كِسۡ  أ

َ
 رِ�رُ َ�ۡ  أ

ٰ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن َرَ�َبةٖ�  يَّاٖ��  َثةِ ثََ�
َ
�  ٰ ٰ  لَِك َ� يۡ  َرةُ َك�َّ

َ
ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ  ُتمۚۡ َحلَفۡ  إَِذا نُِ�مۡ َ�ٰ �  ا

يۡ 
َ
ُ  لَِك َكَ�ٰ  َنُ�مۚۡ َ�ٰ � ُ ٱ يُبَّ�ِ   ]۸۹-۸۷[المائدة:   ﴾٨٩ ُكُرونَ �َشۡ  َلَعلَُّ�مۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َلُ�مۡ  �َّ

 و از است ای که خدا برای شما حالل کرده ای مؤمنین حرام مشمارید چیزهای پاکیزه: ترجمه
 

) و از آنچه خدا روزی شما کرده ۸۷دارد ( دوست نمیاز حد گذرندگان را حد مگذرید زیرا خدا 
) خدا ۸۸اید بترسید( ی که به او ایمان آوردهاز خدای و در حالیکه حالل و پاکیزه است بخورید

-کند به کند ولیکن شما را مؤاخذه می مؤاخذه نمیقصدتان) (و بی لغوهای  شما را به قسم
 حّد وسطدادن ده مسکین است از  آن طعام ۀپس کفار  قصد. ها به قسم محکم نمودنسبب 
و یا آزادکردن گردنی، پس  یا پوشانیدن آنان کنید و اطعام میخودتان را  ۀخانوادکه  چیزی

سوگندهای شما چون سوگند  ۀاین است کفار  ز،گرفتن سه رو روزهاوست  بر ،دنیاب که هر
کند برای شما آیات خود  بیان میخدا چنین  این ا مواظبت کنید.سوگندهای خود ر  و خوردید

 )۸۹را تا شاید شما شکرگزارید.(

آنچه را خدا حالل کرده معتقد به  اول: احتمال چند معنی را دارد ﴾...ُ�َّرُِموا َ� ﴿ ۀ:جمل :نکات

از آن اجتناب  سوم ید حرام است و حکم حرمت برای آن نتراشید.ه زبان نگویب دومحرمت آن نشوید. 

با نذر و  چهارماعتقاد و قول و عمل بود. ه کنید. این سه وجه راجع ب نکنید چنانکه از حرام اجتناب می

 ).۸۷، ص: ۳(ج:  معالـم التنزیلنگا: بغوی،  -١
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مخلوط به حرام مکنید که باعث حرمت تمام آن  پنجمقسم و مانند آن بر خود حرام مکنید حالل را. 

لی مورد نزول آن همان و دهد نی را میبشود و پاک را مخلوط به نجس منمائید. آیه احتمال تمام این معا

عثمان بن مظعون  ۀدر خان صمعنی چهارم است، زیرا وارد شده در حدیث که روزی رسول خدا

کرد و ایشان را ترسانید، ایشان تصمیم گرفتند ترک دنیا کرده و چیزهای  اوصاف روز قیامت را بیان می

ها را قائم باشند و روی فرش نخوابند  پاک و لذیذ را بر خود حرام کنند و روزها را روزه بگیرند و شب

مور نشدم، برای شما بر خودتان حقی من به این کارها مأ: خبر شد و به ایشان فرمود صرسول خدا

خوابم و  ایستم و می اللیل باشید، خواب هم بکنید، من می قائم است، روزه بگیرید و افطار هم بکنید و

کس از روش  کنم، پس هر و با زنان نزدیکی می خورم گوشت و چربی می کنم و گیرم و افطار می روزه می

ِ ...﴿ۀ جمل مقصود از .!*"ین آیه نازل شدلذا ا و ت من اعراض کند از من نیستو سنّ   ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
يۡ 
َ
هرگاه برای  سم بخورد که کفاره ندارد. و همچنینت و بدون اراده ق، این است که بدون نیّ ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

: ۀحرام است. وجملازجمله گناهان وی خوردن چنین قسمهایترک واجب و فعل حرام قسم بخورد که 

ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ ﴿ يۡ  ا
َ
ا چیز جزئی قسم بخورد. و امّ  ود برای هرزه ، داللت دارد که انسان نباید زود ب﴾َنُ�مۡ َ�ٰ �

 اگر با اراده و نیّ 
ّ

ای که در آیه ذکر شد بپردازد تا گناه  ارهت قسم خورد هنگام نقض آن قسم، باید همان کف

 نقض قسم او جبران شود و باید توبه کند.

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�ََّما ا  ٱوَ  ِ�ُ َميۡ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
يۡ ٱ َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�  نِ َ�ٰ لشَّ

يۡ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ٩٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ  ن نُ َ�ٰ لشَّ
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُ�مُ بَيۡ  يُوقِعَ  أ  ِ�  ءَ َضا

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ ُ�مۡ  ِ�ِ َميۡ ل ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن َوَ�ُصدَّ لَوٰ ٱ وََعنِ  �َّ نُتم َ�َهۡل  ةِ� لصَّ
َ
نَتُهونَ  أ   ﴾٩١ مُّ

 ]۹۱-۹۰[المائدة:  
ها و تیرهای قرعه پلیدی و از عمل  بت ز این نیست که می، قمار،ای مؤمنین ُج : ترجمه

با ز این نیست که شیطان ) ُج ۹۰از آن اجتناب کنید شاید رستگار شوید( ،شیطان است پس
 ،خواهد بین شما دشمنی و کینه بیفکند و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد میشراب و قمار 

 )۹۱کنید.( پس آیا شما خودداری می
 چیست مراجعه شود.  »زالمأ«همین سوره بیان شد که  ۳ ۀدر ذیل آی: نکات

کید حرمت خمر و قمار را تذکر داده ا در این آیات حقمّ ا  : تعالی با ده عدد تأ

ما« ۀکلم -اول
ّ
 در صدر آیه. »إن

 .)۵۹، ص: ۷(ج:  مفاتیح الغیبی، فخر الدین راز -١

 

                                                           



 ٤٥  سورة المائدة

 پرستی ردیف آورده. شراب و قمار را با بت -دوم

 که به معنی پلیدی و یا نجاست است. »رجس« ۀکلم -سوم

يۡ ٱ َ�َملِ  ّمِنۡ ﴿ فرموده -چهارم  .﴾نِ َ�ٰ لشَّ

 مر به اجتناب است.که ا ﴾َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ ﴿فرموده  -پنجم

 ترک آنرا موجب رستگاری قرار داده.که  ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ ﴿ -ششم

يۡ ٱ يُرِ�دُ ﴿ ۀ:جمل -هفتم  که این چیزها را باعث عداوت و دشمنی بین افراد قرار داده. ﴾...نُ َ�ٰ لشَّ

ُ�مۡ ﴿ ۀ:جمل -هشتم ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن َوَ�ُصدَّ َّ�﴾. 

لَوٰ ٱ وََعنِ ﴿: ۀکلم -نهم  .﴾ةِ لصَّ

نُتم َ�َهۡل ﴿ ۀ:جمل -دهم
َ
نَتُهونَ  أ  شدیدی است.که تهدید  ﴾مُّ

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْۚ حۡ ٱوَ  لرَُّسوَل ٱ َوأ ۡ  فَإِن َذُروا ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  تُمۡ تََو�َّ �ََّما ا

َ
�  ٰ ٰ ۡ�َ ٱ رَُسوِ�َا َ�َ ۡ ٱ غُ َ�  ُمبِ�ُ ل

ِينَ ٱ َ�َ  َس لَيۡ  ٩٢ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َطعُِموٓ  �ِيَما ُجنَاحٞ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ ْ ٱ َما إِذَا ا ْ  �ََّقوا  وََّءاَمنُوا
 ْ ٰ ٱ وََعِملُوا ْ ٱ ُ�مَّ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ ْ  �ََّقوا ْ ٱ ُ�مَّ  وََّءاَمنُوا حۡ  �ََّقوا

َ
أ ْۚ وَّ ُ ٱوَ  َسنُوا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ    ﴾٩٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

 ]۹۳-۹۲[المائدة:  
و اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و بپرهیزید از نافرمانی، پس اگر : ترجمه

که  ) باکی نیست بر آنان۹۲شدید بدانید که فقط بر رسول ما رسانیدن آشکار است(روگردان 
 ایمان و عمل صالح ر وقتی که تقوی،عمل شایسته کردند در آنچه خوردند د ایمان آورده و

خود کنند و خدا دوست  ۀشیپاحسان  داشته باشند باز هم تقوی و ایمان سپس تقوی و
 )۹۳دارد نیکوکاران را.( می

�ََّما﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
�  ٰ ا مّ فقط ابالغ است و ا صداللت دارد که کار رسول خدا ﴾غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ رَُسوِ�َا َ�َ

ۀ جمل ف معمولی بشری، خیر. و مقصود از نفی جناح دراز تصّر  تصرفاتی در جهان داشته باشد غیر اینکه

ْ َطعُِموٓ  �ِيَما﴿ ابوبکر  ،که پس از نزول تحریم خمر صجواب است از سؤال اصحاب رسول خدا ﴾ا

دند حالشان چگونه خوردند و در راه خدا کشته ش یا رسول الله برادران اسالمی ما که شراب می: گفت

 کردند. مات پرهیز میباکی نیست بر آنان که ایمان و تقوی داشتند و از سایر محّر : است؟ خدا فرمود

 



 تابشی از قرآن    ٤٦

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ُ ٱ لَُونَُّ�مُ َ�َبۡ  َءاَمُنوا يۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ  �َّ يۡ  ۥٓ َ�َناُ�ُ  دِ لصَّ

َ
 َورَِماُحُ�مۡ  ِديُ�مۡ �

ُ ٱ لَمَ ِ�َعۡ  ِ  ۥَ�َافُهُ  َمن �َّ ٰ  دَ َ�عۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ِب� َغيۡ لۡ ٱب ِ�مٞ  َعَذاٌب  ۥفَلَهُ  لَِك َ�
َ
َهاَ�ٰٓ  ٩٤ أ ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ َ�قۡ  َ�  َءاَمُنوا يۡ ٱ ُتلُوا نُتمۡ  دَ لصَّ
َ
ۚ  َوأ َتَعّمِدٗ  ِمنُ�م ۥَ�َتلَهُ  َوَمن ُحُرٞم ٓ  امُّ  َما ُل ّمِثۡ  ءٞ فََجَزا

ۢ َهدۡ  ّمِنُ�مۡ  لٖ َعدۡ  َذَوا ۦبِهِ  ُ�مُ َ�ۡ  �ََّعمِ ٱ ِمنَ  َ�َتَل  وۡ  َبةِ َكعۡ لۡ ٱ لِغَ َ�ٰ  �يَ
َ
ٰ  أ ٞ َك�َّ  ِك�َ َمَ�ٰ  َطَعامُ  َرة

وۡ 
َ
ٰ  ُل َعدۡ  أ َُذوَق  اِصَيامٗ  لَِك َ� مۡ  َوَ�اَل  ّ�ِ

َ
ِ أ ُ ٱ َ�َفا ۦۗ رِه ا �َّ ُ ٱ َ�َينَتقِمُ  َ�دَ  َوَمنۡ  َسلََفۚ  َ�مَّ  هُۚ ِمنۡ  �َّ

ُ ٱوَ   ]۹۵-۹۴[المائدة:   ﴾٩٥ نتَِقا�ٍ ٱ ُذو َعزِ�زٞ  �َّ

های شما به آن  های شما و نیزه ای مؤمنین خدا شما را به چیزی از صید که دست: ترجمه
خوف دارد، پس  کیست آنکه از خدای بغیب معلوم کندتا اینکه خدا  ،رسد آزمایش کند می
) ای مؤمنین صید را نکشید در ۹۴که پس از این تجاوز کند برای او عذاب دردناک است( هر

ه مانند آنچه کشته، از ب دارد ایکّفارهبکشد پس  را عمداً  کسی که آن  مید وحرِ که شما مُ  حالی
حالیکه آن را هدیه و به کعبه  در ،دنکن حکم  دو نفر عادل از شمات آن مثلیّ ه بچهارپایان که 

یا معادل آن  و اره مساکینی را اطعام کندعنوان کّف ه ب(برابر قیمت آن) آنکه و یا  ؛رساند
 و عفو کرد از آنچه گذشتهاین است که بچشد بدی کارش را. خدا  یگرفتن، این حکم برا روزه

 )۹۵ب انتقام است.(کسی که تکرار کند خدا از او انتقام کشد و خدا عزیز صاح

ْ َ�قۡ  َ� ﴿ ۀ:جمل :نکات يۡ ٱ ُتلُوا نُتمۡ  دَ لصَّ
َ
 ی) حرام است و ازّر داللت دارد که کشتن صید (بَ  ﴾ُحُرمٞ  َوأ

َتَعّمِدٗ  ...﴿ۀ جمل ٓ  امُّ  شود که اگر محرِ  ، استفاده می﴾�ََّعمِ ٱ ِمنَ  َ�َتَل  َما ُل ّمِثۡ  ءٞ فََجَزا
ً
م حیوانی را عمدا

  کعبه نموده ذبح و یا نحر ۀاز چهارپایان هدیمانند آن ه کشت باید ب
ً
که شتر مرغی را  در صورتی کند. مثال

وۡ ﴿ ۀ:جمل گوسفندی. و ،برای حمار وحشی، گاوی هدیه کند و برای آهو و شتری را هدیه کند ،کشت
َ
 أ

 ٰ ٞ َك�َّ وۡ  ِك�َ َمَ�ٰ  َطَعامُ  َرة
َ
ٰ  ُل َعدۡ  أ یا حیوانات مزبوره را ر است داللت دارد که محرم مخیّ  ﴾اِصَيامٗ  لَِك َ�

هر مسکینی ه هدیه کند و یا همان حیوانات را قیمت کند و قیمت آن را گندم بخرد و به مساکین بدهد، ب

یا به قدر هر نصف صاعی یک روز روزه  و شود که تقریبا یک کیلو و نیم است نصف صاع که دو مد می

مسکین رسید که بسیار خوب، چون خریده و آن گندم به شصت  مبگیرد. پس اگر به قیمت شتر گند

نیست. و اگر گندم خریده شده از شصت مسکین زیادتر شد زیادتر را  کفاره از شصت مسکین زیادتر

تر را گندم بخرد به هر چند نفر سید همان قیمت شالزم نیست بدهد و اگر کمتر از شصت مسکین ر

: ۀوجمل ز شصت روز زیادتر نگیرد.چه کمتر از شصت نفر باشد. و همچنین روزه ا رسید بدهد و اگر

يۡ  ۥٓ َ�َناُ�ُ ﴿
َ
دست پس احیوانات را ب ۀداللت دارد که اگر کسی صید کرد جوج﴾ َورَِماُحُ�مۡ  ِديُ�مۡ �

 



 ٤٧  سورة المائدة

آن  ۀهمچنین تخم آنها را نباید برداشت. و صید جوجه و تخم، کفار ز نیست وادست جایصید جوجه ب

ُ ٱ َ�َينَتقِمُ  َ�دَ  َوَمنۡ ﴿ ۀ:جمل یک بز است. و لی و ر حرام است، داللت دارد که صید مکّر ﴾هُ ِمنۡ  �َّ

 
ّ

  لهی است وإآن انتقام  ۀارجزاء و کف
ً
 ظاهرا

ّ
ا مّ ر او نیست، در صورتیکه عمد باشد اثانی و ثالث ب ۀارکف

 ر هر دفعه کفاره دارد.مکّر  خطاءِ 

ِحلَّ ﴿
ُ
يَّاَرةِ�  لَُّ�مۡ  اعٗ َمَ�ٰ  ۥَوَطَعاُمهُ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ دُ َصيۡ  لَُ�مۡ  أ ِ لۡ ٱ دُ َصيۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  وَُحّرِمَ  َولِلسَّ  َما َ�ّ
ۗ ُحُرمٗ  ُتمۡ ُدمۡ  ْ ٱوَ  ا ُقوا َ ٱ �َّ ِيٓ ٱ �َّ ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  �َّ  ]۹۶[المائدة:   ﴾٩٦ َ�ُ

برای شما صید دریا حالل شده است و طعام آن بهره و معاش برای شماست و برای : ترجمه
و از خدا بترسید آن  م هستیدکه محرِ   بر شما حرام شده است صید بیابان مادمی و اهل قافله

 )۹۶شوید.( ی که به سوی او محشور میخدای
آیه داللت دارد که صید دریا برای محرم حالل است، چه برای خوردن چه برای فروش مانند : نکات

طالق دارد و چه برای خود صیاد و چه لؤلؤ و صدف و چه برای فروختن استخوان و دندانهایش، زیرا آیه ا

يَّاَرةِ ﴿: ۀدلیل کلمه برای سایر اهل قافله ب  .﴾َولِلسَّ

ُ ٱ َجَعَل ﴿ هۡ ٱوَ  ّلِلنَّاِس  امٗ قَِ�ٰ  َرامَ �َۡ ٱ َت يۡ ۡ�َ ٱ َبةَ َكعۡ لۡ ٱ �َّ ۡ ٱوَ  َرامَ �َۡ ٱ رَ لشَّ ٰ  �ِدَۚ َقَ�ٰٓ لۡ ٱوَ  يَ َهدۡ ل  لَِك َ�
ْ لَُموٓ ِ�َعۡ  نَّ  ا

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
نَّ  ِض �ۡ�

َ
َ ٱ َوأ  ٩٧ َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ

ْ لَُموٓ عۡ ٱ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ نَّ  عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

َ
َ ٱ َوأ ا ٩٨ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ َ�َ  مَّ ُ ٱوَ  ُغۗ َ� َّ� 

ّيُِب ٱوَ  بِيُث �َۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ  قُل ٩٩ ُتُمونَ تَ�ۡ  َوَما ُدونَ ُ�بۡ  َما لَمُ َ�عۡ  عۡ  َولَوۡ  لطَّ
َ
 ةُ َكۡ�َ  َجَبَك أ

ْ ٱفَ  بِيِث� �َۡ ٱ َ ٱ �َُّقوا ْوِ� َ�ٰٓ  �َّ
ُ
 ٱ أ

َ
 ]۱۰۰-۹۷[المائدة:   ﴾١٠٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ماه حرام و و (همچنین) قرار داد مردم کارام برای یرا که بیت الحرام است، ق خدا کعبه: ترجمه
(قرار داده قیام برای عبادت مردم و امر معاش)، این  نشان و قربانی قّالده دار رابی قربانی

خدا به  ه در زمین است و محققاً نچداند آنچه در آسمانها و آ برای این است که بدانید خدا می
) نیست ۹۸رحیم است( ۀ) بدانید خدا شدیدالعقاب و اینکه خدا آمرزند۹۷هر چیزی داناست(

) بگو ۹۹کنید( کتمان میرا و آنچه  را آشکار داند آنچه بر این پیامبر مگر رساندن و خدا می
ای صاحبان خبیث و پاک یکسان نیست و اگرچه بسیاری افراد ناپاک تو را به عجب آورد، پس 

 )۱۰۰از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.(خرد 

ُ ٱ َجَعَل ﴿ مقصود از: نکات ، آنست که حرم امن الهی یعنی ﴾امٗ قَِ�ٰ  َرامَ �َۡ ٱ َت يۡ ۡ�َ ٱ َبةَ َكعۡ لۡ ٱ �َّ

و معاش  قوام کار، امور دین، دنیا، برپاییمکه و اطرافش که کسی در آنجا حق تعرض ندارد موجب 

 



 تابشی از قرآن    ٤٨

 ۀداختند تا نشاننا ی که به گردن آنها قالده میها و شترهای است. همچنین ماههای حرام، قربانیزندگی 

زندگی آنان است. و از  عالوه برای معاش فقراء و ضعفاء وه اینها قیام برای عبادت وب ۀقربانی باشد هم

اند که انسان را به  ت داشتهشود که همیشه مردم پلید خبیث اکثریّ  استفاده می ﴾بِيِث �َۡ ٱ ةُ َكۡ�َ ﴿: ۀکلم

 آورده. عجب می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا شۡ  َ�نۡ  لُوا

َ
ٓ أ ْ  َٔ �َۡ�  �ن ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا  َهاَ�نۡ  لُوا

ُل  ِح�َ  ُ ٱ َ�َفا لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ ُ�َ�َّ ۗ َ�نۡ  �َّ ُ ٱوَ  َها لََها قَدۡ  ١٠١ َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  �َّ
َ
 ّمِن مٞ قَوۡ  َس�

ۡص  ُ�مَّ  لُِ�مۡ َ�بۡ 
َ
ْ أ   ]۱۰۲-۱۰۱[المائدة:   ﴾١٠٢ فِرِ�نَ َ�ٰ  بَِها َبُحوا

برای شما آشکار شود (حقیقت آنها) ی سؤال مکنید که چون ای مؤمنین از چیزهای: ترجمه
شود برای شما ظاهر شود،  اگر سؤال کنید از آنها هنگامی که قرآن نازل می و آید شما را بد

پیش از شما  ) به تحقیق۱۰۱خدا آمرزنده و بردبار است( و کرده ها عفو دا شما را از آن سؤالخ
 )۱۰۲قومی از آنها سؤال کردند سپس به آن کافر شدند.(

رت در منبر ضکردند. روزی ح مورد می سؤاالتی بی صاند که از رسول خدا روایت کرده :نکات

پدر من : گفت دهم، عبدالله بن حذافه برخاست و مگر آنکه جواب می کنید از چیزی سؤال نمی: فرمود

هر ساله برای ما حج : بن قیس. سراقه بن مالک برخاست و گفتحذافه : کیست؟ حضرت فرمود

از او اعراض کرد تا سه مرتبه همین سؤال را تکرار کرد،  صواجب است یا همین امسال؟ رسول خدا

مر کردم بیاورید و هر چه نهی که برای شما فائده ندارد، هر چه اکنید  چرا سؤالی می: حضرت فرمود

 .در آتش است: فرمود ؟پدر من کجا است ،یا رسول الله: گفت ست وکردم ترک کنید. دیگری برخا

ِ  يَناضِ رَ «: غضبناک شد. عمر برخاست و گفت صسپس رسول خدا ِم د�ًّ رَ  اهللاِ ب
َ

 .!*"»يًناا َو�ِاِإلْسال
شود به ظاهرشدن اموری که صالح نیست و گاهی موجب تکالیف شاقه  پس سؤال گاهی منجر می

لذا در  کرده باید فهمید و هر چه خدا بیان نکرده فهم آن را از بنده نخواسته و گردد، هر چه خدا بیان می

آید. و مقصود از عفا الله عنها، این  ی که اگر ظاهر شود شما را بدآیه آمده که سؤال مکنید از چیزهایاین 

ْ  َٔ �َۡ�  �ن﴿ ۀ:جمل است که خدا این سؤاالت را از شما نخواسته. و مقصود از ُل  ِح�َ  َهاَ�نۡ  لُوا َّ�َ�ُ 
ت آنها سؤال کنید ت و کمیّ از کیفیّ  شود اگر این است که وقتی آیاتی نازل می ﴾َلُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ

 اگر امور تکلیفی باشد که سؤال از آن الزم است. و مقصود از و کند برای شما بیان می صرسول خدا

 ).۱۴۲، ص: ۲(ج:  معالـم التنزیلالبغوي،  -١

 

                                                           



 ٤٩  سورة المائدة

لََها قَدۡ ﴿ ۀ:جمل
َ
همان سؤاالتی است که اقوام گذشته از انبیاء سؤال کردند و به هالکت  ﴾...مٞ قَوۡ  َس�

رِنَا﴿ :گفتند افتادند مانند سؤال قوم صالح از ناقه، سپس عقر کردند و هالک شدند و قوم موسی
َ
 أ

َ ٱ َُّهمُ  ِ�ّٖ ِ�َ ﴿: قوم دیگر گفتند و!*"﴾َرةٗ َجهۡ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِۡل نَُّ�ٰ  َملِٗ�  َ�َا َعۡث �ۡ ٱ ل ا﴿!+" ﴾...�َّ  فَلَمَّ
 و هکذا.!," ﴾قَِتاُل لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُكتَِب 

ُ ٱ َجَعَل  َما﴿ ٓ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ  �َّ ِينَ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  �َِبةٖ َسا َّ�  ْ  َ�َفُروا
ونَ َ�فۡ  ِ ٱ َ�َ  َ�ُ �ۡ  َكِذَبۖ لۡ ٱ �َّ

َ
ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا ١٠٣ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ َوأ ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ َّ� 

ْ  لرَُّسولِ ٱ �َ�  ٓ  هِ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  َما بَُناَحسۡ  قَالُوا ٓۚ َءابَا َولَوۡ  َءنَا
َ
ٓ  َ�نَ  أ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا

 ]۱۰۴-۱۰۳[المائدة:   ﴾١٠٤ َتُدونَ َ�هۡ 
که  لیکن آنانو قرار نداده بحیره را و نه سائبه را و نه وصیله را و نه حامی راخدا مشروع : ترجمه 

) و چون به ایشان گفته ۱۰۳( کنند بیشترشان تعقل نمی  و دبندنمیشدند بر خدا دروغ  کافر
گویند کافی است ما را آنچه  ،سوی این رسوله ید بسوی آنچه خدا نازل کرده و بیایه ید بشود بیای

دانستند و هدایت نشده  اگر چه پدرانشان چیزی نمی ان خود را یافتیم آیا وبر آن پدر 
 )۱۰۴بودند.(

یعنی ماده  ﴾َ�َِ��ٖ ﴿ ج بود از آن جمله بودی بعضی از حیوانات رایت قوانینی برادر زمان جاهلیّ : نکات

کردند تا  شکافتند و آزادش می او نر بود گوش آن ماده شتر را می ۀزائید و پنجمین بچ که پنج شکم می شتری

ٓ ﴿دانستند. دوم  گوشت آن را بر خود حرام می شدن بر آن و به اختیار خود بچرد و سوار که ماده  ﴾�َِبةٖ َسا

ا که ماده شتری ر ﴾َوِصيلَةٖ ﴿داشتند. سوم  دادن و بارکشی معاف می کردند و از سواری نذر آزاد میه شتری ب

کردند و یا اینکه در یک شکم دو بچه نر و ماده  زائید گوشش را بریده و آزادش می میماده اگر دو شکم 

کردند  هانیدن بر ماده نامزد میی بود که برای جنر شتر حامیم خواندند. چهار می ﴾وَِصيلَةٖ ﴿را  زائید آن می

 . وبود خدا چنین احکامی مقرر نکرده و کردند کرد سوارشدن بر آن را حرام می سال این کار را می ده اگر

ٓ  هِ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  َما بَُناَحسۡ ﴿ ۀ:جمل ٓ َءابَا دین تقلیدی از آباء و اجداد  ،مردم که همیشه دیِن  ، داللت دارد﴾َءنَا

 
ّ

 چنین دینی باطل است. ل و تحقیق نبوده مانند زمان ما وو محیط بوده و دین تعق

 »خدا را به ما آشکارا نشان ده.« -١

 »به پیمبرشان گفتند: پادشاهی برای ما برانگیز که در راه خدا قتال کنیم.« -٢

 »پس چون قتال بر ایشان مقرر شد.« -٣

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٥٠

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمُنوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ ِ ٱ إَِ�  ُتمۚۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ َّ� 

َهاَ�ٰٓ  ١٠٥ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م اَ�ِيعٗ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  إَِذا نُِ�مۡ بَيۡ  َدةُ َشَ�ٰ  َءاَمُنوا

َحَدُ�مُ  َحَ�َ 
َ
ۡ ٱ أ ۡ ٱ ِح�َ  ُت َموۡ ل وۡ  ّمِنُ�مۡ  لٖ َعدۡ  َذَوا َنانِ �ۡ ٱ وَِصيَّةِ ل

َ
 إِنۡ  ُ�مۡ َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  َءاَخَرانِ  أ

نُتمۡ 
َ
�ۡ  أ  ٱ ِ�  ُتمۡ َ�َ

َ
َ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
ِصيَبةُ  ُ�مَبتۡ فَأ ۡ ٱ مُّ لَوٰ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  بُِسوَ�ُهَماَ�ۡ  ِت� َموۡ ل  ِسَمانِ َ�ُيقۡ  ةِ لصَّ

 ِ ِ ٱب ِ ٱ َدةَ َشَ�ٰ  ُتمُ نَ�ۡ  َوَ�  َ�ٰ قُرۡ  َذا َ�نَ  َولَوۡ  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  َ�ِي�َشۡ  َ�  ُتمۡ تَبۡ رۡ ٱ إِنِ  �َّ َِّمنَ  اإِذٗ  إِ�َّآ  �َّ  ل
ٰٓ  ُعِ�َ  فَإِنۡ  ١٠٦ ثِِم�َ �ٱ �َُّهَما َ�َ

َ
ٓ سۡ ٱ � ا ِينَ ٱ ِمنَ  َمَقاَمُهَما َ�ُقوَمانِ  اَخَرانِ  َٔ َ�  امٗ إِثۡ  َتَحقَّ  َتَحقَّ سۡ ٱ �َّ

 ٱ ِهمُ َعلَيۡ 
َ
ِ  ِسَمانِ َ�ُيقۡ  نِ لََ�ٰ وۡ ۡ� ِ ٱب ٓ لََشَ�ٰ  �َّ َحقُّ  َدُ�َنا

َ
ٓ َتَد�ۡ �ۡ ٱ َوَما َدتِِهَماَشَ�ٰ  ِمن أ ٓ  َنا ا َِّمنَ  اإِذٗ  إِ�َّ  ل

ٰ ٱ ٰ  ١٠٧ لِِم�َ ل�َّ دۡ  لَِك َ�
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
  أ

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا َ�ٰ ٱب ٰ  َدةِ لشَّ ٓ وَجۡ  َ�َ وۡ  ِهَها

َ
ْ َ�َافُوٓ  أ ن ا

َ
يۡ  تَُردَّ  أ

َ
يۡ  دَ َ�عۡ  نُۢ َ�ٰ �

َ
 نِِهۡمۗ َ�ٰ �

ْ ٱوَ  َ ٱ �َُّقوا ْۗ سۡ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  َمُعوا  ]۱۰۸-۱۰۵[المائدة:   ﴾١٠٨ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
 ه،کس گمراه شدای مؤمنین به خودتان پردازید. هرگاه شما هدایت یافته باشید، هر : ترجمه

شما را به آنچه پس او  ،سته سوی خداب شما ۀرساند. بازگشت هممیبه شما ضرر ن
گواه بین شما چون مرگ یکی از شما برسد،  ،) ای مؤمنین۱۰۵دهد ( خبر میاید  کرده می

 مصیبت وبودید  در سفر چنانچه یر شمانفر عادل از خود شما و یا از غدو وصیت  هنگام در 
قسم پس از نماز، تا اگر در حق آن دو نفر بدگمان شدید بازشان دارید  .رسید شما را فرامرگ 

 باشد و ه سود خویشانمانیم و اگرچه بخر ین شهادت متاع دنیا را نمیا بخورند که بگویند با
) پس اگر اطالع ۱۰۶کنیم زیرا در این هنگام گنهکار خواهیم بود( ت إلهی نمیدکتمان شها

دیگر  نفردو  ،اند گناهی مرتکب شده خیانتی کرده و(در شهادتشان) حاصل شد که شاهدان 
قسم  بایستند و (برای قسم خوردن) جای آنانبه  نزدیکترند یتر بوده و به متوفّ  که شایسته

کنیم زیرا  تر است و ما از حق تجاوز نمی خورند به خدا که گواهی ما از گواهی آنان درست می
 را برشهادت  اینکهبه تر است  نزدیک) این روش ۱۰۷در این صورت از ستمگران خواهیم بود(

) ورثهبه ایی (قسم ه ،خوردنشان  قسمبعد از  ادا نمایند و یا بترسند کهصورت حقیقی آن 
 )۱۰۸( کند. خدا قوم فاسقان را هدایت نمی بشنوید و از خدا بترسید و و شود گرداندهبر 

 چون لغت عرب دارای مزایا و خصوصیّ : نکات
ّ
م از آن خصوصیات به اتی است که مقاصد متکل

 لی همان جمالت عربی اگر فارسی شودو فهمد را می عرب به خوبی آن ۀشود یعنی شنوند خوبی درک می

ین ا. به هر حال ما رفته  شود زیرا آن خصوصیات لغوی عربی از بین خصوصیات مفهوم نمی به آن مزایا و

 که مسلمان بود با ُبدیل سهمّی کنیم تا خواننده مقصد را به خوبی درک کند.  جمله تشریح می  آیه را جمله

ای نوشت و آنچه همراه  نامه بیمار شد و ُبدیلیق نصرانی برای تجارت از مدینه به شام رفتند، در شام دو رف

 



 ٥١  سورة المائدة

نفر  ودآن  خود گذاشت و به رفقای خود خبر نداد، سپس به ۀمیان اثاثیّ  ن نامه درج نمود وآداشت در 

او را تفتیش کردند و  فوت شد، آن دو نفر اثاث و رسانیدام ب مرا به خانواده ت کرد و گفت اثاثنصرانی وصیّ 

او  بندی از میان اثاث وزن داشت با گردنجواهر بود و سیصد مثقال  طال وه جامی از نقره که مکلل ب

او را دیدند که آن جام طال و  ۀاو بررسی کردند و نام ۀبرداشتند و باقی را به اهل او رسانیدند. خانواد

بیماری طوالنی  ُبدیلآیا : دنیست، به این دو نفر رفیق او گفتن هیّ ست ولی در اثاثنامه مندرج ابند در  گردن

: در این سفر دزدی به او برخورده؟ گفتند آیا: خیر، پرسیدند: کشید که مخارج زیادی داشته باشد؟ گفتند

با او بوده پس بهترین چیزی که : نه، گفتند: آیا تجارتی که موجب ضرر باشد کرده؟ گفتند: خیر، پرسیدند

آنچه به ما سپرده همان است که به شما دادیم، پس : بند است، گفتند بینیم و آن جام طال و گردن ما نمی

آن دو شاهد را بعد از نماز عصر قسم داد،  صشکایت کردند. رسول خدا صاو نزد رسول خدا ۀورث

 
ّ

رثه نزد و نفر آشکار شد دودست آن ه بند ب گردن تی جام وایشان قسم خوردند و رها شدند، پس از مد

 : آمدند و گفتند صرسول خدا
ّ

آیات فوق  نفر پیدا شده، رسول خدا منتظر وحی شد و عای ما نزد آن دومد

 ند، ایشان قسم خوردند، سپس جام وت قسم بخورمر کرد دو نفر از کسان میّ ا صنازل شد، رسول خدا

 شود. زول بیان شد مفهوم آیه روشن می. چون مورد ن!*"بند را از آنان گرفت و به ورثه دادنگرد

مشروعی است تا  ت کار الزم وکه شاهد گرفتن بر وصیّ  داللت دارد ﴾...نُِ�مۡ بَيۡ  َدةُ َشَ�ٰ ﴿: ۀجمل

 ۀکلم و دو شاهد عادل باشند داللت دارد که باید ﴾لٖ َعدۡ  َذَوا﴿: ۀترک انسان ضایع نشود. و کلم  اینکه ما

وۡ ﴿ ۀ:جمل مسلمان باشند. و داللت دارد که باید ﴾ّمِنُ�مۡ ﴿
َ
داللت دارد که اگر در سفری  ﴾َءاَخَرانِ  أ

 دو شاهد مسلمان پیدا نشد دو شاهد غیر مسلمان بگیرد که در مذهب خود عادل باشند و دروغگو و

  ﴾ِسَمانِ َ�ُيقۡ ﴿ۀ جمل باز نباشند و حقه
ّ

ورثه در صدق شاهدین باید دو  داللت دارد که در صورت شِک

لَوٰ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ ﴿: ۀمان نحوی که در آیه ذکر شده. و کلمه شاهد قسم بخورند به داللت دارد که  ﴾ةِ لصَّ

قسم باید در مسجد و یا مکان مقدس پس از نماز در حضور مردم باشد که عظمت داشته باشد، اگرچه 

ر«د و باش منکر می صورته بر شاهد قسم نیست ولی در این مورد شاهد ب نْ أَنْكَ ىلَ مَ نيُ عَ صدق  »الْيَمِ

ها با هم، داستان را ذکر و با آمیختن آنهای مختلفی را که در مورد این داستان ذکر شده، جمع نموده مولف، روایت -١

در تفسیر این آیات تفسیر علی بن إبراهیم قمی ) و ۶ -۵ :ص، ۷ :ج( الکافيکند؛ اما اصل روایت را کلینی در می

های کامال مختلف از ناحیه اشخاص متفاوت روایت شده است اما این روایات از کند. این داستان به صورتذکر می

مجمع بغوی و  و معالـم التنزیل، طبری جامع البیانحیث محتوا یکسان هستند. چنانکه در تفاسیر معروفی چون: 

 طبرسی و... آمده است. البیان

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٥٢

ِ  ِسَمانِ َ�ُيقۡ ﴿ ۀ:جمل کند. می ِ ٱب داللت دارد که باید قسم به خدا بخورند نه به مقدسات دیگر بر  ﴾�َّ

 ایم. اینکه ما کتمان شهادت و خیانت نکرده

ُ ٱ َمعُ َ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿ ٓ  َ�َيُقوُل  لرُُّسَل ٱ �َّ ِجبۡ  َماَذا
ُ
ْ  ُتۡمۖ أ ٓۖ  مَ ِعلۡ  َ�  قَالُوا نَت  إِنََّك  َ�َا

َ
ٰ  أ  ﴾١٠٩ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َع�َّ

 ]۱۰۹[المائدة:   

ت شما چه اجابت شدید (أمّ  گوید چقدر کند پس از آن می روزی خدا پیامبران را جمع می: ترجمه
 )۱۰۹(هائی. مقدار از شما پیروی کردند) گویند برای ما علمی نیست زیرا که فقط تو دانای غیب

قبل. و این آیه  ۀدر آی اتقوالله این یوم مفعول است برای و روز قیامت است. ،یوممقصود از : نکات

  و های خود خبری ندارند تمّ ز رفتن از دنیا به عالم دیگر از اپس ا کند که أنبیاء داللت می
ً
 خصوصا

گاه نیستند اگر  مّ چه در زمان حیاتشان بر ظواهر امور ا به امور غیب و پنهانی آ
ّ

 لع باشند.ت خود مط

حاکم ابوسعید که او نوشته این  در ذیل این آیه نقل کرده از تفسیر »مجمع البیان«مرحوم طبرسی در 

علم غیب داشته باشند، سپس طبرسی در جواب او  ‡هئّم ه که ایه داللت دارد بر بطالن قول امامیّ آ

ه بلکه ده ظلم است زیرا احدی از امامیّ ه نسبت داگویم این قولی که به امامیّ  من می«: نویسد چنین می

 صف به وصفکسی که مخلوقی را متّ  یکی از افراد بشر علم غیب دارد واحدی از مسلمین نگفته که 

نویسنده  »ه از چنین قولی بیزار است.امامیّ  ۀشیع و دین است داند از دین جدا شده و بیب »عالم الغیب«

 آن دادند و صفات خدا را به امام نمیاند  ه که معاصر با طبرسی و قبل از او بودهآری علمای امامیّ : گوید

ها را نیز عالم به  دانند، بلکه بعضی از امامزاده لی زمان ما امام را عالم به غیب میو دانستند را کفر می

مرحوم طبرسی از کنند گویا به قول  ه کنی تکفیر و تفسیق میرا متنبّ  اگر بخواهی ایشان و دانند غیب می

 ه دین و قرآن جدا شده و ب
ّ
 ی اعراض دارند.کل

ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿ ٰ  َك َعلَيۡ  َمِ� نِعۡ  ُكرۡ ذۡ ٱ �َمَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  �َّ تَِك َ�ٰ  َوَ�َ يَّدتَُّك  إِذۡ  ِ�َ
َ
 بُِروحِ  �

ۡ ٱ ِ�  �َّاَس ٱ تَُ�ّلِمُ  ُقُدِس لۡ ٱ ٰ �َّوۡ ٱوَ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُتَك َعلَّمۡ  �ذۡ  ٗ�ۖ َوَ�هۡ  دِ َمهۡ ل ۖ ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ  ِ�يَل
ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱ ِمنَ  لُقُ َ�ۡ  �ذۡ  ۢ  َ�َتُكونُ  �ِيَها َ�َتنُفخُ  ِ� �ِإِذۡ  لطَّ  ٱ ئُ َوُ�ۡ�ِ  ِ�� �ِإِذۡ  �َطۡ�َ

َ
 َمهَ �ۡ ۡ�

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  �ذۡ  ِ�� �ِإِذۡ  َرَص بۡ ۡ� ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ُت َكَففۡ  �ذۡ  ِ�� �ِإِذۡ  َ�ٰ َموۡ ل  َتُهمِجئۡ  إِذۡ  َعنَك  ءِيَل َ�

 ِ ِينَ ٱ َ�َقاَل  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب َّ�  ْ ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�َفُروا بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا  ]۱۱۰[المائدة:    ﴾١١٠ مُّ
 بر مادرت و خودرا بر میاد آور نعمتم ه ب ،ای عیسای پسر مریم :وقتی که خدا گفت: ترجمه

 و گفتی سخن می با مردم در گهواره و سن کهولت ،القدس کردم به روح تأییدقتی که تو را و
کردی از گل مانند  وقتی که خلق می و تورات و انجیل یاد دادمکتاب، حکمت، وقتی که به تو 

 



 ٥٣  سورة المائدة

شفا  و شد من مرغ می ۀاذن و اراده دمیدی پس ب می در آن اذن من پسه هیئت مرغ ب
ه ها را ب آوردی مرده وقتی که بیرون می و من ۀدادی کور مادرزاد و ابرص را به اذن و اراد می

های روشن برای ایشان  اسرائیل را چون دلیل وقتی که بازداشتم از تو بنی و من ۀاذن و اراد
 )۱۱۰آوردی پس کفار از ایشان گفتند نیست این مگر سحر آشکار.(

شد و ما مقداری  در این آیه ذکر ۀآل عمران قضایای مذکور ۀسور ۴۹ا ت ۴۵در ذیل آیات : نکات

 توضیح دادیم مراجعه شود.

وۡ  �ذۡ ﴿
َ
نۡ  نَ  َۧوارِّ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُت َحيۡ أ

َ
ْ  أ ْ قَالُوٓ  َو�ِرَُسوِ�  ِ�  َءاِمُنوا َنا َهدۡ شۡ ٱوَ  َءاَمنَّا ا َّ�

َ
 ١١١ لُِمونَ ُمسۡ  بِ�

ن َر�َُّك  َتِطيعُ �َسۡ  َهۡل  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  َوارِ�ُّونَ �َۡ ٱ قَاَل  إِذۡ 
َ
َِل  أ ٓ  َناَعلَيۡ  ُ�َ�ّ  ّمِنَ  �َِدةٗ َما

ٓ ٱ َما ْ ٱ قَاَل  ءِ� لسَّ ُقوا َ ٱ �َّ ؤۡ  ُكنُتم إِن �َّ ْ  ١١٢ ِمنِ�َ مُّ ن نُرِ�دُ  قَالُوا
َ
  أ

ۡ
 قُلُوُ�َنا َم�ِنَّ َوَ�طۡ  َهاِمنۡ  ُ�َل نَّأ

ن لَمَ َوَ�عۡ 
َ
ٰ ٱ ِمنَ  َهاَعلَيۡ  َونَُ�ونَ  َتَناَصَد�ۡ  قَدۡ  أ  للَُّهمَّ ٱ َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  ١١٣ ِهِدينَ ل�َّ

 ٓ نزِۡل  َر�ََّنا
َ
ٓ  َناَعلَيۡ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  �َِدةٗ َما َما ِ�َا اِ�يدٗ  َ�َا تَُ�ونُ  ءِ لسَّ وَّ

َ
 َنازُ�ۡ رۡ ٱوَ  ّمِنَكۖ  َوَءايَةٗ  َوَءاِخرِنَا ّ�ِ

نَت 
َ
ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوأ ُ ٱ قَاَل  ١١٤ زِ�ِ�َ ل�َّ ِلَُها إِّ�ِ  �َّ ٓ  ِمنُ�مۡ  دُ َ�عۡ  ُفرۡ يَ�ۡ  َ�َمن ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  ُمَ�ّ  فَإِّ�ِ

بُهُ  َعّذِ
ُ
ٓ  اَعَذابٗ  ۥأ بُهُ  �َّ َعّذِ

ُ
َحدٗ  ۥٓ أ

َ
 ]۱۱۵-۱۱۱[المائدة:   ﴾١١٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  اأ

به ین و اصحاب خاص تو که ایمان آورید به من و و در وقتی که وحی نمودم به حواریّ : جمهر ت
ون ) وقتی که حواریّ ۱۱۱رسول من، گفتند ایمان آوردیم و گواه باش به اینکه ما مسلمانیم(

طعامی از آسمان  ۀتواند که نازل کند بر ما سفر  گفتند ای عیسای پسر مریم آیا پروردگار تو می
خواهیم از آن بخوریم و دلهای ما آرام  ) گفتند می۱۱۲گفت بترسید از خدا اگر ایمان دارید(

) عیسی بن مریم ۱۱۳ای و بوده باشیم بر آن از گواهان( بدانیم که تو به ما راست گفته گیرد و
 طعامی از آسمان که برای ما روز عیدی ۀبر ما نازل فرما سفر  ما، پروردگارِ ای  ،خدایا :گفت

بهترین ی ما را روزی ده و توی و ای از تو باشد معجزه و آیندگان ما برای اول ما و ،بوده باشد
که از شما  پس هر ،کنم نازل میبر شما قا من آن را محّق  :) خدا گفت۱۱۴(یدهندگان روزی

 )۱۱۵ه او را عذابی کنم که احدی از جهانیان را چنان عذابی نکنم.(پس از آن کافر شود البتّ 
مائده گویند زیرا آیات مائده در این سوره نازل شده و روزی که نازل شد  ۀاین سوره را سور: نکات

آیا عرض و طول آن سفره و طعامی که در آن بوده چه  روز یکشنبه بوده که نصاری آن را عید گرفتند و

نان و گوشت بوده و گوشت آن گوشت ماهی بوده و چون نازل : بوده مورد اختالف است، بعضی گفتند

 عَ اجْ  �ا«: عرض کرد وحشت داشت و به سجده افتاد و گریه کرد و ت عیسیشد گویا حضر
ْ
 ِ� ل

 



 تابشی از قرآن    ٥٤

َها رمَْحَةً  �ا �نَ رِ اكِ ِمْن الشَّ 
ْ
ْ الَ وَ  اْجَعل

َ
 عَ جت

ْ
 ثْ ا مُ هَ ل

َ
سؤال کردند که این  مردم از عیسی .!*"»وَُ�ُقوَ�ةً  ةً ل

ید قدرت ه خدا بکدام، طعامی است که  هیچ: باشد و یا از طعام آخرت؟ فرمود مائده از غذای دنیا می

لی چون نازل و حال هر کس بیمار بود از آن طعام خورد شفا یافتبه هر ..!+"خود ایجاد کرده است

 شدند و ا شد فقراء و اغنیاء همه جمع می می
ّ

ای  هغنیاء خوش نداشتند و موجب شک ایشان شد، پس عد

 مسخ شدند و مائده هم موقوف شد.

ُ ٱ قَاَل  �ذۡ ﴿ نَت  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
ٰ  َوأ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡ�ِ إَِ� َّ� 

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاَل 
َ
قُوَل  أ

َ
�  ِ�  َس لَيۡ  َما أ  َلمُ َ�عۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َ�َقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِ�َّقٍ

عۡ  َوَ�ٓ  ِ� َ�فۡ  ِ�  َما
َ
نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ أ

َ
ٰ  أ ٓ  إِ�َّ  لَُهمۡ  ُت قُلۡ  َما ١١٦ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َع�َّ  َما

َمرۡ 
َ
نِ  ۦٓ بِهِ  تَِ� أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت  َوَر�َُّ�مۚۡ  َرّ�ِ  �َّ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ  فَلَمَّ

يۡ  نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ �ۡ  إِن ١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ

نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ 
َ
ُ ٱ قَاَل  ١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ ٰ ٱ يَنَفعُ  مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  �َّ  ِد�ِ�َ ل�َّ

ٰ  لَُهمۡ  ُ�ُهمۚۡ ِصدۡ   ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن ِريَ�ۡ  تٞ َج�َّ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
ُ ٱ رَِّ�َ  �ۖ � ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  َورَُضوا

ٰ  هُۚ َ�نۡ  ِ  ١١٩ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ� َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۚ  َوَما ِض �ۡ� ٰ  َوُهوَ  �ِيِهنَّ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ۢ  ]۱۲۰-۱۱۶[المائدة:   ﴾١٢٠ قَِديُر
و  ُجز خدا، من که ای عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی: گفت و وقتی که خدا: ترجمه

نزهی تو برای من سزاوار م :گفت(عیسی) ؟مادرم را دو إله(یعنی دو مرجع در حوائج) بگیرید 
ای، تو  ق تو آن را دانستهکه بگویم آنچه برای من حق نیست، اگر گفته باشم محّق  باشد نمی
خود تو راستی که ه دانم آنچه در ذات توست، ب من نمی دانی آنچه را در خود من است و می

ه آن امر کردی که بندگی کنید ) نگفتم برای ایشان مگر آنچه تو مرا ب۱۱۶ی(های دانای غیب
من گواه بر ایشان بودم مادامی که در میان  و پروردگار شماست ی را که پروردگار من وخدای

تو بر هر چیزی  و بر ایشان بودی براقایشان بودم، پس چون مرا وفات دادی تو خود م
ق ایشان بندگان تو هستند و اگر بیامرزی ) اگر عذاب کنی ایشان را که محّق ۱۱۷گواهی(

) خدا گفت این روزی است که راستگویان ۱۱۸ایشان را پس به تحقیق تو خود عزیز حکیمی(
 .جاری استا نهرها از زیر آنهی که دهد برای ایشان است بوستانهای می را راستی ایشان نفع

 » را کیفر و مجازات قرار مده.مت قرار ده و آنرا رحگذاران قرار ده؛ پروردگارا آنپروردگارا مرا از شکر« -١
 و... ذيل تفسري آيه مذكور. تفسري القرآن العظيم؛ ابن كثري، معالـم التنزيل؛ بغوی، جممع البيانطربسی،  -٢
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ایشان از خدا خشنودند این است  دا از ایشان خشنود وخ .همیشه در آن جاوید بمانند
اختیار آسمانها و زمین و آنچه در  ) مخصوص خداست پادشاهی و۱۱۹بزرگ( ۀرستگاری و بهر 

 )۱۲۰او بر هر چیزی تواناست.( و آنهاست
را خدا  و مادرش کس حضرت عیسیاند که هیچ بعضی از نویسندگان اعتراض کرده: نکات

نَت «: ندانسته تا اینکه قیامت خدا عتاب کند و بگوید
َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
 ُدونِ  ِمن َهۡ�ِ إَِ�ٰ  َوأ

ِ ٱ ٰ ﴿ اند این اشکال از اینجا ناشی شده که خیال کرده ،﴾�َّ را به  إله باشد و به معنی دو خدا می ﴾َهۡ�ِ إَِ�

معنی الله نیست بلکه  در لغت به إله یک از نصاری عیسی را الله ندانسته وچ ه هیاند البتّ  معنی الله گرفته

باشد و إله به معنی مألوه مصدر به معنی مفعول  می »احلوائج ه يفيد إلقصَ ن يُ مَ «به معنی  اله ۀاز ماد إله

ای در  کنند شکی نیست. آیا ندیده خیالی خود میه به عیسای نصاری در حوائج خود توّج  هاست. در اینک

خواهند و همین معنی  های امریکا و اروپا شفای امراض را از عیسی میتمام کلیساها و در تمام بیمارستان

بدانند؟  إلهه کنند و تو را ای در حوائج خود به تو توّج  کند که آیا تو گفته دا عتاب به عیسی میخاست که 

زیرا  ام و مرا این چنین کفری سزاوار نیست کند من نگفته عجز و انکسار عرض می حضرت عیسی با کمال

این  و حوائج ایشان باشم خبر بودم چه برسد اینکه سمیع و بصیرِ  ت خود بیمّ من پس از رحلت از دنیا از ا

باب شما یکی است یعنی من رب و ار من و رِبّ  گوید رِبّ  معنی به خوبی از آیات روشن است، یکجا می

ا﴿: گوید به من رجوع نکنید، یکجا می ،شما نیستم يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ َ�َ 

یعنی من که عیسی باشم مراقب احوال ایشان نیستم و فقط خدا مراقب حال همه و همه  ﴾َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ 

با این آیات روشن قرآنی چگونه مسلمانها خود را به کری زده و هر فانه جا حاضر و ناظر است نه من. متأّس 

فالنی باب الحوائج إلی الله : گویند دانند و می می باب الحوائجدر حوائج و  ملجأیعنی  إلهبی را مقّر  ۀبند

ناظر است مانند خدا؟  صالح همه جا مراقب و شاهد و ۀاست. آیا خدا باب یعنی درب دارد و یا فالن بند

کنند به خدا و قیامت عقیده دارند؟  آمیز را در مجالس و محافل تزریق می آیا کسانی که چنین سخنان شرک

 .نعوذ باهللا من مضالت الفتننه والله. 

 





 
 
 

 آية) سورة األنعام (مكية وهي مائة ومخس وستون

 باشد آیه می ۱۶۵أنعام مکی و دارای ۀ سور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِي ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
لَُ�ٰتِ  وََجَعَل  َوٱۡ� ۖ  ٱلظُّ ِينَ  ُ�مَّ  َوٱ�ُّوَر ْ  ٱ�َّ  َ�َفُروا

ِي ُهوَ  ١ َ�ۡعِدلُونَ  بَِرّ�ِِهمۡ  َجٗ�ۖ  قََ�ٰٓ  ُ�مَّ  ِط�ٖ  ّمِن َخلََقُ�م ٱ�َّ
َ
َجلٞ  أ

َ
َس�ًّ  َوأ ۥۖ  مُّ  ُ�مَّ  ِعنَدهُ

نُتمۡ 
َ
ونَ  أ ُ  َوُهوَ  ٢ َ�ۡمَ�ُ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱ�َّ �ِض  َوِ�  ٱلسَّ

َ
 َما َوَ�ۡعلَمُ  وََجۡهَرُ�مۡ  ِ�َُّ�مۡ  َ�ۡعلَمُ  ٱۡ�

 ]۳-۱[األنعام:   ﴾٣ تَۡ�ِسُبونَ 

آسمانها و زمین را است که خداییستایش مخصوص آن . نام خدای رحمن رحیمه ب: ترجمه
رشان برابر که کافرند دیگران را به پروردگا ها و روشنی را، سپس آنان قرارداد تاریکی وآفرید 

مدت نامبرده  و را اجلیر کرد سپس مقرّ  ،لی است که آفرید شما را از گِ ) و او خدای۱گیرند( می
داند  اوست خدای در آسمانها و در زمین، می ) و۲( آورید سپس شما شک می ،شده نزد اوست

 )۳کنید.( داند آنچه کسب می آشکار شما را و می پنهانی و

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ :نکات  »الف و الم«ذات خود را و  ه است که حضرت حق حمد کردهخبریّ ۀ جمل ﴾ِ�َّ

لَُ�ٰتِ ﴿چون  و آن برای استغراق است یعنی جمیع ستایشها الیق ذات اوست را جمع آورده  ﴾ٱلظُّ

 ۀ:جمل ه راه باطل زیاد و راه حق یکی است. و مقصود ازچظلمت بیش از نور است چنان: توان گفت می

این است که شما را از نباتاتی که از خاک ایجاد شده تبدیل به نطفه نمود و  ﴾ِط�ٖ  ّمِن َخلََقُ�م﴿

 نطفه را تبدیل به بشر نمود.

�ِيِهم َوَما﴿
ۡ
ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  َءاَ�ٰتِ  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  تَأ ْ  َ�َقدۡ  ٤ ُمۡعرِِض�َ  َ�ۡنَها َ�نُوا بُوا  بِٱۡ�َقِّ  َكذَّ

ا �ِيِهمۡ  فََسۡوَف  َجآَءُهمۡ  لَمَّ
ۡ
ْ  يَأ ُؤا ٰٓ�َ�

َ
ْ  َما أ لَمۡ  ٥ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا

َ
�  ْ ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  يََرۡوا

َ
 ِمن أ

ُٰهمۡ  قَۡرنٖ  ّمِن َ�ۡبلِِهم َّ� كَّ �ِض  ِ�  مَّ
َ
ن لَمۡ  َما ٱۡ� رَۡسۡلَنا لَُّ�مۡ  ُ�َمّ�ِ

َ
َمآءَ  َوأ  ّمِۡدَراٗر� َعلَۡيِهم ٱلسَّ
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نَۡ�ٰرَ  وََجَعۡلَنا
َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم َ�ۡتِِهمۡ  ِمن َ�ۡرِي ٱۡ�

َ
نَا بُِذنُو�ِِهمۡ  فَأ

ۡ
�َش�

َ
 َءاَخرِ�نَ  قَۡرنًا َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  َوأ

  ]۶-۴[األنعام:   ﴾٦
عادت خود از ه های پروردگارشان مگر اینکه ایشان ب ای از نشانه و نیامد ایشان را نشانه: ترجمه
پس به  ،تکذیب کردندزمانیکه برای ایشان آمد  را ) پس به تحقیق حق۴ض بودند(آن معرِ 

) آیا ۵آمد (خواهد  کردند به آنان اخبار آنچه به حسب عادت به آن استهزاء می همین زودی
ن داده ها را که پیش از ایشان بود هالکشان کردیم، ایشان را تمکّ  متیار از اندیدند چه بس

در  بودیم در زمین آن مقدار که شما را تمکن ندادیم و فرستادیم از آسمان بر ایشان باران پی
ردیم و گناهانشان هالکشان ک ۀواسطه پی و نهرهایی را از زیر ایشان جاری قرار دادیم پس ب

 )۶مت دیگری را.(اد کردیم اپس از ایشان ایج

ممکن است آیات قرآن و تشریعی باشد و ممکن است  ﴾...َرّ�ِِهمۡ  َءاَ�ٰتِ ...﴿ ۀ:جمل :نکات

آن خبرهاست که به ایشان وعده داده  ۀنتیجأنباء ما کانوا،  :ۀآیات تکوینی باشد و مقصود از کلم معجزه و

 شود. شده که در قیامت ظاهر می

ۡ�َا َولَوۡ ﴿ يِۡديِهمۡ  فَلََمُسوهُ  قِۡرَطاٖس  ِ�  كَِ�ٰٗبا َعَلۡيَك  نَزَّ
َ
ِينَ  لََقاَل  بِ� ْ  ٱ�َّ ٓ  إِنۡ  َ�َفُرٓوا  إِ�َّ  َ�َٰذا

بِ�ٞ  ِسۡحرٞ  ْ  ٧ مُّ نِزَل  لَۡوَ�ٓ  َوقَالُوا
ُ
نَزۡ�َا َولَوۡ  َملَٞكۖ  َعلَۡيهِ  أ

َ
ۡمرُ  لَُّقِ�َ  َملَٗ�  أ

َ
 يُنَظُرونَ  َ�  ُ�مَّ  ٱۡ�

ََعۡلَ�ٰهُ  َملَٗ�  َجَعۡلَ�ٰهُ  َولَوۡ  ٨ ا َعلَۡيِهم َولَلَبَۡسَنا رَُجٗ�  �َّ  ٱۡسُتۡهزِئَ  َولََقدِ  ٩ يَۡلبُِسونَ  مَّ
ِينَ  فََحاَق  َ�ۡبلَِك  ّمِن بُِرُسلٖ  ْ  بِٱ�َّ ا ِمۡنُهم َسِخُروا ْ  مَّ   ]۱۰-۷[األنعام:  ﴾١٠ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا

آینه  های خودشان لمس کنند هر ه دستکاغذی که بنازل کنیم بر تو در کتابی و اگر : ترجمه
اگر ما  و ) و گفتند چرا بر او ملکی نازل نشده۷کافران بگویند که نیست این مگر سحر آشکار(

) و اگر او را ملکی قرار ۸شدند( ملکی نازل کرده بودیم کار گذشته بود سپس مهلت داده نمی
) ۹گذاشتیم( داشتند بر جای می ای که می شبههمردی قرار دهیم و صورت  بهه او را دهیم البتّ 

ایشان وارد شد آنچه  و به تحقیق به پیامبرانی یپش از تو استهزاء شده پس به استهزاءکنندگاِن 
 )۱۰کردند.( به آن استهزاء می

 : نکات
ّ

آوریم مگر اینکه از طرف خدا برای  ما به تو ایمان نمی ،دیا محّم : گفتند ای از مشرکین می هعد

ی، تو رسول اوی نوشته از طرف خداست و وشته بیاید به همراهی چهار فرشته که شهادت بدهند که آنما ن

چرا : تنددیگر گف ۀاین سحر است. عد: ند گفتایشان را انجام دهیم خواه ۀما اگر خواست: فرماید خدا می

 ازل کنیم که ایشان ببینند دیگرن تعالی فرموده اگر ملکی شود که ما آن را ببینیم؟ حق ای نازل نمی بر او فرشته

اضافه ملک که جسم مرئی ه ب و نازل خواهد شد عذری پذیرفته نخواهد شد برای کفر ایشان و عذاب
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  نیست و اگر ملکی را
َ
ک بر ایشان مجسم کنیم باز بر ضعفای خود اشتباه کاری خواهند نمود که این مل

به سایر انبیاء نیز استهزاء و : فرماید مینیست بلکه این بشری است، خدا برای دلداری رسول خود 

 گرفت. ی همان مستهزئین را فراکردند ولی عاقبت، عذاب خدای شی میترا اشکال

ْ  قُۡل ﴿ �ِض  ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ  ُ�مَّ  ٱۡ� �ِ�َ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  ٱنُظُروا ا لَِّمن قُل ١١ ٱلُۡمَكّذِ  ِ�  مَّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض�  ٱلسَّ
َ
ِۚ  قُل َوٱۡ� َّ ٰ  َكَتَب  ّ�ِ ۚ  َ�ۡفِسهِ  َ�َ  َرۡ�َب  َ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�َۡجَمَعنَُّ�مۡ  ٱلرَّۡ�ََة

ِينَ  �ِيهِ�  ْ  ٱ�َّ ٓوا نُفَسُهمۡ  َخِ�ُ
َ
ۡلِ  ِ�  َسَ�نَ  َما ۞َوَ�ُۥ ١٢ يُۡؤِمُنونَ  َ�  َ�ُهمۡ  أ �  ٱ�َّ  َوُهوَ  َوٱ�ََّهارِ

ِميعُ  �َ  قُۡل  ١٣ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
َ
ِ  ۡ�َ أ ِذُ  ٱ�َّ َّ�

َ
ا � َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرِ  َوِ�ّٗ �ِض  ٱلسَّ

َ
 َوَ�  ُ�ۡطعِمُ  َوُهوَ  َوٱۡ�

ٓ  قُۡل  ُ�ۡطَعُمۗ  ِمۡرُت  إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡسلََمۖ  َمنۡ  أ

َ
ٓ  قُۡل  ١٤ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  أ  إِّ�ِ

َخاُف 
َ
 ]۱۵-۱۱[األنعام:   ﴾١٥ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

) بگو ۱۱کنندگان(  بگو در زمین سیر کنید سپس نظر کنید چگونه شد عاقبت تکذیب: ترجمه
خدا بر خود حتم نموده  لک خداست،آسمانها و زمین است بگو ُم  لک کیست آنچه درم

ایمان کند، کسانی که  ه روز قیامت که در آن شکی نیست شما را جمع میرحمت را، البتّ 
) و ملک او و به اختیار او است آنچه ۱۲اند( آورند به جان خودشان ضرر زده و زیان کرده نمی

بگیرم ) بگو آیا غیر خدا را سرپرست خود ۱۳دانا( هاوست شنوند و در شب و روز ساکن است
داده  دهد و طعام زمین را و اوست که طعام می ی که بدون سابقه ایجاد کرده آسمانها وخدای

ه مباش از باشم و البتّ  ،أمورم اول کسی که اسالم آوردهم راستی که منه شود، بگو ب ینم
ترسم اگر عصیان پروردگار خود کنم از عذاب روز  راستی که من میه ) بگو ب۱۴مشرکین(

 )۱۵بزرگ.(
 اینکه مالک موجودات و پس از آنکه با دلیلها در این آیات ثابت کرده قدرت خود را و: نکات

خواهد، بعد فرموده  خیر بندگان را می رحمت را و ختیار همه چیز است و بر خود حتم نمودهصاحب ا

  غیر او را ولی خود مدان یعنی غیرپس 
ً
 خدا را اگر ولی و صاحب اختیار و سرپرست خود بدانی تکوینا

رده ی کسی است که همه چیز را بوجود آوارا والیت تکوینی و سرپرست حقیقی بمشرک خواهی بود زیر

والیت  ۀغیر او چنین اوصافی ندارد و زیبند و از کسی طعام نخواهد وبه همه طعام و روزی داده و

َل ﴿ تکوینی نیست. و مقصود از وَّ
َ
ۡسلَمَ  َمنۡ  أ

َ
 اولین مسلمان است و صین است که خود محمد، ا﴾أ

ٓ ﴿ ۀ:جمل لهی است. وخود مطیع مقررات ا َخاُف  إِّ�ِ
َ
دارد که خود داللت  ﴾...َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

 ترسد، پس دیگران عصیان نکنند. اگر عصیان کند از عذاب خدا می صمحمد
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ُ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن ١٦ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡلَفۡوزُ  َوَ�ٰلَِك  رَِ�َُهۥۚ  َ�َقدۡ  يَۡوَم�ِذٖ  َ�ۡنهُ  يُۡ�َۡف  مَّن﴿  فََ�  بُِ�ّٖ  ٱ�َّ
ۥٓ  َ�ِشَف  ٰ  ُهوَ �َ  ِ�َۡ�ٖ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن ُهَوۖ  إِ�َّ  َ�ُ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ِۦۚ  فَۡوَق  ٱۡلَقاهِرُ  وَُهوَ  ١٧ قَِديرٞ  َ�ۡ  ِعَبادِه

يُّ  قُۡل  ١٨ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ  وَُهوَ 
َ
ءٍ  أ ۡ�َ  ُ�َ�ۡ

َ
ۖ  أ ۖ  قُلِ  َشَ�َٰدٗة ُ وِ�َ  َو�َۡيَنُ�مۚۡ  بَۡيِ�  َشِهيُدۢ  ٱ�َّ

ُ
 َوأ

نِذَرُ�م ٱۡلُقۡرَءانُ  َ�َٰذا إَِ�َّ 
ُ
�ِنَُّ�مۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  بِهِۦ ِ�

َ
نَّ  لَتَۡشَهُدونَ  أ

َ
ِ  َمعَ  أ ۡخَرىٰۚ  َءالَِهةً  ٱ�َّ

ُ
ٓ  قُل أ َّ� 

ۡشَهدُۚ 
َ
ا بَرِٓيءٞ  �نَِّ�  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  ُهوَ  إِ�ََّما قُۡل  أ  ]۱۹-۱۶[األنعام:   ﴾١٩ �ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ

این است بهره  و پس به تحقیق خدا او را رحم کرده ،عذاب از او بگردددر آن روز آنکه : ترجمه
اگر  و ای جز او نیست کننده ) و اگر خدا به تو ضرری برساند برطرف۱۶و کامیابی آشکار(

 ط بر بندگان خود است) و او قاهر و مسلّ ۱۷خیری به تو برساند پس او به هر چیزی تواناست(
گواه بین من و شما خدا  :بگو ؟تر استبزرگ ی) بگو گواهی چه چیز۱۸( او حکیم خبیر است و

وحی شده برای اینکه به این قرآن بترسانم شما و کسی را این قرآن سوی من ه ب و ؛است
ی دیگر و دهید که با خدا معبودها می شهادتآیا شما  (این قرآن) به او برسد.که

جأ یگانه بگو جز این نیست که او مل دهم. الحاجات دیگری است؟ بگو من گواهی نمی قاضی
 )۱۹کنید.( راستی که من بیزارم از آنچه شریک او میه است و ب

ُ  َ�ۡمَسۡسَك  إِن﴿ ۀ:جمل :نکات  رتواند دفع ضر داللت دارد بر اینکه هیچ کس غیرخدا نمی ﴾...ٱ�َّ

این کارها شود و خدا به کسی چنین  ۀیا حاجت روا کند و یا واسط جلب خیر کند و یا شفا دهد و و

ِۦۚ  فَۡوَق  ٱۡلَقاهِرُ  وَُهوَ ﴿: ۀاموری را واگذار نکرده. وجمل  نداللت دارد بر اینکه خدا به بندگا ﴾...ِعَبادِه

و در  خود آزادی و قدرت و اختیار داده ولی اختیار از دست خودش خارج نشده بلکه قدرت او غلبه دارد

نِذَرُ�م...﴿: ۀجمل واند بگیرد. وت را میکس  هر کاری جلو هر
ُ
لت دارد که قرآن دال ﴾بََلَغۚ  َوَمنۢ  بِهِۦ ِ�

به همین قرآن  صرسول خدا عرب باشد و چه غیر که قرآن به او برسد و اگر کس حجت است برای هر

ا بَرِٓيءٞ  �نَِّ� ﴿ ۀ:جمل همین باید مردم را تبلیغ کند. و ۀوسیله و ب داللت دارد که  ﴾�ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ

 کردن شرک است.  خدا کرنش خدا خواستن و برای غیر حاجت از غیر

ِينَ ﴿ ۡ�َنآَءُهمُۘ  َ�ۡعرِفُونَ  َكَما َ�ۡعرِفُونَُهۥ ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ٓوا نُفَسُهمۡ  َخِ�ُ

َ
 َ�ُهمۡ  أ

 ]۲۰[األنعام:   ﴾٢٠ يُۡؤِمُنونَ  َ� 
شناسند چنانکه پسران خودشان را  میاین کتاب را  ایم،کتاب داده کسانی که به آنان: ترجمه

 )۲۰آورند.( اند پس ایشان ایمان نمی شناسند، آنانکه به خود زیان رسانیده می
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شود که یهود و نصاری کتاب خدا و رسول  بقره استفاده می ۀسور ۱۴۶ ۀاز این آیه مانند آی: نکات

  شناختند و را می صخدا
ّ

 دانستند. را می انیت این دوحق

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ىٰ  ِممَّ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ وۡ  َكِذبًا ٱ�َّ

َ
َب  أ ۦٓۚ � َكذَّ ٰلُِمونَ  ُ�ۡفلِحُ  َ�  إِنَُّهۥ َ�ٰتِهِ  ٢١ ٱل�َّ

ِينَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ  ْ  لِ�َّ ُ�ٓوا َ�ۡ
َ
ۡ�نَ  أ

َ
َ�ٓؤُُ�مُ  � ِينَ  ُ�َ  ُ�مَّ  ٢٢ تَزُۡ�ُمونَ  ُكنُتمۡ  ٱ�َّ

ٓ  فِۡتنَُتُهمۡ  تَُ�ن لَمۡ  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ  قَالُوا ْ  َكۡيَف  ٱنُظرۡ  ٢٣ ُمۡ�ِ�ِ�َ  ُكنَّا َما َرّ�َِنا َوٱ�َّ ٰٓ  َكَذبُوا َ�َ 

نُفِسِهمۚۡ 
َ
ا َ�ۡنُهم َوَضلَّ  أ ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا  ]۲۴-۲۱[األنعام:   ﴾٢٤ َ�ۡفَ�ُ

ه افتراء بر خدا دورغ ببندد و یا به آیات او تکذیب کند به و کیست ستمکارتر از آنکه ب: ترجمه
کنیم سپس به  شور می) و روزی که همه را مح۲۱شوند( راستی که ستمگران رستگار نمی

) سپس عذر ایشان نباشد ۲۲کردید( یم کجایند شریکانی که شما گمان میگوی مشرکین می
) بنگر چگونه بر خود ۲۳ایم( ودهمگر گفتن اینکه قسم به خدا پروردگار ما که ما مشرک نب

 )۲۴ند.(تسب گم شد از ایشان آنچه افتراء می و بستنددروغ 
 : نکات

ّ
بستند مانند اینکه خدا بتان را شفیع نزد خود قرار داده  ار جاهلیت و یهود بر خدا دروغ میکف

نام ه ه هر چه بخواهند باز قبیل اینها مانند مسلمین زمان ما ک یا خدا مالئکه را دختران خود قرار داده و و

خدا  و دانند ستورات خدا میدخود را از  کارهای بدعتِی  گویند و لهی به دروغ و افترا میارات دین و مقّر 

که خدا قول مشرکین را نقل کرده  ۲۴و  ۲۳ا آیات تر خوانده. و امّ  چنین اشخاص را از هر ظالمی ظالم

ی قسم دروغ و چنین افترایاند یعنی در قیامت چنین  مفسرین قول کفار را قول در آخرت ایشان دانسته

خورند  که در همین دنیا قسم می باشد این قول ایشان در همین دنیاممکن است لی به نظر ما و گویند می

 خواهند و خدا را می عبادات خود غیر انی که در دعاها وان ما کسه ما مشرک نیستیم چنانکه زمک

خورند که ما مشرک نیستیم و  با این حال قسم میکشند،  و بلکه تا نصف شب فریاد می خوانند می

 
ً
 افعال در این آیه همه ماضی است. خصوصا

ن َوِمۡنُهم﴿ ٰ  وََجَعۡلَنا إَِ�َۡكۖ  �َۡسَتِمعُ  مَّ ِ�نَّةً  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
 �ن َوۡقٗر�ۚ  َءاَذانِِهمۡ  َوِ�ٓ  َ�ۡفَقُهوهُ  أ

 ْ ْ  �َّ  َءايَةٖ  ُ�َّ  يََرۡوا ۖ  يُۡؤِمُنوا ٰٓ  بَِها ِينَ  َ�ُقوُل  يَُ�ِٰدلُونََك  َجآُءوكَ  إَِذا َح�َّ ْ  ٱ�َّ ٓ  إِنۡ  َ�َفُرٓوا ٓ  َ�َٰذا  إِ�َّ
َ�ِٰط�ُ 

َ
لِ�َ  أ وَّ

َ
ٓ  ُ�ۡهلُِكونَ  �ن َ�ۡنُهۖ  ۡونَ  َٔ َوَ�ۡ�  َ�ۡنهُ  َ�ۡنَهۡونَ  وَُهمۡ  ٢٥ ٱۡ� نُفَسُهمۡ  إِ�َّ

َ
 َوَما أ

 ]۲۶-۲۵[األنعام:   ﴾٢٦ �َۡشُعُرونَ 
یم اهها قرار داد دهد و ما بر دلهایشان پرده و از ایشان است کسی که به تو گوش می: ترجمه

ببینند به آن ی را شهای ایشان سنگینی و اگر هر آیتاینکه بفهمند و در گو ازکه مانع باشد 
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گویند  که کافرند می آنان ،کنندمیبا تو جدال  وقتی نزد توآیند،که بدانجا تا  ؛آورند ایمان نمی
دارند  ) و ایشان مردم را از ایمان به آن باز می۲۵( های پیشینیان افسانه زُج  (قرآن)نیست این

 )۲۶نند.(ک کنند مگر خود را و درک نمی جویند و هالک نمی از آن دوری می خودو
ب بر فکرشان زده شده حق را درک تعّص  ۀلهی اعراض دارند چون پردکسانی که از آیات ا: نکات

تعالی ایشان را آزاد  حق نیز چنین بودند زمان ما نیز چنین است چون صکنند، زمان رسول خدا نمی

 اند چون خود زدهای را که خود بر دل  اعراض از حق و پرده ب وتعّص  غفلت و ۀگذاشته در انتخاب پرد

تعالی به خودشان واگذار کرده گویا او پرده را آویخته. و کفار پس از مجادله و دفاع از خرافات خود  حق

جستند و مردم را نیز  های سابقین است و خود دوری می گفتند این آیات افسانه چون دلیلی نداشتند می

 داشتند. باز می

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ْ  ٱ�َّارِ  َ�َ  ُوقُِفوا َب  َوَ�  نَُردُّ  َ�ٰلَۡيتََنا َ�َقالُوا  ِمنَ  َونَُ�ونَ  َرّ�َِنا َ�ٰتِ � نَُ�ّذِ
ا لَُهم بََدا بَۡل  ٢٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ْ  مَّ ۖ  ِمن ُ�ُۡفونَ  َ�نُوا ْ  َولَوۡ  َ�ۡبُل وا ْ  ُردُّ ْ  لَِما لََعاُدوا  ��َُّهمۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا
  ]۲۸-۲۷[األنعام:   ﴾٢٨ لََ�ِٰذبُونَ 

اند که گویند ای کاش ما  و اگر ببینی وقتی که باالی آتش دوزخ بازداشت شده: ترجمه
) ۲۷کردیم و از مؤمنین می بودیم( یات پروردگارمان تکذیب نمیآشدیم و به  برگردانیده می

قا ده شوند محّق (به دنبا) برگردانکردند و اگر بلکه ظاهر شود بر ایشان آنچه از پیش مخفی می
 )۲۸به تحقیق که ایشان دروغ گویند.( گردند و اند برمی آنچه نهی شدهبه 

داند چنانکه در این آیات خبر  میقبل از وقوع آن هر پیش آمدی را  خدای تعالی هر چیزی و: نکات

مان ه اگر به دنیا برگردند باز به گویند و داده از وقایع قیامت قبل از وقوع آنها که کفار در قیامت چنین می

 گمراهی خود ادامه دهند.

﴿ ْ ۡ�َيا َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  َوقَالُٓوا ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  ٢٩ بَِمۡبُعو�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما ٱ�ُّ ٰ  ُوقُِفوا  قَاَل  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ
لَۡيَس 

َ
�  َ�َٰذا � ْ  بِٱۡ�َّقِ ۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ْ  قَاَل  َوَرّ�َِنا  َخِ�َ  قَدۡ  ٣٠ تَۡ�ُفُرونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡلَعَذاَب  فَُذوقُوا

ِينَ  ْ  ٱ�َّ بُوا ِۖ  بِلَِقآءِ  َكذَّ ٰٓ  ٱ�َّ اَعةُ  َجآَءۡ�ُهمُ  إَِذا َح�َّ ْ  َ�ۡغَتةٗ  ٱلسَّ َ�َنا َقالُوا ٰ  َ�َٰحۡ�َ ۡطَنا َما َ�َ  فَرَّ
ۡوَزارَُهمۡ  َ�ِۡملُونَ  َوُهمۡ  �ِيَها

َ
ٰ  أ َ�  ُظُهورِهِمۚۡ  َ�َ

َ
ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما ٣١ يَزُِرونَ  َما َسآءَ  � ۡ�َيا  إِ�َّ  ٱ�ُّ

ۖ  لَعِبٞ  ارُ  َولَۡهوٞ ِينَ  َخۡ�ٞ  ٱ�ِخَرةُ  َولَ�َّ فََ�  َ�تَُّقونَۚ  ّلِ�َّ
َ
 ]۳۲-۲۹[األنعام:    ﴾٣٢ َ�ۡعقِلُونَ  أ

(آنان بینی ) و اگر ب۲۹ما برانگیخته نشویم(نیست مگر زندگی دنیا و حیاتی و گفتند : ترجمه
یا این به حق نیست گویند آاند نزد پروردگارشان، خطاب رسد  وقتی را که بازداشت شده را)
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را به سبب آنچه کفر  آری قسم به پروردگارمان، خطاب رسد پس بچشید عذاب
) به تحقیق آنانکه به مالقات خدا (مالقات رحمت خدا در قیامت) تکذیب ۳۰(ورزیدید می

ند ای رسد، گوی ناگهان برآنان درعت مرگ و قیامت تا وقتی که سا شدند. ، زیانکارکردند
ایشان گناهان خود را بر پشت خود حمل  و .وتاهی کردیمکآن ۀ دربار  افسوس بر ما بر آنچه

نیست زندگی دنیا جز بازیچه و  ) و۳۱کنند( کنند، آگاه باش بد است آنچه بر دوش می می
 )۳۲( اندیشید. آیا نمیاست  بهتر آخرت برای آنانکه پرهیزکارند، ۀخان قاً حّق م و سرگرمی

 و کمی نیستو ح غیر از حکومت خدا، حکومتیچون در قیامت ، »لقاء الله«از  مقصود :نکات

 ..)١(»لقاء الله« :شود هر چه هست از خداست، لذا به کنایه گفته می و خدا مدافعی نیست جز قدرت و

باشد. و دالیل تر، عدم تاویل و عدم صرف معنای لفظ از ظاهرش بدون دلیلی شرعی میتر و سالمدیدگاه صحیح -١

فرماید: کنند. چنانکه خداوند متعال میداللت دارند که مومنان پس از مرگ پروردگارشان را مالقات میشرعی 

ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ ِ  ۡعلَُمٓوا َ�ُٰقوهُۗ َو�َّ�ِ نَُّ�م مُّ
َ
که شما او را  یدو بدان یدو از الله بترس«] ۲۲۳[البقرة:  ﴾٢٢٣لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�

ْ لَِقآَء ﴿.» مؤمنان بشارت ده کرد و به یدمالقات خواه ِ ٱَمن َ�َن يَرُۡجوا َجَل  �َّ
َ
ِ ٱفَإِنَّ أ ِميعُ ٱ�ٖت� وَُهَو  �َّ  لسَّ

 یو او شنواد الله خواهد آم هعدوکه   یدارد، پس به راست یدالله ام یداربه د که ی کس« ]۵[العنکبوت:  ﴾٥ۡلَعلِيمُ ٱ

ْ لَِقآَء ﴿ .»داناست َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَرّ�ِهِ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َ
[الکهف:  ﴾١١٠أ

کس را در عبادت پروردگارش یچانجام دهد و ه یستهکار شا یددارد، با یدپروردگارش ام یپس هر که به لقا« ]۱۱۰

ِينَ ٱ﴿ ».نسازد یکشر ُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  �َّ َّ�
َ
ْ َرّ�ِِهۡم َو� َ�ُٰقوا �َُّهم مُّ

َ
 یقینا که ی آن کسان« ]۴۶[البقرة:  ﴾٤٦َ�ُظنُّوَن �

َعدَّ لَُهۡم  ۥَ�ِيَُّتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَهُ ﴿ »گردند. یاو باز م یاند و به سویشپروردگار خو هکنند یدارد دانند یم
َ
َسَ�ٰٞمۚ َوأ

ۡجٗر� َكرِ�ٗما
َ
ها پاداش  است و برای آن» سالم«کنند  که با او دیدار می  تحیت آنان در روزی« ]۴۴[األحزاب: ﴾٤٤أ

 »ارزشمندی آماده کرده است.

 َسيُلَكُِّمُه اُهللا، «: فرمودند ص روايت است كه رسول خدابن حاتم  یعد صحيحني از درو 
َّ

َحٍد إِال
َ
َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

 َما قَدَّ لَيَْس بَيْنَُه َوَ�يْنَُه 
َّ

َم ِمنُْه فََال يََرى إِال
َ
ْشأ

َ
َم، َوَ�نُْظُر أ  َما قَدَّ

َّ
ْ�َمَن ِمنُْه فََال يََرى إِال

َ
َم، َوَ�نُْظُر تُرمُْجَاٌن، َ�يَنُْظُر أ

َقاَء وَْجِهِه، فَا�َُّقوا انلَّاَر َولَْو �ِِشقِّ َ�ْمَرةٍ 
ْ
 انلَّاَر تِل

َّ
یک از شما نیست مگر اینکه خداوند هیچ«: »َ�ْ�َ يََديِْه فََال يََرى إِال

بیند و به چپ نگرد جز آنچه از پیش فرستاده نمیبا او سخن خواهد گفت؛ بنده به راست خود می متعال بدون واسطه

کند و جز آتشی که در برابر او قرار بیند و پیش روی خود را نگاه میتر فرستاده نمیکند و جز آنچه پیشخود نگاه می

 »یند؛ پس از آتش دوری کنید ولو با (صدقه دادن) نصف خرمایی باشد.بدارد نمی

 َسيُلَكُِّمُه َر�ُُّه، لَيَْس بَيْنَُه َوَ�يْنَُه تُرمُْجَاٌن، َوَال ِحَجاٌب «: و در روایت بخاری آمده است
َّ

َحٍد إِال
َ
َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

دون واسطه و حجابی میان او و خداوند با وی سخن یک از شما نیست مگر اینکه خداوند متعال بهیچ: «»َ�ُْجبُهُ 

ُ، « :همچنین فرمودند و »خواهد گفت.
َ

َحُدُ�ْم يَْوَم يَلَْقاُه، َولَيَْس بَيْنَُه َوَ�يْنَُه تَرمُْجَاٌن ُ�رَتِْجُم هل
َ
َ أ َلَْقَ�َّ ا�َّ َويلَ
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 َ�يُبَلَِّغَك؟
ً

َْك رَُسوال َ
ْ�َعْث إيِل

َ
لَْم أ

َ
ُ: أ

َ
فِْضْل َعلَيَْك؟ َ�يَُقوُل: بََ�،  فَلَيَُقولَنَّ هل

ُ
 َوأ

ً
ْعِطَك َماال

ُ
لَْم أ

َ
َ�يَُقوُل: بََ�، َ�يَُقوُل: أ

 َجَهنَّمَ 
َّ

 َجَهنََّم، َوَ�نُْظُر َ�ْن �ََسارِهِ فََال يََرى إِال
َّ

هریک از شما الله عزوجل را  و«: »َ�يَنُْظُر َ�ْن يَِميِنِه فََال يََرى إِال

سخنان الله متعال را  کهنیست  یالله عزوجل ترجمان کند میان او ویاو را مالقات م هوز ککند. در آن ریمالقات م

 ینفرستاده بودم که (احکام را) به تو برساند؟ و یتو پیامبر یگوید: آیابه سویترجمه کند. همانا الله عزوجل به او م

 یگوید: آرینداده بودم؟ م یافزون فرزند و و به تو مال فرماید: آیامی). الله عزوجل ی(فرستاده بود ریگوید: آمی

 .»بیندینم یبه جز دوزخ چیز نگرد ویبه چپ م بیند وینم ینگرد و جز دوزخ چیزیبه راست می . ویداده بود

ِقيَاَمِة؟ قَاَل: « کند:روایت می سه هریروبا ازمسلم  و
ْ
قالوا: يا رسول اهللا! قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا َهْل نََرى َر�َّنَا يَْوَم ال

ِهَ�ِة، لَيَْسْت يِف َسَحابٍَة؟« ْمِس يِف الظَّ ، قَاَل: » َهْل تَُضارُّوَن يِف ُرْؤَ�ِة الشَّ
َ

َقَمِر «قَالُوا: ال
ْ
َ�َهْل تَُضارُّوَن يِف ُرْؤَ�ِة ال

 َ
ْ

، قَاَل: » ْدِر، لَيَْس يِف َسَحابٍَة؟يَلْلََة ابل
َ

 َكَما تَُضارُّوَن «قَالُوا: ال
َّ

 تَُضارُّوَن يِف ُرْؤَ�ِة َر�ُِّ�ْم، إِال
َ

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال ِ
َّ

فََواذل
َسوِّْدَك، 

ُ
ْ�ِرْمَك، َوأ

ُ
لَْم أ

َ
ْي فُْل أ

َ
َعبَْد، َ�يَُقوُل: أ

ْ
َحِدِهَما، قَاَل: َ�يَلىَْق ال

َ
بَِل، يِف ُرْؤَ�ِة أ ِ

ْ
َيَْل َواإل

ْ
ْر لََك اخل َسخِّ

ُ
َزوِّْجَك، َوأ

ُ
َوأ

، َ�يَُقوُل 
َ

نََّك ُمَاليِقَّ؟ َ�يَُقوُل: ال
َ
َ�َظنَنَْت �

َ
ُس َوتَْرَ�ُع؟ َ�يَُقوُل: بََ�، قَاَل: َ�يَُقوُل: أ

َ
َذرَْك تَْرأ

َ
�َْساَك َكَما َوأ

َ
: فَإِ�ِّ أ

َذرَْك �َِسيتَِ�، ُ�مَّ يَلىَْق اثلَّاِ�َ َ�يَُقوُل: 
َ
بَِل، َوأ ِ

ْ
َيَْل َواإل

ْ
ْر لََك اخل َسخِّ

ُ
َزوِّْجَك، َوأ

ُ
َسوِّْدَك، َوأ

ُ
ْ�ِرْمَك، َوأ

ُ
لَْم أ

َ
ْي فُْل أ

َ
أ

، َ�يَُقوُل: فَإِ 
َ

؟ َ�يَُقوُل: ال نََّك ُمَاليِقَّ
َ
َ�َظنَنَْت �

َ
ْي رَبِّ َ�يَُقوُل: أ

َ
ُس، َوتَْرَ�ُع، َ�يَُقوُل: بََ�، أ

َ
�َْساَك َكَماتَْرأ

َ
 �ِّ أ

بینیم؟ رسول الله مردماني گفتند: اي رسول خدا، آیا پروردگارمان عزوجل را در روز قیامت مي« :».....�َِسيتَِ� 

آیا در «در دیدن خورشید هست؟! گفتند: خیر؛ رسول خدا فرمودند:  یآیا در روز صاف و بدون ابر، مشقت«فرمودند: 

 یسوگند به کس«دارید؟! گفتند: خیر؛ رسول الله فرمودند:  یدیدن ماه شب چهارده که در ابرها پنهان نیست، مشکل

 یانخواهید داشت مگر به اندازه یکه جانم در دست اوست، در دیدن پروردگارتان دچار مشکل نخواهید شد و مشقت

کند، پروردگار یبنده پروردگارش را مالقات م .»شویدیها (ماه و خورشید) دچار مشکل ماز آن یکه در دیدن یک

ها و شترها را مطیع تو نبخشیدم؟ اسب به تو ندادم؟ زن و فرزند به تو ی؟ سرورگرامی نداشتمفرماید: آیا تو را یم

خداوند پروردگارم.  بلهگوید: ی؟ بنده مها را به تو واگذار نکردم (آنان را برای تو رام نکردم)و کنترل و اداره آن؟ کردمن

گوید: همانطور که تو مرا یم خداوند متعالگوید: خیر. ی؟ بنده ممن ایمان داشتیبه مالقات با فرماید: آیا یم متعال

رسول  روایت است که ت بن صامت ةعباد ازصحیحین در  و...».  کنمی، من نیز تو را فراموش میفراموش کرد

ُ ِلَقاَءُه، َوَمْن َكِرَه « :فرمودند صخدا  َحبَّ ا�َّ
َ
ِ أ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
ُ ِلَقاَءهُ َمْن أ ِ َكِرَه ا�َّ هرکس دیدار «»: ِلَقاَء ا�َّ

خداوند را دوست داشته باشد خداوند مالقات او را دوست دارد و هرکس دیدار خداوند را دوست نداشته باشد 

 »خداوند متعال مالقات با وی را دوست ندارد.

باشد و بر این دیدن ذات باری تعالی میاین دالیل بیانگر این مساله هستند که مالقات خداوند متضمن رویت و 

را گروهی از سلف و خلف به دیدن با چشم و » اللقاء«اما «گوید: می /اساس است که شیخ االسالم ابن تیمیه 

باشد. و گفتند: لقای خداوند متضمن رویت و دیدن اند و این پس از پیمودن مسیر میمشاهده حقیقی تفسیر کرده

کنند مانند جهمیه، معتزله و... به و در برابر کسانی که رویت خداوند در آخرت را انکار میباشد خداوند متعال می

 » کنند.کنند استدالل میآیاتی که لقای خداوند در آخرت را ذکر می

 

                                                                                                                                                         



 ٦٥  سورة األنعام

 : ا اینکه حیات دنیا را لعب و لهو خوانده برای اینکهو امّ 
ً
انسان همانطوری که عمر خود را صرف  :اوال

 کند.  کند همانطور صرف دنیا می لعب می لهو و
ً
شود  شد پشیمان می چون از لهو و لعب فارغ :ثانیا

برد که ای کاش از عمرم بیشتر  طور بعد از اتمام عمر انسان حسرت میماند همین وحسرت برای او می

 بهره برده بودم. 
ً
 حیات دنیا نیز چنین است.  ،همانطوری که لهو و لعب دوامش کم است :ثالثا

ً
 :رابعا

  یا به مکروهی می کشد و نزاع می لعب به همانطوری که اکثر اوقات لهو و
ّ

 ات دنیا کم ورسد همانطور لذ

 فات دیگر است. آ مرض و پشیمانی و عاقبت آن درد و
ً
به  اطفال ۀهمانطوری که عقالء به بازیچ :خامسا

بینند چنانکه این کنند و او را میظاهر این دالیل بیانگر آن است که کفار در روز قیامت با پروردگارشان مالقات می

َها  ﴿ باشد و آیات قرآن نیز بر آن داللت دارند:دیدگاه برخی از سلف می ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ إِنََّك َ�دٌِح إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا  ۡ�ِ

وِ�َ كَِ�َٰبهُ  ٦َ�ُمَ�ٰقِيهِ 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ۡهلِهِ  ٨فََسۡوَف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� ٧ۦ�َِيِمينِهِ  ۥفَأ

َ
 ۦَوَ�نَقلُِب إَِ�ٰٓ أ

وٗر� وِ�َ كَِ�َٰبهُ  ٩َمۡ�ُ
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ۥَوأ ْ ُ�ُبوٗر� ١٠ۦَوَرآَء َظۡهرِه َ�َن ِ�ٓ  ۥإِنَّهُ  ١٢َوَ�ۡصَ�ٰ َسعًِ�ا ١١فََسۡوَف يَۡدُعوا

ۡهلِهِ 
َ
وًرا ۦأ ن لَّن َ�ُورَ  ۥإِنَّهُ  ١٣َمۡ�ُ

َ
ۚ إِنَّ َر�َّهُ  ١٤َظنَّ أ انسان!  یا« ]۱۵-۶[االنشقاق:  ﴾١٥بَِصٗ�� ۦَ�َن بِهِ  ۥبََ�ٰٓ

کرد. پس اما  یپس او را مالقات خواه کنی، یبه) پروردگارت سخت تالش و کوشش م یدنتو در راه (رس گمان یب

. و شاد و مسرور به شود یآسان، محاسبه م یبه حساب یبزود ،(اعمالش) به دست راستش داده شود امهن که یکس

(مرگ و)  ی(اعمالش) از پشت سرش به او داده شود. پس بزود امهن که ی. و اما کسگردد می باز اش خانواده یسو

 یخود شادمان بود. به راست دهخانوا یان) میااو در (دن گمان ی. بآید در ور . و به (آتش) جهنم شعلهطلبند یرا م ینابود

 .»بود یناهمانا پروردگارش (نسبت) به او ب ی،هرگز باز نخواهد گشت. آر کرد یاو گمان م
ها کرامت و نعمت نخواهد بود بلکه متضمن محرومیت خواهد بود رویت کفار با خداوند، برای آن اما دیدار و

ََّمۡحُجوُ�ونَ ﴿فرماید: چنانکه خداوند متعال می ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ٓ إِ�َُّهۡم َعن رَّ هرگز چنین « ]۱۵[المطففین:  ﴾١٥َ�َّ

 محجوب و محرومند ز از (دیدار) پروردگارها در آن رو گمان آن پندارند) بی ها می نیست (که آن
ً
شیخ ». شان یقینا

ََّمۡحُجوُ�ونَ ﴿ فرماید:اینکه خداوند متعال می«گوید: االسالم ابن تیمیه می رسد که ابتدا خداوند چنین به نظر می ﴾ل

ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ إِ�َّهُ ﴿ فرماید:شوند و دلیل این امر آن است که میبینند سپس از دیدار اوتعالی محروم میرا می ۡم َعن رَّ
ََّمۡحُجوُ�ونَ  باشد اما پس از این بنابراین محرومیت در آن روز است و این محرومیت بعد از رویت و دیدار می ﴾١٥ل

مجموع الفتاوی » [ها از دیدار خداوند به صورت دائمی و همیشگی در دنیا و آخرت خواهد بود.محرومیت، منع آن

ن، مالقات و دیدار الله را دوست دارد و خداوند، مالقات و دیدار با او را دوست دارد و کافر، ]. بنابراین موم۶/۴۶۶

 باشد.مالقات الله را دوست ندارد و خداوند متعال نیز مالقات او را دوست ندارد و پاداش از جنس عمل می

بینند و در بهشت رحیِم خود را میباشد که پروردگار کریم و اما مالقات کامل بعد از ورود مومنان به بهشت می

ها داده نشده است چنانکه احادیث صحیح بر این مطلب صحه گذاشته و اهل تر از دیدار خداوند به آننعمتی بزرگ

کند و تنها در روز قیامت پروردگارش را مالقات می -مومن و کافر–اند. بنابراین انسان سنت در مورد آن اجماع کرده

 گردد). [ُمصحح]بیند (و کافر از دیدار خداوند متعال محروم میردگارش را میمومن در بهشت پرو

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٦٦

 کنند.  به آن کسی که مشغول عیش است نظر حقارت می همینطورکنند  ر حقارت نظر میظن
ً
 :سادسا

 انسان کامل همانطور عیش دنیا.  رایلعب برای بچه لذت بخش است نه ب همانطوری که لهو و
ً
 :سابعا

اینکه دلیل ه نمودن و این دو در نهایت پستی است ب  کردن و نکاح لذات دنیا عبارت است از شکم پر

دانی که  یا نمیآترند، لمکا شرکت دارند، بلکه آنان قوی تر و سایر حیوانات و بهائم در این دو کار با انسان

  .تر عقرب گزنده تر است و گرگ درنده کنند و خروس بیشتر جماع می گنجشک و
ً
ه انسان در چ هر :ثامنا

 
ّ

لذا  تر است و در نظر مردم پست خورد کس بیشتر می تر است، هر سترود پ بیشتر فرو ،تاین دو لذ

 رانی شرافت نیست.  شود پرخوری و شهوت روند معلوم می عقالء وقت جماع به جای پنهان می
ً
 :تاسعا

اع را دهند و الفاظ وق این کارها نسبت میه بخواهند بدی یکدیگر را بگویند یا فحش دهند  هرگاه می

 آورند.  می
ً
  :عاشرا

ّ
ارُ ﴿: ا اینکه فرمودهمّ ه غصب حقوق است. و امخلوط ب ات دنیا دفع آالم ولذ  َولَ�َّ

زیرا منافع دنیا مظنون و منافع آخرت مقطوع است. منافع دنیا فانی و منافع آخرت  ﴾...َخۡ�ٞ  ٱ�ِخَرةُ 

فََ� ﴿ :هباقی است. و چون کشف این مطالب به عقل است فرمود
َ
 ؟﴾َ�ۡعقِلُونَ  أ

ِي َ�َۡحُزنَُك  إِنَُّهۥ َ�ۡعلَمُ  قَدۡ ﴿ بُونََك  َ�  فَإِ�َُّهمۡ  َ�ُقولُوَنۖ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  يَُ�ّذِ  َ�ِٰت � ٱل�َّ
 ِ بَۡت  َولََقدۡ  ٣٣ َ�َۡحُدونَ  ٱ�َّ ْ  َ�ۡبلَِك  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذِ وا ٰ  فََصَ�ُ ْ  َما َ�َ بُوا ْ  ُكّذِ وُذوا

ُ
ٰٓ  َوأ تَٮُٰهمۡ  َح�َّ

َ
� 

 ۚ نَا َل  َوَ�  نَۡ�ُ ِۚ  لَِ�َِ�ِٰت  ُمَبّدِ   ]۳۴-۳۲[األنعام:   ﴾٣٤ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  �ََّبإِيْ  ِمن َجآَءكَ  َولََقدۡ  ٱ�َّ
ایشان تو را تکذیب (درواقع)  ،دکن ات می گویند افسرده ه آنچه میدانیم ک می قاً محّق : ترجمه

ق است که پیامبران پیش از تو ) و محّق ۳۳کنند ولیکن ستمگران به آیات خدا انکار دارند( نمی
اینکه یاری ما  تاآزاری که دیدند، صبر کردند،  پس بر آنچه تکذیب شدند و ،شدندتکذیب 

محقق است که برای تو آمد  نیست وای  کننده تبدیلفرمان خدا  برای کلمات و و .ایشان آمدبر 
 )۳۴بعضی از اخبار پیامبران.(

خواندند  افسانه میآیات خدا را  او را سحر و ۀرا تکذیب و معجز صکفاری که رسول خدا :نکات

دهد  تعالی به رسول خود دلداری می لذا خدای بلکه انکار داشتند و اعتناء و بی لهیبه آیات ا حقیقت در

َل  َ� ﴿ :ۀکه انبیاء قبل از تو نیز مورد تکذیب بودند. وجمل ِ  لَِ�َِ�ٰتِ  ُمَبّدِ داللت دارد که کسی  ﴾ٱ�َّ

تغییر و تبدیل بدهد چه کلمات تکوینی و چه فرمانها و لهی را کلمات ا تواند مقررات و آیات و نمی

لت دارد برای تبعیض باشد دال﴾ ِمن﴿ اگر ﴾�ََّبإِيْ  ِمن﴿: ۀکلمات تشریعی زیرا آیه اطالق دارد. و کلم

 خبر است. از آنچه وحی نشده بی و وحی شده  صبرای رسول خدا ‡نبیاءبر اینکه اخبار برخی از ا

 



 ٦٧  سورة األنعام

ن ٱۡسَتَطۡعَت  فَإِنِ  إِۡعَراُضُهمۡ  َعلَۡيَك  َكُ�َ  َ�نَ  �ن﴿
َ
�ِض  ِ�  َ�َفٗقا تَۡبَتِ�َ  أ

َ
وۡ  ٱۡ�

َ
 ِ�  ُسلَّٗما أ

َمآءِ  �َِيُهم ٱلسَّ
ۡ
ُ  َشآءَ  َولَوۡ  يَةٖ� � َ�َتأ  ٣٥ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  ٱلُۡهَدىٰۚ  َ�َ  َ�ََمَعُهمۡ  ٱ�َّ

ِينَ  �َۡسَتِجيُب  ۞إِ�ََّما ُ  َ�ۡبَعُثُهمُ  َوٱلَۡمۡوَ�ٰ  �َۡسَمُعونَۘ  ٱ�َّ ْ  ٣٦ يُرَۡجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  ٱ�َّ  لَۡوَ�  َوقَالُوا
ّ�ِهۦِۚ  ّمِن َءايَةٞ  َعلَۡيهِ  نُّزَِل  َ  إِنَّ  ُقۡل  رَّ ٰٓ  قَادِرٌ  ٱ�َّ ن َ�َ

َ
َِل  أ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  َءايَةٗ  ُ�َ�ّ

َ
 َ�  أ

  ]۳۷-۳۵[األنعام:   ﴾٣٧ َ�ۡعلَُمونَ 
وراخی در زمین و یا ستوانی  و اگر اعراض ایشان بر تو بزرگ و گران آمده پس اگر می: ترجمه

اگر خدا خواسته باشد  و ای که بیاوری برای ایشان آیه و معجزهبجویی نردبانی در آسمان 
نانکه آ ز این نیست) ُج ۳۵پس البته از نادانان مباش( ،کند جمع میبر هدایت ایشان را 

انگیزاند سپس به سوی او بازگشت  ها را خدا برمی مرده و .کنند اجابت می شنوند می
 خدا قادر ای از پروردگارش، بگو محققاً  ) و گفتند چرا نازل نشده بر او آیه و معجزه۳۶کنند( می

 )۳۷دانند.( ایشان نمی ای را نازل کند ولیکن اکثر است بر اینکه آیه
معجزاتی که به سایر انبیاء داده  و گفتند چرا صنزد رسول خدا ندمشرکین آمدای از  عده :نکات

نبیاء بیاور تا به تو ایمان آوریم، حمد یک معجزه مانند معجزات سایر اشود، ای م ه نمیدشده به شما دا

ر توانی به زی اگر میکه ای نیاورد و ایشان اعراض کردند پس این آیه نازل شد  خدا برای ایشان معجزه

خدا اگر  و توانی اتیان معجزه کنی ای بیاور، یعنی تو نمی ایشان معجزه برای یا باالی آسمان برو و زمین و

نیز صریح و روشن  ۳۷ ۀپس بر تو گران نیاید و از جاهلین مباش. آی .تواند ولی صالح نیست بخواهد می

توان استفاده نمود  این آیات می اختیار پیامبران نیست، ازه ب ست وواست که معجزه کار خدا و مقدور ا

 باشد. فقط قرآن می صرسول خدا ۀکه معجز

�ِض  ِ�  َدآبَّةٖ  ِمن َوَما﴿
َ
ٓ  ِ�ََناَحۡيهِ  يَِط�ُ  َ�ٰٓ�ِرٖ  َوَ�  ٱۡ� َممٌ  إِ�َّ

ُ
ۡمَثاُلُ�م�  أ

َ
ا أ ۡطَنا مَّ  ِ�  فَرَّ

�  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ءٖ ونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�ۡ  ]۳۸[األنعام:   ﴾٣٨ ُ�َۡ�ُ
کند مگر اینکه  بال خود پرواز میای که به دو  ای در زمین و نه پرنده و نیست جنبنده: ترجمه

سپس به سوی  ،یماهچیزی را فروگذار نکرد هیچکتاب  ی مانند شمایند، ما درهای تّم ا
 )۳۸شوند.( پروردگارشان محشور می

انسانند، حال  ی مانندهای خزنده امت پرنده و وکه تمام حیوانات چرنده  این آیه داللت دارد :نکات

حمد حق تعالی مانند  در تسبیح و: توان گفت چه جهت مانند انسانند؟ می آید که در سؤالی پیش می
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ِ ﴿: د زیرا خدا فرمودهنانانس ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َْمَده بان حال زه ، که تمام موجودات ب!*"﴾�ن ّمِن َ�ْ

، معرفة اللهدر : ز در چهار موردهای عقلی ندارند ُج  بهائم اندیشه: توان گفت می و تسبیح خدا گویند

ها  متحیوانات ا: توان گفت می و برای دیگری کمعرفت رزق، شناخت نر و ماده و مهیاشدن هر ی

کس در  هر و مانند انسان تناسل دارند و جماعاتی هستد شبیه به یکدیگر که با هم انس دارند و توالد و

 هفهمد چنانک ن مورد به تحقیقاتی که از طرف دانشمندان گردیده مراجعه کند این مطلب را بهتر میای

 از باب نمونه هر
ً
رود  د به حیرت فرو مینمطالعه ک گاه شخصی زندگی حیوان ریزی مانند مورچه را مثال

 
ً
و مشارکتشان در زندگی  همچنین تعاون ها و انبارها و جادهاز تمدن مورچگان در زیر زمین، بناها،  مثال

همچنین  و گیرد. درسهای مهمی از خداشناسی فرا می کند و که محیرالعقول است بسیار تعجب می

ن روزی اشای ۀانسانند در اینکه خدا به هم توان گفت مانند است مطالعه در زندگی سایر حیوانات. و می

ت امرشان بعاق انند بشر رزق و عمر وتوان گفت م یحتاج ایشان است. و می متکفل روزی و ما دهد و می

توان گفت   هستند. و می لهی بوده وعنایت ا همه مورد فضل و تعالی معین است و همه در علم حق

 ؛بعضی صفت درندگی دارند مانند: ها و بشرها متفاوت است صفات حیوانات مانند صفات انسان

موش، بعضی  ؛، بعضی دزدند مانندسگ و گربه ؛چاپلوسی دارند مانند گرگان، بعضی صفات تملق و

 ؛و خنزیر، بعضی با حذر و احترازند مانندخوک  ؛مانند غیرتند عقرب، بعضی بی مار و ؛گزند مانند می

 ..سگان و هکذا. ؛کالغ، بعضی باوفایند مانند

ا﴿ ۀ:جمل درو  ۡطَنا مَّ �  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  فَرَّ ٖء است که اگر مقصود از کتاب، قرآن باشد، این  ،﴾َ�ۡ

ات مسائل در چه نیامده الزم نبوده. اگر کسی بگوید جزئیّ  هر چه در دین الزم بوده در قرآن آمده و هر

ْسَوةٌ لََقْد َ�َن َل�ُ ﴿: یم چرا وقتی خدا فرمودهقرآن بیان نشده، گوی
ُ
ِ أ ، !+"﴾َحَسَنةٌ  ْم ِ� رَُسوِل ا�َّ

  ر شده وکذ صداختمام جزئیات مسائل که در زبان رسول 
ً
  یا قوال

ً
قرآن همه را تثبیت  ،بیان کرده و عمال

ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�تَّبِعۡ ﴿ :فرموده ۱۱۵ ۀنساء آی ۀاگر در سور و کرده ِ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ
َوَ�ْجَعُل الرِّْجَس ﴿اگر فرموده:  و اجماعی بین مسلمین را تثبیت کرده تمام مسائل اتفاقی و !,"﴾َجَهنََّمۖ 

ِيَن َ� َ�ْعقِلُونَ  به اضافه قوانین کلی که در قرآن  تمام مسائل عقلی دینی را تثبیت کرده و !-"﴾َ�َ ا�َّ

 »کند. و نیست چیزی مگر اینکه بستایش او تسبیح می« -١

 »بتحقیق برای شما به رسول خدا اقتدای نیکو نمودن است.«  -٢

 »آنچه دوست دارد، و به دوزخ درآوریم. و به غیر راه مؤمنین برود (راهی جز راه مؤمنین پیش گیرد) واگذاریم او را به« -٣

 »دهد. اندیشند؛ قرار می که نمی و (الله) پلیدی را بر کسانی« -٤
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هزاران مسائل جزئی تطبیق  کدام بر بیان و امثال اینها هرعقاب بال اکراه وده، مانند قانون اضطرار، ذکر ش

 است. ه در قرآن ذکر شدهالزم ۀشود. پس تمام مسائل جزئی می

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ بُوا لَُ�ِٰت�  ِ�  َوُ�ۡ�مٞ  ُصمّٞ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ ُ  �ََشإِ  َمن ٱلظُّ   َوَمن يُۡضلِۡلهُ  ٱ�َّ
ۡ
 َ�َۡعۡلهُ  �ََشأ

 ٰ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  َ�َ رََءۡ�َتُ�مۡ  قُۡل  ٣٩ مُّ
َ
تَٮُٰ�مۡ  إِنۡ  أ

َ
ِ  َعَذاُب  � وۡ  ٱ�َّ

َ
َ�ۡتُ�مُ  أ

َ
اَعةُ  � َ�ۡ�َ  ٱلسَّ

َ
 أ

 ِ  َشآءَ  إِن إَِ�ۡهِ  تَۡدُعونَ  َما َ�َيۡكِشُف  تَۡدُعونَ  إِيَّاهُ  بَۡل  ٤٠ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن تَۡدُعونَ  ٱ�َّ
  ]۴۱-۳۹[األنعام:   ﴾٤١ �ُۡ�ُِ�ونَ  َما َوتَنَسۡونَ 

هر که را خدا بخواهد  که به آیات ما تکذیب کردند کرند و گنگ در ظلمات، و آنان: ترجمه
عذاب  اگر ،خبر دهیدبه من ) بگو ۳۹دهد( واهد او را بر راه راست قرار میخکه را ب گمراه و هر

خوانید اگر راست  یر خدا را میآیا غ ،خدا برای شما بیاید و یا ساعت قیامت شما را دریابد
آن خدا را  برای خاطر که کند آنچه را رطرف میخوانید پس او ب او را میفقط ) بلکه ۴۰ید(گوی
 )۴۱کنید.( اید فراموش می آنچه را که شریک قرار داده بخواهد وخوانید اگر  می

کنند گویا کر والل و  لهی را ندیده و نشنیده گرفته و یا تکذیب میکسانی که این همه آیات ا :نکات

خدا آنان را کر و  و وندشن مینه  بینند و لذا نه حق را می ب گرفتارند وتعّص  و در ظلمات غفلت و کورند

ِ  َ�ۡ�َ ﴿ ۀ:جمل اند. گوش و زبان خود بهره نبرده و خوانده است از جهت اینکه از چشم الل وکور   ٱ�َّ
وقت مرگ فقط خدا را  عذاب و ها و پرستان وقت سختی داللت دارد که مشرکین و بت ﴾تَۡدُعونَ 

خدا یعنی زمان ما در سختی و عذاب هم غیر نا مشرکیمّ ساختند ا غیرخدا را رها می خواندند و می

خودشان های دیگر که باید از  یا بهانه و خوانند برای واسطه بندگان صالحین را به قول خودشان می

 پرسید. و اینان شرکشان از مشرکین آن زمان بیشتر است.

ٓ  َولََقدۡ ﴿ رَۡسۡلَنا
َ
َم�ٖ  إَِ�ٰٓ  أ

ُ
َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡبلَِك  ّمِن أ

َ
  فَأ

ۡ
آءِ  َسآءِ بِٱۡ�َأ َّ  ٤٢ َ�َتَ�َُّعونَ  لََعلَُّهمۡ  َوٱل�َّ

ُسَنا َجآَءُهم إِذۡ  فَلَۡوَ�ٓ 
ۡ
ْ  بَأ ۡيَ�ٰنُ  لَُهمُ  َوَز�َّنَ  قُلُوُ�ُهمۡ  قََسۡت  َوَ�ِٰ�ن تََ�َُّعوا ْ  َما ٱلشَّ  َ�نُوا

ا ٤٣ َ�ۡعَملُونَ  ْ  فَلَمَّ ْ  َما �َُسوا بَۡ�َٰب  َعلَۡيِهمۡ  َ�َتۡحَنا بِهِۦ ُذّكُِروا
َ
ءٍ  ُ�ِّ  � ۡ�َ  ٰٓ ْ  إَِذا َح�َّ ٓ  فَرُِحوا  بَِما

 ْ وتُٓوا
ُ
َخۡذَ�ُٰهم أ

َ
ۡبلُِسونَ  ُهم فَإَِذا َ�ۡغَتةٗ  أ ِينَ  ٱۡلَقۡومِ  َدابِرُ  َ�ُقِطعَ  ٤٤ مُّ ْۚ  ٱ�َّ ِ  َوٱۡ�َۡمدُ  َظلَُموا  َرّبِ  ِ�َّ

  ]۴۵-۴۲[األنعام:   ﴾٤٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
 (ولی هدایت راهای قبل از تو پیامبرانی فرستادیم  تّم سوی اه آینه به تحقیق ب و هر: ترجمه

 

 



 تابشی از قرآن    ٧٠

(و توبه)کنند ضررها گرفتار کردیم تا باشد که زاری  پس ایشان را به سختیها ونپذیرفتند)، 
سوی ایشان آمد تضرع نکردند ولیکن دلهاشان ه ) پس چرا وقتی که سختی از طرف ما ب۴۲(

ذکر ه ت) پس چون به آنّچ ۴۳زینت داد ( ایشانکردند بر  ه بود و شیطان آنچه را میسخت شد
وقتی چیزی را بر ایشان گشودیم تا نسیان نمودند، درهای هر ی کرده واعتنای داده شدند بی

یکباره گرفتیم پس  (به عذاب) ناگهان ایشان را ،شاد شدندبه آنچه به ایشان داده شده بود  که
ی را که پروردگار ستایش خدای و برکنده شدقومی که ستم کردند  ۀ) پس ریش۴۴( نومید شدند

 )۴۵جهانیان است.(
تضرع و  خدا توجه کند وسوی ه کند تا او ب ها مبتال می ها و سختی اریتفگره ببشر را خدا : نکات

کسانی که در این احوال به خدا توجه نکنند بسیار غافل و با قساوتند و باید بر حذر باشند که  زاری کند و

لی برای کنده شدن تعا حقیوس باشند. وکه از همه جا مأ ا بگیرد در حالیر نناگهان عذاب خدا ایشا

 ما نیز باید در این موارد حمد خدا کنیم. خود را حمد نموده و ،هالکت ایشان ستمگران و ۀریش

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
َخذَ  إِنۡ  أ

َ
ُ  أ بَۡ�َٰرُ�مۡ  َسۡمَعُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ٰ  وََخَتمَ  َو� نۡ  قُلُو�ُِ�م َ�َ ِ  َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  مَّ  ٱ�َّ

�ِيُ�م
ۡ
َرَءۡ�َتُ�مۡ  قُۡل  ٤٦ يَۡصِدفُونَ  ُهمۡ  ُ�مَّ  ٱ�َ�ٰتِ  نَُ�ُِّف  َكۡيَف  ٱنُظرۡ  بِهِ�  يَأ

َ
تَٮُٰ�مۡ  إِنۡ  أ

َ
� 

ِ  َعَذاُب  وۡ  َ�ۡغَتةً  ٱ�َّ
َ
ٰلُِمونَ  ٱۡلَقۡومُ  إِ�َّ  ُ�ۡهلَُك  َهۡل  َجۡهَرةً  أ  ]۴۷-۴۶[األنعام:   ﴾٤٧ ٱل�َّ

کیست  ،خبر دهید اگر خدا گوشها و چشمهای شما را بگیرد و مهر بر دلتان بزندبگو : ترجمه
ملجأی غیر خدا که بیاورد برای شما آنچه گرفته شده، ببین چگونه به عبارات مختلفه آیات را 

) بگو خبر دهید که آیا توجه دارید که اگر ۴۶کنند ( کنیم سپس ایشان اعراض می بیان می
 )۴۷ز گروه ستمکاران.(شود ُج  آشکارا بیاید آیا کسی هالک می دا ناگهان و یاخعذاب 

رََءۡ�ُتمۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
دادن مخاطب است به حقیقت  هتوّج  و یسؤال از رؤیت فکری و عقل ﴾أ

شود خبر دهید، چنانکه ما ترجمه کردیم. حال اگر  آن میمطلب و بیان آن را از او خواستن که مختصرِ 

سوزاند و منحصر به ستمگران نیست؟ جواب این  خشک را می برسد تر وکسی بگوید عذاب خدا اگر 

ستمگران همکاری نکرده باشد و کمک نداده باشد و در مقابل کار  در مورد عذاب اگر کسی بااست که 

شدن او مانند هالکت ستمگران   اگر تلف شود تلف دهد و ده باشد خدا او را نجات میایشان سکوت نکر

 اجر بزرگ است. ،عذاب در مقابل زیاِن نیست و برای او 

 

 



 ٧١  سورة األنعام

ِ�نَ  إِ�َّ  ٱلُۡمرَۡسلِ�َ  نُرِۡسُل  َوَما﴿ ۡصلَحَ  َءاَمنَ  َ�َمنۡ  َوُمنِذرِ�َنۖ  ُمبَّ�ِ
َ
 ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيهِمۡ  َخوٌۡف  فََ�  َوأ

ِينَ  ٤٨ َ�َۡزنُونَ  ْ  َوٱ�َّ بُوا ُهمُ  َ�ٰتِنَا� َكذَّ ْ  بَِما ٱلَۡعَذاُب  َ�َمسُّ   ]۴۹-۴۸[األنعام:   ﴾٤٩ ُسُقونَ َ�فۡ  َ�نُوا
که ایمان  دهندگان، پس آنان  دهندگان و بیم  و نفرستادیم پیامبران را مگر بشارت: ترجمه
 ،تکذیب کنندرا  آیات ماکه  ) و آنان۴۸ح نمایند خوف و حزنی برای ایشان نیست(الاص آورده و
 )۴۹( کردند. آنچه نابکاری می سبب هرسد ب را عذاب می ایشان
 ۀوظیف ابالغ وحی بوده و وتمام أنبیاء بشارت و انذار  ۀشود که وظیف از این آیات معلوم می: نکات

 لهی نمود.آنان را وزیر و امیر در کارهای ا کرد و نباید در حق آنان غلّو  دیگری ویا شأن دیگری ندارند و

ٓ  قُل﴿ قُوُل  �َّ
َ
ِ  َخَزآ�ِنُ  ِعنِدي َلُ�مۡ  أ ۡعلَمُ  َوَ�ٓ  ٱ�َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  ٱۡلَغۡيَب  أ

َ
 إِنۡ  َملٌَكۖ  إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

تَّبِعُ 
َ
ۚ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  � ۡ�َ�ٰ  �َۡسَتوِي َهۡل  قُۡل  إَِ�َّ

َ
َفَ�  َوٱۡ�َِصُ�ۚ  ٱۡ�

َ
ُرونَ  أ  ]۵۰[األنعام:   ﴾٥٠َ�َتَفكَّ

برای شما  و دانم میهم نغیب  ،من است نزدخزائن خدا گویم که  بگو برای شما نمی: ترجمه
شود، بگو آیا  کنم مگر آنچه بسوی من وحی می گویم که من فرشته هستم، پیروی نمی نمی

 )۵۰کنید.( بینا مساوی و یکسان است آیا چرا فکر نمی کور و
نیست و  صادرزق و شفا نزد رسول خ ن آیه داللت دارد که خزائن قدرت، علم، حیات،ای: نکات

نباید از او توقع امور تکوینی داشت چنانکه در  غلو کرد و صخدانباید مانند نصاری در حق رسول 

ْ ﴿: اسراء در آیات ۀسور ٰ  لََك  ِمنَ نُّؤۡ  لَن َوقَالُوا  ٱ ِمنَ  َ�َا ُجرَ َ�فۡ  َح�َّ
َ
توقع کرده  !*"﴾ُبو�ً يَ� ِض �ۡ�

 َ�ٓ ﴿ ۀجمل و. !+"﴾رَُّسوٗ�  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  ُكنُت  َهۡل  َرّ�ِ  َحانَ ُسبۡ ﴿: جواب آنان خدا فرموده بودند، در
ۡعلَمُ 

َ
 َ�ٓ�ٓ﴿ :ۀجمل داند و عالم به غیب نیست. و غیب نمی صصراحت دارد که رسول خدا ﴾ٱۡلَغۡيَب  أ

قُوُل 
َ
  که مقام خاتم األنبیاء با اینکه اشرف بنی داللت دارد ،﴾َملٌَك  إِّ�ِ  لَُ�مۡ  أ

َ
ک آدم است از مل

  تر است و ینپای
َ
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿ ۀ:جمل باشد. و ک افضل از انبیاء میمل

َ
لت دارد که دال ﴾إِۡن �

و رأیی  کردانند بعضی مجتهدین احکامی از خود جعل نمیاز خود حکمی نداشت و م صرسول خدا

 نداشت.

نِذرۡ ﴿
َ
ِينَ  بِهِ  َوأ ن َ�َافُونَ  ٱ�َّ

َ
ْ  أ ٓوا  َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ُدونِهِۦ ّمِن لَُهم لَۡيَس  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُ�َۡ�ُ

ِينَ  َ�ۡطُردِ  َوَ�  ٥١ َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  ۥۖ  يُرِ�ُدونَ  َوٱۡلَعِ�ِّ  بِٱۡلَغَدٰوةِ  َر�َُّهم يَۡدُعونَ  ٱ�َّ  َما وَۡجَهُه

 »ای را بشکافی. آوریم تا از زمین برای ما چشمه و گفتند: هرگز به تو ایمان نمی« -١

 »آور هستم. منزه است پروردگارم آیا من جز بشری پیغام« -٢

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٧٢

ءٖ  ّمِن ِحَسابِِهم ِمنۡ  َعلَۡيَك  ءٖ  ّمِن َعلَۡيِهم ِحَسابَِك  ِمنۡ  َوَما َ�ۡ  ِمنَ  َ�َتُكونَ  َ�َتۡطُرَدُهمۡ  َ�ۡ
ٰلِِم�َ   ]۵۱[األنعام:   ﴾٥٢ ٱل�َّ

، ُهشدار ترسند سوی پروردگارشان میه شدن ب را که از محشور یکسانبه این قرآن و : ترجمه
) و ۵۱( پرهیزکار شوند که باشد نیست، خدا سرپرستی و شفیعی از برای ایشان غیر، ده

مکن،  اوست طردخوانند و قصدشان رضای  میرا که پروردگار خود را به صبح و شب  کسانی
و  که طردشان کنیچیزی از حساب ایشان بر تو نیست و چیزی از حساب تو بر ایشان نیست 

 )۵۲از ستمگران باشی.(
گذشتند در حالیکه نزد  صعبدالله بن مسعود روایت کرده که اشراف قریش بر رسول خدا: نکات

ای محمد اینان را بر قوم : گفتند ومسلمین بودند  یغیر ایشان از ضعفا ار وعّم او صهیب، بالل، خباب، 

یم، آن جناب ما نزد تو بیایای آیا ما تابع اینان باشیم، اینان را از نزد خود دور کن تا  خود ترجیح داده

دِ «: فرمود ا بِطَارِ ا أَنَ نِنيَ الْـمُ مَ مِ یم ایشان را بگو برخیزند تا ما با تو بنشینیم، چون ما نزد تو بیای: . گفتند!*"»ؤْ

به آن مؤمنین  صخدا بپذیرد که این آیه نازل شد، رسول درخواست ایشان را خواست صخدارسول 

 بَ حَ رْ مَ «: فرمود
ً
ِ  ا ْصرِبَ َ�ْفيِس «: و گفت »هميِ �ِ  ِ� رَ  ِ� بَ تَ اَع  نْ مَ ب

َ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
ْم يُِمْتِ� َحىتَّ أ

َ
ِي ل

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ احلْ

يِت َمَعُ�ُم  مَّ
ُ
ْوٍم ِمْن أ

َ
َمَماتَمَع ق

ْ
َمْحَيا َوَمَعُ�ُم ال

ْ
 .!+"»ال

ْ  بَِبۡعٖض  َ�ۡعَضُهم َ�َتنَّا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُقولُٓوا ُؤَ�ٓءِ  ّ�ِ ٰٓ�َ
َ
ُ  َمنَّ  أ ۗ  ّمِنۢ  َعلَۡيِهم ٱ�َّ ٓ لَۡيَس  بَۡينَِنا

َ
�  ُ  ٱ�َّ

ۡعلَمَ 
َ
ِٰكرِ�نَ  بِأ ِينَ  َجآَءكَ  �َذا ٥٣ بِٱل�َّ  َكَتَب  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َسَ�ٰمٌ  َ�ُقۡل  َ�ٰتَِنا� يُۡؤِمُنونَ  ٱ�َّ

ٰ  َر�ُُّ�مۡ  نَُّهۥ ٱلرَّۡ�َةَ  َ�ۡفِسهِ  َ�َ
َ
ۡصلَحَ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  تَاَب  ُ�مَّ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  ُسوَٓءۢ� ِمنُ�مۡ  َعِمَل  َمنۡ  �

َ
 َوأ

نَُّهۥ
َ
 ]۵۴-۵۲[األنعام:    ﴾٥٤ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  فَ�

بگویند آیا این جماعتند که خدا از و این چنین مبتال کردیم بعضی را به بعضی تا : ترجمه
) و چون ۵۳داناتر نیست (به احوال شکرگزاران آیا خدا  ؟است ت گذاشتهمیان ما بر ایشان منّ 

بر  رحمت را پروردگار شما ،پس بگو سالم بر شما ،یندآنان که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آ
کند سپس بعد از آن توبه کند و اصالح  بدیعمل به نادانی کس از شما  خود الزم نموده که هر

 )۵۴رحیم است.( ۀقا او آمرزندنماید پس محّق 

 رانم (تا دل شما را به دست آرم).یپیش خود) نم من هرگز مؤمنان را (از -١
سوره انعام، مولف از  ۵۴، ذیل تفسیر آیه مفاتیح الغیب؛ رازی، جامع البیان؛ طبری معالـم التنزیلنگا: بغوی،  -٢

 ای را بیان کرده است.اند چکیدهتمام آنچه این مفسران ذکر نموده

 

                                                           



 ٧٣  سورة األنعام

 رتعالی هر یک را باعث آزمایش دیگری قرا باشد که حق این آیات راجع به فقراء و اغنیاء می: نکات

 ذیرد وپ او را می ۀگناهی مرتکب شد خدا توب وکس ایمان آورد  شود که هر داده، از این آیات استفاده می

آمد آن جناب مأمور بود به او سالم کند یعنی رحمت خدا را  می صاگر چنین شخصی نزد رسول خدا

نَُّهۥ﴿ ۀ:جمل سواد باشد. و مقصود از و بیچه فقیر  اگر به او ابالغ کند و
َ
 ُسوَٓءۢ� ِمنُ�مۡ  َعِمَل  َمنۡ  �

ندانسته که گناه است مرتکب شده زیرا این نیست که گناهی را به خطا مرتکب شده باشد و یا  ﴾ِ�ََ�ٰلَةٖ 

کس مرتکب گناه شد کار جاهالنه کرده  ت بلکه مقصود این است که هرخطا و جهل به موضوع گناه نیس

 
ً
  ولو اینکه عمدا

ّ
 مرتکب شود زیرا ترجیح داده لذ

ّ
ت بسیار دائمی آخرتی و او جاهل است ت کم را بر لذ

 مفاسد گناهی که مرتکب شده است. آثار و ت بهبه مقدار درجاتی که از دست داده و جاهل اس

ُل  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ  ُقۡل  ٥٥ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  َسبِيُل  َولِتَۡستَبِ�َ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ
َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
ِينَ  أ  ٱ�َّ

ِۚ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  ٓ  قُل ٱ�َّ تَّبِعُ  �َّ
َ
ۡهَوآَءُ�مۡ  �

َ
ٓ  إِٗذا َضلَۡلُت  قَدۡ  أ ۠  َوَما نَا

َ
 قُۡل  ٥٦ ٱلُۡمۡهَتِدينَ  ِمنَ  �

ٰ  إِّ�ِ  ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ۡ�ُتم رَّ ِۖ  إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ  بِهِۦٓۚ  �َۡسَتۡعِجلُونَ  َما ِعنِدي َما بِهۦِۚ  َوَ�ذَّ َّ�ِ 
ۖ  َ�ُقصُّ   ]۵۷-۵۵[األنعام:   ﴾٥٧ ٱۡلَ�ِٰصلِ�َ  َخۡ�ُ  َوُهوَ  ٱۡ�َقَّ

دهیم آیات را و برای اینکه ظاهر و روشن گردد راه  این چنین تفصیل می و: ترجمه
ا خد از غیرام از اینکه عبادت کنم آن کسانی را که  ) بگو به تحقیق من نهی شده۵۵مجرمین(

ام و  ما گمراه شدهها و آراء شما را که درصورت پیروی از شاکنم هو خوانید، بگو پیروی نمی می
 بر حّجتی آشکار هستم سوی پروردگارم از راستی که منه ) بگو ب۵۶از هدایت جویان نیستم(

نیست فرمان مگر برای  .جوئید نیست نزد من آنچه را به عجله می ،شما به آن تکذیب کردید و
 )۵۷کند و او بهترین جداکنندگان حق از باطل است.( او حق را بیان می ،خدا

ِينَ ٱ﴿ ها بهتکرده از ب تعالی تعبیر حق: نکات ِۚ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ِينَ ٱ﴿ با اینکه ﴾�َّ بر  ﴾�َّ

تمثالها بوده  مه وها مجّس  باشند، برای اینکه آن بت العقول نمی ی ها که از ذو شود و بت عقالء اطالق می

ستان به آن پر از بندگان صالحین بودند. بنابراین در حقیقت بت العقول و کسانی که آنان از ذویاز 

خدا همان را  و خواندند ه کرده و صالحین را برای قضاء حاجت و انجام مراد میبندگان صالح توّج 

عذابی است که  ﴾�َۡسَتۡعِجلُونَ  َما﴿ ۀ:جمل د را نهی نموده. و مقصود ازوگمراهی شمرده و رسول خ

ِمْن  اْ�َقّ  إِن َ�َن َهـَذا ُهوَ ﴿: گفتند می چنانکه .خواستند می صکفار و مشرکین از رسول خدا

 



 تابشی از قرآن    ٧٤

 ٍ��ِ
َ
وِ ائْتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
َماءِ أ ْمِطْر َعلَيَْنا ِحَجاَرةً ّمَِن السَّ

َ
 صاین است که رسول خدا .!*"﴾ِعنِدَك فَأ

 مأمور است که بگوید عذاب نزد من و به اختیار من نیست.

نَّ  لَّوۡ  قُل﴿
َ
ۡمرُ  لَُقِ�َ  بِهِۦ �َۡسَتۡعِجلُونَ  َما ِعنِدي أ

َ
ُ  َوَ�ۡيَنُ�ۡمۗ  بَۡيِ�  ٱۡ� ۡعلَمُ  َوٱ�َّ

َ
 أ

ٰلِِم�َ  ٓ  َ�  ٱۡلَغۡيبِ  َمَفاتِحُ  ۞وَِعنَدهُۥ ٥٨ بِٱل�َّ ِ  ِ�  َما َوَ�ۡعلَمُ  ُهَوۚ  إِ�َّ  َ�ۡعلَُمَها  َوَما َوٱۡ�َۡحرِ�  ٱۡلَ�ّ
�ِض  ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  َ�ۡعلَُمَها إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن �َۡسُقُط 

َ
 ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  َرۡطبٖ  َوَ�  ٱۡ�

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ    ]۵۹-۵۸[األنعام:   ﴾٥٩ مُّ

نزد من بود هر آینه کار بین من و شما خواهید  آنچه را به عجله میاگر به راستی بگو : ترجمه
) و نزد اوست ۵۸انجام شده بود(شما را هالک کرده بودم) و خدا داناتر است به ستمگران(

داند آنچه درخشکی و دریاست و برگی  داند آنها را جز او و می نمیخزائن آن.  کلیدهای غیب و
خشکی  تر وهیچ  های زمین و ای در تاریکی دانه هیچ و را داند آن مگر آنکه او می افتد نمی

 )۵۹است.((ثبت) نیست مگر اینکه در کتابی روشن 

 ﴾ِعنَدهُ ﴿ تقدیم و داناستات جهان و خزائن آن داللت دارد که خدا به تمام ذّر  ۵۹ ۀآی :نکات

ح به ح آمده و مفتَ ح و ِمفتَ جمع َمفتَ ﴾ َمَفاتِحُ ﴿ز خدا. و داند ُج  کس نمی دارد یعنی هیچ داللت بر حصر

توان  را به معنی کلیدها می ﴾َمَفاتِحُ ﴿لذا  و به فتح میم به معنی خزینه است و کسر میم به معنی کلید

«توان گرفت و مقصود از  نیز می خزائنگرفت و به معنی    « ّالکتاب یا لوح محفوظ است که  أم

قول به اینکه  کنند. و جهان در آن است و مالئکه نیز علم خود را از آن جا دریافت می علم تمام کائنات و

 الله العالم.و. تعالی باشد به صواب نزدیکتر است علم حق

ِي وَُهوَ ﴿ ۡلِ  َ�َتَوفَّٮُٰ�م ٱ�َّ َجلٞ  ِ�ُۡقَ�ٰٓ  �ِيهِ  َ�ۡبَعُثُ�مۡ  ُ�مَّ  بِٱ�ََّهارِ  َجرَۡحُتم َما َو�َۡعلَمُ  بِٱ�َّ
َ
 أ

 � َسّ�ٗ  ِعَباِدهۦِۖ  فَۡوَق  ٱۡلَقاهِرُ  وَُهوَ  ٦٠ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما يُنَّبُِئُ�م ُ�مَّ  َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  مُّ
ٰٓ  َحَفَظةً  َعلَۡيُ�مۡ  َوُ�ۡرِسُل  َحَدُ�مُ  َجآءَ  إَِذا َح�َّ

َ
ۡتهُ  ٱلَۡموُۡت  أ  ٦١ ُ�َفّرُِطونَ  َ�  وَُهمۡ  رُُسلَُنا تَوَ�َّ

ْ  ُ�مَّ  ٓوا ِ  إَِ�  ُردُّ �  َمۡولَٮُٰهمُ  ٱ�َّ َ�  ٱۡ�َّقِ
َ
عُ  وَُهوَ  ٱۡ�ُۡ�مُ  َ�ُ  � َ�ۡ

َ
 ] ۶۲-۶۰[األنعام: ﴾٦٢ ٱۡلَ�ِٰسبِ�َ  أ

 آنچه را دربرد) و  خواب میه کند (ب میی که شما را به شب قبض روح و اوست خدای: ترجمه
ت معین کند) تا مّد  می انگیزاند (بیدار سپس شما را در روز برمی ،داند میاید روز کسب کرده

 »س از آسمان سنگی بر ما بباران، یا عذاب دردناکی بر ما بفرست.اگر این (قرآن) حق است و از جانب توست، پ« -١

 

                                                           



 ٧٥  سورة األنعام

آنچه دهد به  که عمر شما تمام شود سپس به سوی اوست برگشت شما سپس شما را خبر می
باشد و بر شما نگهبانان  قدرتش فوق بندگان می ۀی که سیطر ) و اوست خدای۶۰اید( کرده می
کوتاهی فرستد تا آنکه مرگ یکی از شما برسد فرستادگان ما روح او را بگیرند و آنان  می

بازگردانده شوند، آگاه باش  موالی ایشان است که واقعاً یسوی خدای هسپس ب )۶۱کنند( نمی
 )۶۲ت.(او سریعترین حسابگران اس فرمان و مخصوص اوست حکم و

 قاهریّ : نکات
ّ
آورد  عدم را به وجود می ،ط داردت پروردگار این است که قدرت او بر هستی تسل

و داشتن  .فریدهآچیزی ضدی  ند و برای هرگیر از او میهستی را همه برد و  موجود را به عدم می و

 
ّ

موجودی ضدی آفریده تا  بر اینکه او ضدی ندارد و برای هرو این دلیل است  ، نقص است.ضد

 اعجز آن موجود ظاهر گردد که ناتوان است از 
ّ

نام تحت، ه ی است بعدام ضد خود، برای فوق ضد

 ه برای ماضی ضدی است ب
ّ

نام ظلمت، برای حیات ضدی ه ی است بنام مستقبل، برای نور ضد

ژن، برای نام اکسیه نام روز، برای کربن ضدی است به نام موت، برای شب ضدی است به است ب

 
ّ

نام برودت و هکذا. و اوست که مقهور کرده تمام اشیا را و جمع نموده بین ه ی است بحرارت ضد

بشری از طرف خدا  داللت دارد که هر ،﴾َحَفَظةً  َعلَۡيُ�مۡ  يُۡرِسُل ﴿ ۀ:جمل آنها. و متضادّ 

کنند تا فرستادگان  میاو را رها وقتی مرگ او رسید  کند و نگهبانانی برای اوست که او را حفظ می

 لهی او را قبض روح کنند.ا

يُ�م َمن قُۡل ﴿ ِ  ُظلَُ�ٰتِ  ّمِن ُ�َنّجِ �َٮَٰنا لَّ�ِنۡ  وَُخۡفَيةٗ  تََ�ُّٗ�  تَۡدُعونَُهۥ َوٱۡ�َۡحرِ  ٱۡلَ�ّ
َ
 ِمنۡ  أ

ِٰكرِ�نَ  ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َ�ِٰذهِۦ ُ  قُلِ  ٦٣ ٱل�َّ يُ�م ٱ�َّ نُتمۡ  ُ�مَّ  َكۡربٖ  ُ�ِّ  َوِمن ّمِۡنَها ُ�َنّجِ
َ
 أ

 ]۶۴-۶۳[األنعام:   ﴾٦٤ �ُۡ�ُِ�ونَ 
او را به  که)(درحالی های صحرا و دریا دهد شما را از تاریکی بگو کیست که نجات می: ترجمه
ه نجات دهد البتّ گرفتاری)  (تاریکی وید که اگر ما را از این گوی خوانید و می پنهانی می زاری و

دهد سپس  می نجاتشما را از آنها و از هر اندوهی ) بگو خدا ۶۳از شکرگزاران خواهیم بود(
 )۶۴آورید.( شما شرک می

 کرشود که مش از این آیات روشن می: نکات
ّ
زاری و پنهانی در ه ه خدا را قبول داشتند و بین مک

لی چون از گرفتاریها و و خواندند آمیز او را می آمدهای هولناک وحشت ظلمات صحرا و دریا و پیش

ماندند. پس  به همان اخالص خود باقی نمی و کردند ها توجه می شدند باز به بت ها خالص می خوف

 خوانند و بین او را میبندگان مقّر  ،ها آمدها و گرفتاری باید دانست مشرکین زمان ما بدترند که در پیش

 دانند. تر از خدا می آنان را مهربان

 



 تابشی از قرآن    ٧٦

ٰٓ  َقاِدرُ ٱلۡ  ُهوَ  قُۡل ﴿ ن َ�َ
َ
وۡ  فَۡوقُِ�مۡ  ّمِن َعَذاٗبا َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡبَعَث  أ

َ
رُۡجلُِ�مۡ  َ�ۡتِ  ِمن أ

َ
وۡ  أ

َ
 أ

َس  َ�ۡعَضُ�م َوُ�ِذيقَ  ِشَيٗعا يَۡلبَِسُ�مۡ 
ۡ
ُِف  َكۡيَف  ٱنُظرۡ  َ�ۡعٍض�  بَأ  لََعلَُّهمۡ  ٱ�َ�ٰتِ  نَُ�ّ

َب  ٦٥ َ�ۡفَقُهونَ  ۚ  وَُهوَ  قَۡوُمَك  بِهِۦ َوَ�ذَّ ۚ  َ�َبإٖ  ّلُِ�ِّ  ٦٦ بَِو�ِيلٖ  َعلَۡيُ�م لَّۡسُت  ُقل ٱۡ�َقُّ ۡسَتَقّرٞ  مُّ
 ]۶۷-۶۵[األنعام:   ﴾٦٧ َ�ۡعلَُمونَ  وََسۡوَف 
 شما و یا از زیر بگو آن خدا قادر است بر اینکه بفرستد بر شما عذابی از باالی سر :ترجمه

و گزند بعضی از  سطوتشیعه کند و  پاهای شما و یا لباس تفرقه به شما بپوشاند و شما را شیعه
د و دانا نکنیم تا باشد ایشان بفهم بنگر چگونه آیات را بیان می ،بچشاندبه بعض دیگر  شما را
حق است بگو من بر شما وکیل  ) و تکذیب کردند به آن قوم تو و حال آنکه آن۶۵شوند(

 )۶۷زودی خواهید دانست.(ه قت وقوع و قراری است و بو ) برای هر خبری۶۶نیستیم(

 عذاب آسمانی و یا از طرف بزرگتر و باال ،﴾فَۡوقُِ�مۡ  ّمِن َعَذاٗبا...﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات

رُۡجلُِ�مۡ  َ�ۡتِ  ِمن﴿ ودستها یعنی زورمندان و امراء
َ
، مراد عذاب زمینی و یا عذاب از طرف ﴾أ

وۡ ﴿ :جملۀمردمان پست است. و مقصود از  زیردستان و
َ
 شدن و به جان  فرقه  فرقه ،﴾ِشَيٗعا يَۡلبَِسُ�مۡ  أ

اند که چون جبرئیل   هکردن است. روایت کرد  کردن و یا کشتار  گفتن و لعن همدگر را بد یکدیگر افتادن و

اگر چنین شود  :افسرده شد و بر او گران آمد و گفت صآورد، رسول خدا صاین آیه را بر رسول خدا

مد که آمتش چنین مقدر نکند، جبرئیل واست که در حق اخو از خدا  ؟مانند ت من چگونه باقی میمّ ا

مانند قوم نوح و لوط و از  اینکه عذابی از آسمان برایشان بیاید از ؛را ایمن کرده از دو خصلت خدا ایشان

هوی و هوسهای  ا از تفرقه ومّ ا و مانند قارونبه زمین فرو روند  اینکه عذابی از زیر پایشان بیاید که

. و مقصود !*"آسیب بینند دهد و بعضی با بعض دیگر با شمشیر گرفتار شوند و مختلفه ایشان را پناه نمی

َب ﴿ ۀ:جمل از  ، تکذیب به قرآن است.﴾بِهِۦ َوَ�ذَّ

يَۡت  �َذا﴿
َ
ِينَ  َر� ۡعرِۡض  َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  ٱ�َّ

َ
ٰ  َ�ۡنُهمۡ  فَأ ْ  َح�َّ ِۦۚ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا  َ�ۡ�ِه

ا ۡيَ�ٰنُ  يُنِسيَنََّك  �مَّ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  َمعَ  ٱّ�ِۡكَرىٰ  َ�ۡعدَ  َ�ۡقُعدۡ  فََ�  ٱلشَّ ِينَ  َ�َ  َوَما ٦٨ ٱل�َّ  ٱ�َّ
ءٖ  ّمِن ِحَسابِِهم ِمنۡ  َ�تَُّقونَ  ِينَ  َوَذرِ  ٦٩ َ�تَُّقونَ  َلَعلَُّهمۡ  ذِۡكَرىٰ  َوَ�ِٰ�ن َ�ۡ ْ  ٱ�َّ َُذوا  ٱ�َّ
ۡ�ُهمُ  َولَۡهٗو� لَِعٗبا دِيَنُهمۡ  ۚ  ٱۡ�ََيٰوةُ  وََغرَّ ۡ�َيا ن بِهِۦٓ  َوَذّكِرۡ  ٱ�ُّ

َ
 لََها لَۡيَس  َكَسَبۡت  بَِما َ�ۡفُسۢ  تُۡبَسَل  أ

 )۱۳/۲۰( مفاتیح الغیبفخر الدین رازی،  -١

 

                                                           



 ٧٧  سورة األنعام

ِ  ُدونِ  ِمن ۗ  يُۡؤَخذۡ  �َّ  َعۡدلٖ  ُ�َّ  َ�ۡعِدۡل  �ن َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ٱ�َّ ٓ ْوَ�ٰٓ�َِك  ِمۡنَها
ُ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ �ِۡسلُوا

ُ
� 

ْۖ  بَِما ابٞ  لَُهمۡ  َكَسُبوا ۢ  وََعَذاٌب  َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�َ ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ  ]۷۰-۶۸[األنعام:   ﴾٧٠ يَۡ�ُفُرونَ  َ�نُوا

روی مناسب گویند از ایشان  آیات ما سخنان ناۀ دربار  و چون دیدی آنان را که: ترجمه
 بعد سپرا به فراموشی انداخت،  توآن بپردازند و اگر شیطان  بگردان تا به سخن دیگری غیر

 ۀ) و از حساب آنان چیزی بر عهد۶۸با گروه ستمگران منشین( آنکه به یادآوردی،از 
را که دین  کسانی) و ۶۹شاید بپرهیزند(باید وری یادآ (ایشان را) پرهیزگاران نیست ولیکن

این قرآن یاد ه ب و رها کن ان را مغرور کردهخود را بازی و سرگرمی گرفته و زندگی دنیا ایش
نزد  شود، برای او از و محبوس  ب کرده گرفتارآنچه کسسبب به  مبادا کسیآوری کن که 

ه چه را فدا کند از او پذیرفته نشود، ایشانند آنانکه ب اگر هر و خدا سرپرست و شفیعی نیست
از آب جوش و عذابی است  اند محبوسند، برای ایشان شرابی است سبب آنچه کسب کرده

 )۷۰کردند.( دردناک به سبب آنچه کفران می
گویند ننشینید  چون نهی آمد که با مشرکین وقتی که کلمات نامناسب راجع به قرآن می: نکات

مشرکین  ۀنرویم و طواف نکنیم زیرا کلمات زنند بنابراین ما باید در مسجدالحراممسلمین عرض کردند 

ِينَ  َ�َ  َما﴿ :ۀآی ،را خواهیم شنید نازل شد که مفهوم آن این است که مؤمنین با تقوی که ﴾ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ

در حساب ایشان  توهین آنان گناهی ندارند و مشرکین و ۀدر مقابل سخنان زنند ،دهند پند میمشرکین را 

 گناه مشرکین ثبت نگردد.

ْ  قُۡل ﴿ نَۡدُعوا
َ
ِ  ُدونِ  ِمن � نَا َ� وَ  يَنَفُعَنا َ�  َما ٱ�َّ ٰٓ  َونَُردُّ  يَُ�ُّ ۡ�َقابَِنا َ�َ

َ
ُ  َهَدٮَٰنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  أ  ٱ�َّ

 

ِي َ�ِٰط�ُ  ٱۡسَتۡهَوتۡهُ  َكٱ�َّ �ِض  ِ�  ٱلشَّ
َ
ۥٓ  َحۡ�َانَ  ٱۡ� ۡصَ�ٰبٞ  َ�ُ

َ
ۥٓ  أ ۗ  ٱلُۡهَدى إَِ�  يَۡدُعونَُه  قُۡل  ٱئۡتَِنا

ِ  ُهَدى إِنَّ  ِمۡرنَا ٱلُۡهَدٰىۖ  ُهوَ  ٱ�َّ
ُ
  ]۷۱[األنعام:   ﴾٧١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِرّبِ  لِنُۡسلِمَ  َوأ

ضرری نرساند بخوانیم و پس از آنکه خدا ما را هدایت  بگو آیا چیزی را که به ما نفع و: ترجمه
نموده به اعقاب خود برگشت داده شده و عقب گرد کنیم مانند کسی که شیاطین او را به 

اند در حالیکه برای او همراهانی  سرگردانش کردهمین دعوت کرده و گولش زده و زسقوط در 
گویند بسوی ما بیا، بگو براستی هدایت خدا  کنند و می است که او را به هدایت دعوت می

 )۷۱ما مأموریم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم.( و فقط هدایت است

ِ ﴿ۀ جمل کسانی که مردم را به شرک و ضاللت دعوت می کنند طبق: نکات  ٱۡسَتۡهَوتۡهُ  يَكٱ�َّ
َ�ِٰط�ُ   : کر شدهذاتی باشند که در آیه کسانی را دعوت می کنند که دارای خصوصیّ  ﴾ٱلشَّ

 دنبال هوی و هوس شیطانی باشند.ه اینکه ب: اول
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 اینکه حیران و در امور دین سرگردان باشند و دین عقلی و منطقی برای خود نداشته باشند.: دوم

ۥٓ ﴿عنوان رفیق و یاور او را گول بزنند چنانکه فرموده ه مصاحبت کنند و باینکه بتوانند با او : سوم ُ�َ 
ۡصَ�ٰبٞ 

َ
 .﴾أ

عنوان اینکه دعا بخوانیم و با خدا ه کنند مثال ب او را گمراه می ،عنوان دعوت به هدایته اینکه ب: چهارم

 طلبند. غیرخدا حاجت می کنند و از خدا را ندا می خوانند و غیر راز و نیاز کنیم دعای ندبه برای او می

اول ببین بعد «: ولی حق تعالی فرموده !بیا تا ببینی ﴾ٱئۡتِنَا﴿سوی ما ه بیا ب: گویند اینکه به او می: پنجم

 .»بیا

نۡ ﴿
َ
ْ  َوأ �ِيُموا

َ
لَٰوةَ  أ ۚ  ٱلصَّ ِيٓ  وَُهوَ  َوٱ�َُّقوهُ ونَ  إَِ�ۡهِ  ٱ�َّ ِي وَُهوَ  ٧٢ ُ�َۡ�ُ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ  ٱلسَّ
�َض 

َ
�  َوٱۡ� ۚ  قَۡوُ�ُ  َ�َيُكونُۚ  ُ�ن َ�ُقوُل  َوَ�ۡومَ  بِٱۡ�َّقِ �  ِ�  يُنَفخُ  يَۡومَ  ٱلُۡمۡلُك  َوَ�ُ  ٱۡ�َقُّ ورِ  ٱلصُّ

ِ�  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  َ�َٰدة  ]۷۳-۷۲[األنعام:   ﴾٧٣ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ  وَُهوَ  َوٱلشَّ

 سوی او محشوره دارید و از خدا بترسید و اوست که ب پا مر شده) که نماز را بهو (به ما ا: ترجمه
 

پس  گوید باش، که می روزی و نها و زمین را بحق آفرید) و اوست آنکه آسما۷۲شوید( می
سلطنت دمیده شود،  روزی که در صور(شیپور) و است او حق سخِن  شود،موجود می

 .)۷۳( اوست حکیم آگاه و اوست دانای غیب و حضور .مخصوص اوست
مقصود از خلق آسمانها و زمین به حق، این است که به باطل و لغو نیافریده بلکه برای : نکات

مصالح  کتابی در کار بوده است و همچنین قول او حق است یعنی طبق واقع و حساب و هدفی بوده و

 است و بیهوده و کذب نیست.

�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
َ�تَِّخذُ  َءاَزرَ  ِ�

َ
ۡصَناًما �

َ
ٓ  َءالَِهةً  أ َرٮَٰك  إِّ�ِ

َ
بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  َوقَۡوَمَك  أ  ٧٤ مُّ

َ�َٰ�ٰتِ  َملَُكوَت  إِبَۡ�ٰهِيمَ  نُرِيٓ  َوَ�َ�ٰلَِك  �ِض  ٱلسَّ
َ
ا ٧٥ ٱلُۡموقِنِ�َ  ِمنَ  َوِ�َُكونَ  َوٱۡ�  َجنَّ  فَلَمَّ

ُۡل  َعلَۡيهِ  ۖ  رََءا ٱ�َّ �  َ�َٰذا قَاَل  َكۡوَكٗبا ٓ  َرّ�ِ ا َفَل  فَلَمَّ
َ
ِحبُّ  َ�ٓ  قَاَل  أ

ُ
ا ٧٦ ٱ�فِلِ�َ  أ  ٱۡلَقَمرَ  رََءا فَلَمَّ

�  َ�َٰذا قَاَل  بَازِٗ�  ٓ  َرّ�ِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
ُ�وَ�نَّ  َرّ�ِ  َ�ۡهِدِ�  لَّمۡ  لَ�ِن قَاَل  أ

َ
آّلِ�َ  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َ�  ٧٧ ٱلضَّ

ا ۡمَس  رََءا فَلَمَّ ٓ  َرّ�ِ  َ�َٰذا قَاَل  بَازَِغةٗ  ٱلشَّ ۖ  َ�َٰذا ُ�َ�ۡ
َ
ٓ  أ ا فَلَۡت  فَلَمَّ

َ
ا بَرِٓيءٞ  إِّ�ِ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  أ  ّمِمَّ

 ]۷۸-۷۴[األنعام:   ﴾٧٨ �ُۡ�ُِ�ونَ 
ای،  ها را معبودها و ملجأها گرفته آیا بت: و ذکر کن وقتی که ابراهیم به پدرش آزر گفت: ترجمه

گونه ملکوت آسمانها و  ) و بدین۷۴بینم( قوم تو را در ضاللت آشکار میو راستی که من تو ه ب

 



 ٧٩  سورة األنعام

س چون شب بر پ )۷۵کنندگان باشد( از یقین زمین را به ابراهیم نمودیم تا به نظر عقلی بنگرد و
دوست : این است پروردگار من، پس چون غروب کرد گفت: او تاریک شد اختری را دید گفت

پروردگار من پس چون این است : ) پس چون ماه را دید که برآمد گفت۷۶روندگان را( ندارم فرو
) پس چون ۷۷ینه اگر پروردگارم مرا هدایت نکند البته از گروه گمراهانم(آهر : غروب کرد گفت

: این است پروردگارم این بزرگتر است، پس چون فرو رفت گفت: خورشید را دید که برآمده گفت
 )۷۸دهید.( که من بیزارم از آنچه شریک او قرار می راستیه ای قوم من ب

تعالی  نمائی حق قدرت بردن از قوانین منظم علمی و پی ،نزمی ملکوت آسمانها و ۀمقصود از ارائ: تنکا

 
ّ

ه زیرا استدالالت ابراهیم همه عقلی است، ب عقلی است نه بصری ۀرائا ،رائها س حق است وبه وجود مقد

 چگونه از او باور دارند. واند  هکه به بصر ملکوت را ندید کسانی شود و به بصر مدحی نمی ۀرائاضافه ا

حدوث گرفته زیرا موجودی که آثار او کم شود ویا تغییر کند و  دلیل بر غروب را افول و حضرت ابراهیم

  الوجود نیست و یا دارای حرکت و سکون باشد واجب
ّ
 کی دارد.ر دیگری است و خود محّر خود محتاج به مؤث

ۡهُت  إِّ�ِ ﴿ ِي وَۡجِ�َ  وَجَّ َ�َٰ�ٰتِ  َ�َطرَ  لِ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
ۖ  َوٱۡ� ٓ  َحنِيٗفا ۠  َوَما نَا

َ
 ٧٩ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  �

ُهۥ ٓوّ�ِ  قَاَل  قَۡوُمُهۥۚ  وََحآجَّ جُّ تَُ�ٰٓ
َ
�  �ِ  ِ َخاُف  َوَ�ٓ  َهَدٮِٰن�  َوقَدۡ  ٱ�َّ

َ
ٓ  بِهِۦٓ  �ُۡ�ُِ�ونَ  َما أ ن إِ�َّ

َ
 أ

ۚ  ٔٗ َشۡ�  َرّ�ِ  �ََشآءَ  ءٍ  ُ�َّ  َرّ�ِ  وَِسعَ  ا ۚ ِعلۡ  َ�ۡ فََ�  ًما
َ
ُرونَ  أ َخاُف  َوَ�ۡيَف  ٨٠ َ�َتَذكَّ

َ
ٓ  أ ۡ�ُتمۡ  َما َ�ۡ

َ
 أ

نَُّ�مۡ  َ�َافُونَ  َوَ� 
َ
ۡ�ُتم � َ�ۡ

َ
ِ  أ ِۡل  لَمۡ  َما بِٱ�َّ ۚ  َعلَۡيُ�مۡ  بِهِۦ ُ�َ�ّ يُّ  ُسۡلَ�ٰٗنا

َ
َحقُّ  ٱۡلَفرِ�َقۡ�ِ  فَأ

َ
 أ

ۡمِن� 
َ
 ]۸۱-۷۹[األنعام:   ﴾٨١ َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن بِٱۡ�

سوی آنکه آسمانها و زمین را از نیستی بیرون ه ه دادم بروی خود را توّج  نراستی مه ب: ترجمه
خدا با من ۀ دربار  آیا: ه کردند، گفت) و قوم او با او محاّج ۷۹آورده و من از مشرکین نیستم(

اید  دادهترسم از آنچه به او شریک قرار  نمی و کنید و حال آنکه او مرا هدایت کرده ه میمحاّج 
چیز احاطه دارد آیا  . پروردگارم ازجهت دانش به هرمگر آنکه پروردگار من چیزی را بخواهد

حال آنکه  و بترسماید  ) و چگونه از چیزی که شما شریک او قرار داده۸۰( شوید ر نمیمتذکّ 
نازل را که بر شما دلیلی بر آن چیزی  اید نکه شریك برای خدا قرار دادهشما نمی ترسید از ای

 )۸۱ده، پس کدامیک از گروه سزاوارتر به ایمنی است اگر دانسته باشید.(نکر 
دین انبیاء از روی حجت  و دلیل باشد شود که دین حق باید با حجت و از این آیات استفاده می: نکات

ِۡل  لَمۡ  َما﴿ :اینکه فرموده و بوده نه تقلیدی ۚ  َعلَۡيُ�مۡ  بِهِۦ ُ�َ�ّ برای مقصود او این است که شما  ﴾ُسۡلَ�ٰٗنا

مثال خدا کالمی نازل نموده که بتان را قبله قرار  ؛یدیکه بگو ،دلیلی از طرف خدا نداریدتوجه به سوی بتان 

ْ  ...﴿: دهید و یا در پیشگاه بت خدا را بخوانید و یا بتان را واسطه قرار دهید مانند آیات  .﴾َنُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  َهاتُوا
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ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ُ
ۡمنُ  لَُهمُ  أ

َ
ۡهَتُدونَ  َوُهم ٱۡ�  َوتِۡلَك  ٨٢ مُّ

 ٓ ُتَنا ٓ  ُحجَّ ٰ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َءاَ�ۡيَ�َٰها ن َدَرَ�ٰتٖ  نَۡرَ�عُ  قَۡوِمهِۦۚ  َ�َ ۗ  مَّ ََّشآُء  ٨٣ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  �
ۥٓ  َووََهۡبَنا ۚ  ُ�ًّ  َوَ�ۡعُقوَبۚ  إِۡسَ�ٰقَ  َ�ُ ۖ  ِمن َهَدۡ�َنا َونُوًحا َهَدۡ�َنا  َداوُۥدَ  ُذّرِ�َّتِهِۦ َوِمن َ�ۡبُل

يُّوَب  وَُسلَۡيَ�ٰنَ 
َ
 َوَ�ۡحَيٰ  َوَزَ�رِ�َّا ٨٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  َوَ�ُٰرونَۚ  َوُموَ�ٰ  َوُ�وُسَف  َو�

ٰلِِح�َ  ّمِنَ  ُ�ّٞ  �ۡ�َاَسۖ  وَِعيَ�ٰ  ۚ  َوُ�و�َُس  َوٱۡلَيَسعَ  �ۡسَ�ِٰعيَل  ٨٥ ٱل�َّ ۡلَنا َوُ�ّٗ  َولُوٗطا  فَضَّ
ٰتِِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  َوِمنۡ  ٨٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َ�َ   ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  وََهَديَۡ�ُٰهمۡ  َوٱۡجَتبَۡيَ�ُٰهمۡ  �ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ  َوُذّرِ�َّ

ۡسَتقِي�ٖ  ِ  ُهَدى َ�ٰلَِك  ٨٧ مُّ ِۦۚ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن بِهِۦ ِديَ�هۡ  ٱ�َّ ْ  َولَوۡ  ِعَبادِه ُ�وا َ�ۡ
َ
 َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ

ا ْ  مَّ  ]۸۸-۸۲[األنعام:   ﴾٨٨ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

ایمانشان را به ظلم نیامیختند ایشانند که برایشان ایمنی است و  که ایمان آورده و آنان: ترجمه
ابل قومش، باال که به ابراهیم دادیم در مقت ما ) و این است حّج ۸۲آنان هدایت یافتگانند(

) و ۸۳( که پروردگارت حکیم داناست راستیه کس را که بخواهیم، ب بریم درجات هر می
نوح را از پیش هدایت کردیم و از  و ایت نمودیمدبخشیدیم به او اسحاق و یعقوب را، هر یک را ه

دهیم نیکوکاران  این چنین جزا می و موسی و هاروناو است داود،  سلیمان، ایوب، یوسف،  ۀذریّ 
یونس و  ) و اسماعیل، الیسع،۸۵انند(عیسی و الیاس هر یک از شایستگ ) و زکریا، یحیی،۸۴را(

 ) و بعضی از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را۸۶یک را برتری دادیم بر جهانیان( هرلوط و 
) ۸۷ت(دیم و هدایتشان کردیم به راه راسبرگزیایشان را و  )برتری دادیم (نیز هدایت نمودیم و

بخواهد و اگر شرک کس از بندگانش را که  کند به آن هر این است هدایت خدا، راهنمایی می
 )۸۸آینه هدر شده بود از ایشان آنچه کرده بودند.( آورده بودند هر

ْ  لَمۡ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات این است که ایمانشان را به شرک آلوده نکردند.  ،﴾بُِظلۡ�ٍ  إِيَ�ٰنَُهم يَلۡبُِسوٓا

ٓ  َوتِلَۡك ﴿ ۀ:جمل و تُنَا از  را خدا تصویب نموده و داللت دارد که استدالالت عقلی ابراهیم ﴾...ُحجَّ

راه را از چاه تمیز دهند. در اینجا  ،عقل ۀواسطه لهام و توفیق خود دانسته است و مردم دیگر نیز باید با

 شوند. ط مادر پس اوالد دختری ذریه محسوب میتوّس ه ه بالبتّ  می شود؛ ابراهیم محسوب ۀاز ذریّ  عیسی

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ  أ ۚ  َوٱۡ�ُۡ�مَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  ٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ  بَِها يَۡ�ُفرۡ  َفإِن َوٱ�ُُّبوَّةَ َۡنا َ�َقدۡ  َ�ٰٓ  َو�َّ
ْ  قَۡوٗما بَِها ْوَ�ٰٓ�َِك  ٨٩ بَِ�ٰفِرِ�نَ  بَِها لَّۡيُسوا

ُ
ِينَ  أ ۖ  َهَدى ٱ�َّ ُ ۗ  فَبُِهَدٮُٰهمُ  ٱ�َّ ٓ  قُل ٱۡ�َتِدۡه َّ� 

 �ۡ
َ
ۡجًر�ۖ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ْ  َوَما ٩٠ لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكَرىٰ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  أ َ  قََدُروا ْ  إِذۡ  قَۡدرِهِۦٓ  َحقَّ  ٱ�َّ  قَالُوا

 ٓ نَزَل  َما
َ
ُ  أ ٰ  ٱ�َّ ءٖ�  ّمِن �ََ�ٖ  َ�َ نَزَل  َمنۡ  قُۡل  َ�ۡ

َ
ِي ٱۡلِكَ�َٰب  أ  وَُهٗدى نُوٗر� ُموَ�ٰ  بِهِۦ َجآءَ  ٱ�َّ
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ا وَُعّلِۡمُتم َكثِٗ��ۖ  َوُ�ُۡفونَ  ُ�ۡبُدوَ�َها قََراِطيَس  َ�َۡعلُونَُهۥ ّلِلنَّاِس�  ْ  لَمۡ  مَّ نُتمۡ  َ�ۡعلَُمٓوا
َ
 َوَ�ٓ  أ

ۖ  قُلِ  َءابَآؤُُ�ۡمۖ  ُ   ]۹۱-۸۹[األنعام:   ﴾٩١ يَۡلَعُبونَ  َخوِۡضِهمۡ  ِ�  َذرُۡهمۡ  ُ�مَّ  ٱ�َّ

ت دادیمشان، پس اگر این قوم تو به آن حکم و نبوّ ند که کتاب، کسانی بود ایشان: ترجمه
گروه(انبیاء) ن) ای۸۹گماردیم که به آن کافر نشوند(قومی را به آن کافر شوند پس به تحقیق 

هیچ از شما  :بگو قتدا کن.که خدا هدایتشان کرده، پس به هدایت ایشان ا هستندکسانی 
) و ۹۰ری برای جهانیان(نیست این قرآن مگر تذکّ  ،کنم سؤال نمیبر این (رسالتم) اجری 

چه او چون گفتند خدا چیزی بر بشری نازل ننموده، بگو  نشناختند خدا را سزاوار شناختِن 
شما  ،مردم بوددر حالی که نور و هدایت برای  ،آوردهآنرا نازل کرده کتابی را که موسی  کسی

 و کنید بسیاری از آن را پنهان می کنید و مقداری از آن را آشکار می دهید آنرا اوراقی قرار می
، (آن را نازل کرد) نه پدرانتان، بگو خدا دانستید و که نه شما می آموخته شدید چیزهایی

 )۹۱( ی خود بازی کنند.گوی تا در بیهودهرها کن ایشان را سپس 
 مقصود  :نکات

ُ
مقصود از حکم، حکومت و سلطنت اسالمی است  و ب آسمانیتُ از کتاب همان ک

ت پیامبری است. و یا ممکن است مراد حکمت باشد. و مقصود از نبّو  و مانند سلطنت یوسف و سلیمان

ه و مسخر بشر نموده، آیا بشر ی که جهان را به حکمت آفریدت، زیرا خدایدلیل است بر اثبات نبّو  ۹۱ ۀآی

ی شود و یا خیر باید او را راهنمای جنایتی را مرتکب او را آزاد کرده که هر و خود سر رها نموده و لهرا ی

ی نکند و او را مشمول هدایت خود ننماید باید گفت یا هادی نیست و یا از هدایت اگر راهنمای کند و

و اسماء خدا  اضافه چون شناخت تمام اوصافه چنین گوید خدا را نشناخته. ب کس و هرعاجز است 

 
ّ

 ه خدا را بشناسد.موقوف بر وحی است اگر کسی منکر وحی شود نتواند کما هو حق

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  َوَ�َٰذا﴿
َ
ُق  ُمَباَركٞ  أ َصّدِ ِي مُّ مَّ  َوِ�ُنِذرَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  ٱ�َّ

ُ
ۚ  َوَمنۡ  ٱۡلُقَرىٰ  أ  َحۡولََها

ِينَ  ٰ  وَُهمۡ  بِهۦِۖ  يُۡؤِمُنونَ  بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  َوٱ�َّ ۡظلَمُ  َوَمنۡ  ٩٢ ُ�َافُِظونَ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ
َ
نِ  أ  ِممَّ

ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ  وۡ  َكِذبًا ٱ�َّ
َ
وِ�َ  قَاَل  أ

ُ
ءٞ  إَِ�ۡهِ  يُوحَ  َولَمۡ  إَِ�َّ  أ نزُِل  قَاَل  َوَمن َ�ۡ

ُ
ٓ  ِمۡثَل  َسأ نَزَل  َما

َ
 أ

 ۗ ُ ٰلُِمونَ  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  ٱ�َّ ْ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ٱلَۡمۡوتِ  َ�َمَ�ٰتِ  ِ�  ٱل�َّ يِۡديِهمۡ  بَاِسُطٓوا
َ
�  ْ ۡخرُِجٓوا

َ
 أ

نُفَسُ�ُمۖ 
َ
ِ  َ�َ  َ�ُقولُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱلُۡهونِ  َعَذاَب  ُ�َۡزۡونَ  ٱۡ�َۡومَ  أ  َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ  ٱۡ�َقِّ  َ�ۡ�َ  ٱ�َّ

ونَ  َءاَ�ٰتِهِۦ  ]۹۳-۹۲[األنعام:   ﴾٩٣ �َۡسَتۡكِ�ُ
کند آنچه  این قرآن کتابی است که نازل کردیم آن را کتاب با برکتی که تصدیق میو : ترجمه

و کسانی که اطراف آن هستند  جلو اوست و برای اینکه بترسانی(مردم) أم القری(مکه) را
رند و ایشان نماز خود را حفظ آومی  (نیز) ایمانبه آن ، آورند ایمان میبه آخرت که  آنانو
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وی من سدروغ بر خدا افتراء ببندد و یا بگوید به ستمکارتر از آنکه ب ) و کیست۹۲کنند( می
کنم  زودی نازل میه آنکه گفت ب ازوحی شده و حال آنکه چیزی به او وحی نشده باشد و 

فرشتگان دستهای  بینی ستمگران را در شدائد مرگ واگر ب و است مانند آنچه خدا نازل کرده
شوید  جانهای خود را، امروز به عذاب خواری جزاء داده می بیرون کنید: اند که خود را گشوده

 )۹۳کردید.( گفتید و از آیات او سرکشی و تکبر می سبب آنچه بر خدا به ناحق میه ب
قرآن اوصافی دارد یکی از آنها مبارک است زیرا به برکت او بسیاری از اهل عالم هدایت شدند و : اتکن

التحصیل  اصطالح علوم اسالمی فارغه خود نویسنده پس از آنکه از ببسیاری از خرافات را ترک کردند، 

ق دینی فنون مذهبی را به خیال حقای مفتریات و ام غرق خرافات بودم و آن خرافات،شدم مانند یک عو

حکمت  ل در قرآن نجات پیدا کردم و از علم وبرکت نظر و تأمّ  حمدالله تعالی بهپذیرفته بودم تا اینکه ب

 َوَمنۡ ﴿باشند. و مقصود از  اکثر همنوعان من امروز مبتال به خرافات می و مند گردیدم سالمی بهرهقرآنی و ا
ِينَ ﴿ اگر مقصود اهالی حجاز باشد و توان گفت تمام جهان استمی ﴾َحۡولََها  ﴾بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  ٱ�َّ

ْ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ﴿ ۀ:جمل شود. اطالق دارد و شامل تمام مؤمنین جهان می داللت دارد که برای قبض  ﴾بَاِسُطٓوا

  روح ستمگران و
ّ

 گیرند. به سختی و عنف جان آنان را می وشوند  ار، فرشتگان بسیاری مأمور میکف

َل  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  َكَما فَُ�َٰدىٰ  ِجۡئُتُمونَا َولََقدۡ ﴿ وَّ
َ
�ٖ  أ ا َوتََرۡ�ُتم َمرَّ ۡلَ�ُٰ�مۡ  مَّ  ُظُهورُِ�ۡمۖ  َوَرآءَ  َخوَّ

ِينَ  ُشَفَعآَءُ�مُ  َمَعُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما �َُّهمۡ  زََ�ۡمُتمۡ  ٱ�َّ
َ
ْۚ  �ِيُ�مۡ  � ُٰٓؤا عَ  لََقد ُ�ََ�  بَۡيَنُ�مۡ  �ََّقطَّ

ا َعنُ�م َوَضلَّ   ]۹۴[األنعام:   ﴾٩٤ تَزُۡ�ُمونَ  ُكنُتمۡ  مَّ
نخستین بار ی چنانکه شما را در حال تنهایآمدید آینه به تحقیق شما نزد ما  و هر: ترجمه

بینیم با شما شفیعان  نمی و پشت سرتان گذاشتیدآنچه را به شما عطاء کرده بودیم و  آفریدیم
 رابطۀآینه به تحقیق  در میان شما شریکان ما هستند، هرایشان  شما را که گمان داشتید

 )۹۴پنداشتید از شما گم گردید.( میان شما قطع شد و آنچه می

فرق  و فرماید و یا مالئکه؟ هر دو احتمال رواست را خدا می ﴾ِجۡئُتُمونَا لََقدۡ ﴿ ۀ:لجم :نکات

  گویند همانطوری به او می .کند، مالئکه مأمور خدایند نمی
ً
 که در اول خقلت تنها به دنیا آمدی فعال

کنند با  کردی با تو همراهی دارند و از تو دفاع می یاور و شفیعی که خیال می وقت مرگ نیز تنهایی؛ یار،

 شود. به مرگ پیوندها قطع می تو نیست و

َ  إِنَّ ﴿ ۚ  ِمنَ  ٱلَۡمّيِِت  َوُ�ۡرِجُ  ٱلَۡمّيِِت  ِمنَ  ٱۡلَ�َّ  ُ�ۡرِجُ  َوٱ�ََّوٰىۖ  ٱۡ�َّبِ  فَالِقُ  ٱ�َّ  َ�ٰلُِ�مُ  ٱۡلَ�ِّ
 ۖ ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�

َ
َۡل  وََجَعَل  ٱۡ�ِۡصَباحِ  فَالِقُ  ٩٥ تُۡؤفَُكونَ  فَ� ۡمَس  َسَكٗنا ٱ�َّ ۚ  َوٱۡلَقَمرَ  َوٱلشَّ  َ�ٰلَِك  ُحۡسَباٗ�ا
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ِي َوُهوَ  ٩٦ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�ۡقِديرُ  ْ  ٱ�ُُّجومَ  لَُ�مُ  َجَعَل  ٱ�َّ ِ  ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  بَِها ِ�َۡهَتُدوا  ٱۡلَ�ّ
ۡلَنا قَدۡ  َوٱۡ�َۡحرِ�  ِيٓ  وَُهوَ  ٩٧ َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  َ�ٰتِ ٱ� فَصَّ ُ�م ٱ�َّ

َ
�َشأ

َ
 َ�ِٰحَدةٖ  �َّۡفٖس  ّمِن أ

ۗ  َ�ُمۡسَتَقرّٞ  ۡلَنا قَدۡ  َوُمۡسَتۡوَدٞع   ]۹۸-۹۵[األنعام:   ﴾٩٨ َ�ۡفَقُهونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  فَصَّ
  آورد زنده را از مرده و بیرون بیرون می ،باشد دانه و هسته می ۀدخدا شکافن محققاً : ترجمه

 ۀ) اوست شکافند۹۵( شوید مرده است از زنده، این است خدایتان پس به کجا برده می ۀآورند
ن گرفت صبح و قرار داده شب را برای آرامش و خورشید و ماه را برای حساب، این است اندازه

آنها در  ۀواسطه ا ستارگان را تا بی که قرار داد برای شم) و اوست خدای۹۶خدای عزیز دانا(
) و ۹۷تفصیل دادیم آیات را برای قومی که بدانند( همانادریا راه یابید،  های بیابان و تاریکی

 هراوست آنکه شما را از یک نفس ایجاد کرد، پس شما را جای قراری و جای امانتی است، 
 )۹۸تفصیل دادیم آیات را برای قومی که بفهمند.(آینه 

 بع وهسته فرقی دارد، دانه مقصود باالصل و خوردنی است ولی هسته مقصود بالتّ  دانه و :نکات

ساقه است  نمّو  شکافد یکی از طرف باال که منشأ هسته را می ه وتعالی چنان حبّ  حق و غیرخوردنی است

ه ب حبه و هسته عجب این است که دو نیروی متضاد در این و ریشه است ین که نمّو و یکی از طرف پای

اگر کسی بخواهد قدرت حق را ببیند بهتر است به  و آید یکی میل به باال و یکی میل به پائین وجود می

معانی مختلفه  ،﴾َوُمۡسَتۡوَدعٞ  َ�ُمۡسَتَقرّٞ ﴿از شناسی نیز مراجعه و مطالعه کند. و مقصود  علم گیاه

است که هر بشری  صلب پدر ﴾ُمۡسَتۡوَدعٞ ﴿ ورحم مادر  مستقّر احتمال قوی ه احتمال داده شده و ب

یم مقصود آن است که بعضی عمرها زیاد است و آید. و یا ممکن است بگوی دنیا می بدین وسیله به

 کنند. بعضی زود فوت می

ِيٓ  وَُهوَ ﴿ نَزَل  ٱ�َّ
َ
َمآءِ  ِمنَ  أ ۡخرَۡجَنا َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
ءٖ  ُ�ِّ  َ�َباَت  بِهِۦ فَأ ۡخرَۡجَنا َ�ۡ

َ
� ِمۡنهُ  فَأ  َخِ�ٗ

ۡرِجُ  ا ِمۡنهُ  �ُّ َ�َاكِٗبا َحّبٗ ٰتٖ  َدا�َِيةٞ  قِۡنَوانٞ  َطۡلعَِها ِمن ٱ�َّۡخلِ  َوِمنَ  مُّ ۡ�َناٖب  ّمِنۡ  وََج�َّ
َ
ۡ�ُتونَ  أ  َوٱلزَّ

انَ  ْ  ُمتََ�ٰبِهٍ�  وََ�ۡ�َ  ُمۡشتَبِٗها َوٱلرُّمَّ ۦٓ  إَِ�ٰ  ٱنُظُرٓوا ِ ٓ  َ�َمرِه ۡ�َمرَ  إَِذا
َ
 �َ�ٰٖت  َ�ٰلُِ�مۡ  ِ�  إِنَّ  َو�َۡنِعهِۦٓۚ  �

ْ  ٩٩ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  ِ  وََجَعلُوا َ�ٓءَ  ِ�َّ نَّ  ُ�َ ْ  وََخلََقُهۡمۖ  ٱۡ�ِ  ِعلٖۡ��  بَِغۡ�ِ  َو�ََ�ٰتِۢ  بَنِ�َ  َ�ُۥ وََخَرقُوا
ا َوتََ�َٰ�ٰ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�َٰ�ٰتِ  بَِديعُ  ١٠٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ �ِض�  ٱلسَّ

َ
ٰ  َوٱۡ� َّ�

َ
 تَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٞ  َ�ُۥ يَُ�ونُ  �

ُۥ َّ�  ۖ ءٖ�  ُ�َّ  وََخلَقَ  َ�ِٰحَبةٞ ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َ�ۡ  ]۱۰۱-۹۹[األنعام:   ﴾١٠١ َعلِيمٞ  َ�ۡ
بیرون  آن رستنی هر چیزی را وسیلۀ و اوست آنکه نازل نمود از آسمان آب را، پس به: ترجمه
روی  های متراکم وآوریم دانه میآن بیرون  که ازبرآوردیم  جوانۀ سبزی ،از آن رستنی و آوردیم
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 )(نیز و و دسترسهای نزدیک  آن خوشه هایهخرما از شکوف اناز درخت و را هم چیده
سوی ه ، بنگرید ب)پدید آوردیم( شبیه بهم از انگور و زیتون و انار شبیه بهم و غیر ییبوستانها

آیاتی است برای  ۀآین هر اینها قیق درحبه ت .انرسیدنش (نحوۀ) هچون میوه داد و ب هاآن ۀمیو
) و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند در حالیکه خدا ایشان را ۹۹آورند( قومی که ایمان می

او منزه و برتر است از آنچه وصف  ،اند برای او پسرها و دخترها تراشیده ازروی نادانی فریده وآ
ر حالیکه او باشد د رزندی میآسمانها و زمین است، کجا برای او ف ۀ) پدیدآورند۱۰۰کنند( می

 )۱۰۱فریده و او به هر چیزی داناست.(آچیزی را را همسری نبوده و هر

ْ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات ِ  َجَعلُوا َ�ٓءَ  ِ�َّ نَّ  ُ�َ د که بین نپرستان مکه باش ممکن است بت ﴾...ٱۡ�ِ

ممکن است قوم مجوس باشند که  و دانستند ه را فرزندان خدا میجن نسبتی قائل بودند و اجنّ  خدا و

: گویند می و یزدان و اهریمن: زیرا دو مؤثر قائلند .گویند می ثنویه باشند و آنان را می لهینا قائلین به

باشد خالق  این دیو را که از جن می و شود اصطالح ما به دیو شیطان گفته میه اهریمن دیو است که ب

دانند در حالیکه بعضی از ایشان اهریمن را مخلوق یزدان  دانند و یزدان را خالق خیرات می شرور می

 ۀه واسطگویند چون خدا فکر کرد در مملکت خود و بزرگی آن، به عجب آمد و ب دانند و می می

ن در قدرت خود شک کرد و از این شک بعضی گویند یزدا وجود آمد وه ب نپسندی او اهریمخود

چیزی که حادث  دانند و شود اهریمن را حادث می شیطان، یعنی اهریمن بوجود آمد. بنابراین معلوم می

ْ ﴿ :مقصود از شود. و الوجود قدیم بالذات نمی است شریک واجب نصاری  ،﴾َوَ�َ�ٰتِۢ  بَنِ�َ  َ�ُۥ وََخَرقُوا

مشرکین عرب مالئکه را دختران  تعالی پسر و دختر قائل بودند و و مشرکین عرب بودند که برای خدای

بدون  و کردن بدون سابقه  لهی است به معنی خلقکه یکی از صفات ا ﴾بَِديعُ ﴿ دانستند. و خدا می

 مانندی از سابق آفریدن است.

ُ  َ�ٰلُِ�مُ ﴿ ءٖ  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  ُهَوۖ  �َّ إِ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َر�ُُّ�ۡمۖ  ٱ�َّ ۡ�َ  ۚ ٰ  وَُهوَ  فَٱۡ�ُبُدوهُ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  َو�ِيلٞ  َ�ۡ
بَۡ�ٰرُ  تُۡدرُِ�هُ  �َّ  ١٠٢

َ
ۖ  يُۡدرِكُ  َوُهوَ  ٱۡ� بَۡ�َٰر

َ
  ]۱۰۳-۱۰۲[األنعام:   ﴾١٠٣ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف  َوُهوَ  ٱۡ�

هر چیزی است،  ۀاو، آفریننداین است خدا پروردگار شما، نیست ملجأ و معبودی جز : ترجمه
ها او را درک  ) دیده۱۰۲( پس او را عبادت کنید و او بر هر چیزی وکیل و کارساز است

 )۱۰۳کند و اوست لطیف آگاه.( ها را درک می کنند و او دیده نمی
فرماید  یه میآداشتن خود را در این   ی و بدون شریکتعالی اثبات کرد یکتای از آنکه حقپس : نکات

چیزی  و کرنش مخصوص او است که خالق هر عبادت و ز او نیستالحاجاتی ُج  ملجأ و معبود و قاضی
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تعالی دیدنی نیست زیرا آنچه دیده بشود  بعدش دلیل بر این است که حق ۀچیزی وکیل باشد. آی و بر هر

 .)١(ه استمحدود و دارای مکان است و خدا از حد و مکان منّز 

ِ  َجآَءُ�م قَدۡ ﴿ ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن رُ بََصآ� بَۡ�َ  َ�َمنۡ  رَّ
َ
ۚ  َعِ�َ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهۦِۖ  � ٓ  َ�َعلَۡيَها ۠  َوَما نَا

َ
� 

ُِف  َوَ�َ�ٰلَِك  ١٠٤ ِ�َفِيٖظ  َعلَۡيُ�م ْ  ٱ�َ�ٰتِ  نَُ�ّ  ١٠٥ َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  َوِ�ُبَّيَِنُهۥ َدرَۡسَت  َوِ�َُقولُوا
ٓ  ٱتَّبِعۡ  وِ�َ  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ ۡعرِۡض  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  رَّ

َ
ُ  َشآءَ  َولَوۡ  ١٠٦ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َعنِ  َوأ ٓ  ٱ�َّ  َما

 ْۗ ُ�وا َ�ۡ
َ
ۖ  َعلَۡيِهمۡ  َجَعۡلَ�َٰك  َوَما أ ٓ  َحفِيٗظا نَت  َوَما

َ
 ]۱۰۷-۱۰۴[األنعام:    ﴾١٠٧بَِو�ِيلٖ  َعلَۡيِهم أ

پروردگارتان، پس آنکه بینا گردد به نفع به تحقیق آمد شما را وسائل بصیرت از جانب : ترجمه
) و این چنین ۱۰۴من بر شما نگهبان نیستم( و آنکه کور باشد پس بر ضرر اوست و خود اوست

 (بدخواهان)اینکه کنیم) و تا (تا حجت را تمام  کنیم آیات را به صورتهای گوناگون بیان می
از ) پیروی کن آنچه ۱۰۵دانایند( را برای قومی که ای و تا بیان کنیم آن هگرفتبگویند درس 

نیست معبود و ملجأی جز او و اعراض کن از  ،شود به سوی تو وحی میپروردگارت 
 و تو را بر ایشان نگهبان قرار ندادیم و آوردندشرک نمیخواست  ) و اگر خدا می۱۰۶مشرکین(

 )۱۰۷تو بر ایشان کارساز و وکیل نیستی.(
اطالق ای از آیات قرآن سبب بصیرت است به خود آیه بصیرت اطالق شده  آیه چون هر: نکات

 ۀوسیله ملت ما ب بصیرت بلکه عین بصیرت است و باید ۀاین آیات قرآن وسیل ، بنابرسبب بر مسبب

ْ ﴿ ۀ:جمل مقصود از به امور دنیا و آخرت خود بینا باشند و قرآن بینا و بیدار گردند و  ﴾َدرَۡسَت  ِ�َُقولُوا
فرستیم برای ازدیاد کفر ایشان که بگویند به فکر خود و  این است که ما قرآن را به صورتهای گوناگون می

بودن قرآن  جهت دیگر برای تدریجی و با گفتگوی با دانشمندان و با مدارست این آیات را درست کرده

 َشآءَ  لَوۡ ﴿ ۀ:جمل ود ازمقص این است که طالبین دانش خوب آن را درک کنند و برای آنان روشن گردد. و
 ُ ٓ  ٱ�َّ ْ  َما ُ�وا َ�ۡ

َ
زور و به ه کرد که مشرکین ب واست وسائلی فراهم میخاین است که اگر خدا می﴾ أ

 عمال قدرت کند و بندگان را مجبور سازد.الی خدا نخواسته و د شوندناچاری موّح 

ی اعتزالی است که تاهنوز نزد مولف باقی مانده است اما کند یکی از عقاید شیعهدر این زمینه ذکر می /آنچه مولف  -١

وُُجوهٞ ﴿فرماید: شود چنانکه خداوند متعال میقیامت دیده می ی اهل سنت و جماعت آن است که خداوند در روزعقیده
ٞ  ٢٢يَوَۡم�ِٖذ نَّاِ�َةٌ  هایی تازه (و شاداب) است. به سوی پروردگارش  آن روز چهره« ]۲۳-۲۲[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َر�َِّها نَاِظَرة

اند. صورت متواتر روایت شده در این زمینه به ص و این رویت مختص مومنان است و احادیث رسول خدا». نگرد می

 سوره قیامت از این کتاب. [ُمصحح] ۲۳و  ۲۲از سوره بقره و تفسیر آیات  ۳نگا: تعلیق مصحح در هامش تفسیر آیۀ 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٨٦

ْ  َوَ�  ِينَ  �َُسبُّوا ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعونَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ َ  فََيُسبُّوا ِ  َز�َّنَّا َكَ�ٰلَِك  ِعۡلٖ��  بَِغۡ�ِ  َعۡدَوۢ� ٱ�َّ  لُِ�ّ
ةٍ  مَّ

ُ
رِۡجُعُهمۡ  َرّ�ِِهم إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�َملَُهمۡ  أ ْ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم مَّ ْ  ١٠٨ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا ۡقَسُموا

َ
ِ  َوأ  َجۡهدَ  بِٱ�َّ

يَۡ�ٰنِِهمۡ 
َ
ُۡؤِمُنَّ  َءايَةٞ  َجآَءۡ�ُهمۡ  لَ�ِن � َّ�  ۚ َما قُۡل  بَِها ِۖ  ِعندَ  ٱ�َ�ُٰت  إِ�َّ ٓ  �ُۡشعِرُُ�مۡ  َوَما ٱ�َّ َها َّ�

َ
 إَِذا �

ۡ�  َوُ�َقّلُِب  ١٠٩ يُۡؤِمُنونَ  َ�  َجآَءۡت 
َ
بَۡ�َٰرُهمۡ  َدَ�ُهمۡ  ِٔأ

َ
ْ  لَمۡ  َكَما َو� ۦٓ  يُۡؤِمُنوا َل  بِهِ وَّ

َ
�ٖ  أ  َونََذرُُهمۡ  َمرَّ

 ]۱۱۰-۱۰۸[األنعام:   ١١٠َن َ�ۡعَمُهو ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ� 

دهند خدا را برای  خوانند، پس ایشان دشنام می و دشنام مدهید آنان را که غیرخدا را می: ترجمه
تی عملشان را، سپس به سوی ّم ش، این چنین زینت دادیم برای هر اعداوت بدون دان

با ) و ۱۰۸اند( کرده دهد ایشان را به آنچه می شان است پس او خبر مییپروردگارشان بازگشت ا
یاد کردند که اگر برای آنان آیتی بیاید البته به آن ایمان سوگند به خدا سخت ترین سوگندهایشان 

دانید که چون آن  ست و شما چه میه قدرت او)از این نیست که آیات نزد خدا(و بآورند، بگو ُج  می
گردانیم  (از درک حقایق)میهای ایشان را  ) و دلها و دیده۱۰۹) ایمان نمی آورند(آیات بیاید(باز

 )۱۱۰کنیم ایشان را در طغیانشان سرگردان بمانند.( چنانکه در اولین بار ایمان نیاوردند و رها می

ْ  َ� ﴿ ۀ:جمل دادن است. یکی از صفات زشت، فحاشی و دشنام: نکات داللت دارد که  ﴾...�َُسبُّوا

حال باید تعجب کرد با  دشنام به مشرکین که بدترین خلق خدایند جائز نیست چه برسد به دیگران،

  دشنام می یگر را سب و لعن ود چنین آیه چگونه مسلمین یک
ً
 دهند، این فرقه به آن فرقه، خصوصا

دهند با  یه فحش میمسلمین اول هستند چگونه به اصحاب رسول و ‡کسانیکه مدعی پیروی ائمه

ةٍ  لُِ�ِّ  َز�َّنَّا﴿ ۀ:جمل مسلمان بودند. و مقصود ازچه بودند  ینکه آنان هرا مَّ
ُ
این است که  ﴾َ�َملَُهمۡ  أ

او داده و از کار  به را حیوانی و حب و بغضصفات انسانی،  تعالی ایشان را آزاد گذاشته و چون حق

ننموده، گویا او زینت داده و او گذاشته و منع  جلوگیری نکرده پس چون خدا ایشان را آزاداو زشت 

ْ ﴿ ۀ:جمل خواهند بکنند. خواسته که مختار باشند و هر کاری می ۡقَسُموا
َ
ِ  أ راجع به کفاری  ﴾...بِٱ�َّ

خوردند که اگر آنرا بیاوری ما حتما ایمان  قسم می خواستند و است که غیر از قرآن معجزات دیگری می

فرماید این کارها فقط به اختیار خدا و به  را طال کن، خدا میخواستند که کوه صفا  آوریم، مثال می می

اگر خدا برای تصدیق او این کارها را : تواند انجام دهد، ثانیا قدرت اوست، پیغمبر این کارها را نمی

 آورند چون کوه طال باعث غفلت و طغیان بیشتری برای ایشان است. و هد اینان ایمان نمیدانجام 

ۡ�  ُ�َقّلُِب ﴿ ۀ:جمل
َ
بَۡ�َٰرُهمۡ  َدَ�ُهمۡ  ِٔأ

َ
ْ  لَمۡ  َكَما َو� َل  بِهِۦٓ  يُۡؤِمُنوا وَّ

َ
�ٖ  أ  ﴾َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َونََذرُُهمۡ  َمرَّ
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سلب  لهی واین خذالن ا کند و دلیل است بر اینکه خدا کفار را به ضاللت و طغیان خودشان واگذار می

 ودشان.طغیان و اعراض خ هواسطه توفیق از ایشان است ب

َنا َولَوۡ ﴿ َّ�
َ
�  ٓ ۡ�َا نَا ٱلَۡمۡوَ�ٰ  َوَ�ََّمُهمُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  إَِ�ِۡهمُ  نَزَّ ءٖ  ُ�َّ  َعلَۡيِهمۡ  وََحَ�ۡ ا ُ�ُبٗ�  َ�ۡ ْ  مَّ  َ�نُوا
 ْ ٓ  ِ�ُۡؤِمُنٓوا ن إِ�َّ

َ
ُ  �ََشآءَ  أ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ

َ
� نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َجَعۡلَنا َوَ�َ�ٰلَِك  ١١١ َ�َۡهلُونَ  أ  َعُدّوٗ

�ِس  َشَ�ِٰط�َ  نِّ  ٱۡ�ِ  َما َر�َُّك  َشآءَ  َولَوۡ  ُغُروٗر�ۚ  ٱۡلَقۡولِ  زُۡخُرَف  َ�ۡعٖض  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  يُوِ�  َوٱۡ�ِ
 ۖ ونَ  َوَما فََذرُۡهمۡ  َ�َعلُوهُ ۡ�  إَِ�ۡهِ  َوِ�َۡصَ�ٰٓ  ١١٢ َ�ۡفَ�ُ

َ
ِينَ  َدةُ  ِٔأ  َولَِ�َۡضۡوهُ  بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ

 ْ ۡقَ�ِفُونَ  ُهم َما َوِ�َۡقَ�ِفُوا  ]۱۱۳-۱۱۱[األنعام:   ﴾١١٣ مُّ

د و گوینسخن  مردگان با ایشان فرستیم و فرو سوی ایشانه و اگر که ما فرشتگان را ب: ترجمه
ولیکن بیشتر آورند مگر اینکه خدا بخواهد  ایمان نمی برابرشان گردآوریم، (باز) درچیزی را هر

) و این چنین قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنانی(از) شیاطین انس و ۱۱۱( ایشان نادانند
و  کند حی میو فریبظاهر را برای  خوش گفتار باطِل دیگر جن که برخی از ایشان به برخی 

رها  گویند، میبا آنچه به افتراء پس ایشان را  ،جا نیاورده بودنداگر پروردگار تو خواسته بود ب
(گفتار فریبندۀ شیاطین) آورند به آن ) و تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمی۱۱۲کن (

 )۱۱۳کنندگانند.(  را کسب تا کسب کنند آنچه را بپسندند و تا آن میل کند و
 ها و چه صدها معجزه ببیند. خواسته شود و اگر تا کسی طالب هدایت نباشد هدایت نمی: نکات

 َشَ�ِٰط�َ ﴿ مقصود از گفتند تمامش بهانه بود. و می صظاهری را که با رسول خدا خوشسخنان 
�ِس  ختند برای پردا عداوت می خدا بهلرسو با دکاندار بودند و گر و ست که حیلها شرک یرؤسا ﴾ٱۡ�ِ

 زدند و میزدند و دیگران را گول  پرداختند و تهمت می افتراء میه لذا ب و وخودخواهی حسد حفظ دکان و

زمان ما نیز دکانداران خرافات دینی با  و کردند، چنانچه ظاهر آیات فوق صراحت دارد مغرور می

 کنند. حقگویان همین معامله می

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ  أ ۡ�َتِ�  ٱ�َّ

َ
ِيٓ  وَُهوَ  َحَكٗما � نَزَل  ٱ�َّ

َ
ٗ�ۚ  ٱۡلِكَ�َٰب  إَِ�ُۡ�مُ  أ ِينَ  ُمَفصَّ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  َوٱ�َّ

نَُّهۥ َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡلِكَ�َٰب 
َ
لٞ  � ّ�َِك  ّمِن ُمَ�َّ �  رَّ ۡت  ١١٤ ٱلُۡمۡمَ�ِ�نَ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  بِٱۡ�َّقِ  َ�َِمُت  َوَ�مَّ

َل  �َّ  وََعۡدٗ�ۚ  ِصۡدٗقا َرّ�َِك  ِميعُ  وَُهوَ  لَِ�َِ�ٰتِهِۦۚ  ُمَبّدِ   ]۱۱۵-۱۱۴[األنعام:   ﴾١١٥ ٱلَۡعلِيمُ  ٱلسَّ
سوی شما این ه کردن بجویم و اوست آنکه نازل کرده ب غیرخدا را برای حکمآیا پس : رجمهت

پروردگارت  جانبازدانند که این(قرآن)  ایم می ن کتاب دادهکه به ایشا و آنان: کتاب را به تفصیل
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) و سخن پروردگار تو از جهت راستی و ۱۱۴کنندگان مباش( نازل شده است پس از شکبه حق 
 )۱۱۵دانا.( ۀاوست شنوند کننده برای سخنان او نیست و تبدیلعدالت تمام است، هیچ 

ِينَ ﴿ مقصود از: نکات   ظاهرا مؤمنین یهود و نصاری می ﴾ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  ٱ�َّ
ّ

ق باشند که مصِد

رسولند. و  ۀاند مقصود بزرگان صحاب وگواه حقانیت قرآن به اهل مکه و خود پیامبر هستند و بعضی گفته

َل  �َّ ﴿مقصود از  تواند حکم خدا را عوض کند و آیات  این است که هیچ کس نمی ﴾لَِ�َِ�ٰتِهِۦ ُمَبّدِ

دیگر بگذارد، پس قائلین  ۀآن را بردارد و به جای آن کلم ۀقرآن را تحریف و کم و زیاد کند و یا یک کلم

 اند. به تحریف لفظی گویا این آیات را در قرآن ندیده

ۡ�َ�َ  تُِطعۡ  �ن﴿
َ
�ِض  ِ�  َمن أ

َ
ِۚ  َسبِيلِ  َعن يُِضلُّوكَ  ٱۡ� نَّ  إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٱ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  ٱلظَّ

ۡعلَمُ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ  ١١٦ َ�ُۡرُصونَ  إِ�َّ 
َ
ۡعلَمُ  وَُهوَ  َسبِيلِهۦِۖ  َعن يَِضلُّ  َمن أ

َ
 ﴾١١٧ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ  أ

 ]۱۱۷-۱۱۶[األنعام:   
گردانند، پیروی  ند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه میاآنانکه در زمینو اگر از بیشتر : ترجمه

درستی که پروردگارت او ه ) ب۱۱۶( دروغ ۀسازند کنند مگر گمان را و نیستند ایشان مگر نمی
 )۱۱۷او داناتر است به هدایت یافتگان.( و داناتر است به آنکه گمراه است از راه او

راه حق باید ت و پیروی آنان گمراهی است، پس انسان بر بطالن اکثریّ  این آیات داللت دارد: نکات

نَّ  إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ ۀ:جمل و را پیدا کند ولو اینکه روندگانش کم باشند داللت دارد بر بطالن ظن ﴾ ٱلظَّ

 ت آن.عدم حجیّ  و

﴿ ْ ا فَُ�ُوا ِ  ٱۡسمُ  ُذكِرَ  ِممَّ �َّ  لَُ�مۡ  َوَما ١١٨ ُمۡؤِمنِ�َ  َ�ٰتِهِۦ� ُكنُتم إِن َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
َ
�  ْ ُ�لُوا

ۡ
 تَأ

ا ِ  ٱۡسمُ  ُذكِرَ  ِممَّ َل  َوقَدۡ  َعلَۡيهِ  ٱ�َّ ا لَُ�م فَصَّ  �نَّ  إَِ�ۡهِ�  ٱۡضُطِرۡرُ�مۡ  َما إِ�َّ  َعلَۡيُ�مۡ  َحرَّمَ  مَّ
ُِضلُّونَ  َكثِٗ�� ۡهَوآ�ِِهم �َّ

َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ  ِعۡلٍ��  بَِغۡ�ِ  بِأ

َ
ْ  ١١٩ بِٱلُۡمۡعَتِدينَ  أ ثۡمِ  َ�ِٰهرَ  َوَذُروا  ٱۡ�ِ

ۥٓۚ  ِينَ  إِنَّ  َوَ�اِطَنُه ۡ�مَ  يَۡ�ِسُبونَ  ٱ�َّ ْ  بَِما َسُيۡجَزۡونَ  ٱۡ�ِ ْ  َوَ�  ١٢٠ َ�ۡقَ�ِفُونَ  َ�نُوا ُ�لُوا
ۡ
ا تَأ  لَمۡ  ِممَّ

ِ  ٱۡسمُ  يُۡذَكرِ  ۗ  �نَُّهۥ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ َ�ِٰط�َ  نَّ � َلفِۡسٞق ۡوِ�َآ�ِِهمۡ  إَِ�ٰٓ  َ�ُوُحونَ  ٱلشَّ
َ
 �نۡ  ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ  أ

َطۡعُتُموُهمۡ 
َ
  ]۱۲۱-۱۱۸[األنعام:   ﴾١٢١ لَُمۡ�ُِ�ونَ  إِنَُّ�مۡ  أ

) و ۱۱۸پس، از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده بخورید اگر شما به آیات او ایمان دارید(: ترجمه
آنچه بر  (خداوند)خورید و به تحقیق  شما را چه شده که از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده نمی

(از  بسیاریراستی که ه ب و مگر آنچه را به آن ناچار شویدتفصیل داد برای شما  شما حرام شده
کنند، به درستی که  گمراه می از روی نادانی یشو هوس خو به هوا مردم، دیگران را)
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راستی ه ن را رها کنید، با) و گناه آشکارا و پنه۱۱۹پروردگارت او داناتر است به تجاوزگران(
) و از ۱۲۰اند( کنند به زودی جزاداده خواهند شد به آنچه کسب کرده آنانکه گناه کسب می

راستی که شیاطین ه راستی که آن گناه است و به ه نخورید و بدخدا بر آن ذکر نش آنچه نام
قا وستان خودشان تا با شما جدال کنند و اگر ایشان را اطاعت کنید محّق دکنند به  وحی می

 )۱۲۱شما مشرک خواهید بود.(
  عده: نکات

ّ
 ای از کف

ّ
ود خاز گوشت حیوانی که  صه که محمدار فرس پیغام دادند به مشرکین مک

  خورد و از آنچه خدا کشته یعنی مرده نمیکشته می
ّ

ای از مسلمین را به شک  هخورد، این سخن عد

 :لذا خطاب شده و دست خودمان کشته شده به طریق اولی نخوریمه انداخت که پس باید از آنچه ب

�َّ  لَُ�مۡ  َما﴿
َ
�  ْ ُ�لُوا

ۡ
ا تَأ ِ  ٱۡسمُ  ُذكِرَ  ِممَّ است که وقت  اینو حلّیت  یعنی مناط حرمت ،﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

َ�ِٰط�َ  نَّ إ﴿ ۀ:جمل یا نشود. و مقصود از برده شود و خداغیرذبح نام  همان مشرکین  ﴾...َ�ُوُحونَ  ٱلشَّ

  ۀباشند و یا مقصود رؤسای هم فارس می
ّ

 ار باشند.کف

وَ ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ  َمۡيٗتا َ�نَ  َمن أ

َ
َثلُُهۥ َكَمن ٱ�َّاِس  ِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  نُوٗر� َ�ُۥ وََجَعۡلَنا فَأ  ِ�  مَّ

لَُ�ٰتِ  ۚ  ِ�َارِجٖ  لَۡيَس  ٱلظُّ ْ  َما لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُزّ�ِنَ  َكَ�ٰلَِك  ّمِۡنَها  َجَعۡلَنا َوَ�َ�ٰلَِك  ١٢٢ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
َ�ِٰ�َ  قَۡرَ�ةٍ  ُ�ِّ  ِ� 

َ
ْ  ُ�ۡرِِميَها أ ۖ  ِ�َۡمُكُروا نُفِسِهمۡ  إِ�َّ  ونَ َ�ۡمُكرُ  َوَما �ِيَها

َ
 ١٢٣ �َۡشُعُرونَ  َوَما بِأ

ْ  َءايَةٞ  َجآَءۡ�ُهمۡ  �َذا ٰ  نُّۡؤِمنَ  لَن قَالُوا ٓ  ِمۡثَل  نُۡؤَ�ٰ  َح�َّ وِ�َ  َما
ُ
ِۘ  رُُسُل  أ ُ  ٱ�َّ ۡعلَمُ  ٱ�َّ

َ
 َحۡيُث  أ

ۥۗ  َ�َۡعُل  ِينَ  َسُيِصيُب  رَِساَ�َُه ْ  ٱ�َّ ۡجَرُموا
َ
ِ  ِعندَ  َصَغارٌ  أ ْ  بَِما َشِديُدۢ  وََعَذابٞ  ٱ�َّ  َ�نُوا

  ]۱۲۴-۱۲۲[األنعام:   ﴾١٢٤ َ�ۡمُكُرونَ 
آیا کسی که مرده بود پس او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به آن نور در  :ترجمه

از آن خارج شونده نیست؟ این  ها مانده و برود، مانند کسی است که در تاریکیراه میان مردم 
) و این چنین قرار دادیم در هر ۱۲۲کردند( داده شده برای کافران آنچه عمل میچنین زینت 

خودشان و ه کنند مگر ب ای بزرگتران گناهکار آن را تا در آن مکر و نیرنگ زنند و مکر نمی قریه
آوریم تا به ما داده  ) و چون برای ایشان آیتی بیاید، گویند هرگز ایمان نمی۱۲۳فهمند( نمی

خدا داناتر است کجا قرار بدهد رسالت خود را، به زودی  رسوالن خدا داده شده، شود آنچه به
اره مکر وسبب آنچه همه عذاب سختی ب به آنانکه نافرمانی کردند برسد از جانب خدا خواری و

 )۱۲۴کردند.( می

کسی است که کافر بوده و خدا او را هدایت کرده به  ﴾...َمۡيٗتا َ�نَ  َمن﴿ ۀ:جمل مقصود از :نکات

 تعالی در این آیه تشبیه کرده کافر را به مرده و مؤمن را به زنده. و سیدالشهداء. که حق ۀحمز: اسالم مانند
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﴿ َ�ِٰ�َ
َ
 نافرمانی و کارشان نیرنگ وبا داشتن امکانات بزرگان هر شهر و مملکتی باشند که  ،﴾ُ�ۡرِِميَها أ

 مورد و روند اگر آنان به راه حق بروند مردم دیگر نیز به راه هدایت می و ری و استثمار مردم استگ حیله

بودند که  بن عبد یغوث ولید بن مغیره، عاص بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن عبدالمطلب و اسود: نزول

ٰ  نُّۡؤِمنَ  لَن﴿ :گفتند را به رنج افکنده بودند و اینان بودند که می صدارسول خ ٓ  ِمۡثَل  نُۡؤَ�ٰ  َح�َّ وِ�َ  َما
ُ
 أ

ِ  رُُسُل    می ‡نبیاءمعجزاتی مانند معجزات سایر ا و ﴾ٱ�َّ
ّ
 ت مبتال شدند.خواستد و همه به ذل

ُ  يُرِدِ  َ�َمن﴿ ن ٱ�َّ
َ
حۡ  َ�ۡهِديَُهۥ أ ۡسَ�ِٰم�  َصۡدَرُهۥ �َۡ�َ ن يُرِدۡ  َوَمن لِۡ�ِ

َ
 َصۡدَرُهۥ َ�َۡعۡل  يُِضلَُّهۥ أ

�ََّما َحرَٗجا َضّيًِقا
َ
دُ  َك� عَّ �  ِ�  يَصَّ َمآءِ ُ  َ�َۡعُل  َكَ�ٰلَِك  ٱلسَّ ِينَ  َ�َ  ٱلرِّۡجَس  ٱ�َّ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ

ۗ  َرّ�َِك  ِصَ�ُٰط  َوَ�َٰذا ١٢٥ ۡلَنا قَدۡ  ُمۡسَتقِيٗما ُرونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  فَصَّ كَّ َ�ٰمِ  َدارُ  ۞لَُهمۡ  ١٢٦ يَذَّ  ٱلسَّ
ْ  بَِما َوِ�ُُّهم وَُهوَ  َرّ�ِِهۡمۖ  ِعندَ   ]۱۲۷-۱۲۵[األنعام:           ﴾١٢٧ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 و  گشایدمیاو را برای پذیرش اسالم  ۀسین ،خدا هدایتش را بخواهدرا که  پس هر: ترجمه 
 

دهد که گویا به آسمان باال  او را تنگ و سخت قرار می ۀبخواهد سین گمراهیش را که کس را هر
) و این است ۱۲۵آورند( که ایمان نمی دهد پلیدی را بر آنان می رود، این چنین خدا قرار می

ر راه پروردگار تو که مستقیم است، به تحقیق تفصیل دادیم این آیات را برای قومی که متذکّ 
ه اوست یاور و سرپرستشان ب و زد پروردگارشان) برای ایشان است سرای سالمت ن۱۲۶شوند(

 )۱۲۷دادند.( سبب آنچه انجام می

ُ  يُرِدِ  َ�َمن﴿ ۀ:جمل در :نکات ن يُرِدۡ  َوَمن﴿ ﴾...ٱ�َّ
َ
تعالی معلوم نکرده هدایت  حق ﴾...يُِضلَُّهۥ أ

کسی را ا در آیات دیگر بیان شده که هدایت مّ خواهد. ا اهد و ضاللت چه کس را میخو چه کس را می

ه لهی اعراض کند خدا ضاللت او را بد و اعراض نکند و آنکه از هدایت اکه طالب باش خواهد  می

�ََّما﴿ ۀ:جمل اختیار خود او خواسته است. و مقصود از
َ
دُ  َك� عَّ َمآءِ  ِ�  يَصَّ این است که  ﴾ٱلسَّ

رای کسی که از حق شود همانطور هم ب همانطوری که رفتن به باالی کوه سخت و موجب نفس تنگی می

َ�ٰمِ  َدارُ  لَُهمۡ ﴿ ۀ:جمل اعراض دارد رفتن به راه هدایت برای او مشکل است. و از  ﴾َرّ�ِِهم ِعندَ  ٱلسَّ

َ�ٰمِ  َدارُ ﴿ شود که مردمان پاک با ایمان چون از دنیا بروند به استفاده می  ِعندَ ﴿ خواهند رفت که ﴾ٱلسَّ
ْحَياء ﴿ :شهداء که خدا فرموده ۀشود آی جاست، پس معلوم میآن ﴾َرّ�ِِهم

َ
، همان ﴾َرّ�ِِهم ِعندَ أ

 است نه دنیا و نه عند قبرهم. دارالسالم
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نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ تُم قَدِ  ٱۡ�ِ �ِس�  ّمِنَ  ٱۡسَتۡكَ�ۡ ۡوِ�َآؤُُهم َوقَاَل  ٱۡ�ِ
َ
 ّمِنَ  أ

�ِس  ٓ  بَِبۡعٖض  َ�ۡعُضَنا ٱۡسَتۡمَتعَ  َر�ََّنا ٱۡ�ِ َجلََنا َوَ�لَۡغَنا
َ
ِيٓ  أ ۡلَت  ٱ�َّ جَّ

َ
ۚ  أ  َمۡثَوٮُٰ�مۡ  ٱ�َّارُ  قَاَل  َ�َا

ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ۗ  َشآءَ  َما إِ�َّ  �ِيَها ُ ٰلِِم�َ  َ�ۡعَض  نَُوّ�ِ  َوَ�َ�ٰلَِك  ١٢٨ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  ٱ�َّ  ٱل�َّ
� ْ  بَِما َ�ۡعَضۢ نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ  ١٢٩ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا �ِس  ٱۡ�ِ لَمۡ  َوٱۡ�ِ

َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
ونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  يَأ  َ�ُقصُّ

ْ  َ�َٰذ�ۚ  يَۡوِمُ�مۡ  لَِقآءَ  َوُ�نِذُرونَُ�مۡ  َءاَ�ِٰ�  َعلَۡيُ�مۡ  ٰٓ  َشِهۡدنَا قَالُوا َ�َ  ۖ نُفِسَنا
َ
ۡ�ُهمُ  أ  وََغرَّ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  ْ  ٱ�ُّ ٰٓ  َوَشِهُدوا نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
�َّ  أ

َ
ْ  ُهمۡ �  ]۱۳۰-۱۲۸[األنعام:    ﴾١٣٠ َ�ٰفِرِ�نَ  َ�نُوا

 ۀانس و یا هم ن را محشور کند(یعنی شیاطین جّن،ایشا ۀهم (خداوند)و روزی که: ترجمه
دوستان ایشان  و گرفتید )پیرو( کفار را) گفته شود ای گروه جن به تحقیق بسیار از آدمیان را

به بعضی دیگر و رسیدیم به (دو گروه) مند گردید بعضی از ما  از آدمیان گویند پروردگارا بهره
مانید مگر  که برای ما معین کرده بودی، خدا گوید آتش جای شماست در آن می اجلیآن 

) و این چنین بعضی از ۱۲۸خدا خواهد، به راستی که پروردگار تو حکیم داناست( چهآن
) ای گروه ۱۲۹کردند( نچه کسب میآسبب ه دهیم ب ی بعض دیگر قرار میمگران را متولّ ست

شما بخوانند و شما را از  که آیات ما را بر امدرسوالنی برایتان نیشما  جنساز آیا  ،جن و انس
دهیم و زندگی دنیا  برخورد این روزتان بترسانند گویند(آری) ما بر ضرر خود شهادت می

 )۱۳۰اند.( داد و شهادت دهند بر ضرر خود که ایشان کافر بوده ایشان را فریب

اند  دنیوی برده ۀو انس از یکدیگر بهر داللت دارد که جّن  ﴾بَِبۡعٖض  َ�ۡعُضَنا ٱۡسَتۡمَتعَ  َر�ََّنا﴿ :نکات

 ۀما بهرو برای آدمیان فرمانفرما شدند و اجن این است که آدمیان از ایشان اطاعت کردند  ۀما بهرو ا

لَمۡ ﴿ ۀ:جمل دادند. و امر شیاطین جنی انجام میه گری بوده که ب آدمیان همان معاصی و حیله
َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
 يَأ

رسوالنی از طرف خدا بر جن  داللت دارد که رسوالن آدمیان از جنس آدمیان بوده و ﴾...ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ 

ْ ﴿ۀ جمل و فرستاده شده که از خود جن بوده است ٰٓ  َشِهۡدنَا قَالُوا نُفِسَنا َ�َ
َ
که چون در  داللت دارد ،﴾أ

 ذارات رسوالنشان اعتناء نکردند وانبه تبلیغات و دنیا برای جن و انس رسوالنی مبعوث گشته وآنان

 فریب دنیا را خوردند، لذا در آن روز بر علیه خود گواهی خواهند داد.

ن َ�ٰلَِك ﴿
َ
�َُّك  يَُ�ن لَّمۡ  أ ۡهلَُها بُِظۡل�ٖ  ٱۡلُقَرىٰ  ُمۡهلَِك  رَّ

َ
ا َدَرَ�ٰتٞ  َولُِ�ّٖ  ١٣١ َ�ٰفِلُونَ  َوأ  ّمِمَّ

 ْۚ ا بَِ�ٰفِلٍ  َر�َُّك  َوَما َعِملُوا   إِن ٱلرَّۡ�َةِ�  ُذو ٱۡلَغِ�ُّ  َوَر�َُّك  ١٣٢ َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ
ۡ
 يُۡذهِۡبُ�مۡ  �ََشأ

ا َ�ۡعِدُ�م ِمنۢ  َو�َۡسَتۡخلِۡف  ٓ  �ََشآءُ  مَّ ُ�م َكَما
َ
�َشأ

َ
 َما إِنَّ  ١٣٣ َءاَخرِ�نَ  قَۡو�ٍ  �َّةِ ُذّرِ  ّمِن أ

 



 تابشی از قرآن    ٩٢

ٓ  �ٖت�  تُوَعُدونَ  نُتم َوَما
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  قُۡل  ١٣٤ بُِمۡعِجزِ�نَ  أ ٰ  ٱۡ�َملُوا ۖ  إِّ�ِ  َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ  فََسۡوَف  َ�ِمٞل

�  َ�ٰقَِبةُ  َ�ُۥ تَُ�ونُ  َمن َ�ۡعلَُمونَ  ارِ ٰلُِمونَ  ُ�ۡفلِحُ  َ�  إِنَُّهۥ ٱ�َّ  ]۱۳۵-۱۳۱[األنعام:   ﴾١٣٥ ٱل�َّ
ها را هالک نکرده در  ستم قریه از رویاین بعثت رسل برای این است که پروردگار تو : ترجمه

اند و  کس درجاتی است از اثر آنچه کرده ) و برای هر۱۳۱آنها غافل باشند( حالیکه اهل
است، اگر  نیاز صاحب رحمت ) و پروردگار تو بی۱۳۲کنند غافل نیست( پروردگار تو از آنچه می

شما  کههمچنانگرداند  جانشین شما میپس از شما آنچه را بخواهد  برد و بخواهد شما را می
اید آمدنی است و شما  راستی آنچه وعده داده شدهه ) ب۱۳۳را از نسل قوم دیگری ایجاد کرد(

خود عمل  ) بگو ای قوم من به قدر توانایی۱۳۴حق نیستید و گریزی ندارید( ۀکنند عاجز
 عاقبت نیک سرازودی خواهید دانست که ه ام، پس ب عمل کنندهنیز راستی که من ه ید بکن

 )۱۳۵شوند.( که ستمگران رستگار نمیدرستیهکیست ببرای 

ن﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
�َُّك  يَُ�ن لَّمۡ  أ بعث رسل ا داللت دارد بر قبح عقاب بالبیان و ب ﴾...ُمۡهلَِك  رَّ

نیازی  داللت دارد بر بی ﴾ٱۡلَغِ�ُّ  َر�َُّك ﴿ تی نیست.حّج دیگر پس از رسل  و اتمام حجت شده

ْ ﴿ۀ جمل تعالی از تمام مخلوقات و از عبادت آنها. و بعضی در حق ٰ  ٱۡ�َملُوا استدالل  ﴾َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ

  کرده
ّ
تعالی بیش از تمکن تکلیف نخواسته است. ولی ظاهر آن  حق ن است واند که تکلیف به قدر تمک

 است که این 
ّ
باشد،  ه میآیه مربوط به تکلیف نیست بلکه راجع به توبیخ است که خطاب به مشرکین مک

رسالت و  ۀای پیغمبر به ایشان بگو هر چه از دستتان برآید کوتاهی نکنید که مرا از انجام وظیف ؛یعنی

 تبلیغ باز نخواهید داشت.

﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا ا ِ�َّ   ِممَّ
َ
نۡ  ٱۡ�َۡرثِ  ِمنَ  َذَرأ

َ
ْ  نَِصيٗبا َ�ٰمِ َوٱۡ� ِ  َ�َٰذا َ�َقالُوا ۖ  َوَ�َٰذا بِزَۡعِمِهمۡ  ِ�َّ َ�ٓ�َِنا  لُِ�َ

َ�ٓ�ِِهمۡ  َ�نَ  َ�َما ِۖ  إَِ�  يَِصُل  فََ�  لُِ�َ ِ  َ�نَ  َوَما ٱ�َّ َ�ٓ�ِِهۡمۗ  إَِ�ٰ  يَِصُل  َ�ُهوَ  ِ�َّ  َما َسآءَ  ُ�َ
ۡوَ�ِٰدهِمۡ  َ�ۡتَل  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ّمِنَ  لَِكثِ�ٖ  َز�َّنَ  َوَ�َ�ٰلَِك  ١٣٦ َ�ُۡكُمونَ 

َ
َ�ٓؤُُهمۡ  أ  لُِ�ُۡدوُهمۡ  ُ�َ

 ْ ُ  َشآءَ  َولَوۡ  دِيَنُهۡمۖ  َعلَۡيِهمۡ  َوِ�َۡلبُِسوا ۖ  َما ٱ�َّ ونَ  َوَما فََذرُۡهمۡ  َ�َعلُوهُ ْ  ١٣٧ َ�ۡفَ�ُ ۦٓ  َوقَالُوا ِ  َ�ِٰذه
نَۡ�ٰمٞ 

َ
ٓ  �َّ  ِحۡجرٞ  وََحۡرٌث  � ٓ  َمن إِ�َّ  َ�ۡطَعُمَها ََّشا نَۡ�ٰمٌ  بِزَۡعِمِهمۡ  ءُ �

َ
نَۡ�ٰمٞ  ُظُهورَُها ُحّرَِمۡت  َو�

َ
 �َّ  َو�

ِ  ٱۡسمَ  يَۡذُكُرونَ  آءً  َعلَۡيَها ٱ�َّ ْ  بَِما َسَيۡجِز�ِهم َعلَۡيهِ�  ٱۡفِ�َ ونَ  َ�نُوا  ]۱۳۸-۱۳۶[األنعام:  ﴾١٣٨ َ�ۡفَ�ُ
به ای قرار دادند پس  بهره ،ایجادکردهاز زراعت و چهارپایانی که خود و برای خدا از : ترجمه

، پس آنچه برای دادیم شریکانی که قراربرای هم ی خدا و این ار این ب: گفتندگمان خود 
است آنچه  بد ،دیرس میبه شریکانشان آنچه برای خدا بود  و دیرس ن بود به خدا نمیشریکانشا

 



 ٩٣  سورة األنعام

 اوالدشان را نایشان برای بسیاری از مشرکین کشت ی) و این چنین شرکا۱۳۶کنند( حکم می
اگر خدا خواسته  و هالک کنند و تا دینشان را بر ایشان ملبس کنندایشان را تا زینت دادند 

این : ) و گفتند۱۳۷بندند( کردند، پس ایشان را رها کن با آنچه به دروغ می بود این کار را نمی
و  .گمانشانه ما بخواهیم ب کسی کهخورد اینها را مگر  چهارپایان و زراعت ممنوع است نمی

که نام خدا را بر  (برای سواری)حرام شده و چهارپایان دیگریکه پشتهاشان دیگر چهارپایانی 
 به دورغآنچه  به سببخدا ایشان را زودی ه ، بستافتراء بر خدا (این احکام) ،برند آنها نمی

 )۱۳۸( .جزا خواهد داد بسستندمی
 ه ت قوانین و احکام غلطی بدر زمان جاهلیّ  :نکات

ّ
یان بتکده از آن احکام وجود آورده بودند و متول

  کردند و استفاده می سوء
ّ
چه خدا به ایشان  بودند، از آن جمله این بود که هریان جاعل آن احکام خود متول

 نامه قسمتی از آنها را ب گاو و شتر یک سهم و میش، از زراعت و چهارپایان مانند جو، خرما، بز، داده بود

  دند و یک سهم برای بت ودا خدا قرار می
ّ
شد از آنچه  ی بتکده و اگر سهم بتکده هالک و یا فاسد میمتول

  زدند به حساب بتکده و می سهم الله بود می
ّ
از  و شد لی اگر از سهم الله فاسد میو آن یاندادند به متول

کردند  ف میتصّر شدند سهم الله را  گذاشتند و اگر به قحط گرفتار می رفت چیزی به جای آن نمی بین می

را به حساب بتکده  ید آنزای کرد و یا می سهم الله نمو می اگر و ولی به سهم بتکده کاری نداشتند

آمد ولی از سهم  د. به هر حال از سهم بتان به حساب خدا نمیناین بتان خرج دار: گفتند می آوردند و می

 .!*" شد خدا خرج بتکده می

تزویج زنده زنده دفن  ین بود که دخترهای خود را از ترس فقر وایشان ا ۀاز احکام فاسد: قسم دوم

 این اعمال جنایتکارانه در نظرشان تسویل و و کردند ها می نذر و قربانی بت کردند و پسرهای خود را می

 تزیین شده بود.

 گذاشتند زراعتی که کنار می بود که مقداری از چهارپایان واین ایشان  ۀاز احکام باطل: قسم سوم

ٓ  �َّ ﴿ حرام است، این ممنوع و :گفتند می ََّشآءُ  َمن إِ�َّ  َ�ۡطَعُمَها هیچکس نباید از آن بخورد جز  ،﴾�

 
ّ
 یان بتکده.متول

 آزاد حوامی بحائر و سوائب وایشان این بود که حیواناتی را بنام  ۀاز احکام باطل: قسم چهارم
 

 .﴾ُظُهورَُها ُحّرَِمۡت ﴿ :استشدن حرام  بر پشت آنها سوار :گفتند گذاشتند و می می

نَۡ�ٰمٞ ﴿ :قسم پنجم
َ
ِ  ٱۡسمَ  يَۡذُكُرونَ  �َّ  � کردند و نام  نی حج نمیبر پشت حیوانات معیّ  ،﴾َعلَۡيَها ٱ�َّ

اقسام  کردند. و همچنین در ذبح، نام خدا را بر آنها ذکر نمی بردند و را نمی »ا� كبلي« خدا یعنی

 )۱۳/۱۶۸( مفاتیح الغیبفخر الدین رازی،  -١
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 : ذیل خواهد آمد ۀآیدیگری از احکام داشتند که در 

﴿ ْ ِ  ُ�ُطونِ  ِ�  َما َوقَالُوا نَۡ�ٰمِ  َ�ِٰذه
َ
ُكورِنَا َخالَِصةٞ  ٱۡ� ُ مٌ  ّ�ِ ٰٓ  َوُ�َرَّ َ�َ  ۖ ۡزَ�ِٰجَنا

َ
ۡيَتةٗ  يَُ�ن �ن أ  مَّ

ۚ  �ِيهِ  َ�ُهمۡ  َ�ُٓء ِينَ  َخِ�َ  قَدۡ  ١٣٩ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  إِنَُّهۥ َوۡصَفُهمۚۡ  َسَيۡجزِ�ِهمۡ  ُ�َ ْ  ٱ�َّ ۡوَ�َٰدُهمۡ  َ�َتلُٓوا
َ
 أ

ْ  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  َسَفَهۢ� ُموا ُ  َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ آءً  ٱ�َّ ِۚ  َ�َ  ٱۡفِ�َ ْ  قَدۡ  ٱ�َّ ْ  َوَما َضلُّوا  ﴾١٤٠ ُمۡهَتِدينَ  َ�نُوا
 ] ۱۴۰-۱۳۹[األنعام:  

حرام است بر  پایان است مخصوص مردان ما و و گفتند آنچه در شکمهای این چهار: ترجمه
خدا وصف زودی ه اگر آنچه در شکم مرده بود پس مرد و زن در آن شریکند، ب و ما همسران

که  زیان کردند آنان قاً ) محّق ۱۳۹راستی که او حکیم داناست(ه ، بایشان را جزا خواهد داد
حرام کردند آنچه را خدا روزیشان نموده بود،  کشتند و نادانی و خردیاز روی بیخود را  اوالد

 )۱۴۰به تحقیق گمراه شدند و طالب هدایت نبودند.( خدا.افتراء بر از روی
ایشان این بود که هر چه در شکم حیوانات بود اگر زنـده متولـد ۀ از احکام فاسد: قسم ششم: نکات

شـد  باشـد و بـر زنـان حـرام اسـت و اگـر مـرده متولـد می این خالص برای مردها می :گفتند شد می می

 بستند. همه در آن شرکت دارند. و این احکام را بر خدا افتراء می :تندگف می

ِيٓ  وَُهوَ ﴿   ٱ�َّ
َ
�َشأ

َ
ٰٖت  أ ۡعُروَ�ٰتٖ  َج�َّ ۡرعَ  َوٱ�َّۡخَل  َمۡعُروَ�ٰٖت  وََ�ۡ�َ  مَّ ُ�لُُهۥ ُ�َۡتلًِفا َوٱلزَّ

ُ
 أ

ۡ�ُتونَ  انَ  َوٱلزَّ مَّ ْ  ُمتََ�ٰبِهٖ�  وََ�ۡ�َ  ُمتََ�ٰبِٗها َوٱلرُّ ٓ  َ�َمرِهِۦٓ  ِمن ُ�ُوا ۡ�َمرَ  إَِذا
َ
�  ْ ُهۥ َوَءاتُوا  يَۡومَ  َحقَّ

ْۚ  َوَ�  َحَصادِهۦِۖ  نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ  ١٤١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ �ُۡ�ِفُٓوا
َ
ۚ  َ�ُولَةٗ  ٱۡ� ْ  َوفَۡرٗشا ا ُ�ُوا  ِممَّ

ُ  َرزَقَُ�مُ  ْ  َوَ�  ٱ�َّ ۡيَ�ِٰن�  ُخُطَ�ٰتِ  تَتَّبُِعوا بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  إِنَُّهۥ ٱلشَّ ۡزَ�ٰٖج�  ثََ�ٰنَِيةَ  ١٤٢ مُّ
َ
 ّمِنَ  أ

نِ 
ۡ
أ �  ٱلَۡمۡعزِ  َوِمنَ  ٱثۡنَۡ�ِ  ٱلضَّ َكَرۡ�نِ  قُۡل  ٱثۡنَۡ�ِ مِ  َحرَّمَ  َءآ�َّ

َ
نثََيۡ�ِ  أ

ُ
ا ٱۡ� مَّ

َ
رَۡحامُ  َعلَۡيهِ  ٱۡشَتَملَۡت  أ

َ
 أ

 � نثََيۡ�ِ
ُ
بِلِ  َوِمنَ  ١٤٣ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بِعِۡل�ٍ  وِ�  ُٔ نَّ�ِ  ٱۡ� �  ٱۡ�ََقرِ  َوِمنَ  ٱثۡنَۡ�ِ  ٱۡ�ِ  ُقۡل  ٱثۡنَۡ�ِ

َكَرۡ�نِ  مَ  َءآ�َّ مِ  َحرَّ
َ
نثََيۡ�ِ  أ

ُ
ا ٱۡ� مَّ

َ
رَۡحامُ  َعلَۡيهِ  ٱۡشَتَملَۡت  أ

َ
�  أ نثََيۡ�ِ

ُ
مۡ  ٱۡ�

َ
 إِذۡ  ُشَهَدآءَ  ُكنُتمۡ  أ

ٮُٰ�مُ  ُ  َوصَّ ۡظلَمُ  َ�َمنۡ  بَِ�َٰذ�ۚ  ٱ�َّ
َ
نِ  أ ىٰ  ِممَّ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ ُِضلَّ  َكِذٗبا ٱ�َّ  إِنَّ  ِعۡلٍ��  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّاَس  ّ�ِ

 َ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ   ]۱۴۴-۱۴۱[األنعام:   ﴾١٤٤ ٱل�َّ
ت و درخت خرما و سدارب داربست و بیی است که ایجاد کرد بوستانهای با او آن خدای و: ترجمه

زیتون و انار شبیه به هم و غیر شبیه به هم، از  و و خوراکهای گوناگون محصوالت کشتزار با
 اسراف مکنید و بدهید ،آن(و چیدن)  کردن حق آن را روز درو و داد بخورید وقتی ثمر هاآن ثمرات
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(آفریده  برای بارکشی و فرش ،از چهارپایان ) و۱۴۱کنندگان را( دارد اسراف زیرا او دوست نمی
و گامهای شیطان را پیروی مکنید زیرا او برای شما رید بخو، از آنچه خدا روزی شما کرده است)

 (خدا) آیا :تا، بگو از بز دو و تا ، از گوسفند دوزوج راهشت (آفرید) ) ۱۴۲دشمن آشکاری است(
از روی علم خبر دهید مرا  ا آنچه رحمهای آن دو ماده بردارد؟آن دو نر را حرام کرده یا دو ماده را ی

(آفرید) بگو آیا آن دو نر را حرام کرده یا دو  تا از گاو دو واز شتر دو تا و) ۱۴۳( گوئید اگر راست می
هنگامی که خدا شما را به این سفارش کرد یا  ،آن دو ماده در بردارد هایرحم راماده را یا آنچه 

تر از آنکه به دروغ بر خدا افتراء ببندد تا مردم را بدون علم  پس کیست ظالم ؟شما حاضر بودید 
 )۱۴۴( کند قوم ستمکاران را. کند، به راستی که خدا هدایت نمی گمراه
باید حِقّ  برد و جات و حبوبات را آفریده که انسان بهره  تعالی تمام میوه طبق این آیات حق: نکات

جات دیگر و حبوبات دیگر همه را وقت درو و چیدن بدهد  چه میوه چه زیتون و میوه را چه انار وهر

ْ ﴿ زیرا .بپردازیدیعنی زکات را  ُهۥ َءاتُوا  مر حقیقت در وجوب است، پس زکاِت امر است و ا﴾ َحقَّ

ۡزَ�ٰجٖ  ثََ�ٰنَِيةَ ﴿ اتباشد. و مقصود از آی اند نمی چیز که فقهاء گفته ۹واجب منحصر به 
َ
این تا آخر  ﴾... أ

گاهی توی  وکردند  این حیوانات را بر خود حرام می ۀگاهی نر و گاهی ماد ،تاست که اهل جاهلیّ 

 م آنان.احکا این آیات را نازل نموده برای ردِّ  کردند، خدا شکمی را حرام می

ٓ  قُل﴿ ِجدُ  �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ًما إَِ�َّ  أ ٰ  ُ�َرَّ ۥٓ  َطاِع�ٖ  َ�َ ٓ  َ�ۡطَعُمُه ن إِ�َّ

َ
وۡ  َمۡيَتةً  يَُ�ونَ  أ

َ
 َدٗما أ

ۡسُفوًحا وۡ  مَّ
َ
وۡ  رِۡجٌس  فَإِنَُّهۥ ِخ�ِ�رٖ  َ�ۡمَ  أ

َ
هِلَّ  فِۡسًقا أ

ُ
ِ  لَِغۡ�ِ  أ  بَاغٖ  َ�ۡ�َ  ٱۡضُطرَّ  َ�َمنِ  بِهِۦۚ  ٱ�َّ

ِينَ  َوَ�َ  ١٤٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َر�ََّك  فَإِنَّ  َ�دٖ  َوَ�  ْ  ٱ�َّ ۡمَنا َهاُدوا  ٱۡ�ََقرِ  َوِمنَ  ُظُفرٖ�  ذِي ُ�َّ  َحرَّ
ۡمَنا َوٱۡلَغَنمِ  ٓ  َعلَۡيِهمۡ  َحرَّ ٓ  َ�َلَۡت  َما إِ�َّ  ُشُحوَمُهَما وِ  ُظُهورُُهَما

َ
ٓ  أ وۡ  ٱۡ�ََوايَا

َ
 بَِعۡظٖ��  ٱۡخَتلََط  َما أ

بُوكَ  فَإِن ١٤٦ َلَ�ِٰدقُونَ  �نَّا بَِبۡغيِِهۡمۖ  َجَزۡ�َ�ُٰهم َ�ٰلَِك  �ُُّ�مۡ  َ�ُقل َكذَّ  َوَ�  َ�ِٰسَعةٖ  رَۡ�َةٖ  ُذو رَّ
ُسُهۥ يَُردُّ 

ۡ
 ]۱۴۷-۱۴۵[األنعام:   ﴾١٤٧ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  َعنِ  بَأ

حرام خورد  میرا  آنای که  برخورندهدر آنچه به من وحی شده هیچ چیز  :بگو: ترجمه
مگر اینکه مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک باشد زیرا آن پلیدی است و یا  یابم نمی

ر کس ناچا رخدا به آن برده شده باشد، پس هرفسق نام غی (هنگام ذبح) از رویحیوانی که 
 ضرورت) تجاوز نکند (از حد و نباشدستم و سرکشی  که از روی صورتی در (به خوردن آنها) شد

ناخن  حیوان) و بر آنانکه یهودند هر ۱۴۵رحیم است( ۀراستی که پروردگار تو آمرزنده پس ب
که بر پشت  از گاو و گوسفند پیه آنها را بر ایشان حرام کردیم مگر پیهی و حرام کردیم داری را

این چنین جزا دادیم ایشان را به  ،باشد انی آمیختهویا آنچه با استخ باشد وها  یا روده و آنها
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) پس اگر تو را تکذیب کردند بگو پروردگار ۱۴۶یم(که ما راستگوی درستیه ب و سبب ستمشان
 )۱۴۷شود.( از گروه گنهکاران رد نمی غضب و سطوت او و شما صاحب رحمت واسعه است

 بیان شد. ۱۷۳ ۀبقره آی ۀحدود آن در سور حکم ناچاری و اضطرار که در این آیات آمده حد و: کاتن

ِينَ  َسَيُقوُل ﴿ ْ  ٱ�َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ  َشآءَ  لَوۡ  أ ٓ  ٱ�َّ ۡ�َنا َما َ�ۡ

َ
ۡمَنا َوَ�  َءابَآُؤنَا َوَ�ٓ  أ �  ِمن َحرَّ ءٖ  َكَ�ٰلَِك  َ�ۡ

َب  ِينَ  َكذَّ ٰ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ ْ  َح�َّ ۗ  َذاقُوا َسَنا
ۡ
ٓۖ  َ�ُتۡخرُِجوهُ  ِعۡل�ٖ  ّمِنۡ  ِعنَدُ�م َهۡل  قُۡل  بَأ  إِن َ�َا

نَّ  إِ�َّ  تَتَّبُِعونَ  نُتمۡ  �نۡ  ٱلظَّ
َ
ةُ  فَلِلَّهِ  قُۡل  ١٤٨ َ�ُۡرُصونَ  إِ�َّ  أ ۖ  ٱۡ�ُجَّ  لََهَدٮُٰ�مۡ  َشآءَ  فَلَوۡ  ٱۡلَ�ٰلَِغُة

ۡ�َِع�َ 
َ
  ]۱۴۹-۱۴۸[األنعام:   ﴾١٤٩ أ

خواست نه ما و نه پدران ما مشرک  شرک آورده خواهند گفت اگر خدا میبه خدا که  آنان: ترجمه
 تکذیب این چنین نیز که پیش از ایشان بودند کردیم، آنان شدیم و چیزی را حرام نمی نمی

بیرون برای ما آنرا د شما دانشی است پس بگو آیا نز  ،چشیدندعذاب ما را آنکه تا دند نمو (انبیاء)
 (دلیل و) ) بگو پس۱۴۸کنید مگر گمان را و نیستید جز دروغ سازان( ، شما پیروی نمیآورید

 )۱۴۹شما را هدایت کرده بود.( ۀهم خواستمیاست، اگر  خدا یابر رسا   حجت
 او  ۀاراد این آیات دلیل بر بطالن جبر است زیرا مشرکین شرک خود را به خواست خدا و: نکات

 

رسول  تعالی ایشان را رد کرده و چنین گفتار را تکذیب خدا و دانستند، حق ر میوخود را مقّص دانستند  می

 را مستحق عذاب دانسته است. آن شمرده و

ِينَ  ُشَهَدآَءُ�مُ  َهلُمَّ  قُۡل ﴿ نَّ  �َۡشَهُدونَ  ٱ�َّ
َ
َ  أ ْ  فَإِن َ�َٰذ�ۖ  َحرَّمَ  ٱ�َّ  َمَعُهمۚۡ  �َۡشَهدۡ  َفَ�  َشِهُدوا

ۡهَوآءَ  تَتَّبِعۡ  َوَ� 
َ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ بُوا ِينَ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ  ١٥٠ َ�ۡعِدلُونَ  بَِرّ�ِِهمۡ  َوُهم بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوٱ�َّ

ْ  ۞قُۡل  تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
مَ  َما � �َّ  َعَلۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّ

َ
�  ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا يۡنِ  ا ۖ  َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ  َوَ�  إِۡحَ�ٰٗنا

 ْ ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ ْ  َوَ�  �يَّاُهۡمۖ  نَۡرزُُقُ�مۡ  �َّ  ِمۡنَها َظَهرَ  َما ٱۡلَفَ�ِٰحَش  َ�ۡقَرُ�وا

ْ  َوَ�  َ�َطَنۖ  َوَما ُ  َحرَّمَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس  َ�ۡقُتلُوا �  إِ�َّ  ٱ�َّ ّقِ ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  بِٱۡ�َ  َلَعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ
 ]۱۵۱-۱۵۰[األنعام:   ﴾١٥١ َ�ۡعقِلُونَ 

که را(دهند که خدا این حرامها  ن را که گواهی میبگو بیاورید گواهانتان را آن کسا: ترجمه
) حرام کرده، پس اگر خود گواه بر قول خود شدند تو با ایشان گواهی مده و پیروی شما قائلید

آورند و ایشان برای  ند و آنانکه به آخرت ایمان نمیمکن هواهای آنانکه به آیات ما تکذیب کرد
آنچه را پروردگار شما بر شما حرام کرده  تاید ) بگو بیای۱۵۰گیرند( خود شریک می پروردگار

ید و اوالد خود را از ریک مکنید و به والدین احسان نمایاو ش ابچیزی را که این :برایتان بخوانم
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به کارهای زشت چه آشکار آن و چه  و دهیم روزی می ما شما و ایشان راجهت فقر مکشید، 
ها است  نفس محترمی را که خدا حرام کرده مکشید مگر بحق، این و سری آن نزدیک نشوید

 )۱۵۱که خدا شما را به آن سفارش کرده تا شما بیندیشید.(

ۡهَوآءَ  َ�تَتَّبِعۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
نیست، آراء مردم غالبا یا داللت دارد که پیروی آراء مردم جائز  ﴾...أ

شبهاتی  ۀواسطه یا ب و اند به آن توجه دارند یا چون بزرگان به نظر ایشان، گفته و عقاید پدر و مادری است

 هیا به عقید و و عقل را قاضی کنندکار اندازند ه اند و حاضر نیستند عقل خود را ب به چیزی معتقد شده

  و شدن از آن برای ایشان مشکل است و جداکرده و به آن الفت گرفته  نما ای نشو و
ً
 امثال اینها که تماما

 نباید انسان پیروی کند. باشد و لهی میبدون مدرک ا

ْ  َوَ� ﴿ ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  إِ�َّ  ٱۡ�َتِيمِ  َماَل  َ�ۡقَرُ�وا
َ
ٰ  أ ۥۚ  َ�ۡبلُغَ  َح�َّ هُ ُشدَّ

َ
ْ  أ ۡوفُوا

َ
 َوٱلِۡمَ�انَ  ٱۡلَكۡيَل  َوأ

ۖ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا نَُ�ّلُِف  َ�  بِٱۡلقِۡسِط�  ْ  قُۡلُتمۡ  �َذا ُوۡسَعَها �  َذا َ�نَ  َولَوۡ  فَٱۡعِدلُوا ِ  َو�َِعۡهدِ  قُۡرَ�ٰ  ٱ�َّ
 ْۚ ۡوفُوا

َ
ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  أ ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ نَّ  ١٥٢ تََذكَّ

َ
 فَٱتَّبُِعوُهۖ  ُمۡسَتقِيٗما ِصَ�ِٰ�  َ�َٰذا َوأ

ْ  َوَ�  َق  ُبَل ٱلسُّ  تَتَّبُِعوا ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َسبِيلِهِۦۚ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ  ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ
 ]۱۵۳-۱۵۲[األنعام:  

به رشد خود  هنگامی که و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به وجهی که نیکوتر باشد تا: ترجمه
 ۀانداز ه کنیم مگر ب ترازو و میزان را تمام بدهید عادالنه، کسی را مکلف نمی کیل، و سدر ب

خویشان باشد و به پیمان خدا ۀ دربار  چه ید و اگرعدالت گویه ید بوسعش و چون سخن گوی
 ) و محققاً ۱۵۲ر گردید(سفارش کرده تا شما متذکّ را به آن  شما خداوفا کنید، این است آنچه 

راههای دیگر را پیروی مکنید  و این است راه من در حالیکه راست است پس آنرا پیروی کنید
به آن سفارش کرده تا شما را کند، این است آنچه خدا  جدا و پراکنده می خداکه شما را از راه 

 )۱۵۳شما پرهیزگار شوید.(
تعالی آنها را  سعادت که حقای است از وسائل  نهی شده مجموعه آیه امر و آنچه در این سه: نکات

 کسانی که قرآن را به میل خود تأویل و مارا از بندگان خواسته. ا پیروی آن راه راست خود معرفی کرده و

 در این آیه یعنی علیهذا صراطی،  :اند نام زیارت عید غدیر نوشتهه اند در زیارتی ب تحریف کرده

ْ  َ� ﴿ :. و مقصود ازاست، سخن ایشان بازی با قرآن و بدون قرینه است ُبَل  تَتَّبُِعوا های  همان راه ﴾ٱلسُّ

 های بشری ومذاهب من درآوری است. های خرافاتی یعنی راه عرفان و فلسفه راه قرآنی و غیر
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ِيٓ  َ�َ  َ�َماًما ٱۡلِكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا ُ�مَّ ﴿ ۡحَسنَ  ٱ�َّ
َ
ءٖ  ّلُِ�ِّ  َوَ�ۡفِصيٗ�  أ  َورَۡ�َةٗ  وَُهٗدى َ�ۡ

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  َوَ�َٰذا ١٥٤ يُۡؤِمُنونَ  َرّ�ِِهمۡ  بِلَِقآءِ  لََّعلَُّهم
َ
ْ  فَٱتَّبُِعوهُ  ُمَباَركٞ  أ  لََعلَُّ�مۡ  َوٱ�َُّقوا

ن ١٥٥ تُرَۡ�ُونَ 
َ
ْ  أ ٓ  َ�ُقولُٓوا َما نزَِل  إِ�َّ

ُ
ٰ  ٱۡلِكَ�ُٰب  أ  دَِراَستِِهمۡ  َعن ُكنَّا �ن َ�ۡبلَِنا ِمن َطآ�َِفَتۡ�ِ  َ�َ

وۡ  ١٥٦ َ�ٰفِلِ�َ لَ 
َ
ْ  أ ٓ  لَوۡ  َ�ُقولُوا ا َّ�

َ
نزَِل  �

ُ
ٓ  ٱۡلِكَ�ُٰب  َعَلۡيَنا أ ۡهَدىٰ  لَُكنَّا

َ
 بَّيَِنةٞ  َجآَءُ�م َ�َقدۡ  ِمۡنُهمۚۡ  أ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ۚ  َوُهٗدى رَّ ۡظلَمُ  َ�َمنۡ  َورَۡ�َةٞ
َ
ن أ َب  ِممَّ ِ  َ�ٰتِ � َكذَّ ۗ  َوَصَدَف  ٱ�َّ  َسَنۡجزِي َ�ۡنَها

ِينَ  ْ  بَِما ٱۡلَعَذابِ  ُسوٓءَ  َءاَ�ٰتَِنا َ�نۡ  يَۡصِدفُونَ  ٱ�َّ   ]۱۵۷-۱۵۴[األنعام:   ﴾١٥٧ يَۡصِدفُونَ  َ�نُوا
سپس به موسی کتاب دادیم برای آنکه نعمت را تمام کنیم بر آنکه نیکوکار است و : ترجمه

ایشان به که  باشد رحمتی باشد. برای تفصیل و بیان بودن بر هر چیزی و برای آنکه هدایت و
با برکت نازل آنرا ) و این (یعنی قرآن) کتابی است که ۱۵۴مالقات پروردگارشان ایمان بیاورند(

) تا اینکه ۱۵۵مت شوید(کردیم پس آنرا پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا باشد که مورد رح
از خواندن  ما اً حّق  دو طائفه پیش از ما(یهود و نصاری) نازل شد و ید همانا کتاب برمبادا بگوی

ه ما از آنان بهتر هدایت ید اگر بر ما کتاب نازل شده بود البتّ ) و یا بگوی۱۵۶غافل بودیم( ایشان
 پس رحمتی آمد. ان دلیل روشن و هدایت وشدیم، پس به تحقیق شما را از پروردگارت می

ا که از آیات گرداند، به زودی آنان ر و از آن روی  تر از آنکه آیات خدا را تکذیب کند کیست ظالم
 )۱۵۷جزاء خواهیم داد.( سخت یبه سبب اعراضشان به عذابگردانند  ما روی می

لی بوده که بیان هر چیزی از امور دین بوده اب مفّص کتشود که تورات  از این آیات استفاده می :نکات

 َ�نۡ  يَۡصِدفُونَ ﴿ ۀ:جمل رسیدند. و سعادت می کردند به هدایت و و اگر قوم یهود از آن پیروی می
اعراض و  ۀواسطه که عذاب دنیا و آخرت اهل کتاب و مسملین ب داللت دارد ﴾ٱۡلَعَذابِ  ُسوٓءَ  َءاَ�ٰتَِنا

 باشد. خبری ایشان از کتاب آسمانی می بی

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن إِ�َّ
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
وۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
وۡ  َر�َُّك  يَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِ�  يَۡومَ  َرّ�َِكۗ  َءاَ�ٰتِ  َ�ۡعُض  يَأ

ۡ
 يَأ

وۡ  َ�ۡبُل  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  إِيَ�ُٰنَها َ�ۡفًسا يَنَفعُ  َ�  َرّ�َِك  َءاَ�ٰتِ  َ�ۡعُض 
َ
 إِيَ�ٰنَِها ِ�ٓ  َكَسَبۡت  أ

 ۗ� ْ  قُلِ  َخۡ�ٗ ِينَ  إِنَّ  ١٥٨ ُمنَتِظُرونَ  إِنَّا ٱنَتِظُرٓوا ْ  ٱ�َّ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ  ِ�  ِمۡنُهمۡ  لَّۡسَت  ٗعاِشيَ  َوَ�نُوا
 � ٍء ۡ�َ  ٓ َما ۡمُرُهمۡ  إِ�َّ

َ
ِ  إَِ�  أ ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم ُ�مَّ  ٱ�َّ   ]۱۵۹-۱۵۸[األنعام:   ﴾١٥٩ َ�ۡفَعلُونَ  َ�نُوا

یا پروردگار تو  آورند مگر اینکه فرشتگان برای ایشان بیایند و آیا منتظرند و ایمان نمی: ترجمه
پروردگار تو بیاید، روزی که بعضی از آیات پروردگارت بیاید ایمان اید و یا بعضی از آیات یب

و گفائده ندارد، ب ،کسی که از پیش ایمان نیاورده و یا با ایمان خود کار خوبی نکرده باشد
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فرقه ساختند و   فرقهدین خود را راستی آنانکه ه ) ب۱۵۸منتظر باشید که ما منتظریم(
سوی خداست سپس ه از ایشان نباشی، فقط امر ایشان بدر هیچ مورد تو  ،شیعه شدند  شیعه

 )۱۵۹اند.( کرده دهد ایشان را به آنچه می خدا خبر می

ن﴿ :در جمالت: نکات
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
وۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
  ﴾...َر�َُّك  يَأ

ً
ار اشاره به آمدن گآمدن پرورد ظاهرا

  و باشد عذاب او می
ّ
 داشتند و عاتی که اصحاب موسی از موسیشاید این آیه اشاره باشد به توق

برای هر یک هر یک ما مالئکه : گفتند نیز همین توقعات را از او داشتند، گاهی می صاصحاب محمد

ْ ﴿ ۀ:جمل خواستند و گاهی چیزهای دیگری را می و نازل کن قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  َفرَّ که  داللت دارد ﴾ِشَيٗعا َوَ�نُوا

فالن و رسول ۀ شیع فالن وۀ نام شیعه های اسالمی ب بیزارند از این فرقهتعالی  حق و صرسول خدا

سالم نام دین او بود نه سنی بود، نه کدام ایشان نیست بلکه رسول خدا مسلمان بود و ااز هیچ صخدا

 نه حنفی و نه غیر اینها. شیعه، نه جعفری،

ۖ  َعۡ�ُ  فَلَُهۥ بِٱۡ�ََسَنةِ  َجآءَ  َمن﴿ ۡمَثالَِها
َ
ّيَِئةِ  َجآءَ  َوَمن أ  َ�  َوُهمۡ  ِمۡثلََها إِ�َّ  ُ�َۡزىٰٓ  فََ�  بِٱلسَّ

ٓ  َهَدٮِٰ�  إِنَِّ�  قُۡل  ١٦٠ ُ�ۡظلَُمونَ  ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  َرّ�ِ ۚ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ّمِلَّةَ  �َِيٗما دِيٗنا مُّ  َوَما َحنِيٗفا
ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  َ�نَ   َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ

ۥۖ  َ�ِ�َك  ِمۡرُت  َو�َِ�ٰلَِك  َ�ُ
ُ
۠  أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
  ]۱۶۳-۱۶۰[األنعام:  ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ

که کار بد بیاورد جزا داده  کسی و نیکی بیاورد جزای او ده مقابل است که کار کسی: ترجمه
ارم مرا گراستی که پرورد ه ) بگو ب۱۶۰شوند( ایشان مورد ستم نمی و .مانند آنبه شود مگر  نمی

مشرکین  جو و او از کیش ابراهیم حق ،دین استوار پابرجاه ب ،هدایت کرده به راه راست
گار جهانیان زندگی و مماتم برای خدای پرورد  ام، ) بگو که نمازم، آداب حج۱۶۱نبود(

 )۱۶۳لین مسلمانم.() نیست شریکی برای او و به همین مأمورم و من اوّ ۱۶۲است(
کار بدی  ئه هرهمچنین سیّ  کار نیکی باشد و طلق است باید هرچون م ،مقصود از حسنه :نکات

که باید قربانی که یکی از مناسک حج است فقط برای خدا  شود معلوم می ﴾�ُُسِ� ﴿ۀ کلم است. از

۠ ﴿ۀ باشد. و جمل نَا
َ
ُل  � وَّ

َ
  صداللت دارد که خود رسول خدا ﴾ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ

ً
  مأمور بوده که اسما

ً
 و رسما

 مسلمان و نام او مسلمان باشد.

 

 

 



 تابشی از قرآن    ١٠٠

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ  أ بِۡ�  ٱ�َّ

َ
ا � �  ُ�ِّ  َربُّ  َوُهوَ  َرّ�ٗ ءٖ ۚ  إِ�َّ  َ�ۡفٍس  ُ�ُّ  تَۡ�ِسُب  َوَ�  َ�ۡ  تَزِرُ  َوَ�  َعلَۡيَها

 ٞ ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
رِۡجُعُ�مۡ  َرّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُ�مَّ  أ   ﴾١٦٤ َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م مَّ

  ]۱۶۴[األنعام:  
هـیچ کـس کـاری  و بگو آیا غیر خدا پروردگاری بجـویم و اوسـت پروردگـار هـر چیـزی: ترجمه

دار نیسـت، سـپس بـه سـوی  را عهـده هیچکس بار گنـاه دیگـری و کند مگر برای خودش نمی
ــر می ــس او خب ــت پ ــما اس ــت ش ــان بازگش ــتالف  پروردگارت ــه در آن اخ ــه آنچ ــما را ب ــد ش ده

 )۱۶۴کردید.( می
از همین ماده است یعنی کسی  ربابا دهنده است و پرورشصاحب اختیار و به معنی  رّب : نکات

 َ� ﴿ ایشان. و نه غیر نه انبیاء و ه مالئکه،دا نیست نز خکه پرورش بندگان و حوائج ایشان را اداره کند ُج 
ان مربوط دیگره ب و باشد خودش می ۀعهد کس کار بدی و یا خوبی کرده بر که هر ردداللت دا ﴾تَزِرُ 

 
ً
آیندگان  است و گردن خودشان اند مسؤولیت بر کرده کاری ّمت هرا این گذشتگان از نیست، خصوصا

 ز ذکر آنان.خود به کاری نپردازند ُج  آنان را مورد بهانه قرار دهند و نباید کار

ِي وَُهوَ ﴿ �ِض  َخَ�ٰٓ�َِف  َجَعلَُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
َۡبلَُوُ�مۡ  َدَرَ�ٰتٖ  َ�ۡعٖض  َفۡوَق  َ�ۡعَضُ�مۡ  َوَرَ�عَ  ٱۡ� ِ�ّ  �ِ 

 ٓ ۢ  َلَغُفورٞ  �نَُّهۥ ٱۡلعَِقابِ  َ�ِ�عُ  َر�ََّك  إِنَّ  َءاتَٮُٰ�ۡمۗ  َما   ]۱۶۵[األنعام:   ﴾١٦٥ رَِّحيُم

ی است که شما را جانشینان زمین قرار داد و بعضی از شما را به درجات برتر و او خدای: ترجمه
شما را در آنچه به شما داده بیازماید، به درستی که پروردگار تو  از بعض دیگر نمود تا

  )۱۶۵رحیم است.( ۀالعقاب و براستی که او آمرزند سریع

�ِض  َخَ�ٰٓ�َِف  َجَعلَُ�مۡ ﴿ :اتکن
َ
ت خلیفه هستند برای گذشتگان مّ داللت دارد که تمام این ا ﴾ٱۡ�

 َرَ�عَ ﴿ ۀ:جمل گذشتگان بود. و ۀکه او نیز خلیف حضرت آدم باشند مانند خدا ۀنه اینکه خلیف
گر برتری یمال و رزق بعضی را بر بعض د تعالی در عقل، داللت دارد که حق ﴾َ�ۡعٖض  فَۡوَق  َ�ۡعَضُ�مۡ 

این وسائل آزمایش کند. ه خود را ب یا جهل و یا بخل بلکه برای اینکه بندگاِن ا نه به جهت عجز، مّ داده ا

 : ام در گلشن قدس گفته

 همـــه افعـــال او بـــا چنـــد و چونســـت
 

ــــت  ــــش برونس ــــا وجه ــــم م ــــی از فه  ول
 

 ی چــرا عقلــی کــه داده اســتیاگــر گــو
 

 

 بعضـــی کـــم بـــه آن دیگـــر زیـــاد اســـته بــ 
 

ـــت ـــون زداد اس ـــه دادش چ ـــت آنک  جواب
 

 چـــرا و چـــون مـــا جملـــه زیـــاد اســـت 
 

 ی کـــه حکـــیم و اصـــل داد اســـتخـــدای
 

ــس هر  ــر ک ــه ه ــتب ــوده داده اس ــل ب ــه قاب  چ
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ــــی ــــدا ن ــــر از ابت ــــل  بش ــــت قاب  هس
 

ـــد و  ـــق بخش ـــه ح ـــک ک ـــل را ی ـــل کام  عق
 

ــل ــل کام ــد عق ــد و ش ــو ش ــق ج ــی ح  یک
 

 تـــدریجش تکامـــل گشـــت حاصـــله بـــ 
 

ـــه  ـــتیکـــی دیگـــر ب ـــن رف  شـــهوتهای ت
 

 دنبــــال هــــوای خویشــــتن رفــــته بــــ 
 

ـــدی ـــس ران ـــق نف ـــل و طب ـــد عق ـــه ض  ب
 

ــــتور و  ــــرد مس ــــدی خ ــــص مان ــــدر نق  ان
 

ــــه می ــــل هم ــــر عق ــــل اگ ــــود کام  ب
 

ــــل  ــــود عام ــــی ب ــــر ن ــــر دگ ــــی به  یک
 

 تمـــــام کـــــار عـــــالم بـــــود تعطیـــــل
 

 نبـــــودی کارهـــــا را نظـــــم و تشـــــکیل 
 

ــــــی کار ــــــارگر ن ــــــودی ک ــــــانب  فرم
 

ــــــا  ــــــل معم ــــــان ح ــــــتی در جه  نگش
 

ـــر می ـــمت اگ ـــل قس ـــاوی عق ـــد مس  ش
 

ـــــدمت نمی  ـــــه خ ـــــوانی ب ـــــد رام حی  ش
 

ــدوش ــد هم ــگ بودن ــرگ و س ــا گ ــر ب  بش
 

 بـــدی یکســـان همـــه انســـان و خرگـــوش 
 

ــــد ــــل بودن ــــا عق ــــدگان ب ــــر درن  و گ
 

ــــــــی را می  ــــــــان راحت ــــــــد زانس  ربودن
 

 
ّ
ــــل ــــزدمس ــــت ن ــــد م هس ــــر خردمن  ه

 

ــــه کــــس نی  گــــه از کــــار خداونــــد ک  آ
 

ــــــدا را ــــــرار خ ــــــده اس ــــــد بن  ندان
 

 نزیبــــــد گفــــــتن چــــــون و چــــــرا را 
 

 
 

 





 
 
 

 سورة األعراف (مكية وهي مئتان وست آيات)

 باشد آیه می ۲۰۶أعراف مکی و دارای ۀ سور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

نزَِل  كَِ�ٌٰب  ١ الٓٓمٓص ﴿
ُ
 َوذِۡكَرىٰ  بِهِۦ ِ�ُنِذرَ  ّمِۡنهُ  َحَرجٞ  َصۡدرِكَ  ِ�  يَُ�ن فََ�  إَِ�َۡك  أ

ْ  ٢ لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ٓ  ٱتَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن إَِ�ُۡ�م أ ْ  َوَ�  رَّ ۗ  ُدونِهِۦٓ  ِمن تَتَّبُِعوا ۡوِ�َآَء

َ
ا قَلِيٗ�  أ  مَّ

ُرونَ   ]۳-۱[األعراف:   ﴾٣ تََذكَّ
که به سوی است ) کتابی ۱المص( *رحیم الذات والصفات رحمن نام خدای کامله ب: ترجمه

آن بترسانی و برای وسیلۀ تا به  ،باشدات از آن فشار و تنگی نهدر سینه پس تو نازل شد
 غیر به سوی شما نازل شده واز پروردگارتان ) پیروی کنید آنچه را که ۲ری باشد(مؤمنین تذکّ 

 )۳او اولیای دیگری را پیروی مکنید، پند گیرندگان کمند.( از
ه آمده برای توّج  ات قرآن یادی شده باز حروف هجادر اینجا چون از عظمت و خصوصیّ : نکات

ْ  َ� ﴿ ۀ:جمل دادن مخاطبین. ۦٓ  ِمن تَتَّبُِعوا ۗ  ُدونِهِ ۡوِ�َآَء
َ
خدا نباید پیروی  ز غیر قرآن وداللت دارد که ا ﴾أ

 ز خدا نیست.ولی و سرپرستی ُج  و کرد

ۡهلَۡكَ�َٰها َقۡرَ�ةٍ  ّمِن َوَ�م﴿
َ
ُسَنا فََجآَءَها أ

ۡ
وۡ  بََ�ًٰتا بَأ

َ
 إِذۡ  َدۡعَوٮُٰهمۡ  َ�نَ  َ�َما ٤ قَآ�ِلُونَ  ُهمۡ  أ

ٓ  َجآَءُهم ُسَنا
ۡ
ٓ  بَأ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ِينَ  لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ�  ٥ َ�ٰلِِم�َ  ُكنَّا إِنَّا قَالُٓوا رِۡسَل  ٱ�َّ

ُ
 لَنَّ  َٔ َولَنَۡ�  إَِ�ِۡهمۡ  أ

نَّ  ٦ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ   ]۷-۴[األعراف:   ﴾٧ َ�ٓ�ِبِ�َ  ُكنَّا َوَما بِعِۡل�ٖ�  َعلَۡيِهم َفلََنُقصَّ
ی که آنها را هالک کردیم که عذاب ما بر آنان آمد در شب و یا در های و چه بسا قریه: ترجمه

سویشان آمد سخنی ه که عذاب ب ) پس هنگامی۴روز بودند(  حالیکه ایشان درخواب نیم
کنیم آنان را که به  ه ما سؤال می) پس البتّ ۵ما ستمگر بودیم( قاً ز اینکه گفتند محّق نداشتند ُج 

البته  ) و۶کنیم پیغمبران فرستاده شده را( ه سؤال میسویشان رسول فرستاده شد و البتّ 
 )۷ایم.( نبوده) اعمالشانحوال و (از ابخوانیم و ما غائب ایشان بر دانش علم و را به شان سرگذشت
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مؤاخذه  از خود پیغمبران سؤال و ها و تامّ  داللت دارد که از تمام ﴾...لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿ ۀ:جمل :نکات

جواب  فالن و پیرو فالن سؤال و ۀخواهد شد، پس کسی به خبر مجعولی اعتماد نکند و نگوید شیع

از اعمال بنده  و دارد که خدا همه جا حاضر و ناظر است داللت ﴾َ�ٓ�ِبِ�َ  ُكنَّا َوَما﴿ۀ جمل ندارد.

 مطلع است.

ۚ  يَۡوَم�ِذٍ  َوٱلَۡوۡزنُ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َ�ُقلَۡت  َ�َمن ٱۡ�َقُّ
ُ
ۡت  َوَمنۡ  ٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ  َخفَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ
ُ
ِينَ  فَأ ْ  ٱ�َّ ٓوا نُفَسُهم َخِ�ُ

َ
ْ  بَِما أ   ]٩-٨[األعراف:  ﴾٩ َ�ۡظلُِمونَ  َ�ٰتَِنا� َ�نُوا

آید همانان  کس ترازوهای او سنگین در ش اعمال در آن روز حق است، پس هرو سنج: ترجمه
زیان وارد کردند به خودشان آید ایشانند آنانکه  ) و کسی که ترازوهای او سبک در۸رستگارند(

 )۹کردند.( به سبب آنکه به آیات ما ستم می
لی به طور اجمال باید ایمان داشت. و ت آن بر ما مخفی استکمیّ  ت وکیفیّ  حقیقت میزان و: نکات

 و با دیگری ایمان او کس چندین میزان دارد، با یکی اعمال او و داللت دارد که هر ﴾َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ﴿ ۀو کلم

 شود. یده میجبا دیگری رفتار او سن

ُٰ�مۡ  َولََقدۡ ﴿ َّ� �ِض  ِ�  َمكَّ
َ
ا قَلِيٗ�  َمَ�ٰيَِشۗ  �ِيَها َلُ�مۡ  وََجَعۡلَنا ٱۡ�  َولََقدۡ  ١٠ �َۡشُكُرونَ  مَّ

ۡرَ�ُٰ�مۡ  ُ�مَّ  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  ْ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا ُ�مَّ  َصوَّ ْ  �َدمَ  ٱۡسُجُدوا ٓ  فََسَجُدٓوا  لَمۡ  إِبۡلِيَس  إِ�َّ
ِٰجِدينَ  ّمِنَ  يَُ�ن �َّ  َمَنَعَك  َما قَاَل  ١١ ٱل�َّ

َ
َمۡرتَُكۖ  إِذۡ  ُجدَ �َسۡ  �

َ
۠  قَاَل  أ نَا

َ
 َخلَۡقَتِ�  ّمِۡنهُ  َخۡ�ٞ  �

ن لََك  يَُ�ونُ  َ�َما ِمۡنَها فَٱۡهبِۡط  قَاَل  ١٢ ِط�ٖ  ِمن وََخلَۡقَتُهۥ نَّارٖ  ِمن
َ
َ  أ  فَٱۡخُرجۡ  �ِيَها َ�َتَك�َّ

ِٰغرِ�نَ  ِمنَ  إِنََّك  نِظۡرِ�ٓ  قَاَل  ١٣ ٱل�َّ
َ
 ﴾١٥ ٱلُۡمنَظرِ�نَ  ِمنَ  إِنََّك  قَاَل  ١٤ ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  أ

 ] ۱۵-۱۰[األعراف:  

ل معاش قرار ن دادیم و برای شما در آن وسایو به تحقیق که ما شما را در زمین تمکّ : ترجمه
رت بخشیدیم و) و به تحقیق ما شما را خلق کردیم آنگاه ص۱۰گزارند( دادیم چه کم شکر می

ز ابلیس، که از کنید پس سجده کردند ُج سپس به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده 
چه مانع شد تو را که سجده نکردی چون امرت  :گفت(خدا به ابلیس)) ۱۱کنان نبود( سجده

پس فرود آی از آن : ) گفت۱۲ل(من بهتر از اویم مرا از آتش آفریدی و او را از گِ : کردم، گفت
) ۱۳رو که تو از خوارشدگانی(پس بیرون  .بزرگی نمودنت در آن درجه که تو را نرسد مقام و

 )۱۵تو از مهلت یافتگانی.( محققاً  :) گفت۱۴که برانگیخته شوند( مرا مهلت ده تا روزی: گفت

 



 ١٠٥  سورة األعراف

ُٰ�مۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات َّ� ل معاش و وسایقرار داده داللت دارد که زمین را خدا در اختیار بشر  ﴾َمكَّ

ۡرَ�ُٰ�مۡ  ُ�مَّ  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ ﴿ ۀ:جمل کند. درمعاش خود را اداره  به او داده تا او زمین را آباد کند و  ﴾َصوَّ
 و چون ضمیر مخاطب جمع است داللت دارد که مقصود خلقت فردی نیست بلکه خلقت نوعی است

ْ ﴿مالئکه در پیشگاه نوع بشر باید متواضع باشند. مقصود از  ، همان فروتنی برای بشر است ﴾ٱۡسُجُدوا

ک جست که آتش قیاس عقلی تمّس ه ب »خري منهأنا «:و کفر گفت رشیطان که از تکبّ  عبادتی و ۀنه سجد

لی غافل از اینکه قیاس و تر نباید سجده کند پست برایبهتر از خاک تیره است و بهتر  و فروغی دارد

باطل است، زیرا اگر قیاس صحیح بود مالئکه باید به قیاس عقلی تمسک جویند زیرا مالئکه از نورند و 

شیطان به ظاهر آدم و به بدن خاکی او نظر کرد و اگر به روح او  هتر از خاک است. ونور به طریق اولی ب

حقیقی آن است که مطیع امر پروردگار باشد و به قیاس  ۀکرد. پس بند افکند چنین قیاسی نمی نظر می

 : ، تمسک نجویدل من قاس ابليساوّ عقلی که 

ــت ــویش نیس ــده خ ــه بن ــد ک ــده آن باش  بن
 

 اش در پــیش نیســت خواجــهز رضــای ُجــ 
 

ـــاش و آن ـــن ب ـــاکر ای ـــد چ ـــر بگوی  گ
 

ــــر  ــــان ب ــــدمت او می ــــر خ ــــد از به  زن
 

 مــــر رباهمچــــو آن روحانیــــان کــــز 
 

 ســــجده کردنــــد و نگفتنــــد از ســــبب 
 

ــن ــر ده ــاکش ب ــه خ ــیطان ک ــان ش  زان می
 

 آدم زمــــــن  ۀگفــــــت نایــــــد ســــــجد 
 

ــــاالترم ــــب ب ــــاکی نس ــــن از آن خ  م
 

ــــــن از آذرم  ــــــت و م ــــــاک پس  او ز خ
 

 زنـــــارم نـــــار نـــــورانی بـــــودمـــــن 
 

 او ز خـــــاک و خـــــاک ظلمـــــانی بـــــود 
 

ــــور او ــــر ن ــــر فــــرق وی و ب  خــــاک ب
 

 ای تفـــــو بـــــر او و چشـــــم کـــــور او 
 

ــود ــوش ب ــد خ ــه زای ــر چ ــش ه ــی از آت  ن
 

ــــــــــــود ۀدود و دوده زاد  ــــــــــــش ب  آت
 

ــــر ــــد گ ــــودی دی ــــور ۀنب ــــور ک  آن ک
 

ـــــور  ـــــدی از آدم همـــــه اشـــــراق و ن  دی
 

ــت ــق اس ــور مطل ــه ن ــدی ک ــان آن دی  ج
 

 حـــق اســـت ۀقـــدس اســـت و پـــرورد ۀزاد 
 

آیا  مقام قبلی است و یا هبوط از آسمان؟ و، آیا هبوط از مقام قرب و﴾فَٱۡهبِۡط ﴿ ۀ:جمل مقصود از

توان  گردد؟ ذکر آسمان قبال نشده تا ضمیر را به آن برگردانیم، پس می به کجا برمی ﴾ِمۡنَها﴿ ضمیر

داللت دارد که خدا مدت  ﴾ٱلُۡمنَظرِ�نَ  ِمنَ ﴿ۀ جمل مقام. ۀقرب است به قرین ۀمقصود از درج: گفت
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آن احتمال  ره جمع و مغرور به حیات خود نباشد و مهلت را برای شیطان معین نکرده تا اینکه خاطر

 .!*"فنای خود را بدهد

ٓ  قَاَل  ١٥﴿ ۡغَوۡ�تَِ�  فَبَِما
َ
ۡ�ُعَدنَّ  أ

َ
يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  �تِيَنَُّهم ُ�مَّ  ١٦ ٱلُۡمۡسَتِقيمَ  ِصَ�َٰطَك  لَُهمۡ  َ�

َ
� 

يَۡ�ٰنِِهمۡ  وََ�نۡ  َخۡلفِِهمۡ  َوِمنۡ 
َ
ۡ�َ�َُهمۡ  َ�ِدُ  َوَ�  َشَمآ�ِلِِهۡمۖ  وََعن �

َ
 ٱۡخُرجۡ  قَاَل  ١٧ َ�ِٰكرِ�نَ  أ

ۡدُحوٗر�ۖ  َمۡذُءوٗما ِمۡنَها ََّمن مَّ نَّ  ِمۡنُهمۡ  تَبَِعَك  ل
َ
ۡمَ�

َ
ۡ�َعِ�َ  ِمنُ�مۡ  َجَهنَّمَ  َ�

َ
 ﴾١٨ أ

  ]۱۱۸-۱۶[األعراف:  

کمین ه بر سر راه راست تو ب) (من همالبته سبب آنچه مرا گمراه کردی ه ب :گفت: ترجمه
و از پشت سرشان و از شان ی ای) سپس از جلو۱۶نشینم( می(برای گمراه کردنشان) ایشان 

خارج شو : ) گفت۱۷یابی( اکثرشان را شکرگزار نمی و آیم میبه سوی ایشان شان راست و چپ
کس از ایشان تو را پیروی کند البته  هر قاً در حال نکوهیده و رانده شده و محّق  از آن درجه

 )۱۸کنم.( می شما پر ۀدوزخ را از هم

جبری شده ولی در آیات  خود را به خدا نسبت داده و ، إغواءِ ﴾ۡغَوۡ�تَِ� ﴿ ۀ:جمل شیطان در: نکات

 مردم دانسته، گویا مذهب مستقیمی نداشته است. ِی غوِ دیگر خود را مُ 

ـَٔاَدمُ ﴿ نَت  ٱۡسُ�نۡ  َوَ�ٰٓ
َ
ِ  َ�ۡقَرَ�ا َوَ�  ِشۡئُتَما َحۡيُث  ِمنۡ  فَُ�َ  ٱۡ�َنَّةَ  َوَزوُۡجَك  أ َجَرةَ  َ�ِٰذه  ٱلشَّ

ٰلِِم�َ  ِمنَ  َ�َتُكونَا ۡيَ�ٰنُ  لَُهَما فَوَۡسوََس  ١٩ ٱل�َّ  ِمن َ�ۡنُهَما وُۥرِيَ  َما لَُهَما ِ�ُۡبِديَ  ٱلشَّ
ِ  َ�نۡ  َر�ُُّ�َما َ�َهٮُٰكَما َما َوقَاَل  َسۡو�تِِهَما َجَرةِ  َ�ِٰذه ٓ  ٱلشَّ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َملََكۡ�ِ  تَُ�ونَا أ

َ
 تَُ�ونَا أ

ٓ  ٢٠ ٱۡلَ�ِٰ�ِينَ  ِمنَ  ِٰصِح�َ  لَِمنَ  لَُكَما إِّ�ِ  َوقَاَسَمُهَما �  فََدلَّٮُٰهَما ٢١ ٱل�َّ ا بُِغُرورٖ  َذاَقا فَلَمَّ
َجَرةَ  ٓ  َونَاَدٮُٰهَما ٱۡ�َنَّةِ�  َوَرقِ  ِمن َعلَۡيِهَما َ�ِۡصَفانِ  َوَطفَِقا َسۡو�ُ�ُهَما لَُهَما بََدۡت  ٱلشَّ  َر�ُُّهَما

لَمۡ 
َ
ۡ�َهُكَما �

َ
َجَرةِ  تِۡلُكَما َعن � قُل ٱلشَّ

َ
ٓ  َوأ ۡيَ�ٰنَ  إِنَّ  لَُّكَما بِ�ٞ  َعُدوّٞ  َلُكَما ٱلشَّ    ﴾٢٢ مُّ

 ]۲۲-۱۹[األعراف:  
به  لیو چه خواستید بخورید زین تو و زنت در بهشت، پس، از هرسکنی گ ،و ای آدم: ترجمه

دو را وسوسه کرد تا  ) پس شیطان آن۱۹شوید( این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران می

 ﴾٣٨ ٱلَۡمۡعلُومِ  ٱلَۡوقِۡت  يَۡومِ  إَِ�ٰ  ٣٧ ٱلُۡمنَظرِ�نَ  ِمنَ  فَإِنََّك  قَاَل ﴿»:  ص«و » حجر«های رک: تفسیر آیات سوره -١
 (الله) فرمود: ) «۸۱ -۸۰وص:  ۳۸ -۳۷[الحجر: 

ً
 ینتا (آن) روز وقت مقرر (و مع * یافتگانیتو از مهلت  یقینا

 ».شده)
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 ،پروردگار شما: و گفتبرایشان ظاهر سازد مستور بود از دیدشان که از عورتهاشان را آنچه 
) و ۲۰یا جاودان بمانید( مگر اینکه مبادا شما دو ملک شوید ونهی نکرده شما را از این درخت 

 فریب دو را با ) پس آن۲۱ای شما از خیرخواهانم(برای آنان قسم خورد که به راستی من بر 
شد و  آشکاران آنشان برای هاپس چون از آن درخت چشیدند عورت سقوط کشاند،به  دادن

شما آیا که کردشان  پروردگارشان ندا و از برگهای بهشت بر خودشان چسبانیدنشروع کردند 
 )۲۲نگفتم که شیطان برای شما دشمنی آشکار است.(به شما نهی نکردم و را از این درخت 

حوا مستور بوده حال  داللت دارد که عورتین آدم و ﴾َسۡو�تِِهَما ِمن َ�ۡنُهَما وُۥرِيَ  َما﴿ :نکات

ل شود کشف عورت از اّو  از این آیه معلوم می و بوده و یا به چیز دیگری معلوم نیست مستور به نور

ن ...﴿ ۀ:جمل خلقت قبیح و زشت بوده و ستر آن الزم بوده. و
َ
داللت دارد که  ﴾َملََكۡ�ِ  تَُ�ونَا أ

نه گول شیطان  گر ا میل داشتند دو ملک باشند وآدم و حّو  مالئکه افضل از نوع انسان است و

 نکردنش معلوم شد.  خوردند و عداوت آشکار شیطان از سجده نمی

ٓ  َر�ََّنا قَاَ� ﴿ نُفَسَنا َظلَۡمَنا
َ
 قَاَل  ٢٣ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َوتَرَۡ�َۡنا َ�َا َ�ۡغفِرۡ  لَّمۡ  �ن أ

 ْ ۖ  ِ�َۡعٍض  َ�ۡعُضُ�مۡ  ٱۡهبُِطوا �ِض  ِ�  َولَُ�مۡ  َعُدّوٞ
َ
 �ِيَها قَاَل  ٢٤ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َ�ٰعٌ َومَ  ُمۡسَتَقرّٞ  ٱۡ�

 ]۲۵-۲۳[األعراف:   ﴾٢٥ ُ�ۡرَُجونَ  َوِمۡنَها َ�ُموتُونَ  َو�ِيَها َ�َۡيۡونَ 
رحم نکنی بر ما نیامرزی و را ما ا ما به خود ستم کردیم و اگر پروردگار : آن دو گفتند: ترجمه

بعضی از شما دشمن بعض  هک ین بروید در حالیپای: ) گفت۲۳البته از زیانکاران خواهیم بود(
در آن : ) گفت۲۴تی(زندگی است تا مّد  ۀدیگر است و برای شما در زمین جای برقرار و مای

 )۲۵شوید.( میرید و از آن خارج می کنید و در آن می زندگانی می

ٓ  َر�ََّنا﴿ ۀ:جمل :نکات آن  و ندامتا مبادرت کردند به توبه و اظهار که آدم و حّو  داللت دارد ﴾َظلَۡمَنا

ٰٓ ﴿ :کلماتی که خدا به ایشان یاد داده که فرموده ّ�ِهِ  ِمن َءاَدمُ  َ�َتلَ�َّ ، همین !*"﴾ۚ�هِ َعلَيۡ  َ�َتاَب  تٖ َ�َِ�ٰ  ۦرَّ

کلمات و جمالتی است که در اینجا آمده نه آنچه در کتب حدیث ذکر شده که در قرآن نیست و احتمال 

کن است از مم بشر است و ۀدارد که زمین تا مدتی مورد استفادداللت  ﴾ِح�ٖ  إَِ�ٰ ﴿ ۀ:جمل جعل دارد.

ْ ﴿شود.  که انرژی کروات دیگر تمام می همانطوری مورد استفاده خارج شود داللت دارد که از  ﴾ٱۡهبُِطوا

بهشت روی زمین در ظاهر این است که  و یا از بهشت خارج شدند ین رفتند وپای قربی که داشتندمقام 

ْ هۡ ٱ﴿: به جای دیگر منتقل شدند چنانکه خدا به یهود فرمودهبودند و از آنجا   .﴾�ِمۡ�ٗ  بُِطوا

 ].۳۷[البقرة: .» و (خداوند) توبه او را پذیرفت پس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت « -١
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نَزۡ�َا قَدۡ  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿
َ
ۖ  َسۡو�تُِ�مۡ  يَُ�ٰرِي ِ�َاٗسا َعلَۡيُ�مۡ  أ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّۡقَوىٰ  َوِ�َاُس  َورِ�ٗشا

ِ  َءاَ�ٰتِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  َخۡ�ٞۚ  ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱ�َّ كَّ  ]۲۶[األعراف:   ﴾٢٦ يَذَّ
بر شما نازل  لباس زینتبپوشاند و  عورات شما را لباسی که ای فرزندان آدم به تحقیق ما: ترجمه
 )۲۶پند گیرید.( ایشاناز آیات خداست تا شاید  ایناست،  بهتراین لباس تقوی،  و کردیم

لباس ساتر برای بشر  ت گذاشته ودا منّ داللت دارد که خ ﴾َسۡو�تُِ�مۡ  يَُ�ٰرِي﴿ ۀ:جمل :نکات

 ۀ:جمل ماو بشر نباید برهنه زندگی کند. و الهی است خالف آئین ا بودن بر  فرستاده، پس برهنه

نَزۡ�َا﴿
َ
معنی آن چنین نیست که از آسمان لباس نازل شده باشد بلکه مقصود نزول از مقام خالق  ﴾...أ

نَزَل لَُ�م ّمِْن ﴿ ۀ:جمل برای مخلوق است، مانند
َ
�َْعامِ أ

َ
پس خدا باران رحمت را فرستاده و به  .﴾اْ�

 زمین ا
ً
باشد چون  ریشا لباس زینت که مّ از گیاهان لباس بسازد. اانسان گیاه بدهد و  مر کرده تکوینا

زینت  لباس ریش به معنای پر است، چون پر پرندگان برای آنان زینت است، پس مقصود لباس حریر و

س به معنای حقیقی خود به معنی ملبوس باشد پس ممکن است همان ا لباس تقوی اگر لبامّ است. ا

ممکن است لباس  و ت آن که خلع آن برخالف تقوی استلباس ساتر باشد که تکرار شده برای اهمیّ 

خود و جوشن. و ممکن است  کرد مانند زره، تقوی، لباس پرهیز از دشمن باشد که در جنگ باید در بر

ا اگر لباس به معنای مجازی مّ د و ممکن است مجموع اینها باشد. الباس پاک حالل برای عبادت باش

تقوی و حیا  ر صفات رذیله باشد مانند ایمان، عفت،ای است که سات باشد پس مقصود آن صفات حسنه

 ها لباسهای روحی و باعث قرب إلی الله است. که این

ۡيَ�ٰنُ  َ�ۡفتِنَنَُّ�مُ  َ�  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿ ٓ  ٱلشَّ ۡخَرجَ  َكَما
َ
بََوۡ�ُ�م أ

َ
 َ�ۡنُهَما يَِ�عُ  ٱۡ�َنَّةِ  ّمِنَ  �

ٓۚ  لُِ�َِ�ُهَما ِ�َاَسُهَما  َجَعۡلَنا إِنَّا تََرۡوَ�ُهۡمۗ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  َوقَبِيلُُهۥ ُهوَ  يََرٮُٰ�مۡ  إِنَُّهۥ َسۡو�تِِهَما
َ�ِٰط�َ  ۡوِ�َ  ٱلشَّ

َ
ِينَ  آءَ أ ْ  �َذا ٢٧ يُۡؤِمُنونَ  َ�  لِ�َّ ْ  َ�ِٰحَشةٗ  َ�َعلُوا ٓ  وََجۡدنَا قَالُوا  َءابَآَءنَا َعلَۡيَها

 ُ َمَرنَا َوٱ�َّ
َ
ۗ  أ َ  إِنَّ  قُۡل  بَِها ُمرُ  َ�  ٱ�َّ

ۡ
َ�ُقولُونَ  بِٱۡلَفۡحَشآءِ�  يَأ

َ
�  َ�َ  ِ  ﴾٢٨ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ

 ]۲۸-۲۷[األعراف:   
شیطان شما را البته نفریبد چنانکه والدین شما را از بهشت خارج  ،ای فرزندان آدم: ترجمه

درستی که شیطان ه ب .بنمایاندآنان  عوراتهایشان را بر تاکند  برشان را هایکرد و از آن دو لباس
را دوستان راستی که ما شیاطین ه ب بینند. میشما را بینید،  از آنجا که ایشان را نمیاو  ۀو قبیل

) و چون کار زشتی کنند گویند ما پدران خود را بر این ۲۷ایمان قرار دادیم( و یاوران مردم بی
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کند، آیا بر  ها نمی تیراستی که خدا امر به زشه کار یافتیم و خدا ما را به آن امر کرده، بگو ب
 )۲۸دانید.( ید آنچه نمیگوی خدا می

ا انسان آنان را مّ ابینند توانند ب  دارد که شیاطین انسان را می داللت ﴾...يََرٮُٰ�مۡ  إِنَُّهۥ﴿: نکات

َ  إِنَّ ﴿ ۀ:جمل باشند. بیند زیرا انسان جسم کثیف و ایشان اجسام لطیفه می نمی ُمرُ  َ�  ٱ�َّ
ۡ
 يَأ

  مر خدا میخدا و ا ۀاراده رد است بر قول جبریین که کارهای زشت خود را ب ﴾بِٱۡلَفۡحَشآءِ 
ّ

ار دانند. کف

مر کرده، آباء و دیگر اینکه خدا ما را ا یکی تقلید از: دادند زشت خود را مستند به دو چیز قرار می کار

  البطالن است و تقلید واضح تعالی جواب سخن اول ایشان را نداده زیرا حق
ّ
کند از  تی تقلید میهر مل

یم دو قول باید بگویضد یکدیگر باشد، اگر بگوییم تقلید باطل نیست  ۀو طریقچه د آباء خود و اگر

ا خدا جواب سخن دوم را داده مّ پذیرد. و ا ن چیزی است که عاقل نمیمتضاد هر دو صحیح است و ای

کند.  مر به فحشاء نمیه منکر وحی بودند پس بدانید خدا اکه شما وحیی قائل نیستید زیرا مشرکین مک

دانستند مانند برهنه طواف  خدا می دانستند، بلکه به امر مخفی نماند آنان کار زشت خود را زشت نمی

را عبادت و به امر خدا  خواندن و رقصیدن در عزا  تصنیفزدن،  کردن را، مانند ملت ما که زنجیر

َ�ُقولُونَ ﴿ ۀ:جمل دانند. می
َ
�  َ�َ  ِ ی که مجتهدین داللت دارد بر بطالن فتوای ظنّ  ﴾َ�ۡعَلُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ

 
ّ
ی ما أدّ  لّ كو يی إليه ظنّ أدّ  هذا ما :گویند دانند و می برای مقلد حجت میت ما فتوای ظنی خود را مل

عنی علم به آن ندارید بر دانید ی گویا از این آیه خبر ندارند که فرموده آنچه نمی !م اهللاكفهو ح يإليه ظنّ 

 ید.خدا نگوی

َمرَ  قُۡل ﴿
َ
ْ  بِٱۡلقِۡسِط�  َرّ�ِ  أ �ِيُموا

َ
 ٱّ�ِيَنۚ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  َوٱۡدُعوهُ  َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  وُُجوَهُ�مۡ  َوأ

ُ�مۡ  َكَما
َ
ۚ  َعلَۡيِهمُ  َحقَّ  َوفَرِ�ًقا َهَدىٰ  فَرِ�ًقا ٢٩ َ�ُعوُدونَ  بََدأ َ�ٰلَُة ْ  إِ�َُّهمُ  ٱلضَّ َُذوا  ٱ�َّ

َ�ِٰط�َ  ۡوِ�َآءَ  ٱلشَّ
َ
ِ  ُدونِ  ِمن أ �َُّهم َوَ�ۡحَسُبونَ  ٱ�َّ

َ
ۡهَتُدونَ  �   ]۳۰-۲۹[األعراف:   ﴾٣٠ مُّ

مر نموده به عدالت و به اینکه روهای خود را راست بدارید در هر زمان بگو پروردگارم ا: ترجمه
باشد روی خود را به قبله  سجده و مکان سجده(یعنی در زمان نماز و مکان نماز که مسجد

را  شماهمچنانکه  باشید، در حالیکه دین را برای او خالص کردهاو را بخوانید  ه سازید) ومتوّج 
ضاللت بر ایشان  ) گروهی را هدایت کرد و گروهی۲۹( گردید میدوباره بر، وجود آورده بابتدا 

کنند که  ن را سرپرستان خود گرفتند و خیال میاطیشیدر مقابل خدا، ثابت است زیرا ایشان 
 )۳۰( یافتگانند.  هدایت
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مسجدی  د یعنی در هراگر مسجد را اسم مکان بگیریم، مقصود این است که در مساج: نکات

 اگر اسم زمان گرفتیم مقصود اوقات نماز است. توجه به خدا کنید زیرا تمام مساجد از خداست و

�َُّهم َوَ�ۡحَسُبونَ ﴿ ۀ:جمل
َ
ۡهَتُدونَ  �  راجع به مشرکین است که کارهای شرک و زشت را عبادت و ﴾مُّ

  هدایت می
ً
ادت توجه به غیر خدا کرده و بنام عه شوند ب مانند امروزه و ملت ما، که جمع می دانستند عینا

 کنند اینها هدایت است. نام دعای توسل ویا ندبه و مانند آن و خیال میه خوانند ب بندگان صالحین را می

ْ  َءاَدمَ  َ�ٰبَِ�ٓ ﴿ ْ  َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نَتَُ�مۡ  ُخُذوا ْ  َوُ�ُوا �ُوا ْۚ  َوَ�  َوٱۡ�َ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ �ُۡ�ِفُوٓا
ِ  زِ�نَةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل  ٣١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ۡخَرجَ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ّيَِ�ٰتِ  لِعِبَادِهِۦ أ  ِ�َ  قُۡل  ٱلّرِۡزِق�  مِنَ  َوٱلطَّ

ِينَ  ْ  لِ�َّ ۡ�يَا ٱۡ�َيَٰوةِ  ِ�  َءاَمنُوا ُل  َكَ�ٰلَِك  ٱلۡقَِ�َٰمةِ�  يَوۡمَ  َخالَِصةٗ  ٱ�ُّ    ﴾٣٢ َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ
 ]۳۲-۳۱[األعراف:  

هر زمان سجده و  مسجدی (و یا درینت خود را با خود بگیرید نزد هرای فرزندان آدم ز: ترجمه
) ۳۱کنندگان را( دارد اسراف بیاشامید و اسراف نکنید زیرا خدا دوست نمی نمازی) و بخورید،

حرام  بیرون آورده و رزقهای پاکیزه را(از زمین)زینت خدا را که برای بندگانش  چه کسیبگو 
اند در حالیکه روز قیامت  بگو اینها در زندگانی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده ؟!کرده 

 )۳۲( باشند. کنیم آیات را برای قومی که دانا می خالص برای مؤمنین است، این چنین بیان می

ْ ﴿: کردند، خدا فرموده ت برهنه حج میمردم جاهلیّ : نکات ، ﴾َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا

وقت نماز و  باید گفت آیه مطلق است در هر و یعنی لباس خود را که زینت انسان است با خود بگیرید

 مکان نماز که مسجد باشد خود را زینت کنید یعنی لباس فاخر بپوشید و عطر بزنید.

مَ  إِ�ََّما ۡل قُ ﴿ َ  َحرَّ ۡ�مَ  َ�َطنَ  َوَما ِمۡنَها َظَهرَ  َما ٱۡلَفَ�ِٰحَش  َرّ�ِ ن ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  َوٱۡ�َۡ�َ  َوٱۡ�ِ
َ
 َوأ

 ْ ِ  �ُۡ�ُِ�وا ِۡل  لَمۡ  َما بِٱ�َّ ن ُسۡلَ�ٰٗنا بِهِۦ ُ�َ�ّ
َ
ْ  َوأ ِ  َ�َ  َ�ُقولُوا   ]۳۳[األعراف: ﴾٣٣ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ

و آنچه  باشد از آن ها را آنچه ظاهر پروردگارم حرام کرده زشتیکه ز این نیست بگو ُج : ترجمه
یلی به گناه و گردنکشی به ناحق را و اینکه برای او شریک بیاورید آنچه را که دل (نیز)نهانست و

 )۳۳.((همه را حرام کرده است) دانید ید بر خدا آنچه را نمیآن نازل نشده و اینکه بگوی
فحاشی و گفتن،  چه آشکارا باشد مانند دروغمات است قصود از فحشاء کار زشت و محّر م: نکات

ۡ�مَ ﴿مقصود از  و چه باطنی باشد مانند زنا و سرقت اند مقصود  هر گناهی است و بعضی گفته ﴾ٱۡ�ِ

ْ�َ�ُ ﴿: شراب است چنانکه خدا فرموده
َ
ن﴿ ۀ:جمل . مقصود از﴾��ُْمُهَما أ

َ
ْ  َوأ ِ  َ�َ  َ�ُقولُوا  َ�  َما ٱ�َّ

 قرآنی است. های مذهبی ضد ی و گفتارها وحدیثفتواهای ظنّ  ،﴾َ�ۡعلَُمونَ 
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﴿ ِ ةٍ  َولُِ�ّ مَّ
ُ
ۖ  أ َجٞل

َ
َجلُُهمۡ  َجآءَ  فَإَِذا أ

َ
ِخُرونَ  َ�  أ

ۡ
 َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ  ٣٤ �َۡسَتۡقِدُمونَ  َوَ�  َساَعةٗ  �َۡسَتأ

ا تِيَنَُّ�مۡ  إِمَّ
ۡ
ونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  يَأ ۡصلَحَ  ٱ�ََّ�ٰ  َ�َمنِ  َءاَ�ِٰ�  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُقصُّ

َ
 َخوٌۡف  فََ�  َوأ

ِينَ  ٣٥ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  ْ  َوٱ�َّ بُوا ْ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ وا ٓ  َوٱۡسَتۡكَ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡنَها
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 أ

ونَ  �ِيَها ُهمۡ  ٱ�َّارِ�    ]۳۶-۳۴[األعراف:   ﴾٣٦ َ�ِٰ�ُ
ای  ت معینی است پس چون اجل ایشان آمد نه ساعت و لحظهمتی مّد و برای هر ا: ترجمه

خودتان  جنس هرگاه شما را رسوالنی از ،) ای فرزندان آدم۳۴نه پیش بیفتند( تأخیر کند و
به صالح آید، پس خوفی  ر باشد واپرهیزگ کس هربر شما بخوانند پس آیات مرا  تابرایتان آمد 

ر که تکذیب کنند به آیات ما و از قبول آن تکبّ  ) و آنان۳۵( نه محزون شوند ایشان نیست وبر 
 )۳۶آنان در آن ماندگارند.( ورزند ایشان اهل آتشند و

آدم وقتی شده که ابتدای خلقت بوده چنانکه در تورات نیز چنین خطاب  این خطابات با بنی: نکات

سپس خطابات  شده و سپس هبوط به زمین وخلقت آدم  موجود است زیرا سخن در این سوره شروع از

ت ت او تنها نیست که خدا گفته باشد ای امّ مّ خاتم و ا آیه خطاب به رسول نای و تکالیف فرزندان آدم و

بودن او معنی ندارد، پس   محمد اگر پس از این رسولی آمد به او ایمان آورید زیرا گر چنین باشد خاتم

و بگوید خدا به این امت گفته اگر رسولی آمد ایمان آورید، باید  دناگر کسی پیدا شود ادعای رسالت ک

 فهمید که چنین کسی معنای آیه را درک نکرده است.

ۡظلَمُ  َ�َمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ  ِممَّ وۡ  َكِذبًا ٱ�َّ

َ
َب  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتِهِۦٓۚ � َكذَّ

ُ
 ّمِنَ  نَِصيُبُهم َ�َنالُُهمۡ  أ

ٰٓ  ٱۡلِكَ�ِٰب�  ْ  َ�َتَوفَّۡوَ�ُهمۡ  رُُسلَُنا َجآَءۡ�ُهمۡ  إَِذا َح�َّ ۡ�نَ  َقالُٓوا
َ
ِۖ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  ُكنُتمۡ  َما � ْ  ٱ�َّ  قَالُوا

 ْ ْ  َ�نَّا َضلُّوا ٰٓ  َوَشِهُدوا نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
�َُّهمۡ  أ

َ
�  ْ ْ  َقاَل  ٣٧ َ�ٰفِرِ�نَ  َ�نُوا َم�ٖ  ِ�ٓ  ٱۡدُخلُوا

ُ
 َخلَۡت  قَدۡ  أ

نِّ  ّمِنَ  َ�ۡبلُِ�م ِمن �ِس  ٱۡ�ِ ةٞ  َدَخلَۡت  ُ�ََّما ٱ�َّارِ�  ِ�  َوٱۡ�ِ مَّ
ُ
ۖ  لََّعَنۡت  أ ۡخَتَها

ُ
ٰٓ  أ ْ  إَِذا َح�َّ اَرُ�وا  ٱدَّ

ۡخَرٮُٰهمۡ  قَالَۡت  َ�ِيٗعا �ِيَها
ُ
ولَٮُٰهمۡ  أ

ُ
ُؤَ�ٓءِ  َر�ََّنا ِ� َضلُّونَا َ�ٰٓ

َ
 ٱ�َّارِ�  ّمِنَ  ِضۡعٗفا َعَذاٗبا اتِِهمۡ  َٔ َ�  أ

ولَٮُٰهمۡ  َوقَالَۡت  ٣٨ َ�ۡعلَُمونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ِضۡعٞف  لُِ�ّٖ  قَاَل 
ُ
ۡخَرٮُٰهمۡ  أ

ُ
 َعَلۡيَنا لَُ�مۡ  َ�نَ  َ�َما ِ�

ْ  فَۡضلٖ  ِمن  ]۳۹-۳۷[األعراف:   ﴾٣٩ تَۡ�ِسُبونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡلَعَذاَب  فَُذوُقوا
تکذیب  به آیات او یا ستمکارتر از کسیکه به دروغ بر خدا افتراء زند و  پس کیست: ترجمه

، تا وقتی که فرستادگان رسد نصیبشان از آنچه برایشان نوشته شده، به ایشان می ایشان کند؟
از ما گم  گویند ،اندیدخومیاز خدا  غیرما بیایند که جانشان را بگیرند گویند کجاست آنچه 

) خدا ۳۷اند( خودشان گواهی دهند که ایشان کافر بودهعلیه شدند و از دست ما رفتند و بر 

 



 تابشی از قرآن    ١١٢

که  تند از جن و انس در آتش، هر زمانی که پیش از شما گذشگوید داخل شوید در امتهای
درک در آتش یکدیگر را همه تا وقتی که  لعن کند همانند خود را؛شود  (آتش)داخلاّمتی 
پروردگارا ایشان ما را گمراه : قدمان خود گویند همه جمع شوند، پیروان نسبت به پیش وکنند 

ان است دچن برای هر کدام دو: ردند پس ایشان را دو چندان از عذاب آتش بده، خدا گویدک
(شما بهتر  شما را بر ما فضیلتی نبوده: قدمان به پیروان گویند ) و پیش۳۸دانید( ولیکن نمی

 )۳۹کردید.( اید) پس عذاب را بچشید به جزای آنچه بودید کسب می از ما نبوده
در قیامت در  ای ندارد جز اینکه نتیجه رفتن و یا پیروی گذشتگان نمودن  دنبال اجتماعه ب :نکات

ه الحقین را و گمراه شدن پیروان ب که گمراه کردن سابقین کردن، بدان آتش دوزخ باید با آنان شرکت

های بر  اند و یا دلیل ن به باطل رفته وباطل را برای اینان زینت دادهااین است که آنه پیشروان ب ۀواسط

  بطالن را پنهان کرده
ّ

اند.  رین آنان را بزرگ شمرده و به اباطیل آنان اقتداء کرده و تقلید نمودهاند و یا متأخ

  کار نینداخته و به سخن خالق گوش ندادهه به هر حال عقل خود را ب
ً
در میان مردم،  اند، چنانکه فعال

 مانده است. باقیها به تقلید از بزرگان گذشته  هزاران زیارت خرافی و بدعت

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ بُوا ْ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ وا بَۡ�ُٰب  لَُهمۡ  ُ�َفتَّحُ  َ�  َ�ۡنَها َوٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
َمآءِ  �  يَۡدُخلُونَ  َوَ�  ٱلسَّ

ٰ  ٱۡ�َنَّةَ   ِمَهادٞ  َجَهنَّمَ  ّمِن لَُهم ٤٠ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  َ�ِۡزي َوَ�َ�ٰلَِك  ٱۡ�َِياِط�  َسمِّ  ِ�  ٱۡ�ََمُل  يَلِجَ  َح�َّ
ٰلِِم�َ  َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  َغَواٖش�  فَۡوقِِهمۡ  َوِمن   ]۴۱-۴۰[األعراف:   ﴾٤١ ٱل�َّ

سمان آر ورزیدند درهای به تحقیق آنانکه به آیات ما تکذیب کرده از قبول آیات ما تکبّ : ترجمه
مجرمین  شتر داخل در سوراخ سوزن گردد و هنگردد و داخل بهشت نشوند تا اینک بر ایشان باز

از باالی ایشان پوششها  ) برای ایشان از دوزخ بستری است و۴۰دهیم( را این چنین جزاء می
 )۴۱دهیم ستمگران را.( (رواندازهای آتشین) است و این چنین جزاء می

است شتر  حالکه م فرماید همانطوری می و به محال دیگر تعالی تشبیه کرده محالی را حق :نکات

 
ّ

روند  حقیقت نمی ین به راه باریک حق وربین و مستکببه سوراخ سوزن وارد شود همانطور هم چون مکِذ

از سوراخ  چیزی هم محال است به بهشت وارد شوند، چون در عرف عرب چیزی از شتر بزرگتر نبوده و

 رفتن مک  بهشت سوزن در نظرشان کوچکتر نبوده لذا خدا این مثل را زده و
ّ

بین و مستکبرین به آیات ذ

 لهی را تعلیق به محال نموده است.ا

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ٓ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا نَُ�ّلُِف  َ�  ٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  وُۡسَعَها
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 ٱۡ�َنَّةِ�  أ

ونَ  �ِيَها ُهمۡ  ۖ  َ�ۡتِِهمُ  ِمن َ�ۡرِي ِغّلٖ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َونَزَۡ�َنا ٤٢ َ�ِٰ�ُ نَۡ�ُٰر
َ
ْ  ٱۡ�  َوقَالُوا
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ِ  ٱۡ�َۡمدُ  ِي ِ�َّ نۡ  لَۡوَ�ٓ  ِ�َۡهَتِديَ  ُكنَّا َوَما لَِ�َٰذا َهَدٮَٰنا ٱ�َّ
َ
ۖ  َهَدٮَٰنا أ ُ  َرّ�َِنا رُُسُل  َجآَءۡت  لََقدۡ  ٱ�َّ

 � ْ  بِٱۡ�َّقِ ن َونُوُدٓوا
َ
ورِۡ�ُتُموَها ٱۡ�َنَّةُ  تِۡلُ�مُ  أ

ُ
  ]۴۳-۴۲[األعراف:   ﴾٤٣ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما أ

ی خود) ما کسی را قدر توانایه های شایسته انجام دادند (ب و آنانکه ایمان آورده و عمل: ترجمه
) و بیرون ۴۲ایشانند اهل بهشت که در آن ماندگارند( ،یم مگر به قدر وسعتشکن تکلیف نمی

گویند  های ایشان است از کینه، از زیر کاخ ایشان نهرها جاری شود و آوریم آنچه در سینه
کرد  اگر خدا ما را هدایت نمی راه هدایت کرد و ی است که ما را به اینصوص خدایستایش مخ
شوند که داده ندا آنان و  دگار ما به حق آمدند.رسوالن پرور  ، به تحقیقنبودیم یافتهما هدایت 

 )۴۳کردید.( این است همان بهشتی که شما ارث داده شدید به سبب آنچه عمل می
اینکه  معنی ی به فشار و سختی. وبه معنای توانایی به آسانی و وسعت است نه توانای سعوُ  :نکات

لهی نبود ما هدایت نیافته بودیم این نیست که هدایت ما از خود ما اهل بهشت گویند اگر هدایت ا

ی سمانی خود راهنمایآیات کتاب آما را به آیات تکوینی و خدا نیست بلکه معنای آن این است که چون 

توجه کردیم و اعراض نکردیم این است که هدایت یافتیم، زیرا بر خدا الزم است به توسط  کرد و ما خود

هدایت کند  ی ومایبندگان را راهن ،معرفی کند و به اسماء و صفات خودخود را ل کتب وحی و ارسا

 هدایت را از بندگان بخواهد. سپس معرفت خود و

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  ٱۡ�َنَّةِ  أ

َ
ن ٱ�َّارِ  أ

َ
ا َر�َُّنا وََعَدنَا َما وََجۡدنَا قَدۡ  أ  وََجدتُّم َ�َهۡل  َحّقٗ

ا ۖ  َر�ُُّ�مۡ  وََعدَ  مَّ ا ْ  َحّقٗ ذَّنَ  َ�َعمۚۡ  قَالُوا
َ
ن بَۡيَنُهمۡ  ُمَؤّذُِنۢ  فَأ

َ
ِ  لَّۡعَنةُ  أ ٰلِِم�َ  َ�َ  ٱ�َّ ِينَ  ٤٤ ٱل�َّ  ٱ�َّ

ونَ  ِ  َسبِيلِ  َعن يَُصدُّ  ]۴۵-۴۴[األعراف:   ﴾٤٥ َ�ٰفُِرونَ  بِٱ�ِخَرةِ  َوُهم ِعوَٗجا َوَ�ۡبُغوَ�َها ٱ�َّ
اهل آتش را که به تحقیق ما آنچه پروردگارمان وعده کرده بود و اهل بهشت ندا کنند : ترجمه

آری، پس اعالم : گویند حق یافتید حق یافتیم پس آیا شما آنچه پروردگارتان وعده داده بود
(مردم را) از راه خدا که  ) آنان۴۴ای میان ایشان اعالم کند که لعنت خدا بر ستمگران( دهنکن
 )۴۵و ایشان به آخرت کافرند.(ند هخوا را  ند و کجی آنر دا باز

اهل  کردن غم آنهاست و با اینکه بین اهل بهشت و غرض از این ندا توبیخ اهل آتش و زیاد: نکات

 شنوند. ذلک صدای یکدگر را به قدرت حق می دوزخ مسافتی وجود دارد، مع

ۡعَراِف  َوَ�َ  ِحَجابۚٞ  َوَ�ۡيَنُهَما﴿
َ
ْ  �ِِسيَمٮُٰهمۚۡ  � َ�ۡعرِفُونَ  رَِجالٞ  ٱۡ� ۡصَ�َٰب  َونَاَدۡوا

َ
 ٱۡ�َنَّةِ  أ

ن
َ
بَۡ�ُٰرُهمۡ  ُ�ِفَۡت  ۞�َذا ٤٦ َ�ۡطَمُعونَ  وَُهمۡ  يَۡدُخلُوَها لَمۡ  َعلَۡيُ�مۚۡ  َسَ�ٰمٌ  أ

َ
 تِۡلَقآءَ  �

ۡصَ�ٰبِ 
َ
ْ  ٱ�َّارِ  أ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  َمعَ  َ�َۡعۡلَنا َ�  َر�ََّنا قَالُوا ۡصَ�ٰ  َونَاَدىٰٓ  ٤٧ ٱل�َّ

َ
ۡعَراِف  ُب أ

َ
 ٱۡ�
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ْ  �ِِسيَمٮُٰهمۡ  َ�ۡعرِفُوَ�ُهم رَِجاٗ�  ٓ  قَالُوا ۡ�َ�ٰ  َما
َ
ونَ  ُكنُتمۡ  َوَما َ�ُۡعُ�مۡ  َعنُ�مۡ  أ  ٤٨ �َۡسَتۡكِ�ُ

ُؤَ�ٓءِ  ٰٓ�َ
َ
ِينَ  أ ۡقَسۡمُتمۡ  ٱ�َّ

َ
ُ  َ�َنالُُهمُ  َ�  أ ْ  بِرَۡ�ٍَة�  ٱ�َّ نُتمۡ  َوَ�ٓ  َعَلۡيُ�مۡ  َخۡوٌف  َ�  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا

َ
 أ

 ]۴۹-۴۶[األعراف:  ﴾٤٩ َ�َۡزنُونَ 
ای است و بر اعراف (مکانهای بلند)  و بین اصحاب بهشت و اصحاب دوزخ پرده: ترجمه

شناسند و اهل بهشت را ندا کنند که سالم بر شما  شان مییسیماه مردانی هستند که همه را ب
) و چون ۴۶( دارنداند در حالیکه ایشان طمع  (و اهل بهشت هنوز) داخل بهشت نشده

طرف اهل آتش گویند پروردگارا ما را با قوم ه متوجه شود ب )های ایشان (اهل بهشت دیده
شناسند ندا کنند  به سیماشان می همردانی را ک اصحاب اعراف ) و۴۷ستمگران قرار مده(

) ۴۸کردید( ر مینیاز نکرد و کفایت از شما ننمود جمع شما و آنچه به آن تکبّ  گویند شما را بی
ان شید که خدا رحمت خود را به ایدخور  آیا ایشانند(اشاره به اهل بهشت) آنانکه قسم می

 )۴۹شوید.( ، داخل بهشت شوید نه خوفی بر شما و نه شما محزون میرساند نمی

ۡعَراِف ﴿: نکات
َ
معنای عالمت است، از ه ب سیماشود  ها گفته می هبه جاها و مکانهای بلند و تپّ  ﴾ٱۡ�

ن مردانی بزرگ مانند انبیاء، شود که در صحرای محشر مکانهای بلندی است که در آ ن آیه استفاده میای

ی که خدا در اهل بهشت عالمتهای ۀوسیله مردم بهشت و دوزخ را ب اند و شهداء و صالحین ایستاده اوصیاء،

م کرده و به اهل بهشت سالگویند و اینان  شناسند و با اهل بهشت و دوزخ سخن می و دوزخ قرار داده، می

احکام خدا را ابالغ  بودهدر زندگی دنیای خود ناظر اعمال مردم  آن بزرگاندهند. زیرا چنانکه  مژده می

همان  اند در بعضی گفته و کنند به اهل بهشت ابالغ میبه اذن خدا  در قیامت نیز رحمت خدا را ،کردند می

را قابل  نباشند و مردم دنیا ایشا که امیدوار به رحمت حق میایشان هستند  ای بالتکلیف نیز با اعراف عده

 این قول ضعیف است. شوند. و اند ولی باألخره وارد بهشت می دانسته رحمت حق نمی

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  ٱ�َّارِ  أ

َ
نۡ  ٱۡ�َنَّةِ  أ

َ
ْ  أ �ِيُضوا

َ
وۡ  ٱلَۡمآءِ  ِمنَ  َعلَۡيَنا أ

َ
ا أ ۚ  َرزَقَُ�مُ  ِممَّ ُ  ٱ�َّ

 ْ َ  إِنَّ  قَالُٓوا َمُهَما ٱ�َّ ِينَ  ٥٠ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  َحرَّ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡ�ُهمُ  َوَلعِٗبا لَۡهٗو� دِيَنُهمۡ  ٱ�َّ  ٱۡ�ََيٰوةُ  وََغرَّ
 ۚ ۡ�َيا ْ  َكَما نَنَسٮُٰهمۡ  فَٱۡ�َۡومَ  ٱ�ُّ ْ  َوَما َ�َٰذا يَۡوِمِهمۡ  لَِقآءَ  �َُسوا   ﴾٥١ َ�َۡحُدونَ  َ�ٰتَِنا� َ�نُوا

 ]۵۱-۵۰[األعراف:  

آنچه خدا روزی شما  ازو اهل آتش اهل بهشت را ندا کنند که بر ما مقداری از آب و یا : ترجمه
که دین خود را  نانهما) ۵۰کرده بریزید، گویند به تحقیق خدا حرام کرده اینها را بر کافران(

ما فراموش  پس امروزبازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا ایشان را مغرور کرده بود، 
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کنیم ایشان را چنانکه ایشان مالقات چنین روز خود را فراموش کردند و چنانچه به آیات ما  می
 )۵۱اعراض داشتند.( انکار و
کنند. مقصود  بینند و ندا می شود اهل بهشت و دوزخ از دور یکدیگر را می از این آیات معلوم می: نکات

دهیم و ایشان را مشمول رحمت  این است که ما جزای نسیانکاری ایشان را می ﴾نَنَسٮُٰهمۡ  فَٱۡ�َوۡمَ ﴿ ۀ:جمل از

 آن. تعالی نسیان ندارد و منزه است ازنه خدیا  گر کنیم و شده ترکشان می کنیم و مانند فراموش نمی

ۡلَ�ٰهُ  بِِ�َ�ٰبٖ  ِجۡئَ�ُٰهم َولََقدۡ ﴿ ٰ  َفصَّ  يَنُظُرونَ  َهۡل  ٥٢ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٗ  ُهٗدى ِعۡل�ٍ  َ�َ
وِ�لَُهۥۚ  إِ�َّ 

ۡ
ِ�  يَۡومَ  تَأ

ۡ
وِ�لُُهۥ يَأ

ۡ
ِينَ  َ�ُقوُل  تَأ  بِٱۡ�َقِّ  َرّ�َِنا رُُسُل  َجآَءۡت  قَدۡ  َ�ۡبُل  ِمن �َُسوهُ  ٱ�َّ

َا َ�َهل ْ  ُشَفَعآءَ  ِمن �َّ ٓ  فَيَۡشَفُعوا وۡ  َ�َا
َ
ِي َ�ۡ�َ  َ�َنۡعَمَل  نَُردُّ  أ ۚ  ُكنَّا ٱ�َّ ْ  قَدۡ  َ�ۡعَمُل ٓوا نُفَسُهمۡ  َخِ�ُ

َ
 أ

ا َ�ۡنُهم َوَضلَّ  ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا   ]۵۳-۵۲[األعراف:   ﴾٥٣ َ�ۡفَ�ُ
تفصیل دادیم،  روی علم آنرا ازدیم که آور ایشان کتابی  رایو به تحقیق که ما ب: ترجمه

انتظار  ) آیا منتظرند و۵۲( ایمان بیاورندرحمت است برای مردمی که ایت ودحالیکه هدر
کرده بودند  فراموش ازآن پیشآن را که  کشند، روزی که تأویل آن بیاید آنان تأویل آن را می

برای ما هست تا راستی آمدند پس آیا شفیعانی ه به تحقیق رسوالن پروردگار ما ب: گویند می
 یم.کرد تا عمل کنیم غیر آنچه عمل می شویمیا (به دنیا) برگشت داده و شفاعت کنندبرای ما 

 )۵۳و از ایشان ناپیدا شد آنچه به دروغ بسته بودند.(خودرا دچار خسارت کردندبه تحقیق 

ٰ ﴿ۀ کلم :نکات تأویل در  و ظن علم است نه بر شک، ۀداللت دارد که بیان قرآن بر پای ﴾ِعۡل�ٍ  َ�َ

 
ّ

آن  و شودق خارجی و مرجع حقیقی است که وجود خارجی و حقائق واقعی آیات دیده آن به معنای تحق

 
ّ

وجود آید قیامت است که منکرین آیات و معرضین، آن روز یکی از دو چیز ه ق خارجی بروزی که تحق

 رجوع شود. ۱۹ ۀیک را نیابند. به مقدم خواهند یکی شافع و دیگری برگشت به دنیا که هیچ را می

ُ  َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخَلقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

َۡل  ُ�ۡغِ�  ۡمَس  َحثِيٗثا َ�ۡطلُُبُهۥ ٱ�ََّهارَ  ٱ�َّ َ�ٰتِۢ  َوٱ�ُُّجومَ  َوٱۡلَقَمرَ  َوٱلشَّ ۡمرِهِۦٓۗ  ُمَسخَّ
َ
َ�  بِأ

َ
�  ُ�َ 

ۗ  ٱۡ�َۡلقُ  ۡمُر
َ
ُ  َ�َباَركَ  َوٱۡ� ْ  ٥٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  ٱ�َّ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ وَُخۡفَيًة

ْ  َوَ�  ٥٥ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا
َ
ۚ  َخۡوٗفا َوٱۡدُعوهُ  إِۡصَ�ِٰحَها َ�ۡعدَ  ٱۡ� ِ  رَۡ�ََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  ٱ�َّ

 ]۵۶-۵۴[األعراف:  ﴾٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ّمِنَ  قَرِ�بٞ 
 ی است که در شش روز آسمانها و زمین را آفرید سپس بر ه راستی پروردگار شما خدایب: ترجمه
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 و کندطلب می روز را شتابانشب ، پوشاند میروز را با شب ، )١(سلطنت و ملک خود مستقر شد
آفرینش و  دفرمان اویند، آگاه باشید که اختصاص به او دار ه ب ۀشد  ستارگان رام ماه و خورشید،

 ،بخوانید زاری و در پنهانه ) پروردگار خود را ب۵۴فرمان، با برکت است خدای پروردگار جهانیان(
فساد مکنید و بخوانید او پس از اصالح آن ) و در زمین ۵۵( دارد تجاوزگران را زیرا او دوست نمی

 )۵۶( راستی که رحمت خدا نزدیک است به نیکوکاران.ه را از ترس و از طمع، ب
اضافه ه ب و بیشتر داللت دارد بر قدرت حق ،خلقت تدریجی آسمان و زمین در شش روز: نکات

رُ الَ «: اند که گفتهرساند را میبطالن سخن فالسفه  دِ  يَصدِ احِ نْ الوَ د مِ احِ گویند از خدا  که می !+"»إالّ الوَ

ْ ﴿ ۀ:جمل !یک چیز بیشتر خلق نشده و خدا خالق یک چیز است  ﴾وَُخۡفَيةً  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا
 داللت دارد که در دعا داد و فریاد جایز نیست. 

دعا  الوقوع فی علم الله است، پس شدنی است و اگر مطلوب از دعا معلوم: اشکال شده بر دعا که

ییر در اگر اراده نکرده تغ ه وقوع مطلوب را واقع خواهد شد واگر خدا در ازل اراده کرد: دوم فایده ندارد.

 
ّ

اگر مطلوب دارای مصلحت است خدا عطا خواهد کرد چه دعا  :سومرات ممکن نیست. اراده و مقد

ادب است.  کردن پروردگار و سوء دعا مانند ارشاد: چهارم بکند و چه نکند زیرا خدا بخیل نیست.

قضاء، چیزی لهی است زیرا آنکه راضی است به عدم رضایت به قضای ا اقدام بر دعا دلیل بر: پنجم

  توجه: هفتماست.  نفع مطلوب است و حال آنکه گاهی مضّر  اقدام بر دعا به خیاِل : ششم طلبد. نمی

هُ « :روایت است که فرموده: هشتمخدا بر خالف معرفت است.  دادن قلب به مطلوبی غیر لَ غَ نْ شَ مَ

ائِ  طِيَ لِلسَّ ا أُعْ لَ مَ طَيْتُهُ أَفْضَ أَلَتِي أَعْ سْ نْ مَ ي عَ رِ  علم حق محیط به حاجت عبد است و: نهم. !,"» لِنيذِكْ

سپس بر عرش قرار یعنی: ». سپس بر عرش استوا کرد«آیۀ کریمه فوق اینگونه ترجمه شود: بلکه صحیح آن است که  -١

 . گرفت

، نگا: تعلیق -همانگونه که سزاوار او تعالی است-استوای بالکیف خداوند متعال بر عرش خویش  صفتراجع به 

 سورۀ رعد. [ُمصحح] ۲ُمصحح در پاورقی تفسیر آیۀ 

 » شود.یش از) یک چیز صادر نمیاز چیز واحد و یگانه، (ب« -٢
هایش به خود مشغول دارد، چیزی برتر از آنچه که به درخواست کنندگان (دعا کسی که ذکر من او را از بیان خواسته« -٣

فابن أبي شیبه در » بخشم.کنندگان) عطا شده، به او می خلق أفعال  در یبخار)؛ ۲۹۸۸۳و ۲۹۸۸۱(ش:  الـُمصنَّ

یج أحادیث و  حافظ عراقی در  .)۵۷۲ ش: ،۱/۴۱۳( شعب اإلیمان در یبیهق)؛ ۶۹، ش: ۱۰۹(ص:  العباد تخر

:« :حدیثاین : «گویداإلحیاء در مورد این روایت می
َ

ْ�َطيْتُُه  قَاَل اُهللا َ�َعاىل
َ
ليَِت أ

َ
ِري َ�ْن َمْسأ َمْن َشَغلَُه ِذكْ

ائِِل�َ  ْعِطي السَّ
ُ
فَْضَل َما أ

َ
روایت عمر بن الخطاب از الشعب  در یبیهق الـمسند و دربزار  تاریخ و در یبخاررا  »أ

 همچنین در و »الضعفاء«وجود دارد که ابن حبان وی را در صفوان بن أبي الصفا  اند. در میان راویان آن، کرده
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لذا خلیل خدا  و کند شود و حاجت را ذکر نمی بنده اگر خدا را عالم به حاجت خودش بداند ساکت می

ايلِ «: گفت هُ بِحَ لْمُ ايلِ عِ ؤَ نْ سُ بِي مِ سْ  .!*"» حَ

 : جواب تمام این اشکاالت این است که

این اشکاالت در تمام عبادات وارد است زیرا اگر سعادتمند است در علم خدا دیگر احتیاج به : اوال

  !را باید ترک کرد مانند دعا ائده ندارد. پس تمام عباداتفعبادت ندارد و اگر شقی است عبادات 

 
ً
سیر  اگر در علم خدا و گرسنه باید باشد پس خوردن غذا چه فائده دارد اگر انسان در علم خدا: ثانیا

 هکذا.  و خواهد بود پس باید غذا نخورد

ست ا احتیاج به مطلوبه عزت ربوبیت و معرفت ب شناختن ذلت عبودیت، مقصود از دعا: ثالثا

عالم به  قادر ووا، شن بداند که خدا حاضر، ناظر، و وبداند خود عاجز از تحصیل آن و خدای او قادر

  عارف ودعا جمیع م. پس در حقیقت در حاجات اوست
ً
ست و لذا برای ذلت عبد و عزت موال خصوصا

لذا برای دعا آن همه  و خود فاقد و ناقص است و کند، زیرا او کامل ی تضرع و زاری میچنین موالی

یج األحادیث واآلثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشريتو حافظ زیلعی در ». ذکر کرده است »الثقات«  خر

ِحیحدر  و« گوید:می ائِِل�َ « چنین آمده است: الصَّ ْعِطي السَّ
ُ
فَْضَل َما أ

َ
ْ�َطيْتُُه أ

َ
ليَِت أ

َ
. »َمْن َشَغلَُه ِذْكِري َ�ْن َمْسأ

ْرآن بترمذی در باب  در و
ُ

ق
ْ
اِئل ال

َ
ض

َ
َ�ُقوُل « رویات شده است: صاز رسول خدا  خدری سعیدوبا ازسند ضعیف ا ف

: َمْن  ُ َعزَّ وََجلَّ ائِِل�َ ا�َّ ْعِطَي السَّ
ُ
فَْضَل َما أ

َ
ْ�َطيْتُُه أ

َ
ليَِت أ

َ
ُقْرآِن َ�ْن َمْسأ

ْ
-خداوند متعال می»: «َشَغلَُه قَِراَءُة ال

بخشم برتر از آنچه که به هایش مشغول دارد، به او چیزی میفرماید: هرکس، خواندن قرآن وی را از بیان خواسته

 » کنندگان داده شده است.درخواست

نَّ مُ  در و ة در ف عبد الرازقصَ الَ الَ « چنني آمده است: كتاب الصَّ ث قَ َارِ الك بن احلْ ن مَ ور عَ نْصُ ن مَ يَان عَ فْ َ�ُقوُل « :أَنا سُ

ائِِل�َ  ْعِطي السَّ
ُ
فَْضَل َما أ

َ
ْ�َطيْتُُه أ

َ
ليَِت، أ

َ
َّ َ�ْن َمْسأ : إَِذا َشَغَل َ�بِْدي َ�نَاُؤُه يلَعَ

ُ َعزَّ وََجلَّ و ستايش  چون محد»: «ا�َّ

بخشم برتر از آنچه به درخوات كنندگان داده هايش به خود مشغول دارد به او چيزی میام را از بيان خواستهمن بنده

 را ضعيف دانسته است. [مُصحح]) آن٦٤٣٥، ش: (ضعيف اجلامع الصغريو آلبانی در » شده است.

تنزیه ی در بن عّراق کنانسورۀ انبیاء روایت کرده است. و ا ۶۸، ذیل تفسیر آیه أبي بن کعب از تفسیرشرا در بغوی آن -١

یعة الـمرفوعة حدیث ابن تیمیه در مورد) «(گوید: ) می۲۸۵، ص: ۱(ج عن األحادیث الشنیعة الـموضوعة الشر

» است. موضوعاین حدیث  :)گویدمی(حکایت شده  که از خلیل الله  »يیغنی عن سؤال يعلمه بحال«

 [ُمصحح]
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کید شده و آن همه فضیلت دارد ، آن است که پس از آمدن ﴾إِۡصَ�ِٰحَها َ�ۡعدَ  ...﴿ۀ از جمل . مراد!*"تأ

 انبیاء و ارشاد مردم، شما مردم را گمراه نکنید. 

ِي وَُهوَ ﴿ ۢ� ٱلّرَِ�ٰحَ  يُۡرِسُل  ٱ�َّ ٰٓ  رَۡ�َتِهۦِۖ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  �ُۡ�َ ٓ  َح�َّ قَلَّۡت  إَِذا
َ
 ُسۡقَ�ٰهُ  ثَِقاٗ�  َسَحاٗ�ا أ

ّيِتٖ  ِ�ََ�ٖ  نَزۡ�َا مَّ
َ
ۡخرَۡجَنا ٱلَۡمآءَ  بِهِ  فَأ

َ
 َلَعلَُّ�مۡ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  ُ�ِۡرجُ  َكَ�ٰلَِك  ٱ�ََّمَ�ِٰت�  ُ�ِّ  ِمن بِهِۦ فَأ

ُرونَ  ّيُِب  َوٱۡ�ََ�ُ  ٥٧ تََذكَّ ِي َرّ�ِهۦِۖ  �ِإِۡذنِ  َ�َباتُُهۥ َ�ُۡرجُ  ٱلطَّ  نَِ�ٗد�ۚ  إِ�َّ  َ�ُۡرجُ  َ�  َخُبَث  َوٱ�َّ
ُِف  َكَ�ٰلَِك   ]۵۸-۵۷[األعراف:  ﴾٥٨ �َۡشُكُرونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  نَُ�ّ
رحمت خود یعنی باران  پیشاپیشی است که بادها را بشارت دهنده و او آن خدای: ترجمه

یم پس آب رانمیرا به سرزمین مرده  آنبادها ابرهای سنگین را بردارند، ما  كه آن تا فرستد می

چنین مردگان را یم، این آور بريون جات از همه گونه میوه آن او ب فرستیم را به زمین فرو آن
بیرون ) و زمین پاک گیاهش به فرمان پروردگارش ۵۷متذکر شوید( شما باشد ،مآوری بیرون می

 قومی برای را آيات چنني اين فائده، آنکه ناپاک است گیاه آن بیرون نیاید مگر اندک بی و آید

 )۵۸.(آوریممیگوناگون ، سپاسگزارند كه

ّيُِب ٱ َ�ُ ۡ�َ ٱوَ ﴿ مقصد از مثال: نکات زار نفع آن کم است و زحمت   این است که زمین شوره ﴾...لطَّ

اندازد برای نفع کم،  برای آن زیاد ولی با این حال صاحب آن نباید مأیوس شود و خود را به زحمت می

یم این ممکن است بگوی و جا دارد زیاد دارد خود را به زحمت افکند ۀپس اگر کسی برای آخرت که بهر

در دل مؤمن منافع بسیار دارد ولی در دل : لهی بذری استزده است که آیات ا ؤمن و کافرمثل را برای م

 کافر نتیجه ندارد.

رَۡسۡلَنا لََقدۡ ﴿
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  َ�َقاَل  قَۡوِمهِۦ إَِ�ٰ  نُوًحا أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥٓ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ ُه ُ�ۡ�َ  ٓ  إِّ�ِ
َخاُف 

َ
ٮَٰك  إِنَّا قَۡوِمهِۦٓ  ِمن ٱلَۡمَ�ُ  قَاَل  ٥٩ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  لََ�َ  مُّ

بَّلُِغُ�مۡ  ٦١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  َوَ�ِٰكّ�ِ  َضَ�ٰلَةٞ  ِ�  َلۡيَس  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ٦٠
ُ
 َرّ�ِ  رَِ�َٰ�ِٰت  �

نَصحُ 
َ
ۡعلَمُ  لَُ�مۡ  َوأ

َ
ِ  ِمنَ  َوأ وََعِجۡبُتمۡ  ٦٢ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ

َ
ن أ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ذِۡكرٞ  َجآَءُ�مۡ  أ  رَّ

، ص: ۱۴(ج: مفاتیح الغیب های آن تماما از تفسیر فخر الدین رازی، مبحث دعا و اشکاالت و پاسخ مولف در -١

ها پرداخته است. اما بنده برای توضیح بیشتر، ) استفاده کرده است و به صورت مختصر به ذکر آن۱۲۸-۱۲۹

 یح، بیان نمودم.ها را از منبع و مصدر آن، به صورت کامل و به هدف توضهای آناشکاالت و پاسخ

 

                                                           



 ١١٩  سورة األعراف

 ٰ ْ  ِ�ُنِذَرُ�مۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ بُوهُ  ٦٣ تُرَۡ�ُونَ  َولََعلَُّ�مۡ  َوِ�َتَُّقوا �َۡيَ�ٰهُ  فََكذَّ
َ
ِينَ  فَأ  َمَعُهۥ َوٱ�َّ

ۡغَرۡ�َنا ٱۡلُفۡلكِ  ِ� 
َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ بُوا ٓۚ َ�ٰتِ � َكذَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  َنا   ]۶۴-۵۹[األعراف:  ﴾٦٤ َعِم�َ  قَۡوًما َ�نُوا

خدا را عبادت  ،من ای قوم :به تحقیق نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت: ترجمه
ترسم بر شما از عذاب روز  راستی که من میه ب ،نیستغیر او لهی(ملجأی) کنید برای شما ا

) ۶۰بینیم( گمراهی آشکار می که ما تو را در درستیه ب: ) اشراف از قوم او گفتند۵۹بزرگ(
) ۶۱مبری از پروردگار جهانیانم(هی با من نیست ولیکن من پیاای قوم من، گمرا: نوح گفت

دانم چیزی را که  دهم و از خداوند می می رسانم و شما را پند به شما می پیغامهای پروردگارم را
 ری از پروردگارتان بر مردی ازه شما را ذکری و تذکّ کاز این اید ) و آیا عجب کرده۶۲دانید( نمی

) ۶۳(مورد رحمت شوید تا شاید  و ار شویدپرهیزگتا  بترساند وشما را تا خودتان آمده است 
بودند نجات دادیم و آنان را که در کشتی که با او را  او و کسانی ما پس او را تکذیب کردند پس

 )۶۴زیرا ایشان قومی بودند کوران.(به آیات ما تکذیب کردند غرق نمودیم 
 تعالی برای ت حق: نکات

ّ
انبیاء گذشته را آورده.  ۀی دل رسول و تقویت او و سایر مؤمنین قصسل

شود که تمام انبیاء کارشان  د. از این آیات معلوم مینباش اشراف قوم می ، سادات و﴾ٱلَۡمَ�ُ ﴿ مقصود از

ْ ﴿: گوید دعوت به توحید بوده چنانچه نوح می َ  ٱۡ�ُبُدوا   و ﴾...ٱ�َّ
ّ
 از را ذکر می کند که غیر ت آنعل

 ۀ:جمل را بپرستید. او که غیر مقصد و پناهی در حوائج شما نیست، پس سزاوار نیست خدا ملجأ،

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ذِۡكرٞ ﴿  نه خداشناسی فطری است. گر اند و داللت دارد که انبیاء برای تذکر آمده ،﴾رَّ

َخاُهمۡ  َ�دٍ  �َ�ٰ ﴿
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ُهوٗد�ۚ  أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥٓۚ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ ُه فََ�  َ�ۡ�ُ

َ
 ٦٥ َ�تَُّقونَ  أ

ِينَ  ٱلَۡمَ�ُ  قَاَل  ْ  ٱ�َّ ٮَٰك  إِنَّا قَۡوِمهِۦٓ  ِمن َ�َفُروا  ٦٦ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  ِمنَ  َ�َُظنَُّك  �نَّا َسَفاَهةٖ  ِ�  لََ�َ
بَّلُِغُ�مۡ  ٦٧ ٱۡلَ�َٰلِم�َ  رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  َوَ�ِٰكّ�ِ  َسَفاَهةٞ  ِ�  َس لَيۡ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل 

ُ
 َرّ�ِ  رَِ�َٰ�ِٰت  �

 ۠ نَا
َ
ِم�ٌ  نَاِصحٌ  لَُ�مۡ  َو�

َ
وََعِجۡبُتمۡ  ٦٨ أ

َ
ن أ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ذِۡكرٞ  َجآَءُ�مۡ  أ ٰ  رَّ  ّمِنُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ

ْ  ِ�ُنِذَرُ�مۚۡ  ۖ  ٱۡ�َۡلقِ  ِ�  َوَزاَدُ�مۡ  نُوحٖ  قَۡومِ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ُخلََفآءَ  َجَعلَُ�مۡ  إِذۡ  َوٱۡذُكُرٓوا َطٗة  بَۜصۡ
 ْ ِ  َءاَ�ٓءَ  فَٱۡذُكُرٓوا  ]۶۹-۶۵[األعراف:  ﴾٦٩ ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

قوم من عبادت خدا کنید برای ای : سوی عاد برادرشان هود را، گفته و فرستادیم ب: ترجمه
که کافر  ) اشرافی۶۵(پرهیزید ت آیا نمیسنیغیر او لهی (ملجأ و مقصدی در حوائج) شما ا

را از  وراستی که ما ته بینیم و ب راستی که ما تو را در سفاهت میه ب: گفتند ند از قوم اوبود
ای قوم من سفاهتی با من نیست ولیکن من پیامبری : ) گفت۶۶کنیم( دروغگویان گمان می
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رسانم و من برای شما پندگوی  ) پیغامهای پروردگارم را به شما می۶۷یانم(از پروردگار جهان
تا  خودتان تذکری از پروردگارتان برایتان آمده بر مردی ازاید که  ) و آیا عجب کرده۶۸امینم(

نموده و شما را در  پس از قوم نوح جانشینان آنانبه یاد آرید که خدا شما را  و شما را بترساند
 )۶۹زیادتی داد، پس نعمتهای خدا را یاد آرید شاید رستگار شوید.(اندام   خلقت

َخاُهمۡ ﴿: عاد فرموده تعالی برای جلب توجه و پذیرش مردم حق: نکات
َ
برادرشان را  ﴾...�ۚ ُهودٗ  أ

خیرخواه است و از خود شماست و بد شما را  ای قوم من، مقصود آنکه برادر: فرستادیم و او گفت

کس خالف سلیقه و برخالف عقاید خرافاتی ایشان  را عادت چنین است که هرلی مردم و خواهد نمی

َطةٗ  ٱۡ�َۡلقِ  ِ�  َوَزاَدُ�مۡ ﴿کنند. مقصود از  او را هو می خوانند و سخن گوید او را سفیه می این  ﴾بَۜصۡ

 نیرو بودند. است که ایشان قوی هیکل و بلند باال و پر

﴿ ْ ِجۡئتََنا قَالُٓوا
َ
َ  ِ�َۡعُبدَ  أ تَِنا َءابَآُؤنَا َ�ۡعُبدُ  َ�نَ  َما َونََذرَ  وَۡحَدهُۥ ٱ�َّ

ۡ
ٓ  بَِما فَأ  ِمنَ  ُكنَت  إِن تَِعُدنَا

ِٰد�ِ�َ  ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َعلَۡيُ�م َوَ�عَ  قَدۡ  قَاَل  ٧٠ ٱل�َّ تَُ�ِٰدلُونَِ�  وََغَضٌبۖ  رِۡجٞس  رَّ
َ
ۡسَمآءٖ  ِ�ٓ  �

َ
 أ

 ٓ ۡيُتُموَها نُتمۡ  َسمَّ
َ
ا َوَءابَآؤُُ�م أ َل  مَّ ُ  نَزَّ ْ  ُسۡلَ�ٰٖن�  ِمن بَِها ٱ�َّ  ّمِنَ  َمَعُ�م إِّ�ِ  فَٱنَتِظُرٓوا
�َۡيَ�ٰهُ  ٧١ ٱلُۡمنَتِظرِ�نَ 

َ
ِينَ  فَأ ِينَ  َدابِرَ  َوَ�َطۡعَنا ّمِنَّا بِرَۡ�َةٖ  َمَعُهۥ َوٱ�َّ ْ  ٱ�َّ بُوا ۖ � َكذَّ  َوَما َ�ٰتَِنا

 ْ  ]۷۲-۷۰[األعراف:   ﴾٧٢ ُمۡؤِمنِ�َ  َ�نُوا
را پرستش کنیم و رها کنیم آنچه را  خداتنها ای که ما  سوی ما آمدهه گفتند آیا تو ب: ترجمه

ای(یعنی عذاب را) اگر از  برای ما آنچه ما را وعده داده پرستیدند، پس بیار پدران ما همواره می
ضب حتمی شده، گار شما بر شما عذاب و غاز پرورد  به تحقیق: تف) هود گ۷۰راستگویانی(

آنها دلیلی ۀ دربار  اید که دهپدرانتان نامی ۀ نامهایی که شما وکنید دربار  آیا با من مجادله می
او و کسانی ) پس ۷۱، پس منتظر باشید براستی که من با شما از منتظرانم(هنازل ننمود خدا

که به آیات ما تکذیب  آنان ۀنجات دادیم و بریدیم ریشرا که با او بودند به رحمت خودمان 
 )۷۲ردند و ایمان آورنده نبودند.(ک

 : نکات
ّ

ۡسَمآءٖ ﴿: ار یاور خدایان خود هستند. مقصود ازکف
َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها نامهای بزرگی بود که بر  ﴾َسمَّ

 ۀو معبود ومانند آن، پس مسلمین باید گول نامهای بزرگ را که وسیل بتان خود گذاشته بودند مانند إله

ن شاعر بزرگ، فالن مطلب را الیا ف الله، فالن مجتهد و گمراهی است نخورند، مانند آنکه فالن آیت

 باعث گمراهی پیروان شده است. ،گفته، در صورتیکه همان مطلب

 



 ١٢١  سورة األعراف

َخاُهمۡ  َ�ُمودَ  �َ�ٰ ﴿
َ
ۚ  أ ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  َ�ٰلِٗحا َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ  َ�ۡ�ُهُ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ّمِن بَّيَِنةٞ  ِ  نَاقَةُ  َ�ِٰذهِۦ رَّ ۖ  لَُ�مۡ  ٱ�َّ ُ�ۡل  فََذُروَها َءايَٗة
ۡ
�ِض  ِ�ٓ  تَأ

َ
ِۖ  أ وَها َوَ�  ٱ�َّ  َ�َمسُّ

ُخَذُ�مۡ  �ُِسوٓءٖ 
ۡ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  َ�َيأ

َ
ْ  ٧٣ أ �ُ  َ�دٖ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ُخلََفآءَ  َجَعلَُ�مۡ  إِذۡ  َوٱۡذُكُرٓوا

َ
 مۡ َوَ�وَّأ

�ِض  ِ� 
َ
َباَل  َوَ�ۡنِحُتونَ  قُُصوٗر� ُسُهولَِها ِمن َ�تَِّخُذونَ  ٱۡ� ۖ  ٱۡ�ِ ْ  ُ�ُيوٗتا ِ  َءاَ�ٓءَ  فَٱۡذُكُرٓوا  َوَ�  ٱ�َّ
 ْ �ِض  ِ�  َ�ۡعَثۡوا

َ
  ]۷۴-۷۳[األعراف:   ﴾٧٤ ُمۡفِسِدينَ  ٱۡ�

ندگی خدا را ای قوم من ب: سوی قوم ثمود برادرشان صالح را، گفته و فرستادیم ب: ترجمه
از طرف پروردگارتان لهی (یعنی ملجأ در حوائج) غیر او، به تحقیق کنید نیست برای شما ا

او را برای شما آیتی است، پس که  ستشتر خداماده این  ه استبرای شما دلیل روشنی آمد
 ) و۷۳گیرد(سانید که عذاب دردناک شما را فرابخورد و او را آسیبی مر در زمین خدا رها کنید 

در زمین جایتان داد که در قسمتهای  و که پس از قوم عاد شما را جانشینان قرار داد یادآریده ب
 های خدا را یاد کنید و تراشید، پس نعمت می ییها کوهها خانه ازو  یدسازمیسهل آن قصرها 

 )۷۴مین خرابکار و فسادکننده نباشید.(زدر 

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بَّيَِنةٞ  َجآَءتُۡ�م﴿ ۀ:جمل :نکات داللت دارد که تقلید جائز نیست و باید دین را با  ﴾رَّ

رویم و بتهای خود را  ما روز عید بیرون می: از مدتی به او گفتند دلیل روشن پذیرفت. قوم صالح پس

شویم و  تو می کنیم، اگر اثر دعای تو ظاهر شد ما پیرو خود سؤال می ۀبریم تو از إله خود و ما از آله می

چه ایشان  با ایشان بیرون رفت و هر صالح دعای ما ظاهر شد تو پیرو ما باش، پس حضرتاگر اثر 

بزرگی از سنگ  ۀی ایشان شتر مادااز صالح خواستند که بر ،ود خواستند اجابت نشد، پسخ ۀاز آله

از ایشان پیمان گرفت که اگر چنین کاری شد ایمان آورند  معینی بیرون آورد، پس حضرت صالح

کاری برای تو آسان است و قوم من  خدایا هر: پذیرفتند، پس او دو رکعت نماز خواند و گفتایشان 

خواهد وضع حمل کند و شکافت و شتر   که می اند، ناگاه آن کوه سنگ نالید مانند زنی چنین خواسته

و روز چون آب ایشان کم بود پس آب یک روز را برای شتر قرار دادند ای از وسط آن خارج شد. و  ماده

روز دیگر  و داد به قدری که برای همه کافی باشد، شیر می آن شتر می چرید و و دیگر را برای خودشان

خور روزی  نه نفر از جوانان شراب چرید، پس خود می ۀمد بلکه با کرآ که ایشان آب داشتند نزد قوم نمی

چون نوبت شتر بود، این روز آب نبود  را به آب ممزوج کنند، آن آن خواستند شراب بخورند و می

به  کرد ه جوانی بود حملهککردن شتر را دادند، یکی از آنان   برایشان سخت آمد و به یکدیگر پیشنهاد پی

را پی کرد و شتر افتاد چنانکه او آن شتر، آن شتر فرار کرد به پشت سنگی، پس او را دو کردند و آن جوان 
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ْ َ�َناَدوۡ ﴿ :خدا فرموده که خواهد آمد. و آیه بودن این شتر از جهاتی  ،!*"﴾َ�َعَقرَ  َعاَ�ٰ َ�تَ  َصاِحَبُهمۡ  ا

 .!+"روشن است معلوم و

ِينَ  ٱلَۡمَ�ُ  قَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ِينَ  قَۡوِمهِۦ ِمن ٱۡسَتۡكَ�ُ ْ  لِ�َّ َ�ۡعلَُمونَ  ِمۡنُهمۡ  َءاَمنَ  لَِمنۡ  ٱۡسُتۡضعُِفوا
َ
نَّ  �

َ
 أ

ۡرَسلٞ  َ�ٰلِٗحا ّ�ِهِۦۚ  ّمِن مُّ ْ  رَّ ٓ  إِنَّا قَالُٓوا رِۡسَل  بَِما
ُ
ِينَ  قَاَل  ٧٥ ُمۡؤِمُنونَ  بِهِۦ أ ْ  ٱ�َّ ٓوا  إِنَّا ٱۡسَتۡكَ�ُ

ِيٓ  ْ  ٧٦ َ�ٰفُِرونَ  بِهِۦ َءاَمنُتم بِٱ�َّ ْ  ٱ�َّاقَةَ  َ�َعَقُروا ۡمرِ  َ�نۡ  وََ�َتۡوا
َ
ْ  َرّ�ِِهمۡ  أ  ٱئۡتَِنا َ�َٰ�ٰلِحُ  َوقَالُوا

ٓ  بَِما َخَذۡ�ُهمُ  ٧٧ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا
َ
ْ  ٱلرَّۡجَفةُ  فَأ ۡصَبُحوا

َ
 ٧٨ َ�ٰثِِم�َ  َدارِهِمۡ  ِ�  فَأ

 ٰ بۡلَۡغُتُ�مۡ  لََقدۡ  َ�َٰقۡومِ  َوقَاَل  َ�ۡنُهمۡ  َ�َتَو�َّ
َ
 ُ�ِبُّونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن لَُ�مۡ  َونََصۡحُت  َرّ�ِ  رَِسالَةَ  �

ِٰصِح�َ   ]۷۹-۷۵[األعراف:    ﴾٧٩ ٱل�َّ

آمد  نظرشان ضعیف میه ورزیدند به آن مؤمنینی که ب ر میکه تکبّ  اشراف از قوم صالح: ترجمه
ه ب: دانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاد شده است؟ ایشان گفتند آیا شما می: گفتند

ما به  همانا: ین گفتند) آن متکبّر 5۷راستی که ما به آنچه به او فرستاده شده ایمان داریم(
مر پروردگارشان از ا ) پس شتر را پی کردند و۷۶کافریم( اید آنچه شما به آن ایمان آورده

برای ما بیاور اگر تو از مرسلین کنی  آنچه را به ما وعده میای صالح، : سرکشی کردند و گفتند
 پای ازخودشان  ۀشدیدی ایشان را فرا گرفت پس بوقت صبح در خان ۀ) پس زلزل۷۷( ای بوده

پیغام پروردگارم را ای قوم من به تحقیق : گفت گردانید و ) پس صالح از ایشان رو۷۸درآمدند(
 )۷۹کنندگان را.( دارید نصیحت رسانیدم و شما را نصیحت کردم ولیکن دوست نمیبه شما 

ِينَ ﴿ :نکات ْ  لِ�َّ اشراف ناتوان  قدرتمندان و ،به نظر اغنیاء هفقراء بودند ک همان ﴾ٱۡسُتۡضعُِفوا

با اینکه ناقه را یک نفر پی کرده  و شود که ثروت خطرناکتر از فقر است آمدند. از این آیه استفاده می می

کردن،  پس از پیبقیه نیز به این عمل راضی بودند و برای اینکه  ،ایشان نسبت داده ۀعقر را به همبود خدا 

 ای بردند و باقی همه سکوت کردند و نهی نکردند. گوشت ناقه را عده

 »پس رفیق خود را صدا زدند او سالح بر گرفت و ناقه را پی کرد.« -١

) ۱۶۲، ص: ۱۴(ج:  مفاتیح الغیبمولف در بیان قصه شتر و کیفیت کشته شدن آن از تفسیر فخر الدین رازی،  -٢

 خروج شتر از کوه.  -۱«کند: های مختلف معجزه بودن شتر را چنین ذکر میاستفاده کرده است. و رازی جنبه

خلقت و آفرینش آن شتر بدون فرایند تدریجی آفرینش؛ و دیدگاه دوم در مورد آن این  -۳مذکر و مونث نبودن آن.  -۲

آب در یک روز از آِن شتر و در یک روز از آِن قوم ثمود بود. و  ای بود که سهمیهاست که از این جهت آیت و نشانه

ت به شتری تعلق گیرد امری عجیب است هرچند عالوه بر این آب، آنچه بوسیله آن اینکه سهمیه آب یک روِز یک ام

 ».کرد...آمد مانند گیاهان و علوفه مصرف میبدست می

 

                                                           



 ١٢٣  سورة األعراف

تُونَ  إِنَُّ�مۡ ﴿
ۡ
�  ُدونِ  ّمِن َشۡهَوةٗ  ٱلرَِّجاَل  َ�َ� نُتمۡ  بَۡل  ٱلّنَِسآءِ

َ
ۡ�ِفُونَ  قَۡومٞ  أ  َجَواَب  َ�نَ  َوَما ٨١ مُّ

ٓ  قَۡوِمهِۦٓ  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۡخرُِجوُهم قَالُٓوا

َ
نَاٞس  إِ�َُّهمۡ  قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ  ّمِن أ

ُ
ُرونَ  � �َۡيَ�ٰهُ  ٨٢ َ�َتَطهَّ

َ
ۥٓ  فَأ ۡهلَُه

َ
 َوأ

تَُهۥ إِ�َّ 
َ
ۡمَطۡرنَا ٨٣ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�نَۡت  ٱۡمَر�

َ
َطٗر�ۖ  َعلَۡيِهم َوأ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  مَّ

 ]۸۴-۸۰[األعراف:  ﴾٨٤ ٱلُۡمۡجرِِم�َ 
شوید  آیا کار زشتی را مرتکب می: هنگامی که به قوم خود گفت ،و فرستادیم لوط را: ترجمه

از روی شهوت به جای زنان ) شما ۸۰که هیچ کس از جهانیان پیش از شما آنرا مرتکب نشده(
ز این نبود که جواب قوم او ُج  لی) و۸۱کارید( آمیزید بلکه شما قومی تجاوز با مردان می

و  لوط) پس ۸۲(ی طهارت مآبندزیرا اینان مردمبیرون کنید  ایشان را از شهرتان :گفتند
 (از سنگ) بر آنان) و بارانی۸۳( بودماندگان باقیاهلش را نجات دادیم جز زنش را که او از 

 )۸۴پس بنگر که چگونه بود سرانجام گنهکاران(، باراندیم
شدند و یا  شود قبل از قوم لوط اقوام دیگر مرتکب این کار زشت نمی از این آیات معلوم می: نکات

 زشت بوده و م، کاری برخالف فطرت وندرت بوده زیرا این کار به نزد تمام عقالی عاله اند ب شده اگر می

نَاٞس  إِ�َُّهمۡ ﴿ ۀ:جمل شده است. مقصود از باعث قطع نسل می
ُ
ُرونَ  � تمسخر بوده، چنانکه  ،﴾َ�َتَطهَّ

 گویند. اراذل و اوباش زمان ما نیز اگر کسی ایشان را از اعمال زشت نهی کند، همین جمالت را می

َخاُهمۡ  َمۡدَ�نَ  �َ�ٰ ﴿
َ
ۚ  أ ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ُشَعۡيٗبا َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ  قَدۡ  َ�ۡ�ُهُ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ّمِن بَّيَِنةٞ  َجآَءتُۡ�م ْ  رَّ ۡوفُوا
َ
ْ  َوَ�  َوٱلِۡمَ�انَ  ٱۡلَكۡيَل  فَأ ۡشَيآَءُهمۡ  ٱ�َّاَس  َ�ۡبَخُسوا

َ
 َوَ�  أ

 ْ �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا
َ
ۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ� ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  إِۡصَ�ِٰحَها ْ  َوَ�  ٨٥ مُّ  َ�ۡقُعُدوا

ونَ  تُوِعُدونَ  ِصَ�ٰطٖ  بُِ�ّلِ  ِ  َسبِيلِ  َعن َوتَُصدُّ ۚ  َوَ�ۡبُغوَ�َها بِهِۦ َءاَمنَ  َمنۡ  ٱ�َّ ْ  ِعوَٗجا  َوٱۡذُكُرٓوا
ُ�ۡمۖ  قَلِيٗ�  ُكنُتمۡ  إِذۡ  َ ْ  فََك�َّ  َطآ�َِفةٞ  َ�نَ  �ن ٨٦ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َوٱنُظُروا

ْ  ّمِنُ�مۡ  ِيٓ  َءاَمُنوا رِۡسۡلُت  بِٱ�َّ
ُ
ْ  لَّمۡ  َوَطآ�َِفةٞ  بِهِۦ أ ْ  يُۡؤِمُنوا وا ٰ  فَٱۡصِ�ُ ُ  َ�ُۡ�مَ  َح�َّ ۚ  ٱ�َّ  بَۡيَنَنا

ِينَ  ٱلَۡمَ�ُ  ۞قَاَل  ٨٧ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ  َخۡ�ُ  وَُهوَ  ْ  ٱ�َّ وا  َ�ُٰشَعۡيُب  َ�ُۡخرَِجنََّك  قَۡوِمهِۦ ِمن ٱۡسَتۡكَ�ُ
ِينَ  ْ  َوٱ�َّ ٓ  ِمن َمَعَك  َءاَمُنوا وۡ  َقۡرَ�تَِنا

َ
ۚ  ِ�  َ�َُعوُدنَّ  أ َولَوۡ  قَاَل  ِملَّتَِنا

َ
ۡ�َنا قَدِ  ٨٨ َ�ٰرِهِ�َ  ُكنَّا أ  ٱۡ�َ�َ

 َ�َ  ِ ُ  َ�َّٮَٰنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  ِملَّتُِ�م ِ�  ُعۡدنَا إِنۡ  َكِذبًا ٱ�َّ ۚ  ٱ�َّ ٓ  يَُ�ونُ  َوَما ِمۡنَها ن َ�َا
َ
 �ِيَهآ  �َُّعودَ  أ

 ٓ ن إِ�َّ
َ
ُ  �ََشآءَ  أ ۚ  ٱ�َّ ءٍ  ُ�َّ  َر�َُّنا وَِسعَ  َر�َُّنا ۡ�َ  ۚ ِ  َ�َ  ِعۡلًما ۚ  ٱ�َّ َۡنا  َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنَنا ٱۡ�َتحۡ  َر�ََّنا تََو�َّ

نَت  بِٱۡ�َقِّ  قَۡوِمَنا
َ
ِينَ  ٱلَۡمَ�ُ  َوقَاَل  ٨٩ ٱۡلَ�ٰتِِح�َ  َخۡ�ُ  َوأ ْ  ٱ�َّ َبۡعُتمۡ  لَ�ِنِ  قَۡوِمهِۦ ِمن َ�َفُروا  ٱ�َّ
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ونَ  إِٗذا إِنَُّ�مۡ  ُشَعۡيًبا َخَذۡ�ُهمُ  ٩٠ لََّ�ِٰ�ُ
َ
ْ  ٱلرَّۡجَفةُ  فَأ ۡصَبُحوا

َ
ِينَ  ٩١ َ�ٰثِِم�َ  َدارِهِمۡ  ِ�  فَأ  ٱ�َّ

 ْ بُوا ن ُشَعۡيٗبا َكذَّ
َ
ْ  لَّمۡ  َكأ ۚ  َ�ۡغَنۡوا ِينَ  �ِيَها ْ  ٱ�َّ بُوا ْ  ُشَعۡيٗبا َكذَّ ٰ  ٩٢ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ُهمُ  َ�نُوا  َ�َتَو�َّ

بۡلَۡغُتُ�مۡ  لََقدۡ  َ�َٰقۡومِ  َوقَاَل  َ�ۡنُهمۡ 
َ
ٰ  َءاَ�ٰ  فََكۡيَف  لَُ�ۡمۖ  َونََصۡحُت  َرّ�ِ  رَِ�َٰ�ِٰت  �  قَۡو�ٖ  َ�َ

  ]۹۳-۸۵ [األعراف:  ﴾٩٣ َ�ٰفِرِ�نَ 
قوم من بندگی خدا کنید ای : سوی مدین برادرشان شعیب را، گفت هو فرستادیم ب: ترجمه

 پروردگارتان جانب نیست، به تحقیق برای شما از لهی (ملجأ و مقصدی) غیر اوبرای شما ا
و در  چیزهای مردم را کم مدهید و را تمام بدهید ترازو و پیمانه، پس آمده استدلیل روشنی 

) ۸۵زمین پس از اصالح آن فساد روا مدارید، این خوبست برای شما اگر ایمان داشته باشید(
ا بازدارید و کجی و کسی را که ایمان آورده از راه خد بترسانیدمنشینید که  یسر هر راه رو ب

یاد آرید که شما کم بودید خدا شما را زیاد نمود و بنگرید چگونه بود ه ب و یدراه خدا را بجوی
اند به آنچه من به آن فرستاده  ای از شما ایمان آورده ) و اگر طائفه۸۶عاقبت فسادکنندگان(

اوست بهترین  و خدا حکم کند بین ما اند پس صبر کنید تا ای ایمان نیاورده طائفه ام و شده
ای شعیب : شمردند گفتند که خود را بزرگ میاز قوم او ) گروه اشرافی ۸۷کنندگان( حکم

ما، شعیب  به آئین دگردیمیکنیم یا اینکه بر البته تو را با همراهانت از شهرمان بیرون می
پس از آنکه کیش شما ) اگر برگردیم در ۸۸( نخواسته باشیم(آئین شما را)  آیا اگرچه ما: گفت

به آن رسد که میما را ن و ایم به تحقیق افتراء و دروغ بر خدا بستهاده آن نجات د خدا ما را از
بر خدا فقط  ،فراگرفتهچیز را  مههعلمش ردگار ما پرو برگردیم مگر خدا پروردگار ما بخواهد،

بهترین  تو کهراهی بگشا به حق بین ما و بین قوم ما  ،پروردگارا. ایم توکل کرده
 البته اگر از شعیب پیروی کنید محققاً : او که کافر بودند گفتند) و بزرگان قوم ۸۹گشایندگانی(

پای  ازخودشان  ۀدر خان وگرفت  را فرا ن) پس زلزله ایشا۹۰( در این هنگام شما از زیانکارانید
اند، آنانکه تکذیب شعیب  که تکذیب شعیب کردند گویا هرگز در آنجا نبوده ) آنان۹۱(درآمدند 

ای قوم من به : گردانید و گفت از آنان روی ) پس(شعیب)۹۲بودند(دند همانان زیانکار کر 
تحقیق پیغامهای پروردگارم را به شما ابالغ کردم و برای شما نصیحت کردم، پس چگونه 

 )۹۳افسوس خورم بر قوم کافران.(

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بَّيَِنةٞ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ ﴿: نکات برای به توسط شعیب  که دلیل روشنی داللت دارد ﴾رَّ

از هر شد باید  ما معجزه بوده و معجزه چه بوده معلوم نیست. هر پیغمبری که مبعوث میقومش بوده و ا

  ،نهی کندمنکری 
ً
فروشی معمول  منکری که میان قوم او متداول بوده، چون در قوم شعیب کم خصوصا

 بوده و لذا او از آن به خصوص نام برده.
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﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  نَِّ�ٍّ  ّمِن قَۡرَ�ةٖ  ِ�  أ ٓ  إِ�َّ َخۡذنَا

َ
ۡهلََها أ

َ
َسآءِ  أ

ۡ
آءِ  بِٱۡ�َأ َّ َُّعونَ  لََعلَُّهمۡ  َوٱل�َّ  ُ�مَّ  ٩٤ يَ�َّ

ۡ�َا ّيَِئةِ  َمَ�نَ  بَدَّ ٰ  ٱۡ�ََسَنةَ  ٱلسَّ ْ  َح�َّ ْ  َ�َفوا قَالُوا آءُ  َءابَآَءنَا َمسَّ  قَدۡ  وَّ َّ آءُ  ٱل�َّ َّ َخۡذَ�ُٰهم َوٱل�َّ
َ
 فَأ

نَّ  َولَوۡ  ٩٥ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ 
َ
ۡهَل  أ

َ
ْ  ٱۡلُقَرىٰٓ  أ ْ  َءاَمُنوا َقۡوا  ّمِنَ  بَرََ�ٰتٖ  َعلَۡيِهم لََفَتۡحَنا َوٱ�َّ

َمآءِ  �ِض  ٱلسَّ
َ
ْ  َوَ�ِٰ�ن َوٱۡ� بُوا َخۡذَ�ُٰهم َكذَّ

َ
ْ  بَِما فَأ ِمنَ  ٩٦ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

َ
فَأ

َ
ۡهُل  أ

َ
 ٱۡلُقَرىٰٓ  أ

ن
َ
�َِيُهم أ

ۡ
ُسَنا يَأ

ۡ
وَ  ٩٧ نَآ�ُِمونَ  َوُهمۡ  بََ�ٰٗتا بَأ

َ
ِمنَ  أ

َ
ۡهُل  أ

َ
ن ٱۡلُقَرىٰٓ  أ

َ
�َِيُهم أ

ۡ
ُسَنا يَأ

ۡ
 َوُهمۡ  ُضٗ�  بَأ

ْ  ٩٨ يَۡلَعُبونَ  ِمُنوا
َ
فَأ

َ
ِۚ  َمۡكرَ  أ َمنُ  فََ�  ٱ�َّ

ۡ
ِ  َمۡكرَ  يَأ ونَ  ٱۡلَقۡومُ  إِ�َّ  ٱ�َّ وَ  ٩٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

َ
 َ�ۡهدِ  لَمۡ  أ

ِينَ  �َض  يَرِثُونَ  لِ�َّ
َ
ٓ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡ� ۡهلَِها

َ
ن أ

َ
َصۡبَ�ُٰهم �ََشآءُ  لَّوۡ  أ

َ
ٰ  َوَ�ۡطَبعُ  بُِذنُو�ِِهمۚۡ  أ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

  ]۱۰۰-۹۴[األعراف:  ﴾١٠٠ �َۡسَمُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ 
 و ما هیچ پیامبری را در هیچ شهری نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به سختیها و: ترجمه

تبدیل کردیم (چون توبه نکردند)) سپس ۹۴زاری پردازند(ه تا باشد که ب رنجها دچار ساختیم
زیاد  مال) جان و نظر (ازتا  جای گرفتاری، رفاه جایگزین کردیم)(به یکی رابه جای بدی ن

به تحقیق پدران ما نیز به سختیها و خوشیها مبتال شدند(و این عادت : و گفتند شدند
درحالیکه گرفتیم  (به عذاب)ناگهان ایشان را  نیست) پسو امتحان دا خمربوط به  دنیاست و

رده و تقوی پیشه کنند البته ایمان آو قتاً یحق ها ) و اگر اهل شهرها و قریه۹۵(فهمیدند نمی
زمین ولیکن تکذیب کردند پس گرفتیم ایشان را به سبب  یم بر ایشان برکتها از آسمان وبگشای

برای عذاب ما شبانگاه ها ایمنند از اینکه  ن قریه) پس آیا اهل ای۹۶کردند( آنچه کسب می
عذاب ما در چاشت ایمنند از اینکه ها  اهل قریه ا) و آی۹۷در حالیکه خفته باشند( بیایدشان ای

جز پس  ؟) آیا پس، از مکر خدا ایمنند۹۸که ایشان به بازی مشغولند( حالی در بیایدایشان را 
از هالک  که زمین را پس ) و آیا برای آنان۹۹شود ( نمیایمن مردمان زیانکار کسی از مکر خدا 

 مجازات کنیمبه سزای گناهشان آنان را  بخواهیمند، روشن نشد که اگر بر میاهلش به میراث 
 )۱۰۰یم که ایشان شنوا نباشند.(نز  بر دلشان مهر می و

ٓ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات رَۡسلَۡنا َوَما
َ
زمان که خدا رسولی  این است که همواره در هر ﴾...قَۡر�َةٖ  ِ�  أ

 دست بردارند ایشان را به سختیها، رنجها،از کفر و فسق  فرستاد برای اینکه مردم به خدا ایمان آورند و

ندارد، چون کفار  صو این اختصاص به زمان محمد نعمتی و گرانی مبتال کرده تا بیدار شوند کم

وَ ﴿ ۀ:جمل ت شده هزاران سختی و قحطی به ما روی کرده.بّو مدعی ن صگفتند از وقتی که محمد می
َ
 لَمۡ  أ

ِينَ  َ�ۡهدِ  ن﴿ۀ جمل ﴾َ�ۡهدِ ﴿ فاعِل  ﴾...لِ�َّ
َ
َصۡبَ�ُٰهم �ََشآءُ  لَّوۡ  أ

َ
باشد، یعنی این خواست ما که  می ﴾بُِذنُو�ِِهمۡ  أ

 چرا نباید بشود، چون استفهام، استفهام توبیخی و  و نشد کردیم باعث هدایت ایشان ایشان را مبتال می

 



 تابشی از قرآن    ١٢٦
 

 : گوش سر نیست بلکه گوش دل است ﴾�َۡسَمُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ ﴿تقریعی است. مقصود از 

ــت ــدم اس ــوان هم ــه حی ــا جمل ــر ب  گــوش س
 

 گـــوش دل مخصـــوص نســـل آدم اســـت 
 

ــــت ــــالوا گف ــــل تع ــــالوا ق ــــل تع  رب: ق
 

ــــــــــده از ادب  ــــــــــتوران رمی  ای س
 

 اســت تعالوهــا کــرگــوش بعضــی زیــن 
 

 هـــر ســـتوری را صـــطبلی دیگـــر اســـت 
 

ۚ  ِمنۡ  َعلَۡيَك  َ�ُقصُّ  ٱۡلُقَرىٰ  تِۡلَك ﴿ �َبآ�َِها
َ
ْ  َ�َما بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  رُُسلُُهم َجآَءۡ�ُهمۡ  َولََقدۡ  أ  َ�نُوا

 ْ ْ  بَِما ِ�ُۡؤِمُنوا بُوا ۚ  ِمن َكذَّ ُ  َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  َ�ۡبُل ٰ  ٱ�َّ  وََجۡدنَا َوَما ١٠١ ٱۡلَ�ِٰفرِ�نَ  قُلُوبِ  َ�َ
ۡ�َ�ِهِم

َ
ٓ  �ن َ�ۡهدٖ�  ّمِنۡ  ِ� ۡ�َ�َُهمۡ  وََجۡدنَا

َ
  ]۱۰۲-۱۰۱[األعراف:  ﴾١٠٢ َلَ�ِٰسقِ�َ  أ

به تحقیق پیامبرانشان با دلیلهای روشن  و خوانیم ها را بر تو از اخبارشان می این قریه: ترجمه
پیش تکذیب کرده بودند، این  به آنچه که ازنبودند  ایمان آورندهآنان به سویشان آمدند، پس 

و تعّهدی نیافتیم  هیچ) و برای اکثر ایشان ۱۰۱زند بر دلهای کافران( می مهر چنین خدا
 )۱۰۲.(یافتیم براستی که بیشتر ایشان را نابکاران

ْ  بَِما...﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات بُوا انبیاء خرافاتی  این است که چون قبل از آمدن ﴾َ�ۡبُل  ِمن َكذَّ

ند و یا پس از اینکه نبیاء به تکذیب خود باقی ماندند و لذا بدین واسطه پس از آمدن ارا پذیرفته بود

 به ا
ً
ر باقی همان تکذیب روی تکبّ ه قرار کنند و بیب کردند نخواستند بطالن خود را انبیاء تکذابتداءا

 خرافی خود را بفهمند باز از خرافات دست برماندند، مانند زمان ما که اکثر مردم اگر بطالن عقاید 

  نمی
ً
 از آن منحرف شدند. دارند. مقصود از عهد پیمان فطری است که اکثرا

وَ�ٰ  َ�ۡعِدهِم ِمنۢ  َ�َعۡثَنا ُ�مَّ ﴿ ٓ � مُّ يْهِۦ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  َ�ٰتَِنا ْ  َوَمَ�ِ ۖ  َ�َظلَُموا  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  بَِها
ٰٓ  َحقِيقٌ  ١٠٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  إِّ�ِ  َ�ٰفِرَۡعۡونُ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل  ١٠٣ ِدينَ ٱلُۡمۡفسِ  َ�ٰقَِبةُ  َ�َ 

ن
َ
ٓ  أ قُوَل  �َّ

َ
ِ  َ�َ  أ ۚ  إِ�َّ  ٱ�َّ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بِبَّيَِنةٖ  ِجۡئُتُ�م قَدۡ  ٱۡ�َقَّ رِۡسۡل  رَّ

َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َمِ�َ  فَأ  إِۡسَ�

تِ  يَةٖ � ِجۡئَت  ُكنَت  إِن قَاَل  ١٠٥
ۡ
ٓ  فَأ ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن بَِها ۡلَ�ٰ  ١٠٦ ٱل�َّ

َ
 ِ�َ  فَإَِذا َعَصاهُ  فَ�

بِ�ٞ  ُ�ۡعَبانٞ  ِٰظرِ�نَ  َ�ۡيَضآءُ  ِ�َ  فَإَِذا يََدُهۥ َونََزعَ  ١٠٧ مُّ  إِنَّ  فِرَۡعۡونَ  قَۡومِ  ِمن ٱلَۡمَ�ُ  قَاَل  ١٠٨ لِل�َّ
ن يُرِ�دُ  ١٠٩ َعلِيمٞ  لََ�ِٰحرٌ  َ�َٰذا

َ
�ِضُ�ۡمۖ  ّمِنۡ  ُ�ۡرَِجُ�م أ

َ
ُمُرونَ  َ�َماَذا أ

ۡ
ْ  ١١٠ تَأ رِۡجهۡ  قَالُٓوا

َ
 أ

َخاهُ 
َ
رِۡسۡل  َوأ

َ
تُوكَ  ١١١ َ�ِٰ�ِ�نَ  ٱلَۡمَدآ�ِنِ  ِ�  َوأ

ۡ
  ]۱۱۲-۱۰۳[األعراف: ﴾١١٢ َعلِي�ٖ  َ�ِٰحرٍ  بُِ�ّلِ  يَ�

سوی فرعون و کسان وی ه سپس موسی را با آیات خودمان پس از انبیاء گذشته ب: ترجمه
در  آورد سبب آن آیات به مردم ستم کردند (هر کس ایمان به آنها میه فرستادیم و ایشان ب
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ای فرعون : ) و موسی گفت۱۰۳گذاشتند) پس بنگر چگونه بود عاقبت مفسدین( شکنجه می
ر به نگویم مگبر خدا  ) سزاوار است بر من که۱۰۴ق من رسولی از پروردگار جهانیانم(یبه تحق

 من همراه اسرائیل را بنی پس ،حق، به تحقیق آوردم برای شما دلیل روشنی از پروردگارتان
داخت ) پس ان۱۰۶را اگر از راستگویانی(ای داری بیاور آن اگر معجزه: ) فرعون گفت۱۰۵(

) و بیرون کشید دست خود را که ناگاه دست ۱۰۷ی آشکار شد(عصای خود را که ناگاه اژدهای
ست ا او ساحری محققاً : ) اشراف قوم فرعون گفتند۱۰۸شد برای بینندگان( او نورانی

او و : ) گفتند۱۱۰دهید( زمینتان بیرون کند چه فرمان میسر خواهد شما را از  ) می۱۰۹ا(ندا
ساحر  ) که برای تو حاضر سازند هر۱۱۱ن(بفرست در شهرها جارچیا برادرش را مهلت ده و

 )۱۱۲ی را.(دانای

ْ ﴿ ۀ:جمل :نکات پس  ؛بق لغت ترجمه کردیم و ممکن است چنین ترجمه شوداطرا م ﴾بَِها َ�َظلَُموا

دو ترجمه یکی است.  ۀچه نتیج بگیریم اگر روافَ كرا به معنی  ظلموا که ،کافر شدند به آن آیات

رِۡسۡل ﴿: اسرائیل از اسارت فرعونیان بود و لذا گفت ابتدا دعوتش آزادی بنی موسی حضرت
َ
 َمِ�َ  فَأ

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ن يُرِ�دُ ﴿: گفت لذا می و کرد بازی می خواهی با قوم خود حقه عنوان خیره ا فرعون بامّ ﴾ إِۡسَ�
َ
 أ

�ِضُ�مۡ  ّمِنۡ  ُ�ۡرَِجُ�م
َ
مردم دنیاپرست به  و »بگیرد از شما شما را سرزمینخواهد  موسی می« ﴾أ

 خورند. همین سخنان گول می

َحَرةُ  وََجآءَ ﴿ ْ  فِرَۡعۡونَ  ٱلسَّ ۡجًرا َ�َا إِنَّ  قَالُٓوا
َ
 �نَُّ�مۡ  َ�َعمۡ  قَاَل  ١١٣ ٱۡلَ�ٰلِبِ�َ  َ�ۡنُ  ُكنَّا إِن َ�

�ِ�َ  لَِمنَ  ْ  ١١٤ ٱلُۡمَقرَّ ٓ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  قَالُوا ا ن إِمَّ
َ
ٓ  تُۡلِ�َ  أ ا ن �مَّ

َ
ْۖ  قَاَل  ١١٥ ٱلُۡمۡلقِ�َ  َ�ۡنُ  نَُّ�ونَ  أ ۡلُقوا

َ
� 

 ٓ ا ْ  فَلَمَّ ۡلَقۡوا
َ
�  ْ ۡ�ُ�َ  َسَحُرٓوا

َ
ٓ  ١١٦ َعِظي�ٖ  �ِِسۡحرٍ  وََجآُءو َوٱۡسَ�َۡهُبوُهمۡ  ٱ�َّاِس  أ وَۡحۡيَنا

َ
 إَِ�ٰ  ۞َوأ

نۡ  ُموَ�ٰٓ 
َ
ۡلقِ  أ

َ
فُِكونَ  َما تَۡلَقُف  ِ�َ  فَإَِذا َعَصاَكۖ  �

ۡ
ْ  َما َوَ�َطَل  ٱۡ�َقُّ  فَوََ�عَ  ١١٧ يَأ  َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

١١٨  ْ ْ َوٱن ُهَنالَِك  َ�ُغلُِبوا ۡلِ�َ  ١١٩ َ�ٰغِرِ�نَ  َقلَُبوا
ُ
َحَرةُ  َو� ْ  ١٢٠ َ�ِٰجِدينَ  ٱلسَّ  بَِرّبِ  َءاَمنَّا قَالُٓوا

 ]۱۲۲-۱۱۳[األعراف:  ﴾١٢٢ َوَ�ُٰرونَ  ُموَ�ٰ  َرّبِ  ١٢١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
آیا برای ما مزدی است اگر ما غلبه : ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند و: ترجمه

ای موسی یا : ) گفتند۱۱۴شما از مقربین باشید( آری و محققاً : ) فرعون گفت۱۱۳کردیم؟(
بیفکنید پس چون افکندند چشمان مردم را : ) موسی گفت۱۱۵تو بیفکن و یا ما بیندازیم(

سوی موسی وحی کردیم ه ) و ب۱۱۶را ترسانیدند و سحر بزرگی آوردند( سحر کردند و ایشان
) پس حق ۱۱۷د(نساخت ) آنچه به دروغ میکه عصایت را بیفکن، پس ناگهان فرو برد (بلعید
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شدند و به خواری  همانجا مغلوب(فرعونیان) ) پس ۱۱۸کردند باطل گشت( ثابت و آنچه می
به پرودرگار جهانیان ایمان : ) گفتند۱۲۰جادوگران به سجده افتادند() و۱۱۹( برگشتند

 )۱۲۲) پروردگار موسی و هارون.(۱۲۱آوردیم(

ۡجًرا﴿ :نکات
َ
ل تنکیر دارد که داللت بر بزرگی اجر دارد، ساحران میل داشتند که خود اّو وین نت ﴾َ�

ٓ ﴿: کار برند تا شاید نوبت به موسی نرسد و لذا گفتنده سحر خود را ب ا ن �مَّ
َ
 ﴾ٱلُۡمۡلقِ�َ  َ�ۡنُ  نَُّ�ونَ  أ

 برای هدایت تعالی  لی چون ادب کردند، حقو از ضمیر مستتر آوردند ضمیر فصل بعد و
ّ
 ،قشان کردموف

ْ ﴿ ۀ:جمل ۡ�ُ�َ  َسَحُرٓوا
َ
به چشم مردم چنین  ن واقعیتی نداشت واشسحر هداللت دارد ک ﴾ٱ�َّاِس  أ

 تعالی از عمل آنان تعبیر به لذا حق و بندی کردند اصطالح چشمه نمودار کردند که کار مهمی کردند ب

فُِكونَ ﴿
ۡ
فُِكونَ  َما تَۡلَقُف ﴿: کرده و فرموده ﴾يَأ

ۡ
نیز داللت دارد که عملشان  ﴾ٱۡسَ�َۡهُبوُهمۡ ﴿. و ﴾يَأ

  افکندند که مردم خیال کنند ایشان کار مهمی کرده لی بر دل مردم رعب میو حقیقتی نداشت
ً
 اند، مثال

 آهای بروید عقب پامال نشوید.: گفتند می

نۡ  َ�ۡبَل  بِهِۦ َءاَمنُتم فِرَۡعۡونُ  قَاَل ﴿
َ
َكۡرُ�ُموهُ  لََمۡكرٞ  َ�َٰذا إِنَّ  لَُ�ۡمۖ  َءاَذنَ  أ  ٱلَۡمِديَنةِ  ِ�  مَّ

 ْ ٓ  ِ�ُۡخرُِجوا ۖ  ِمۡنَها ۡهلََها
َ
َعنَّ  ١٢٣ َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  أ َ�ّطِ

ُ
يِۡديَُ�مۡ  َ�

َ
رُۡجلَُ�م �

َ
 ُ�مَّ  ِخَ�ٰٖف  ّمِنۡ  َوأ

َصّلَِبنَُّ�مۡ 
ُ
ۡ�َعِ�َ  َ�

َ
ْ  ١٢٤ أ ٓ  قَالُٓوا ا ٓ مِ  تَنقِمُ  َوَما ١٢٥ ُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ ٓ  نَّا نۡ  إِ�َّ

َ
 َ�ِٰت � َءاَمنَّا أ

ا َرّ�َِنا ۚ  لَمَّ ٓ  َجآَءۡ�َنا ۡفرِغۡ  َر�ََّنا
َ
� َعلَۡيَنا أ َنا َصۡ�ٗ   ]۱۲۶-۱۲۳ [األعراف: ﴾١٢٦ ُمۡسلِِم�َ  َوتََو�َّ

 راستیه ، بپیش از آنکه به شما اذن بدهم به او ایمان آوردید: به ساحران گفت فرعون: ترجمه
ه اید تا اهل آنرا از آن بیرون کنید، پس ب مرتکب شدهدر این شهر که این مکری است که شما 

کنم دستهای شما و پاهای شما را از خالف  ) البته البته قطع می۱۲۳خواهید دانست( زودی
سوی پروردگارمان ه به تحقیق ما ب: ) گفتند۱۲۴آویزم ( شما را به دار میهمگی ه سپس البتّ 

ما به آیات ای که موجب انتقام باشد از ما نداری جز اینکه  دلیل کینه ) و۱۲۵ایم( برگشته
پروردگارا صبر را بر ما بریز و ما را  ایم. پروردگارمان زمانی که آیات برای ما آمد، ایمان آورده

 )۱۲۶مسلمان بمیران.(
لی یک مرتبه آن اژدهای و طنابها و وسائل سحر دشت را پر کرده بودند از چوبها، ساحران آن :نکات

 ای از وحشت و که عده مردم پا به فرار گذاشتند به طوری لهی به جنبش آمد و هر چه بود بلعید واعظیم 

ترس مردند. مقصود از خالف ممکن است به معنی مخالف باشد یعنی چون با من مخالفت کردید شما 

در قطع دست و پا باشد یعنی اگر دست راست را بریدم پای چپ را ممکن است خالف  زنم و را به دار می
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ٓ  تَنقِمُ  َوَما﴿ ۀ:جمل برم. می داللت دارد که فرعون نتوانست عیبی و کار خالفی از ایشان پیدا کند  ﴾...ِمنَّا

 بود. میچه در نظر فرعون گناه بود ولی در واقع بهترین ثواب  ز اینکه ایمان به خدا آورده بودند و این اگرُج 

َنا﴿ ۀ:جمل  داللت دارد که دین حضرت موسی و پیروانش اسالم بوده است. ﴾ُمۡسلِِم�َ  َوتَوَ�َّ

تََذرُ  فِرَۡعۡونَ  قَۡومِ  ِمن ٱلَۡمَ�ُ  َوقَاَل ﴿
َ
ْ  َوقَۡوَمُهۥ ُموَ�ٰ  � �ِض  ِ�  ِ�ُۡفِسُدوا

َ
 َوَءالَِهَتَكۚ  َوَ�َذَركَ  ٱۡ�

ۡ�َنآَءُهمۡ  َسُنَقّتُِل  قَاَل 
َ
ۦ �  لَِقۡوِمهِ  ُموَ�ٰ  قَاَل  ١٢٧ َ�ِٰهُرونَ  فَۡوَ�ُهمۡ  �نَّا �َِسآَءُهمۡ  َو�َۡسَتۡ�ِ

 ْ ِ  ٱۡسَتعِيُنوا ْۖ  بِٱ�َّ ٓوا �َض  إِنَّ  َوٱۡصِ�ُ
َ
ِ  ٱۡ�  لِۡلُمتَّقِ�َ  َوٱۡلَ�ٰقَِبةُ  ِعَبادِهۦِۖ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن يُورُِ�َها ِ�َّ

١٢٨  ْ وذِيَنا قَالُٓوا
ُ
ن َ�ۡبلِ  ِمن أ

َ
تِيََنا أ

ۡ
ۚ  َما َ�ۡعدِ  َوِمنۢ  تَأ ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  قَاَل  ِجۡئتََنا

َ
 ُ�ۡهلَِك  أ

�ِض  ِ�  َو�َۡسَتۡخلَِفُ�مۡ  َعُدوَُّ�مۡ 
َ
  ]۱۲۹-۱۲۷[األعراف: ﴾١٢٩ َ�ۡعَملُونَ  َكۡيَف  َ�َينُظرَ  ٱۡ�

فساد گذاری تا در زمین  قومش را رها می آیا موسی و: اشراف قوم فرعون گفتند و: ترجمه
زودی ه ب :مقصد در حوائج بودند) گفت ی که ملجأ وهای تو را رها کنند ( بتهای إله تو و کنند و

) ۱۲۷ایم ( ما بر آنها چیره قاً محّق  گذاریم زنانشان را وزنده می کشیم پسران ایشان را ومی
 کس هر ید که زمین از خداست، آنرا بهصبر کن ید واز خدا یاری بجوی: موسی به قوم خود گفت

) اصحاب موسی ۱۲۸عاقبت برای پرهیزکاران است ( و دهد بخواهد ارث میاز بندگانش 
امید : پس از آنکه نزد ما آمدی، موسی گفت ی وذیت شدیم قبل از آنکه نزد ما بیایما ا: گفتند

شما را جانشین در زمین کند تا بنگرد شما  است پروردگار شما دشمن شما را هالك کند و
 ).۱۲۹کنید (میچگونه عمل 

تََذرُ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
داللت دارد که اشراف قوم فرعون ترسیدند از ازدیاد قوم وپیروان  ﴾....ُموَ�ٰ  �

که  طوریه داللت دارد که حضرت موسی پیروانی پیدا کرده بود ب ﴾لَِقۡوِمهِ  ُموَ�ٰ  قَاَل ﴿ ۀ:جمل موسی.

ایمان آوردند،  ساحران به حضرت موسیچون : مجزا شده بودند از قوم فرعون. ابن عباس گفته

 ثاکقدرت و ششصد هزار نفر به موسی ایمان آوردند. ولی باز 
ّ
 ۀ:جمل .!*"ت با فرعون بودندریت مل

ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ ﴿
َ
، نویدی از طرف خدا بوده که موسی به قوم ﴾َو�َۡسَتۡخلَِفُ�مۡ  َعُدوَُّ�مۡ  ُ�ۡهلَِك  أ

که فرعون  داللت دارد ﴾َءالَِهَتَك ﴿ ۀشوید. کلم جانشین ایشان میفرعونیان هالک و شما : خود گفته

اشاره به این است که  ﴾َ�ۡعَملُونَ  َكۡيَف  َ�َينُظرَ ﴿ ۀ:جمل بتان متعددی داشته است. پرست بوده و بت

 ).۳/۲۶۸( معالـم التنزیلبغوی،  -١
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ّ
فاقا هیچ چون شما غالب و جانشین فرعونیان شدید باید مواظب باشید که مانند آنان عمل نکنید و ات

 که بهتر بیاید.بدی نرفت 

ٓ  َولََقدۡ ﴿ َخۡذنَا
َ
نِ�َ  فِرَۡعۡونَ  َءاَل  أ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ّمِنَ  َوَ�ۡقٖص  بِٱلّسِ كَّ  فَإَِذا ١٣٠ يَذَّ
ْ  ٱۡ�ََسَنةُ  َجآَءۡ�ُهمُ  ْ  َسّيَِئةٞ  تُِصۡبُهمۡ  �ن َ�ِٰذهۦِۖ  َ�َا قَالُوا وا ُ َّ� ۥٓۗ  َوَمن بُِموَ�ٰ  َ�طَّ َعُه َ�ٓ  مَّ

َ
َما �  إِ�َّ

ِ  ِعندَ  َ�ٰٓ�ُِرُهمۡ  ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ
َ
ْ  ١٣١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ تَِنا َمۡهَما َوَقالُوا

ۡ
 َءايَةٖ  ِمنۡ  بِهِۦ تَأ

رَۡسۡلَنا ١٣٢ بُِمۡؤِمنِ�َ  لََك  َ�ۡنُ  َ�َما بَِها ّلِتَۡسَحَرنَا
َ
وفَانَ  َعلَۡيِهمُ  فَأ َل  َوٱۡ�ََرادَ  ٱلطُّ  َوٱۡلُقمَّ

َفادِعَ  مَ  َوٱلضَّ َ�ٰتٖ  َءاَ�ٰتٖ  َوٱ�َّ َفصَّ ْ  مُّ وا ْ  فَٱۡسَتۡكَ�ُ ۡرِِم�َ  قَۡوٗما َوَ�نُوا ا ١٣٣ �ُّ  َعلَۡيِهمُ  َوَ�عَ  َولَمَّ
ْ  ٱلرِّۡجزُ   لََك  َ�ُۡؤِمَنَّ  ٱلرِّۡجزَ  َ�نَّا َكَشۡفَت  لَ�ِن ِعنَدَكۖ  َعِهدَ  بَِما َر�ََّك  َ�َا ٱۡدعُ  َ�ُٰموَ�  قَالُوا
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َمَعَك  ِسلَنَّ َولَُ�ۡ  ا ١٣٤ إِۡسَ� َجلٍ  إَِ�ٰٓ  ٱلرِّۡجزَ  َ�ۡنُهمُ  َكَشۡفَنا فَلَمَّ

َ
 ُهمۡ  إَِذا َ�ٰلُِغوهُ  ُهم أ

  ]۱۳۵-۱۳۰[األعراف:  ﴾١٣٥ يَنُكُثونَ 
 ،جات میوه انگرفتار کردیم به قحطی سالها و نقصپیروان فرعون را و به تحقیق ما : ترجمه

اینها : گفتندمیآمد می) و چون نعمت و نیکی برای ایشان ۱۳۰ایشان پند گیرند(که باشد 
همراهانش  رسید فال بد به موسی و ی خاطر ما است و اگر بدی و رنجی به ایشان میار ب

) ۱۳۱دانند( شان نزد خداست ولیکن اکثر ایشان نمیآگاه باش وسائل خیر و شرّ  ،زدند می
برای ما بیاوری تا ما را به آن جادو کنی پس ما به تو ایمان آیتی  هر: گفتند (به موسی)و

 ،، آیات جداگانهرا ها و خون قورباغه کنه، ) پس فرستادیم بر ایشان طوفان، ملخ،۱۳۲نیاوریم(
ای : ایشان فرود آمد گفتند) و چون عذاب بر ۱۳۳گنهکار بودند(پس سرکشی کردند و قومی 

برای خاطر ما بخوان(دعا کن) که اگر عذاب تو دارد  به آن عهدی که نزدموسی پروردگارت را 
اسرائیل را  کنیم بنی البته با تو روانه می آوریم و را از ما برطرف کنی البته البته به تو ایمان می

که  کردیم از ایشان عذاب را تا مدت معینف می) پس چون برطر۱۳۴گذاریم)( (و آزاد می
 )۱۳۵دند.(کر  یشکن انناگهان پیم ،ندرسیدمی   ایشان به آن

بلکه ایمان آورند باألخره هوی و هوس مانع  قوم فرعون به چندین بال گرفتار شدند تا: نکات

 :ایمانشان گردید

 به قحطی و گرانی. -۱
 جات. نقص میوه -۲
 طوفان. -۳
 ملخ. -۴
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 کنه. -۵
 قورباغه. -۶
  خون. -۷

دعا کن از خدا بخواه : گفتند آمدند و می شدند می دفعه که مبتال به یکی از بالها گرفتار می پس هر

 !*"تفصیل آن  و شکستند شد عهد خود را می چون بال رفع می و آوریم این بال برطرف گردد ما ایمان می

آمدند که ای موسی دعا کن، چون  ،کثرت باران و آمدن سیل ۀواسطه چنین است که چون طوفان آمد ب

 ملخ را فرستاد که تمام حبوبات و دابرطرف شد باز به همان طغیان و سرکشی خود ادامه دادند، پس خ

دعا کرد باز به پیمان خود  موسی ی درها و سقفهای خانه را خورد، باز آمدند، حضرتزراعتها را حتّ 

ایشان را فرا گرفت و خون ایشان را مکید، باز به   وفا نکردند، سپس کنه را فرستاد که رختخواب و لباس

به ما ثابت شد که تو ساحری، : نزد موسی آمدند، دعا کرد و باز به پیمان ایمان خود وفا نکردند و گفتند

این مرتبه : های ایشان را فرا گرفت، گفتند ها و رختخواب وخانه ها خدا قورباغه را بر ایشان فرستاد که آب

دعا کرد  باز حضرت موسی ،گردیم از قول خودمان دعا کن ای موسی ما توبه کردیم و دیگر برنمی

بهای ایشان مملو آرا برطرف کرد، چون ایمان نیاوردند خدای تعالی خون را برای ایشان فرستاد، خدا آن

  آیات را دیدند و ایمان نیاوردند تا خدا نابودشان کرد. بیست سال این قبیل تا	!+"خون بوداز 

ۡغَرۡقَ�ُٰهمۡ  ِمۡنُهمۡ  فَٱنَتَقۡمَنا﴿
َ
�َُّهمۡ  ٱۡ�َمِّ  ِ�  فَأ

َ
ْ  بِ� بُوا ْ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ ۡوَرۡ�َنا ١٣٦ َ�ٰفِلِ�َ  َ�ۡنَها َوَ�نُوا

َ
 َوأ

ِينَ  ٱۡلَقۡومَ  ْ  ٱ�َّ �ِض  َمَ�ِٰرَق  �ُۡسَتۡضَعُفونَ  َ�نُوا
َ
ۖ  َ�َٰرۡ�َنا ٱلَِّ�  َوَمَ�ٰرَِ�َها ٱۡ� ۡت  �ِيَها  َ�َِمُت  َوَ�مَّ

ٰ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  َرّ�َِك  ِٰٓءيَل  بَِ�ٓ  َ�َ ْۖ  بَِما إِۡسَ� وا ۡرنَا َصَ�ُ  َوَما َوقَۡوُمُهۥ فِرَۡعۡونُ  يَۡصَنعُ  َ�نَ  َما َوَدمَّ
 ْ ٰٓءِيَل  بِبَِ�ٓ  نَاَوَ�َٰوزۡ  ١٣٧ َ�ۡعرُِشونَ  َ�نُوا ْ  ٱۡ�َۡحرَ  إِۡسَ� تَۡوا

َ
ٰ  فَ� ٰٓ  َ�ۡعُكُفونَ  قَۡو�ٖ  َ�َ ۡصَنا�ٖ  َ�َ

َ
َُّهمۚۡ  أ  ل

 ْ ٓ  ٱۡجَعل َ�ُٰموَ�  قَالُوا َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ ُؤَ�ٓءِ  إِنَّ  ١٣٨ َ�َۡهلُونَ  قَۡومٞ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ ٰٓ�َ  ٞ  ُمَت�َّ

 – ۲۶۹/ ۳( معالـم التنزیلمولف تفصیل این آیات را با استفاده از روایت مفصلی که مفسران به ویژه بغوی در  -١
 کند.اند، به صورت بسیار مختصر بیان می) ذکر کرده۲۷۲

ها ها مسلط شد، خونی بود که از بینی آناند: خونی که بر آنبرخی از مفسران سلف (مثل زید بن اسلم) روایت کرده -٢

عکس  –ه خون ها بها و دریاچهباشد چراکه تغییر تمام آب نیل و آب چاهتر میآمد. و این دیدگاهی معقولبیرون می

ای ایمان آوردن تمام باشد و در واقع چنین نشانهای هولناک و بر خالف قوانین طبیعت مینشانه –آیات گذشته

 باشد.کند. و این بر خالف سنت الهی میکسانی را که شاهد آن هستند، ضمانت می

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٣٢

ا ا َوَ�ِٰطلٞ  �ِيهِ  ُهمۡ  مَّ ْ  مَّ َ�ۡ�َ  قَاَل  ١٣٩ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
َ
ِ  أ بِۡغيُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
لَُ�مۡ  َوُهوَ  إَِ�ٰٗها �  َ�َ  فَضَّ

 ]۱۴۰-۱۳۶ [األعراف:  ﴾١٤٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
پس، از ایشان انتقام گرفتیم و ایشان را در دریا غرق ساختیم به سبب اینکه به آیات : ترجمه

در آن  هک را زمین و مغربهای آنس) و مشرقهای آن ۱۳۶از آنها غافل بودند( ما تکذیب کردند و
شدند و فرمان نیک پروردگارت  ارث دادیم به قومی که ضعیف شمرده میه برکت داده بودیم ب

(از قصرها و فرعون و قومشرا که و آنچه کردند.  ی کهصبر به سبب اسرائیل تحّقق یافت بر بنی
اسرائیل را از  بنی) و ۱۳۷(ویران کردیم  آنچه داربست کرده بودند ساخته بودند و عمارات)

ای : فتندگکه بر بتان خودشان معتکف و پابند بودند، رسیدند قومی  بهپس،  ،گذراندیمدریا 
ی های همچنانکه برای ایشان إلهمعبودی در حوائج) قرار بده  لهی (ملجأی وموسی برای ما ا

این گروه (بت که آنچه راستی ه ) ب۱۳۸قومی نادانید( راستی که شماه ب: هست، موسی گفت
آیا غیر از خدا : گفت(سپس) ) ۱۳۹باطل است (کنند  آنچه می تباه وپرست) در آن هستند 

 )۱۴۰برتری داد.(بر جهانیان او شما را و حال آنکه لهی بجویم شما ا ایبر 

است و عرب به آب زیاد دریا نیز  رود نیل است که مانند دریا ﴾ٱۡ�َمِّ  ِ� ﴿ۀ مقصود از کلم :نکات

  رود و جغرافیایی از قبیل دریا، دریاچه، چنانچه این تقسیماِت  ،گفته می
ً
در زمان حضرت  غیره ظاهرا

�ِض  َمَ�ِٰرَق ﴿نبوده بلکه بعدا تعیین و وضع گردیده است. و مقصود از  موسی
َ
 ٱلَِّ�  َوَمَ�ٰرَِ�َها ٱۡ�

فلسطین و یا فقط فلسطین است که با برکت و پر از انهار و اشجار بوده و  سرزمین مصر، ،﴾�ِيَها َ�َٰرۡ�َنا

همان کاخهای ﴾ ...َوقَۡوُمهُ  فِرَۡعۡونُ  يَۡصَنعُ  َ�نَ  َما﴿روید. و مقصود از  گونه میوه می  در آنها همه

تا چون مردم یهود و قوم موسی دینی تحقیقی و علمی نداشتند  اداری و بناهای رفیع و سلطنتی است. و

طلبند و در حوائج آنها را نزد خدا  حاجت می قومی را دیدند که بر بتان خود معتکفند و از بتان خود

لهی باشد که حوائج خود را به او شان نیز اای ست برایا دانند، اینان هم خیال کردند که خوب وسیله می

نه  گر که منصرف شدند و ر کردشما نادانید و به ایشان تغیّ : لذا موسی به ایشان گفت عرضه کنند و

 ملجأی در حوائج نیست. لهی ودا، اشدند، زیرا غیرخ مشرک می

َ�ۡيَ�ُٰ�م �ذۡ ﴿
َ
ۡ�َنآَءُ�مۡ  ُ�َقّتِلُونَ  ٱۡلَعَذابِ  ُسوٓءَ  �َُسوُمونَُ�مۡ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ّمِنۡ  أ

َ
� 

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بََ�ٓءٞ  َ�ٰلُِ�م َوِ�  �َِسآَءُ�مۚۡ  َو�َۡسَتۡحُيونَ   ثََ�ٰثِ�َ  ُموَ�ٰ  ۞َوَ�َٰعۡدنَا ١٤١ َعِظيمٞ  رَّ
ۡ�َمۡمَ�َٰها َ�ۡلَةٗ 

َ
ۡرَ�عِ�َ  َرّ�ِهِۦٓ  ِميَ�ُٰت  َ�َتمَّ  بَِعۡ�ٖ  َو�

َ
ۚ  أ ِخيهِ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل  َ�ۡلَٗة

َ
 ٱۡخلُۡفِ�  َ�ُٰرونَ  ِ�

ۡصلِحۡ  قَۡوِ�  ِ� 
َ
ا ١٤٢ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  َسبِيَل  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َوأ  َر�ُُّهۥ َوَ�ََّمُهۥ لِِميَ�ٰتَِنا ُموَ�ٰ  َجآءَ  َولَمَّ

 



 ١٣٣  سورة األعراف

رِِ�ٓ  َرّبِ  قَاَل 
َ
نُظرۡ  أ

َ
 َمَ�نَُهۥ ٱۡسَتَقرَّ  فَإِنِ  ٱۡ�ََبلِ  إَِ�  ٱنُظرۡ  َوَ�ِٰ�نِ  تََرٮِٰ�  لَن قَاَل  إَِ�َۡكۚ  أ

�  فََسۡوَف  ا تََرٮِٰ� ٰ  فَلَمَّ ا َجَعَلُهۥ لِۡلَجَبلِ  َر�ُُّهۥ َ�َ�َّ ۚ  ُموَ�ٰ  وََخرَّ  َدّ�ٗ ٓ  َصعِٗقا ا فَاَق  فَلَمَّ
َ
 قَاَل  أ

۠  إَِ�َۡك  ُ�ۡبُت  ُسۡبَ�َٰنَك  نَا
َ
ُل  َو� وَّ

َ
 ٱ�َّاِس  َ�َ  ٱۡصَطَفۡيُتَك  إِّ�ِ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  قَاَل  ١٤٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  أ

ٓ  فَُخذۡ  َو�َِ�َ�ِٰ�  بِرَِ�َٰ�ِٰ�  ِٰكرِ�نَ  ّمِنَ  َوُ�ن َءاتَۡيُتَك  َما لَۡواحِ  ِ�  ۥَ�ُ  َوَ�َتۡبَنا ١٤٤ ٱل�َّ
َ
 ِمن ٱۡ�

ءٖ  ُ�ِّ  وِۡعَظةٗ  َ�ۡ ءٖ  ّلُِ�ِّ  َوَ�ۡفِصيٗ�  مَّ �ٖ  َفُخۡذَها َ�ۡ ُمرۡ  بُِقوَّ
ۡ
ْ  قَۡوَمَك  َوأ ُخُذوا

ۡ
ۚ  يَأ ۡحَسنَِها

َ
 بِأ

ْورِ�ُ�مۡ 
ُ
  ]۱۴۵-۱۴۱[األعراف: ﴾١٤٥ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  َدارَ  َسأ

کردند  عذاب میبه عذاب بدی وقتی را که شما را از آل فرعون که شما را  یاد آریده ب و: ترجمه
گذاشتند و در این برای شما  کشتند و زنان شما را زنده می نجات دادیم، پسران شما را می
دیگر شب و آنرا به ده شب  ) و وعده دادیم موسی را سی۱۴۱بالی بزرگی بود از پروردگارتان(
موسی به برادرش  و ر پروردگارش به چهل شب تمام شدمقرّ  تمام و کامل نمودیم پس وقت

جانشین من باش و اصالح کن و پیرو راه مفسدین در میان قوم من  :هارون گفت
: ) و چون موسی برای وقت مقرر ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت۱۴۲مباش(

ید ولیکن بنگر بسوی خواهی دنمرا هرگز  :بنما که نظر کنم به تو، گفتخود را به من پروردگارا 
زودی مرا خواهی دید، پس چون پروردگار او تجلی به کوه ه کوه پس اگر در جایش قرار گیرد ب

به  هی تومنزّ : ریزه کرد و موسی بیهوش افتاد، پس چون به هوش آمد گفت نمود آنرا ریزه
من تو را  راستی کهه ای موسی ب: ) خدا گفت۱۴۳سوی تو توبه کردم و من اولین مؤمنم(

) ۱۴۴برگزیدم بر مردم به پیامهایم و به کالمم، پس آنچه به تو دادم بگیر و از شکرگزاران باش(
هر چیزی، پس آنرا به تصمیم جدی  نگونه پند و بیا هرو برای او در الواح تورات نوشتیم از 

 )۱۴۵بنمایم.( زودی سرای فاسقان را به شماه بگیر و قوم خود را امر کن بگیرند نیکوتر آنرا، ب
این عظمت ممکن است ذره ذره ه کوه ب: این است که ﴾ٱۡ�ََبلِ  إَِ�  ٱنُظرۡ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات

یا صورت نیست بلکه  و تجلی پروردگار به کوه، نشان دادن ذات و .)١(شود ولی رؤیت خدا امکان ندارد

 
ّ
 یا در برزخ.در دنیاست و  ﴾ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  َدارَ ﴿ی امر است. و مقصود از تجل

ذهب معتزله (و شیعیان و الله در مساله رویت و دیدار خداوند، همان مروشن است که مذهب مولف رحمه -١

باشد. کسانی که امکان دیدن ذات باری تعالی را در دنیا و آخرت نفی اند) میها موافقت کردههایی که با آن اباضی

باشند. در این مورد که بقیه مسلمانان معتقد به محال بودن آن در دنیا و اثبات آن در آخرت میکنند. درحالیمی

 [مترجم] ل سنت پیرامون این آیه.مراجعه شود به تفاسیر اه

ةٌ ﴿فرماید: این آیه که می تفسیرو نگا: تعلیق مصحح در هامش تفسیر آیۀ سوم از سوره بقره و   ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ
 ٞ  [ُمصحح]. ]۲۳-۲۲[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٣٤

ۡ�ُِف ﴿
َ
ِينَ  َءاَ�ِٰ�َ  َ�نۡ  َسأ ونَ  ٱ�َّ ُ �ِض  ِ�  َ�َتَك�َّ

َ
ْ  �ن ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ�  �َّ  َءايَةٖ  ُ�َّ  يََرۡوا

 ْ ْ  �ن بَِها يُۡؤِمُنوا ْ  �ن َسبِيٗ�  َ�تَِّخُذوهُ  َ�  ٱلرُّۡشدِ  َسبِيَل  يََرۡوا  َسبِيٗ�ۚ  َ�تَِّخُذوهُ  ٱۡلَ�ِّ  َسبِيَل  يََرۡوا
�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك 

َ
ْ  بِ� بُوا ْ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ ِينَ  ١٤٦ َ�ِٰفلِ�َ  َ�ۡنَها َوَ�نُوا ْ  َوٱ�َّ بُوا  ٱ�ِخَرةِ  َولَِقآءِ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ
ۡعَ�ٰلُُهمۚۡ  َحبَِطۡت 

َ
ْ  َما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َهۡل  أ   ]۱۴۷-۱۴۶[األعراف: ﴾١٤٧ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

کنم  منصرف می یشورزند از آیات خو کسانی راکه در زمین به ناحق تکبر میزودی ه ب: ترجمه
اگر  گیرند و حقی را ببینند آنرا راه نمی هآورند و اگر را ای را ببینند به آن ایمان نمی اگر هر آیه و

است که ایشان به آیات ما تکذیب  نگیرند، این بسبب ای ببینند آنرا راه می راه گمراهی را
که به آیات ما و مالقات آخرت تکذیب کردند اعمالشان  ) و آنان۱۴۶دند و از آن غافل بودند(کر 

 )۱۴۷جزا داده می شوند ؟(اند  کرده جز به آنچه میتباه (و یا هدر) است، آیا 
 شود که گمراهی مردم همه از جهت غفلت از کتاب آسمانی است و از این آیات معلوم می: نکات

 ر ورزیده و به کتاب خدا وچون تکبّ  راههای کج گرفتارند و خبرند به موهومات و بیلهی چون از آیات ا

ۡ�ُِف ﴿گذارد. و معنای  می اعتناء شدند خدا ایشان را به گمراهی خودشان وا فرمان او بی
َ
 َ�نۡ  َسأ

تعالی  لهی است که حقذیب کرده سزای او خذالن اهمین است که چون اعراض و تک ﴾...َءاَ�ِٰ�َ 

 کند.نعمت فهم آیات کتابش و توفیق ایمان آوردن را از او سلب می

َذَ ﴿ ُۥ َجَسٗدا ِعۡجٗ�  ُحلِّيِِهمۡ  ِمنۡ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  ُموَ�ٰ  قَۡومُ  َوٱ�َّ َّ�  ۚ لَمۡ  ُخَواٌر
َ
�  ْ نَُّهۥ يََرۡوا

َ
�  �َ 

َُذوهُ  َسبِيً�ۘ  َ�ۡهِديِهمۡ  َوَ�  يَُ�ّلُِمُهمۡ  ْ  ٱ�َّ ا ١٤٨ َ�ٰلِِم�َ  َوَ�نُوا يِۡديِهمۡ  ِ�ٓ  ُسقَِط  َولَمَّ
َ
�  ْ ۡوا

َ
�َُّهمۡ  َوَرأ

َ
� 

ْ  قَدۡ  ْ  َضلُّوا   ﴾١٤٩ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َ�َا َوَ�ۡغفِرۡ  َر�َُّنا يَرَۡ�َۡنا لَّمۡ  لَ�ِن قَالُوا
 ]۱۴۹-۱۴۸[األعراف: 

گرفتند (و ساختند) که بیجانی  ۀو قوم موسی پس از رفتن او از زیورهای خودشان گوسال: ترجمه
ایشان را به راهی  گوید و جان با ایشان سخن نمی دیدند که آن جسد بی ی داشت، آیا نمیصدای

که  دیدند پشیمان شده و) و چون ۱۴۸که ستم کردند( حالی را گرفتند در کند، آن هدایت نمی
 )۱۴۹( باشیم. زیاناکاران می ه ازما را رحم نکند البتّ   اگر پروردگار ما: اند گفتند قا گمراه شدهمحّق 

ی را تصاحب کردند و سامری که شدن فرعون و اتباعش زیورهای  اسرائیل پس از غرق بنی :نکات

ی از او گاهی صدایکه روح ساخت ولی طوری ساخته بود  ای بی مردی صنعتگر بود از آن زیورها گوساله

برای اینکه دکانی برای خود درست کند به شد. چون برگشتن موسی از طور به تأخیر افتاد او  صادر می

ه و گوساله را خدای آمد ـ بالله نعوذـ موسی از شما بیزار شده و نیامده ولی خدای او : اسرائیل گفت بنی
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گوساله را سجده  سجده افتادند و خود سجده کرد. چون او به سجده افتاد تمام مردم به موسی خواند و

رای برای دیدن خدا رقصیدند و این کار ب ـ بالله نعوذـ دند و مشغول رقص ش ،کردند و پس از وجد

ه از مکان و حد وحدود را درست درک نکرده بودند یعنی خدای منّز  جهل مردم بود به توحید حقیقی و

 دین تحقیقی نداشتند و لذا به این شرک مبتال شدند.

ا﴿ ِسٗفا َغۡضَ�ٰنَ  قَۡوِمهِۦ إَِ�ٰ  ُموَ�ٰٓ  رََجعَ  َولَمَّ
َ
َعِجۡلُتمۡ  َ�ۡعِدٓي�  ِمنۢ  َخلَۡفُتُموِ�  بِۡئَسَما قَاَل  أ

َ
 أ

ۡمرَ 
َ
ۡلَ�  َرّ�ُِ�ۡمۖ  أ

َ
لَۡواحَ  َو�

َ
َخذَ  ٱۡ�

َ
ِس  َوأ

ۡ
ِخيهِ  بَِرأ

َ
ۥٓ  أ هُ مَّ  ٱۡ�نَ  قَاَل  إَِ�ۡهِ�  َ�ُرُّ

ُ
 ٱۡلَقۡومَ  إِنَّ  أ

ْ  ٱۡسَتۡضَعُفوِ�  ۡعَدآءَ  ِ�َ  �ُۡشِمۡت  فََ�  َ�ۡقُتلُونَِ�  َوَ�ُدوا
َ
ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  َمعَ  َ�َۡعۡلِ�  َوَ�  ٱۡ�  ١٥٠ ٱل�َّ

ِ�  ِ�  ٱۡغفِرۡ  َرّبِ  قَاَل 
َ
ۡدِخۡلَنا َوِ�

َ
نَت  رَۡ�َتَِكۖ  ِ�  َوأ

َ
رَۡحمُ  َوأ

َ
ِٰ�ِ�َ  أ   ]۱۵۱-۱۵۰[األعراف: ﴾١٥١ ٱل�َّ

پس از من چه : گفت ،به سوی قوم خود برگشتدر حال غضب و تأسف و چون موسی : ترجمه
الواح را افکند وموی سر  و مر پروردگارتان، آیا تعجیل کردید در ابرای من بودیدجانشینی بد

راستی که این قوم ه ب مای پسر مادر  :ش گفترسوی خود کشید، براده برادرش را گرفت و ب
نزدیک بود مرا بکشند پس دشمنان را به شماتت من شاد مکن و مرا با  و ناتوان ساختندمرا 

ز و ما را در رحمتت پروردگارا مرا و برادرم را بیامر : ) موسی گفت۱۵۰ستمکاران قرار مده(گروه 
 )۱۵۱کنندگان.( ترین رحم کننده ی رحمداخل کن و توی

نهایت  اند در وضع قوم خود را دید که به شرک مبتال شده موسی چون از طور برگشت و :نکات

ات را انداخت و موی سر برادرش را گرفت و کشید که الواح تور خورد به طوری ف میّس غضب شد و تأ

چون با ایشان موافقت  ت بودم ومن در اقلیّ : ر کرد که چرا ایشان را نهی نکردی؟ هارون گفتو به او تغیّ 

  ال بوده وت با جهّ نزدیک بود مرا بکشند. در هر دوره اکثریّ نکردم 
ّ

جهل مردم سوءاستفاده  بازان از هحق

 اند. نام خدا و دین کشیدهه افاتی بکرده و مردم را به خر

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ّ�ِِهمۡ  ّمِن َغَضبٞ  َسيََنالُُهمۡ  ٱۡلعِۡجَل  ٱ�َّ ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َوذِلَّةٞ  رَّ ۡ�َيا  َوَ�َ�ٰلَِك  ٱ�ُّ
ِينَ  ١٥٢ ٱلُۡمۡفَ�ِ�نَ  َ�ۡزِي ْ  َوٱ�َّ ّ�ِ  َعِملُوا ْ  ُ�مَّ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ْ  َ�ۡعِدَها ِمنۢ  تَابُوا  ِمنۢ  َر�ََّك  إِنَّ  َوَءاَمُنٓوا
ا ١٥٣ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  َ�ۡعِدَها وَ�  َعن َسَكَت  َولَمَّ َخذَ  ٱۡلَغَضُب  مُّ

َ
ۖ  أ لَۡواَح

َ
 �ُۡسَختَِها َوِ�  ٱۡ�

ِينَ  َورَۡ�َةٞ  ُهٗدى ۖ  رَُجٗ�  َسۡبِع�َ  قَۡوَمُهۥ ُموَ�ٰ  َوٱۡخَتارَ  ١٥٤ يَۡرَهُبونَ  لَِرّ�ِِهمۡ  ُهمۡ  ّلِ�َّ  لِِّميَ�ٰتَِنا
 ٓ ا َخَذۡ�ُهمُ  فَلَمَّ

َ
ۡهلَۡكَتُهم ِشۡئَت  لَوۡ  َرّبِ  قَاَل  ٱلرَّۡجَفةُ  أ

َ
َٰيۖ  َ�ۡبُل  ّمِن أ ُ�ۡهلُِكَنا ��َّ

َ
 َ�َعَل  بَِما �

َفَهآءُ  ٓۖ  ٱلسُّ ۖ  َمن َوَ�ۡهِدي �ََشآءُ  َمن بَِها تُِضلُّ  فِۡتنَُتَك  إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  ِمنَّا نَت  �ََشآُء
َ
  فَٱۡغِفرۡ  اَوِ�ُّنَ  أ
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ۖ  َ�َا نَت  َوٱرَۡ�َۡنا
َ
  ]۱۵۵-۱۵۲[األعراف: ﴾١٥٥ ٱۡلَ�ِٰفِر�نَ  َخۡ�ُ  َوأ

تی ذلّ  زودی خشمی از پروردگارشان وه راستی آنانکه گوساله را معبود خود گرفتند به ب: ترجمه
بد آنانکه کارهای  ) و۱۵۲سازان را( چنین کیفر دهیم دروغ رسد و در زندگی دنیا به ایشان می

رحیم  ۀایمان آوردند براستی پروردگار تو پس از آن آمرزند ردند سپس بعد از آن توبه کردند وک
آن  هاینوشتهکه در  حالی در گرفتبر الواح را  ،شم موسی فرو نشست) و چون خ۱۵۳است.(

) و موسی از ۱۵۴باشند( که نسبت به پروردگارشان ترسان می رحمت بود برای آنان هدایت و
گرفت  وای ایشان را فر لزلهز پس چون  ،برگزید گاه ما برای وعدهرا قوم خود هفتاد مرد میان 
ه سزای خواستی ایشان را و مرا از پیش هالک کرده بودی آیا ما را ب پروردگارا اگر می: گفت
-خواهی به نیست این مگر امتحان تو، هر که را؟ کنی هالک می اند،سفهای ما کرده آنچه

س ما را پ ،ی یاور و سرپرست ماکنی، توی خواهی به آن هدایت می ه و هر که راآن گمراوسیلۀ 
 )۱۵۵تو بهترین آمرزندگانی.( بیامرز و ما را رحم کن و

ّ�ِِهمۡ  ّمِن َغَضبٞ ﴿مقصود از : نکات ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َوذِلَّةٞ  رَّ همین است که به غضب خدا و  ﴾ٱ�ُّ

 
ّ
ای پس از  داللت دارد که عده ﴾تَابُوا ُ�مَّ ﴿ ۀ:جمل مبتال شدند. و ت و در بدری و اخراج از بلدشانذل

تا آخر داللت  ﴾ُموَ�ٰ  َوٱۡخَتارَ ﴿ا شدند. دپرستی فوری توبه کرده بودند و مشمول رحمت خ گوساله

بروند و کالم به طور هفتاد نفر از میان قوم خود انتخاب کرد برای اینکه با او  دارد که حضرت موسی

 َلن﴿ :رؤیت خدا شدند و گفتند ند و سخن خدا را شنیدند خواستاربشنوند و چون به طور آمدخدا را 
ٰ  لََك  ِمنَ نُّؤۡ  َ ٱ نََرى َح�َّ  صاعقهپس ». آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم ما هرگز ایمان نمی« ،﴾َرةٗ َجهۡ  �َّ

 به تضرع و زاری گشود و وش آمد زبانه بیهوش شد. چون به و موسی افتاد و آمد و ایشان هالک شدند

 از سفاهت قوم خود نالید.

ۡ�َيا َ�ِٰذهِ  ِ�  َ�َا َوٱۡ�ُتۡب ﴿ ٓ  إِنَّا ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  َحَسَنةٗ  ٱ�ُّ ِصيُب  َعَذاِ�ٓ  قَاَل  إَِ�َۡكۚ  ُهۡدنَا
ُ
 َمنۡ  بِهِۦ أ

 ۖ َشآُء
َ
�  ُ�َّ  وَِسَعۡت  َورَۡ�َِ�  أ ٖء ۡ�ُتبَُها َ�ۡ

َ
ِينَ  فََسأ َكٰوةَ  َو�ُۡؤتُونَ  َ�تَُّقونَ  لِ�َّ ِينَ  ٱلزَّ  َ�ٰتَِنا� ُهم َوٱ�َّ

ِينَ  ١٥٦ يُۡؤِمُنونَ  َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَُّسوَل  يَتَّبُِعونَ  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ�  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ  ِ�  ِعنَدُهمۡ  َمۡكُتو�ًا َ�ُِدونَُهۥ ٱ�َّ

ِ�يلِ  ُمرُُهم َوٱۡ�ِ
ۡ
ّيَِ�ٰتِ  لَُهمُ  َو�ُِحلُّ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َو�َۡنَهٮُٰهمۡ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ  َعلَۡيِهمُ  َو�َُحّرِمُ  ٱلطَّ

�َِث  ۡغَ�َٰل  إِۡ�َُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  َو�ََضعُ  ٱۡ�ََ�ٰٓ
َ
ِينَ  َعلَۡيِهمۚۡ  َ�نَۡت  ٱلَِّ�  َوٱۡ� ْ  فَٱ�َّ ُروهُ  بِهِۦ َءاَمُنوا  وََعزَّ

وهُ  ْ  َونََ�ُ ِيٓ  ٱ�ُّورَ  َوٱ�َّبَُعوا نزَِل  ٱ�َّ
ُ
ۥٓ  أ   َمَعُه

ُ
 ]۱۵۷-۱۵۶[األعراف:  ﴾١٥٧ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  ْوَ�ٰٓ�َِك أ

 و بنویس برای ما (یعنی مقدر کن) در این دنیا نیکی (عافیت و زندگی پاکیزه) و در : ترجمه
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کس  به هرعذابم را : سوی تو، خدا گفته که ما هدایت شدیم ب راستیه آخرت نیکی، ب
 دارم برای آنان مقرر میآن را زودی ه ، پس بگرفته همه چیز را فرارحمتم  ورسانم  میبخواهم 

که  ) آنان۱۵۶آورند( که به آیات ما ایمان می دهند و آنان زکات می و کنندی میکه پرهیزکار
 در تورات وخود نزد او را  (وصف)ی که اناخوانده درس رسول و پیامبراین از کنند  پیروی می

کند بر  می حالل کند و کار خوب امر و از منکر نهی میکه ایشان را به یابند نوشته میانجیل 
دارد از ایشان بار سنگین و  برمی گرداند بر ایشان خبائث را و حرام می ها را و ایشان پاکیزه

تأییدش کنند و یاریش نمایند و نوری  ی که بر ایشان بود، پس آنانکه به او ایمان آورند وبندهای
 )۱۵۷د همانانند رستگاران.(که به او نازل شده پیروی کننرا 

ءٖ  ُ�َّ  َوِسَعۡت  َورَۡ�َِ� ﴿ ۀ:جمل :نکات چون داللت دارد بر اینکه رحمت حق هر چیزی را  ﴾َ�ۡ

ۡ�ُتُبَها﴿: این جمله مغرور شوند لذا پس از آن فرمودهه کفار ب گرفته ممکن است اشرار و فرا
َ
 فََسأ

ِينَ  شود به  شود و اختصاص داده می به همین زودی محدود مییعنی این رحمت واسعه  ﴾...َ�تَُّقونَ  لِ�َّ

برای دیگران چون حتمی نیست باید مغرور  و إلهی ۀقین و فقط برای ایشان حتمی است طبق وعدتّ م

ۡغَ�َٰل  إِۡ�َُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  َوَ�َضعُ ﴿ۀ جمل نگردند. مقصود از
َ
، همان تکالیف ﴾َعلَۡيِهمۡ  َ�نَۡت  ٱلَِّ�  َوٱۡ�

 
ّ
کرده بودند مانند  باشد و آخوندهای یهود برای ایشان وضع بود که بر دوش مردم سنگین میای   هشاق

زنجیرهای  مراد از اغالل همان بند وو مانند اینها و !*"روز شنبه تحریم کسب در و سوزانیدن غنایم

 عادات و آ
ً
بمیرد چه قیود کس  هرنیز مانند آنها در میان مسلمین زیاد است،  داب و قیودی است که فعال

دادن وجوه شرعیه از قبیل خمس و سهم امام  ،سال اند از ایام ثالثه، هفته، چله، ای او گذاشتهسختی بر

کس بخواهد دو رکعت  مانند آنکه هر و اند و بار سنگین شده کرده که در اصل شرع نبوده و به آن اضافه

 .هکذا...و هزار مسئله را فراگیردچند نماز بخواند باید 

َها ۡل قُ ﴿ ُّ�
َ
� ِ  رَُسوُل  إِّ�ِ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِي َ�ِيًعا إَِ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َ�ُۥ ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ

َ
 َ�ٓ  َوٱۡ�

ۦ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  يُۡ�ِ ِ  اِمُنوا ِّ  ٱ�َِّ�ِّ  َورَُسوِ�ِ  بِٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ� ِ  يُۡؤِمنُ  ٱ�َّ  َوَ�َِ�ٰتِهِۦ بِٱ�َّ

ةٞ  ُموَ�ٰٓ  قَۡومِ  َوِمن ١٥٨ َ�ۡهَتُدونَ  َلَعلَُّ�مۡ  َوٱتَّبُِعوهُ  مَّ
ُ
  ﴾١٥٩ َ�ۡعِدلُونَ  َو�ِهِۦ بِٱۡ�َقِّ  َ�ۡهُدونَ  أ

 ] ۱۵۹-۱۵۸[األعراف:  

 یهستم، آن خدای شما ۀبه سوی هم ه راستی که من رسول خداب ،آهای مردم :بگو: ترجمه
 

روز شنبه را بر یهودیان حرام نمود چنانکه تعدادی از آیات واقعیت این است که این خداوند بود که کسب و کار در  -١

 قرآن به این مسأله اشاره دارند.
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زنده  نیست، ز اولهی (ملجأ حوائج) ُج ا ،برای اوستزمین  وملک و سلطنت آسمانها که 
به خدا که  اینخواندهدرسآن پیامبر  ،میراند، پس ایمان آورید به خدا و رسول او کند و می می

قوم موسی جماعتی  از ) و۱۵۸رد و او را پیروی کنید تا باشد هدایت یابید(داایمان کلمات او  و
 )۱۵۹.(نمایندداوری می حقکنند و به  هستند که به راه حق هدایت می

َها﴿: نکات ُّ�
َ
� مخاطب خدا  مردم است و مبعوث به تمام صداللت دارد که محمد ﴾ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

ِ  يُۡؤِمنُ ...﴿ ۀ:جمل مقصود از و خطاب حق قابل فهم است و مردمند ایمان رسول  ،﴾َوَ�َِ�ٰتِهِۦ بِٱ�َّ

 چه از پیامبران قبل از خودش باشد. باشد و اگر آسمانی میی که در کتب هلاست به فرمانهای ا صخدا

ۡعَ�ُٰهمُ ﴿ ةَ  ٱثۡنََ�ۡ  َوَ�طَّ ۡسَباًطا َعۡ�َ
َ
ۚ  أ َمٗما

ُ
ٓ  أ وَۡحۡيَنا

َ
ۥٓ  ٱۡستَۡسَقٮٰهُ  إِذِ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َوأ نِ  قَۡوُمُه

َ
 ٱۡ�ِب أ

ۖ  ّ�َِعَصاكَ  ةَ  ٱثۡنََتا ِمۡنهُ  فَٱ�َبَجَسۡت  ٱۡ�ََجَر ۖ  َعۡ�َ نَاٖس  ُ�ُّ  َعلِمَ  قَدۡ  َ�ۡيٗنا
ُ
َ�ُهمۚۡ  � َ�ۡ  َوَظلَّۡلَنا مَّ

نَزۡ�َا ٱۡلَغَ�ٰمَ  َعلَۡيِهمُ 
َ
ۡلَوٰىۖ  ٱلَۡمنَّ  َعلَۡيِهمُ  َوأ ْ  َوٱلسَّ  َظلَُمونَا َوَما َرزَۡقَ�ُٰ�مۚۡ  َما َطّيَِ�ٰتِ  ِمن ُ�ُوا

ْ  َوَ�ِٰ�ن نُفَسُهمۡ  َ�نُٓوا
َ
ْ ٱۡسُكنُ  لَُهمُ  �ِيَل  �ذۡ  ١٦٠ َ�ۡظلُِمونَ  أ ِ  وا ْ  ٱۡلَقۡرَ�ةَ  َ�ِٰذه  َحۡيُث  ِمۡنَها َوُ�ُوا

ْ  ِشۡئُتمۡ  ةٞ  َوقُولُوا ْ  ِحطَّ ٗدا ٱۡ�َاَب  َوٱۡدُخلُوا  ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َسَ�ِ�دُ  َخِطيٓ�تُِ�مۚۡ  َلُ�مۡ  �َّۡغفِرۡ  ُسجَّ
  ]۱۶۱-۱۶۰[األعراف:  ﴾١٦١

ه و حی نمودیم به موسی آنگاه ک و قبیله و گروه تقسیم کردیممت موسی را به دوازده ا و: ترجمه
جاری دوازده چشمه از آن پس (چون زد) ، بزن عصایت را به سنگقوم او از او آب خواستند که 

سلوی  ن وو ابر را بر ایشان سایبان کردیم و َم دانستند مردم محل آبخور خود را  ۀدست که هرشد 
ما ستم نکردیم ولیکن  و .طیبات آنچه شما را روزی دادیم از بخورید ،بر ایشان نازل نمودیمرا 

چه ه شد در این قریه ساکن شوید و هر) و چون به ایشان گفت۱۶۰کردند( ستم می ایشان به خود
 ،تنی درآییدوحال فر شهر در ۀدرواز ه را بریز و ب انمانید خدایا گناهاز آن خواستید بخورید و بگوی

 )۱۶۱کنیم.( زودی پاداش نیکوکاران را زیاد میه یم و بمرزآمیبرای شما گناهانتان را ما 
های او که هر  وجود آمد از نوادهه به معنی نواده است از اوالد یعقوب دوازده جماعت ب سبط :نکات

خطاب کرد  آب خواستند، خدا به او این جماعات در بیابان از موسی تی بزرگ شدند ویک امّ 

دوازده چشم جوشید  نآن جناب عصای خود را به سنگی زد و از آ ،نی بزنبه سنگ معیّ  عصای خود را

توسط ابر بر آنان سایه ه تعالی در آن بیابان ب داشتند. و حق ای آب برمی یک از اسباط از چشمه که هر

هنگام خطاب رسید که باید  ترنجبین باشد) و (که مرغ بریان و و سلوی بر ایشان نازل نمود افکند و مّن 

ائیل با این همه اسر لی بنیو ید خدایا گناه ما را بریزو بگوی به حال فروتنی وارد شوید ورود به شهر
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د تغییر دادند و در نبگویهنگام ورود  لهی سرکشی کردند و آن کلماتی را که امر شده بودندالطاف ا

 گفتند. می (گندم) حنطه(گناه ما را بریز) بطور مسخره  هحطّ عوض 

َل ﴿ ِينَ  َ�َبدَّ ْ  ٱ�َّ ِي َ�ۡ�َ  َقۡوً�  ِمۡنُهمۡ  َظلَُموا رَۡسۡلَنا لَُهمۡ  �ِيَل  ٱ�َّ
َ
َمآءِ  ّمِنَ  رِۡجٗز� َعلَۡيِهمۡ  فَأ  ٱلسَّ

ْ  بَِما ةَ  َ�نَۡت  ٱلَِّ�  ٱۡلَقۡرَ�ةِ  َعنِ  ۡلُهمۡ  َٔ َوۡ�  ١٦٢ َ�ۡظلُِمونَ  َ�نُوا  ِ�  َ�ۡعُدونَ  إِذۡ  ٱۡ�َۡحرِ  َحاِ�َ
ۡبتِ  �ِيِهمۡ  إِذۡ  ٱلسَّ

ۡ
�ِيِهمۚۡ  َ�  �َۡسبُِتونَ  َ�  َوَ�ۡومَ  ُ�َّٗ�  َسۡبتِِهمۡ  يَۡومَ  ِحيَتاُ�ُهمۡ  تَأ

ۡ
 َ�ۡبلُوُهم َكَ�ٰلَِك  تَأ

ْ  بَِما ةٞ  قَالَۡت  �ذۡ  ١٦٣ َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا مَّ
ُ
ُ  قَۡوًما تَعُِظونَ  لِمَ  ّمِۡنُهمۡ  أ وۡ  ُمۡهلُِكُهمۡ  ٱ�َّ

َ
ُ�ُهمۡ  أ  ُمَعّذِ

ْ  َشِديٗد�ۖ  َعَذاٗبا ا ١٦٤ َ�تَُّقونَ  َولََعلَُّهمۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  َمۡعِذَرةً  َقالُوا ْ  َفلَمَّ ْ  َما �َُسوا ۦٓ  ُذّكُِروا �َۡيَنا بِهِ
َ
 أ

ِينَ  وٓءِ  َعنِ  َ�ۡنَهۡونَ  ٱ�َّ َخۡذنَا ٱلسُّ
َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ ْ  بَِما ي� ِٔ َ�  بَِعَذابِۢ  َظلَُموا ا ١٦٥ َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا  فَلَمَّ

 ْ ا َعن َ�َتۡوا ْ  مَّ ْ  لَُهمۡ  قُۡلَنا َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا   ]۱۶۶-۱۶۲[األعراف:  ﴾١٦٦ �َ  َِٔ�ِٰ�  قَِرَدةً  ُكونُوا
گفتار را به غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود  ،ستم کردند کسانی از آنان کهپس : ترجمه

) ۱۶۲کردند( پس عذابی از آسمان بر ایشان نازل کردیم به سبب آنچه ستم می ،تبدیل کردند
آنگاه  ،کردندمیدر شنبه تجاوز  کههنگامیدریا بود  کنارای که  را از آن قریه نو سؤال کن ایشا

و روزی که شنبه  ندآمد میطور آشکار و زیاد  بهبرای ایشان ۀ ایشان ماهیان ایشان روز شنب که
) و ۱۶۳( آزمودیمکردند می سبب اینکه نافرمانی میبه، این چنین ایشان را ندمدآ نبود نمی

یا  ید قومی را که خدا هالکشان کند وکن چرا موعظه می: چون جماعتی از ایشان گفتند
شاید  برای اینکه ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و: عذابشان کند به عذاب سختی، گفتند

آنان را  ،پس چون فراموش کردند آنچه را به آن تذکر داده شد بودند) ۱۶۴ایشان پرهیز کنند(
کردند نجات دادیم و آنان را که ستم کردند به عذاب سختی بگرفتیم به   میکه از بدی نهی 

کردند  سرکشیآنچه نهی شده بودند  درمورد) پس چون ۱۶۵کردند( سبب آنچه نافرمانی می
 )۱۶۶به ایشان گفتیم بوزینگان دور از رحمت باشید.(

کار  اسرائیل معروفند به اصحاب سبت که ایشان نزدیک دریا منزل داشتند و ای از بنی عده: نکات

فروش بودند. دستور دینشان این بود که روز شنبه تعطیل کنند و به عبادت  ایشان ماهیگیری بود و ماهی

 
ً
خواست ایشان را امتحان  آمد، از آنجائیکه خدا می وزهای شنبه ماهی بیشتر میر مشغول شوند، اتفاقا

شدند و ایشان نتوانستند صرفنظر کنند و بدنبال امر خدا بروند، آمدند  کند، ماهیان لب دریا جمع می

ای کردند و نزدیک دریا گودالها کنده به طوریکه آب دریا به آن گودالها جاری شود و روز شنبه  حیله

کردند که ماهیان در  اهیان دریا بسوی گودالها بروند و سپس راه ماهیها را به توسط بته و هیزم قطع میم

گودالها بمانند تا اینکه روز یک شنبه صید کنند و در جواب خدا بگویند ما روز شنبه ماهی صید 

 



 تابشی از قرآن    ١٤٠

ای از اهل  عدهقبل از اینکه مسخ شوند  و تعالی ایشان را به صورت بوزینه مسخ نمود نکردیم، حق

ن را نهی نکنید که ایشا: گفتند می دیگر ساکت بودند و ۀایمان، ایشان را از این حیله نهی کردند و عد

ناهین از منکر را نجات داد و باقی را  ۀتعالی فقط عد خدا ایشان را عذاب خواهد کرد. حق فائده ندارد و

یا اگر کسی نهی از منکر نمود او را عذاب نمود. پس مؤمن در مقابل منکرات نباید ساکت شود و 

 
ً
دهند خود را خسته  یا بگوید چون مردم گوش نمی بگوید نهی شما چه فایده دارد و مأیوس کند که مثال

که در این صورت با مجرمین شرکت کرده و با آنان محشور و : از این قبیل سخنان یأس آور و مکن

 
ّ

 ب خواهد شد.معذ

ذَّنَ  �ذۡ ﴿
َ
 َر�ََّك  إِنَّ  ٱۡلَعَذاِب�  ُسوٓءَ  �َُسوُمُهمۡ  َمن ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َعلَۡيِهمۡ  َ�َۡبَعَ�َّ  َر�َُّك  تَأ

ۡعَ�ُٰهمۡ  ١٦٧ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  �نَُّهۥ ٱۡلعَِقابِ  لََ�ِ�عُ  �ِض  ِ�  َوَ�طَّ
َ
ۖ  ٱۡ� َمٗما

ُ
ٰلُِحونَ  ّمِۡنُهمُ  أ  ٱل�َّ

ّ�ِ  بِٱۡ�ََسَ�ٰتِ  ُهمَوَ�لَۡوَ�ٰ  َ�ٰلَِكۖ  ُدونَ  َوِمۡنُهمۡ   ِمنۢ  فََخلََف  ١٦٨ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  اتِ  َٔ َوٱلسَّ
ْ  َخۡلٞف  َ�ۡعِدهِمۡ  ُخُذونَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َورِثُوا

ۡ
ۡدَ�ٰ  َ�َٰذا َعَرَض  يَأ

َ
 �ن َ�َا َسُيۡغَفرُ  َوَ�ُقولُونَ  ٱۡ�

تِِهمۡ 
ۡ
ۚ  ّمِۡثلُُهۥ َعَرٞض  يَأ ُخُذوهُ

ۡ
لَمۡ  يَأ

َ
ن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ّمِيَ�ٰقُ  َعلَۡيِهم يُۡؤَخذۡ  �

َ
ْ  �َّ  أ ِ  َ�َ  َ�ُقولُوا  إِ�َّ  ٱ�َّ

ْ  ٱۡ�َقَّ  ارُ  �ِيهِ�  َما َوَدرَُسوا ِينَ  َخۡ�ٞ  ٱ�ِخَرةُ  َوٱ�َّ فََ�  َ�تَُّقونَۚ  ّلِ�َّ
َ
 ﴾١٦٩ َ�ۡعقِلُونَ  أ

 ]۱۶۹-۱۶۷[األعراف:  

که  برانگیزدبر ایشان تا روز قیامت کسی را و یادآور آنگاه که پروردگارت اعالن کرد که : ترجمه
راستی که او ه ب العقاب و که پروردگارت سریع درستیه عذاب بدی عذاب کند، ب را به ایشان
ایشان  بعضی از ،پراکندیم گروه  گروهدر زمین به ورت ایشان را  ) و۱۶۷رحیم است( ۀآمرزند

 ایش کردیم ایشان را به نعمتها و بالها(یاو آزم .باشند این می از ایشان غیرشایستگان و بعضی 
ایشان  از ) پس جانشین ایشان شد بعد۱۶۸دند(کارهای خوب و بد) تا باشد ایشان بازگر ه ب

یند به زودی آمرزیده گو  گیرند و این دنیا را  متاع د،شدنلهی وارث کتاب ا که بدجانشینانی 
( یعنی عادت  گیرند برسد آنرا نیز میمانند آن به ایشان  حال آنکه اگر متاعی خواهیم شد و

آیا در کتاب آسمانی از آنان پیمان گرفته نشد که بر خدا جز حق  .اند به خوردن مال دنیا) کرده
برای آنانکه پرهیزکاری سرای آخرت  و .حال آنکه آنچه در آن کتاب بود خوانده بودند نگویند و

 )۱۶۹اندیشید.( آیا نمی ،بهتر استکنند 

این است که کسی را بر ایشان مسلط کند که تا  ﴾...َعلَۡيِهمۡ  َ�َۡبَعَ�َّ ﴿ ۀ:جمل مقصود از :نکات

گرفتند و  وس را خدا مسلط بر یهود کرد که از ایشان جزیه میت ایشان را شکنجه کنند چنانکه مجقیام

سالطین سایر  ر والّنص ممکن است مقصود بختگرفتند. و  پس از مجوس مسلمین از ایشان جزیه می
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ۀ جمل اند و تا قیامت چنین خواهد شد. هیتلر باشد که همواره بر یهود مسلط بوده: مانند

ۡعَ�ُٰهمۡ ﴿   گوشه در هر و ده بودند در اطراف جهانداللت دارد که یهود همواره پراکن ﴾...َوَ�طَّ
ّ

ای  های عد

ُخُذونَ ﴿اند. و مقصود از  از دیگران جدا بوده
ۡ
ۡدَ�ٰ  َ�َٰذا َعَرَض  يَأ

َ
گرفتن رشوه است که از مردم  ﴾ٱۡ�

ۡدَ�ٰ ﴿ ۀبستند. و کلم میدروغ کردند و به ناحق به خدا  گرفتند و احکام تورات را عوض می می
َ
 ﴾ٱۡ�

 : باشد. شاعر گوید وفا و پست می  باشد چون متاع دنیا بی و پست می مشتق از دنی

ــــ ــــا مؤنَّ ــــی اســــت ِث چونکــــه دنی  أدن
 

ــب  ــت طال ــی اس ــه أدن ــر ک ــت ه ــا اس  دنی
 

ِينَ ﴿ ُكونَ  َوٱ�َّ ْ  بِٱۡلِكَ�ٰبِ  ُ�َمّسِ قَاُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ۡجرَ  نُِضيعُ  َ�  إِنَّا ٱلصَّ

َ
 ۞�ذۡ  ١٧٠ ٱلُۡمۡصلِِح�َ  أ

نَُّهۥ فَۡوَ�ُهمۡ  ٱۡ�ََبَل  َ�َتۡقَنا
َ
ْ  ُظلَّةٞ  َك� نَُّهۥ َوَظنُّٓوا

َ
�  ۢ ْ  بِِهمۡ  َواقُِع ٓ  ُخُذوا �ٖ  َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م َما ْ  بُِقوَّ  َوٱۡذُكُروا

  ]۱۷۱-۱۷۰[األعراف:  ﴾١٧١ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  �ِيهِ  َما
که ما ضایع  راستیه زنند و نماز را برپا دارند ب و آنانکه به کتاب خدا چنگ می: ترجمه

) و چون کوه را باالی سر ایشان گویا سایبانی باال ۱۷۰( اصالح کنندگان را پاداشکنیم  نمی
ایم به  گفتیم آنچه شما را داده(و به ایشان) گمان کردند که بر ایشان خواهد افتاد،  بردیم و

 )۱۷۱باشد شما پرهیزکار شوید.( باشید، داشتهدر آن است به یاد را جدیت بگیرید و آنچه 

ُكونَ ﴿ ۀ:جمل :نکات لهی موجب اصالح هر ک به کتاب اداللت دارد که تمّس  ﴾بِٱۡلِكَ�ٰبِ  ُ�َمّسِ

ْ ﴿ ۀ:جمل امتی است. کتاب آسمانی ایشان  تی باید آنچه درداللت دارد که هر امّ  ﴾�ِيهِ  َما َوٱۡذُكُروا

 که تمّس  یاز یاد مبرند، جای باشد به ذهن خود بسپرند و می
ّ
ر مطالب آن موجب اصالح ک به تورات و تذک

 ی است.رستگار به طریق اولی موجب نجات و گرفتن مطالب آن تقوی باشد تمسک به قرآن و یاد و

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ۡشَهَدُهمۡ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َوأ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
لَۡسُت  أ

َ
� 

ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  ٓۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ن َشِهۡدنَا
َ
ْ  أ وۡ  ١٧٢ َ�ٰفِلِ�َ  َ�َٰذا َ�نۡ  ُكنَّا إِنَّا ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  َ�ُقولُوا

َ
ْ  أ  َ�ُقولُٓوا

 ٓ َما ۡ�َكَ  إِ�َّ
َ
َ�ُتۡهلُِكَنا َ�ۡعِدهِۡمۖ  ّمِنۢ  ُذّرِ�َّةٗ  َوُ�نَّا َ�ۡبُل  ِمن َءابَآُؤنَا أ

َ
 ﴾١٧٣ ٱلُۡمۡبِطلُونَ  َ�َعَل  بَِما أ

  ]۱۷۳-۱۷۲[األعراف:  

ایشان را بیرون آورد و ایشان را بر خودشان  ۀآدم ذری و چون پروردگارت از اصالب بنی: ترجمه
ید گواهیم، تا مبادا روز قیامت بگوی آری،: گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند

ما  ید همانا پدران ما از پیش شرک آوردند و) و یا بگوی۱۷۲ربوبیت غافل بودیم(که ما از این 
 )۱۷۳کنی به آنچه اهل باطل کردند؟( یاز ایشان بودیم آیا که ما را هالک م پس ۀذری

 



 تابشی از قرآن    ١٤٢

لَۡسُت ﴿ ه عالمر و یا به قول شعرای جبریّ ذبعضی از نادانان این آیه را دلیل بر ثبوت عالم : نکات
َ
�﴾ 

خالف ایشان. اینان  که این آیه داللتی بر مطلب ایشان ندارد و صریح است بر صورتی اند، در گرفته

ط این آیه مطلب موهوم خود را با مدرک نشان توّس ه اند ب خواستهاند  چون دلیلی بر مطلب خود نداشته

هاست در پشت حضرت آدم که خدا از آن  ات نطفهر همان اجتماع ذّر ذم لگویند عا دهند، زیرا ایشان می

 . )1(ذرات پیمان به یگانگی خود گرفته

اش  اهل سنت و جماعت به طور کلی به میثاق (عهد و پیمان) و عالم ذر ایمان دارند. چنانکه طحاوی در عقیده -١

که خداوند از آدم و فرزندانش گرفت، حق و میثاقی : «»وامليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل من آدم وذريته حق«گوید:  می

] باشد، علمای اهل سنت و جماعت در مورد آن ١٧٢األعراف:اما در اینکه این مساله، تفسیر آیۀ فوق [». است

اند، و به احادیث و آثاری که اند؛ جمهور آنها این آیه را به آن میثاق و عهد و پیمان و عالم ذر تفسیر کردهاختالف کرده

اند و بین میثاق اشاره اند. و برخی دیگر از علما، این تفسیر را انکار کرده زمینه روایت شده، استدالل نمودهدر این 

آدم در  شده در آیه و میثاق ثابت شده در احادیث و روایات، تفاوت قائل شدند. و احادیثی را که به گواه گرفتن بنی

و داللت  تن از آنان در آیه را فطرت توحیدی تفسیر کردهاند. و گواهی گرفعالم ذر تصریح دارد، تضعیف کرده

اند. و های بنی آدم و جدا شدن اهل سعادت از شقاوتمندان محدود کردهاحادیث را در اثبات تقدیر و آفرینش چهره

کند؛ چنانکه داللت احادیث صحیح در این این دیدگاهی است که ابن قیم در (أحکام أهل الذمة) به آن اشاره می

ها سخن گفته و گواهی دادند و اما آثاری که اشاره دارد آن«گوید: زمینه را به این مفهوم محدود نموده و سپس می

ها صحیح نیست... اما به طور کلی آثار و اند، اسناد آنمخاطب قرار گرفتند و به صورت موقوف و مرفوع روایت شده

ی بال کیف الهی، بسیار است و راهی برای رد و رفتن در دو قبضهروایات بیانگِر خروج فرزندان از پشت آدم و قرار گ

کند چه رسد به صحابه و چنین ی سند به تابعین کفایت میها وجود ندارد و برای اثبات آن، رسیدن سلسلهانکار آن

ند، اثبات گردد. اما آنچه روایات صحیح در این زمینه به آن اشاره دارمواردی با حدس و گمان و تخمین مطرح نمی

گاه  تقدیر و این است که خداوند از علم و دانش آنچه قرار است به وجود آید، قبل از اینکه ایجاد شود، برخوردار و آ

اند باشد چه آنانی که به وجود آمدهاست. و علم و دانش هریک از فرزندان آدم از جهت شقاوت و سعادت نزد او می

ها سخن گفته باشند در اینکه آنها را ندیده است. اما از وی آفریده شدند و آن ها را دیده و چه آنانی که پسو آدم آن

و این .» کندشود ذکر نشده است و قرآن نیز بر آن داللت نمیها حجت اقامه مییک از احادیثی که بوسیله آنهیچ

میه و ابن ابی العز حنفی و ابن اند از جمله شیخ االسالم ابن تیرا ترجیح دادهدیدگاهی است که برخی از اهل علم آن

 کثیر و ... 

کند و آن اینکه: خداوند متعال تمام فرزندان آدم را در اما احادیث مرفوع و موقوف دیدگاه جمهور علما را تأیید می

لَۡسُت ﴿هایی خارج نمود و با لسان قال آنان را بر خودشان گواه گرفت که: شان در قالب ذرهپشت پدران
َ
 بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  �

 ْ ها فرستاد تا این میثاق را یادآور شوند. پیروان این دیدگاه بر این و پس از این، پیامبران را به سوی آن؛ ﴾بََ�ٰ  قَالُوا

کند. از جمله را تایید میکند و نیز احادیث صحیح مرفوع و موقوف آنباورند که ظاهر قرآن بر این امر داللت می

 

                                                           



 ١٤٣  سورة األعراف

نرسد پیمان با او  تکلیف شعور معنی ندارد، انسان تا به حد رشد و پیمان از ذرات بی: باید گفت

 
ً
  که احدی آنپیمانی: اعتبار ندارد. ثانیا

ً
اجتماع ذرات  ،عبارت آیه: را یاد ندارد اعتباری به آن نیست. ثالثا

َخذَ  إِذۡ ﴿: تعالی فرموده رساند زیرا خدای در پشت آدم را نمی
َ
و بر ذرات صدق  ﴾َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

زیرا من ظهره  دیاگر پشت آدم مقصود بود باید بگو و﴾ُظُهورِهِمۡ  ِمن﴿ :کند و دیگر فرموده آدم نمی بنی

 ضمیر و آدم است نه صلب آدم اصالب بنی ازآدم مفرد است و یک پشت دارد، بلکه مقصود 

َخَذ اُهللا «که به این مساله تصریح دارد. آنجا که رسول خدا فرمودند:  صاز رسول خدا  ب حدیث ابن عباس
َ
أ

ِميثَاَق ِمْن َظْهِر آَدَم بِنَْعَمانَ 
ْ
، ُ�مَّ  -َ�ْعِ� َعَرفَةَ  -ال رِّ َها، َ�نَرَثَُهْم َ�ْ�َ يََديِْه اَكذلَّ

َ
�ٍَّة َذَرأ ِبِه لُكَّ ُذرِّ

ْ
ْخَرَج ِمْن ُصل

َ
فَأ

لَۡسُت ﴿ لَكََّمُهْم قِبًَال قَاَل:
َ
ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  � ٓۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ن َشِهۡدنَا

َ
ْ  أ وۡ  ١٧٢َ�ٰفِلِ�َ  َ�َٰذا َ�نۡ  ُكنَّا إِنَّا ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  َ�ُقولُوا

َ
 أ

 ْ ٓ  َ�ُقولُٓوا َما ۡ�َكَ  إِ�َّ
َ
َ�ُتۡهلُِكَنا َ�ۡعِدهِۡمۖ  ّمِنۢ  ُذّرِ�َّةٗ  َوُ�نَّا َ�ۡبُل  ِمن َءابَآُؤنَا أ

َ
-۱۷۲: األعراف[ ﴾١٧٣ٱلُۡمۡبِطلُونَ  َ�َعَل  بَِما أ

هایی از کمر وی خداوند متعال در عرفه از پشت آدم عهد و پیمان گرفت؛ پس تمام فرزندان وی را چون ذره«: ]۱۷۳

گفتند: » آیا من پروردگار شما نیستم؟«ها سخن گفته و فرمود: خارج نموده و در برابر خود پراکنده نمود سپس با آن

ما از این، «و (این گواهی بدین خاطر بود که مبادا) در روز قیامت بگویید: » دهیم. گواهی میآری، (هستی) «

ها بودیم، آیا ما   مان، از پیش شرک آورده بودند و ما هم فرزندانی بعد از آن پدران«یا (مبادا) بگویید: » خبر بودیم. بی

)؛ السنة، ابن أبي عاصم، ح ۲۴۵۵[مسند أحمد، ح ( ».کنی؟ را  به آنچه باطل گرایان انجام دادند، نابود (و مجازات) می

و  ذهبيرا صحیح دانسته و حدیث این سناد احاکم ) و.... ۲/۵۴۴)؛ مستدرك الحاکم (۱۱۱۹۱)؛ سنن النسائي الکبری (۲۰۲(

 علی قاری میاند.]. آلبانی با وی موافقت کرده
ّ
ق و عهد و پیمان خداوند متعال با آدمیزادگان دو میثا«گوید: عالمه مال

یابد بلکه متوقف یابد و دیگری آن است که عقل بدان دست نمیدارد؛ اول آنکه عقل با شمردن دالیل به آن دست می

گاه است چنانکه پیامبران از سوی خداوند چنین خبر داده اند.  بر خبر کسی است که از احوال بندگان از ازل تا ابد آ

گا کند میثاق ازلی دیگری نیز وجود شان درک میهایه نموده در ورای میثاقی که عقلرسول خدا خبر داده و امت را آ

دهد. و با این ها خبر میدارد؛ بنابراین از مسح پشت آدم در ازل و اخراج فرزندانش و گرفتن عهد و پیمان از آن

 شرح مشکاة المصابیح لمفاتیحمرقاة ا[». شود. پس چنانکه باید در آن تامل کنتوضیح بسیاری از اشکاالت برطرف می

ها و ترک جز اند بنابراین ایمان به آنروایات در این مورد به طور صحیح و مرفوع وارد شده«گوید: ] و آلبانی می)۱/۱۴۰-۱۴۱(

اق در کنند. و عدم ذکر این میثها واجب است و نیز آثار و روایات موقوف، احادیث مرفوع وارد شده در این زمینه را تأیید میآن

و علما بر این باورند که اشهاد (گواهی) ذکر شده در آیه حقیقی است چه از سوی » برخی از احادیث، مستلزم عدم آن نیست.

 ارواح بوده یا اینکه از ارواح در اجساد.

ی از یادآوری این نکته الزم است که انکار عالم ذر به طور کلی و اینکه فرزندان آدم از پشت او خارج نشده و میثاق

کند و اتفاق اهل سنت بر خالف آن است را رد میباشد. و احادیث و آثار آنها گرفته نشده، دیدگاهی نادرست میآن

دهد. اما علمای اهل سنت در و بر این اساس است که حافظ ابن عبدالبر چنین دیدگاهی را به اهل بدعت نسبت می

 [ُمصحح]. -همانطوری که بیان گردید-د اناینکه این میثاق تفسیر آیه باشد، اختالف کرده

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ١٤٤

ۡشَهَدُهمۡ ﴿ ۀاین آی و آدم بنیگردد به  برمی ﴾ُظُهورِهِمۡ ﴿
َ
تمثیل معقول است به محسوس، یعنی  ﴾َوأ

آدم بر ایشان بکند و  که صدق بنی حالی آدم در وجدان از بنی دادن عقل و دلیل وتعالی با نصب  خدای

ن را بر عقل و وجدان ایشا آدم بشوند و عاقل گردند پیمان فطری و عقلی بسته است و مصداق بنی

  ۀهر نقش مخلوقی خالق دارد و هر اختراعی مخترعی دارد و خودشان گواه گرفته که هر
ّ

اشی علمی نق

باشد و خدا از  می »صالهبمأ« از ﴾ُظُهورِهِمۡ ﴿ دهد. و مقصود از مام عقول بر این گواهی میدارد و ت

لَمۡ ﴿ :عهد و پیمان در چند جای دیگر قرآن یادآوری کرده و یکجا فرمودهاین 
َ
�  ۡ�

َ
 َبِ�ٓ َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  َهدۡ أ

ن َءاَدمَ 
َ
ْ َ�عۡ  �َّ  أ يۡ ٱ ُبُدوا بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ۥإِنَّهُ  َنۖ َ�ٰ لشَّ نِ  ٦٠ مُّ

َ
� �ۡ ٱ َوأ سۡ  ٞط ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  ُبُدوِ�  ٦١ َتقِيمٞ مُّ

َضلَّ  َولََقدۡ 
َ
فَلَمۡ  َكثًِ��ۖ  ِجبِّ�ٗ  ِمنُ�مۡ  أ

َ
ْ  أ های  که این از خطاب ]۶۲-۶۰یس[ !*"٦٢ قِلُونَ َ�عۡ  تَُ�ونُوا

فَلَمۡ ﴿ :خدا به عقالست و لذا فرموده
َ
ْ  أ بسته شده نه در  ، پس در حال عقل پیمان﴾قِلُونَ َ�عۡ  تَُ�ونُوا

 ات.ت ذّر حال جمادیّ 

ُل  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿   َعلَۡيِهمۡ  َوٱتُۡل  ١٧٤ يَرِۡجُعونَ  َولََعلَُّهمۡ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ
َ
ِيٓ  َ�َبأ  َءاَ�ٰتَِنا َءاَ�ۡيَ�ٰهُ  ٱ�َّ

ۡ�َبَعهُ  ِمۡنَها فَٱ�َسلَخَ 
َ
ۡيَ�ٰنُ  فَ� ۥٓ  بَِها ِشۡئَنالََرَ�ۡعَ�ٰهُ  َولَوۡ  ١٧٥ ٱۡلَغاوِ�نَ  ِمنَ  فََ�نَ  ٱلشَّ ۡخَ�َ  َوَ�ِٰكنَُّه

َ
 أ

�ِض  إَِ� 
َ
وۡ  يَۡلَهۡث  َعلَۡيهِ  َ�ِۡمۡل  إِن ٱۡلَ�ۡبِ  َكَمَثلِ  َ�َمَثُلُهۥ َهَوٮٰهُۚ  َوٱ�ََّبعَ  ٱۡ�

َ
ۡكهُ  أ  يَۡلَهث�  َ�ۡ�ُ

ٰلَِك  ِينَ  ٱۡلَقۡومِ  َمَثُل  �َّ ْ  ٱ�َّ بُوا ۚ � َكذَّ ُرونَ  َلَعلَُّهمۡ  ٱۡلَقَصَص  فَٱۡقُصِص  َ�ٰتَِنا  َمَثً�  َسآءَ  ١٧٦ َ�َتَفكَّ
ِينَ  ٱۡلَقۡومُ  ْ  ٱ�َّ بُوا نُفَسُهمۡ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ

َ
ْ  َوأ   ]۱۷۷-۱۷۴[األعراف: ﴾١٧٧ َ�ۡظلُِمونَ  َ�نُوا

کنیم که شاید ایشان  طور تفصیل بیان میه این چنین آیات را روشن و ب و: ترجمه
) و بخوان بر ایشان خبر آن کسی را که آیات خود را به او دادیم پس، از آن آیات ۱۷۴بازگردند(

) و اگر ۱۷۵(شد از گمراهان او دنبال خود برد و ه ب سرپیچی کرد پس شیطان او را دا شد وج
بست و هوای   سوی زمین دله بردیم ولیکن او ب ام باال میقماو را به  خواستیم به آن آیات می

ل سگ شد اگر بر او حمله کنی زبان از دهان ثَ ل او مانند َم ثَ یروی کرد که َم ود را پخنفس 
آرد، این است مثل آنانکه به آیات ما تکذیب  دربیرون آورد و یا او را رها کنی زبان از دهان 

) بد است مثل آن ۱۷۶ها را بر ایشان بخوان شاید که ایشان فکر کنند( کردند، پس این قصه
 )۱۷۷کردند.( ما تکذیب کردند و به جان خود ستم میقومی که به آیات 

آیا به سوی شما پیمان نفرستادیم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید زیرا او برای شما دشمنی آشکار است. و اینکه « -١

 »مرا بپرستید راه راست این است. و حقیقتا از شما گروهی بسیار را گمراه کرد پس آیا به عقل در نیافته بودید.
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باشند به امور دین ولی  مو کسانی است که مانند او عال »بلعم باعور«خیر راجع به ا ۀسه آی: نکات

 تعالی مَ  و مالزم دنیا گردند. حق نظر کنند ط میل به دنیا و هوی و هوس از آیات خدا صرفبه توّس 
َ
ل ث

  ایشان را به سگ الهث زده که
ّ
ترین سگهاست و عادت کرده که زبان خود را از دهان خارج کند  قمتمل

ما حیوانات دیگر اگر تشنه شوند زبان را خارج و به دور دهان در حال عطش و چه در حال سیرابی، اچه 

 گردانند. و   می
َ

ز جهت تملق که عالم ا: اول: عمل به سگ الهث از چند جهت است ه عالم بیبَ وجه ش

  هرعمل از  بی
ّ
از جهت حرکت زبان، عالم : دومگوید برای ربودن از دنیای او.  ق میکس و ناکسی تمل

کجا دم از دانش خود  عادت دارد که هر لب توجه دیگران وعمل متصل بیانات علمی دارد برای ج بی

عطش عادت کرده به زبان  بزند چه سیر باشد و چه گرسنه مانند سگ الهث که در حال عطش و غیر

ینی دنیا است از مردم پست. لیس که همواره به فکر لیسیدن شیر از جهت لفت و: سوم. !*"دادن حرکت

دنیا را هدف قرار  ۀپرستان که به دین و هدایت پشت کرده آیات الهی را عمال تکذیب وجیف  حال هوابه هر

کنند و در هر  ک نمیبه مقاماتی در علم هم برسند خوی حیوانیت را تر ت دارند و لواند خوی حیوانیّ  داده

خوابی : کنند. حکایت شده که طفلی به معلمش گفت هواهای خود عوعو می دو حال به خاطر دنیا و

م که بدن من غرق نجاست است و بدن شما غرق ددیشب خواب دی: بگو، گفت: ام بیان کنم؟ گفت دیده

بگو، : خواب را عرض کنم، گفت ۀصبر کنید بقی: خوب خوابی است، گفت: عسل است، معلم گفت

  شما بدن مرا می: گفت
ّ
م عصبانی شد. و در واقع این خواب لیسیدید و من از عسل شما می لیسیدم. معل

ولی معلم از مال  کند او واقعیت دارد زیرا متعلم از عسلی که شفاء است یعنی علم معلم استفاده می

 برد.  نجاست است بهره می ۀمنزله دنیای او که ب

به  ، عالمی بود عابد، ساکن شهر شام، چون سلطان شهر شام مطلع شد که موسیبلعم: ویندگ

توان قد علم کرد، آمد  خداست نمی ل موسی که پیغمبربفهمید در مقا و آید جانب شام برای فتح شام می

ی برای او ا و عدم توفیق او، او نپذیرفت. سلطان شام رشوه ل به بلعم شد که دعا کند علیه موسیمتوّس 

حال بلعم گول مال و عیال را  دار کند به نفرین بر موسی. به هرکه او را واتا ای برای عیال او فرستاد  و رشوه

اگر خدا  و خورد و به دنیا مایل شد و علیه موسی دعا کرد و زبان خود را مانند سگ از دهان خارج ساخت

 برد ولیکن چون به دنیا میل کرد خدا او را واگذاشت. علمش باال می ۀواسطه خواست او را ب می

 ) به اختصار.۱۵/۵۶( مفاتیح الغیبفخر الدین رازی،  -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٤٦

ُ  َ�ۡهدِ  َمن﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  يُۡضلِۡل  َوَمن ٱلُۡمۡهَتِدي�  َ�ُهوَ  ٱ�َّ
ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ نَا َولََقدۡ  ١٧٨ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

ۡ
 َذَر�

نِّ  ّمِنَ  َكثِٗ�� ِ�ََهنَّمَ  �ِس�  ٱۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ  َولَُهمۡ  بَِها َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  َوٱۡ�ِ
َ
ونَ  �َّ  أ  بَِها ُ�ۡبِ�ُ

ٓۚ  �َۡسَمُعونَ  �َّ  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  ْوَ�ٰٓ�َِك  بَِها
ُ
نَۡ�ٰمِ  أ

َ
ۚ  ُهمۡ  بَۡل  َكٱۡ� َضلُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
 ﴾١٧٩ ٱۡلَ�ٰفِلُونَ  ُهمُ  أ

  ]۱۷۹-۱۷۸[األعراف:  

کس را گمراه کند  هرراه یافته و طالب هدایت است و کس را خدا هدایت کند او هر : ترجمه
رای دوزخ آفریدیم انس را ب ) و به تحقیق بسیاری از جن و۱۷۸پس ایشان همان زیانکارانند(

بینند  ی است که به آن نمیهای فهمند و برای ایشان دیده نمی ی است که به آنبرای آنان دلهای
بلکه ایشان شنوند، ایشان مانند چهارپایانند  ی است که به آن نمیبرای ایشان گوشهای و

 )۱۷۹ترند، ایشان همان غافالنند.( گمراه
کس خود گمراهی را انتخاب کند خدا او را  کند بلکه هر جهت گمراه نمی خدا هیچکس را بی: نکات

به معنی  ﴾ٱلُۡمۡهَتِدي﴿ در آیه داللت دارد، زیرا ﴾ٱلُۡمۡهَتِدي﴿ ۀبه گمراهی خودش واگذارد، چنانکه کلم

 :خدا از هدایت او دریغ ندارد. و اینکه فرموده طالب هدایت باشدکس  طالب هدایت است و هر

به هوی و  چون خدا دانسته که اکثر جن و انسان از حق اعراض و» برای دوزخ آفریدیم« ﴾ٱلُۡمۡهَتِدي﴿

ودشان خبا این حال خلقشان کرده پس برای همان هدف  شوند و روند و لذا اهل دوزخ می هوس می

 ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ :تعالی تمام را برای عبادت و سعادت آفریده چنانکه فرموده حقنه  گر خلقشان کرده و
 .]۵۶ :الذاریات[ !*"﴾ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ

﴿١٧٩  ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ْ  بَِها ِينَ  َوَذُروا �ِهِۦۚ  ِ�ٓ  يُۡلِحُدونَ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
 َما َسُيۡجَزۡونَ  أ

 ْ نۡ  ١٨٠ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا ٓ  َوِممَّ ةٞ  َخَلۡقَنا مَّ
ُ
ِينَ  ١٨١ َ�ۡعِدلُونَ  َو�ِهِۦ بِٱۡ�َقِّ  َ�ۡهُدونَ  أ ْ  َوٱ�َّ بُوا  َكذَّ

ۡمِ�  ١٨٢ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َحۡيُث  ّمِنۡ  َسنَۡسَتۡدرُِجُهم َ�ٰتَِنا�
ُ
َولَمۡ  ١٨٣ َمتِ�ٌ  َكۡيِدي إِنَّ  لَُهمۚۡ  َوأ

َ
 أ

 ْۗ ُروا بِ�ٌ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة�  ّمِن بَِصاِحبِِهم َما َ�َتَفكَّ   ]۱۸۴-۱۸۰[األعراف:  ﴾١٨٤ مُّ
را که در رها کنید آنان  پس خدا را به آن نامها بخوانید و کبرای خداست نامهای نی و: ترجمه

بعضی از  ) و۱۸۰اند ( جزاء داده شوند به آنچه می کرده زودیه جویند ب اسماء او انحراف می
کنند به او توجه می کنند وحق هدایت میه هستند که ب گروهیرا که خلق کردیم  کسانی

انند کنیم از آنجا که ندتدریج هالکشان میه ب یب کردند،تکذآیات ما را که  آنان ) و۱۸۱(

 »و نیافریدیم جن و انس را مگر برای اینکه مرا بندگی کنند.« -١
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) آیا فکر نکردند که همنشین ۱۸۳م زیرا کید من متین است (دهایشان را مهلت می ) و۱۸۲(
 ).۱۸۴) جنون ندارد، نیست او مگر ترساننده آشکار (صایشان (محمد 

این : یا الله و یا رحمن، او گفت: گوید یکی از مشرکین شنید که یک نفر مسلمان می :نکات

اسمای  این الله و رحمن و سایر: !*"جواب او فرموده مسلمان را بنگرید دو خدا دارد، خدای تعالی در

چه الفاظ  را به این اسماء خواند. یعنی اگرتعالی نامهای یک ذات است که باید آن خدای یکتا خدای

خدا این  و الحاد در اسماءِ  .متعدد است ولی معنی یکی است، باید معنی را خواند به توسط این اسماء

 یالئق ذات خدا نیست بر آن ذات بگویی که کنی و یا نامهای غیر او اطالقرا به  اوۀ است که اسماء خاّص 

  و نامی بر او اطالق نگردد نشود تعالی توقیفی است، یعنی تا از وحی وارد لذا اسمای خدای و
ّ
ف بر متوق

ت و دهد و قدرت و صّح  وحی است. مقصود از استدراج و امالء این است که خدا همه گونه نعمت می

با  ،جای شکر بهبنده  و کند غفلت از حق و توجه به دنیاست به بنده عطاء می ی که موجبسایر چیزهای

لهی است زیرا به دهد و این کید ا او را مهلت می هم کند و خدا عذاب خود را زیاد می گناه کفران و

 ظاهر احسان است.

َولَمۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َملَُكوتِ  ِ�  يَنُظُروا �ِض  ٱلسَّ

َ
ُ  َخلَقَ  َوَما َوٱۡ� ءٖ  ِمن ٱ�َّ نۡ  َ�ۡ

َ
ن َعَ�ٰٓ  َوأ

َ
 أ

َجلُُهۡمۖ  ٱۡ�َ�ََب  قَدِ  يَُ�ونَ 
َ
يِّ  أ

َ
ُ  يُۡضلِلِ  َمن ١٨٥ يُۡؤِمُنونَ  َ�ۡعَدهُۥ َحِديثِۢ  فَبِأ  َهاِديَ  فََ�  ٱ�َّ

ۥۚ  اَعةِ  َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ�  ١٨٦ َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َوَ�َذرُُهمۡ  َ�ُ يَّانَ  ٱلسَّ
َ
�  ۖ  إِ�ََّما قُۡل  ُمۡرَسٮَٰها

�  ِعندَ  ِعۡلُمَها ٓ  ُ�َّلِيَها َ�  َرّ�ِ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َ�ُقلَۡت  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَِوۡقتَِها �ِض�  ٱلسَّ
َ
�ِيُ�مۡ  َ�  َوٱۡ�

ۡ
 إِ�َّ  تَأ

 ۗ نََّك  لُونََك  َٔ �َۡ�  َ�ۡغَتٗة
َ
ۖ  َحِ�ٌّ  َك� ِ  ِعندَ  ِعۡلُمَها إِ�ََّما قُۡل  َ�ۡنَها ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ

َ
 َ�  ٱ�َّاِس  أ

 ]۱۸۷-۱۸۵[األعراف:  ﴾١٨٧ َ�ۡعلَُمونَ 
 موجودی و زمین و آنچه خدا خلق کرده از هر ی آسمانها وآیا نظر نکردند در فرمانروای: ترجمه

از قرآن ایمان  اینکه شاید اجل آنان نزدیک شده باشد، پس به کدام حدیثی پس در
کند ایشان را در  ی نیست و رها مینمایاو را راهکه را خدا گمراه کند  ) هر۱۸۵آورند( می

کنند که چه وقت وقوع  ساعت قیامت سؤال میۀ دربار  ) از تو۱۸۶طغیانشان سرگردان باشند(
ز او، سنگین وقتش ُج ه ب کند آن را، آشکار نمیآن است؟ بگو علم آن فقط نزد پروردگار است

پرسند گویا تو از آن  اگهانی، از تو میاست وقوع آن در آسمانها وزمین، نیاید شما را مگر ن
 )۱۸۷دانند.( لیکن اکثر مردم نمیو خداست فقط نزد علم آن لعی، بگوجستجو کرده و مّط 

 )۳/۳۰۷( معالـم التنزیلبغوی،  -١
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کردن خدا به این معناست  ه داللت دارد که گمرا ﴾َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َوَ�َذرُُهمۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات

 کند. مان طغیانش رها میه خدا او را به گیرد و پیش میشود و راه طغیان را  که بنده خود سرکش می

ٓ  قُل﴿ ۡملُِك  �َّ
َ
ا َوَ�  َ�ۡفٗعا ِ�َۡفِ�  أ ۚ  َشآءَ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ُ ۡعلَمُ  ُكنُت  َولَوۡ  ٱ�َّ

َ
 َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت  ٱۡلَغۡيَب  أ

ِ�َ  َوَما ٱۡ�َۡ�ِ  ِمنَ  ۚ  َمسَّ وُٓء ۠  إِنۡ  ٱلسُّ نَا
َ
  ]۱۸۸[األعراف: ﴾١٨٨ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

اگر  خواسته ونه ضرری را مگر آنچه خدا  بگو مالک نیستم برای خودم نفعی و: ترجمه
رسید، نیستم من جز  اندوختم و بدی به من نمی آینه خیر بسیاری می دانستم غیب را هر می

 )۱۸۸( دهنده برای قومی که ایمان بیاورند. ترساننده و بشارت
  ۀاز این آیه و آی :نکات

ّ
مُ «شود حدیث  ر داد علم ساعت قیامت را ندارم معلوم میقبل که تذک لَ عْ إنا نَ

ا  مَ انَ وَ ا كَ مَ مَ لْ ونعِ كُ ائِنٌ  يَ وَ كَ ا هُ مَ ٓ  قُل﴿ دروغ است. »وَ ۡملُِك  �َّ
َ
 داللت دارد که من چنان ﴾...ِ�َۡفِ�  أ

مالک آن نیستم مگر آنچه که خدا بخواهد  ندارم و ضعیفی هستم که اختیار نفع و ضرر خود را ۀبند

کردم و  نفعی به من برسد و ضرری از من دفع شود و اگر علم غیب داشتم از ضررهای بعدی اجتناب می

چه نفع داشت  شدم و هر شدم و در معامالت خود مغبون نمی یک روز غالب و یک روز مغلوب نمی

خبر از دین، فرزندان این پیغمبر را عالم  ای بی عدهروشن ات کردم. حال با این آی خریدم و ذخیره می می

 دانند، نعوذ بالله. به غیب می

ِي ُهوَ ﴿ ۖ  لِيَۡسُ�نَ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََجَعَل  َ�ِٰحَدةٖ  �َّۡفٖس  ّمِن َخَلَقُ�م ٱ�َّ ا إَِ�َۡها ٮَٰها فَلَمَّ  َ�َغشَّ
ٓ  بِهۦِۖ  َ�َمرَّۡت  َخفِيٗفا َ�ًۡ�  َ�َلَۡت  ا ۡ�َقلَت فَلَمَّ

َ
َعَوا � َ  دَّ  َ�ٰلِٗحا َءاتَۡيَتَنا لَ�ِنۡ  َر�َُّهَما ٱ�َّ

َُكوَ�نَّ  ِٰكرِ�نَ  ِمنَ  �َّ ٓ  ١٨٩ ٱل�َّ ا َ�ٓءَ  َ�ُۥ َجَعَ�  َ�ٰلِٗحا َءاتَٮُٰهَما فَلَمَّ َ�ُ  ٓ ۚ  �ِيَما  َ�َتَ�َٰ�  َءاتَٮُٰهَما
 ُ ا ٱ�َّ �ُۡ�ُِ�ونَ  ١٩٠ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ

َ
 لَُهمۡ  �َۡسَتِطيُعونَ  َوَ�  ١٩١ ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُقُ  َ�  َما �

� نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  نَۡ�ٗ
َ
ونَ  أ  َعلَۡيُ�مۡ  َسَوآءٌ  يَتَّبُِعوُ�مۚۡ  َ�  ٱلُۡهَدىٰ  إَِ�  تَۡدُعوُهمۡ  �ن ١٩٢ يَنُ�ُ
َدَعۡوُ�ُموُهمۡ 

َ
مۡ  أ

َ
نُتمۡ  أ

َ
  ]۱۹۳-۱۸۹[األعراف:  ﴾١٩٣ َ�ِٰمُتونَ  أ

او قرار داد تا  (جنس)ی است که شما را از یک نفس آفرید و جفت او را از آن خدایو او : ترجمه
(مّدتی) با آن بار  باری سبک برداشت و آمیزش کرد،به او آرام و انس گیرد، پس چون با او 

پروردگارشان را خواندند که اگر فرزند صالحی به دو  هرشد  بار بود، پس چون سنگین مستمر
به ایشان فرزند صالحی داد خداوند ) پس چون ۱۸۹ز شکرگزاران خواهیم بود(ما بدهی البته ا

آنچه شریک او  برای او شریکانی در آنچه به ایشان داده قرار دادند، پس خدا برتر است از

 



 ١٤٩  سورة األعراف

کنند و آنان خود  کنند آنچه را که چیزی خلق نمی ) آیا شریک می۱۹۰گردانند( می
) و اگر ۱۹۲کنند( یاری کنند و نه خودشان را یاری می ایشان را توانندنمی) و ۱۹۱مخلوقند(

را  نایشان را به هدایت دعوت کنید بدنبال شما نیایند، مساوی است بر شما چه بخوانید ایشا
 )۱۹۳و چه ساکت باشید.(

شود و این آیه  با حضرت آدم تطبیق نمی ﴾َ�ِٰحَدةٖ  �َّۡفٖس  َخلََقُ�م ّمِن﴿ ۀ:جمل آیه و: نکات

ای را خدا از نفس واحده آفریده و با آل ه نوعی است زیرا هر طائفهمشرکین قریش است. البتّ خطاب به 

 خدا به از خدا فرزند صالحی خواستند و شود که قصی زن قرشی گرفت و آن دو قصی نیز تطبیق می

ی بر اوالد عبد قص عبدالدار ودمناف، عبدالعزی، آنان در عوض نام عبدالله، نام عب و ایشان فرزندانی داد

که آن  ندان خود را بندگان بتها خوانده و بتها را شریک خدا قرار دادند. در صورتیزخود گذاشتند و فر

 شنوند. کنند و نه خود را یاورند و اگر آنها را بخوانی نمی بتان نه کسی را یاری می

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ  ِعَبادٌ  ٱ�َّ
َ
ْ  فَٱۡدُعوُهمۡ  أ  ُكنُتمۡ  إِن لَُ�مۡ  فَۡليَۡسَتِجيُبوا

لَُهمۡ  ١٩٤ َ�ِٰد�ِ�َ 
َ
رُۡجلٞ  �

َ
ٓۖ  َ�ۡمُشونَ  أ مۡ  بَِها

َ
يۡدٖ  لَُهمۡ  أ

َ
ٓۖ  َ�ۡبِطُشونَ  � مۡ  بَِها

َ
ۡ�ُ�ٞ  لَُهمۡ  أ

َ
ونَ  أ ٓۖ  ُ�ۡبِ�ُ  بَِها

مۡ 
َ
ۗ  �َۡسَمُعونَ  َءاَذانٞ  لَُهمۡ  أ ْ  ُقلِ  بَِها َ�َٓءُ�مۡ  ٱۡدُعوا  َو� إِنَّ  ١٩٥ تُنِظُرونِ  فََ�  كِيُدونِ  ُ�مَّ  ُ�َ

 ُ ِي ٱ�َّ َل  ٱ�َّ ٰلِِح�َ  َ�َتَو�َّ  وَُهوَ  ٱۡلِكَ�َٰبۖ  نَزَّ ِينَ  ١٩٦ ٱل�َّ  َ�  ُدونِهِۦ ِمن تَۡدُعونَ  َوٱ�َّ
ُ�مۡ  �َۡسَتِطيُعونَ  نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  نَۡ�َ

َ
ونَ  أ  ]۱۹۷-۱۹۴[األعراف:  ﴾١٩٧ يَنُ�ُ

بندگانی امثال شمایند پس  ،خوانید میبه ُجز خدا راستی کسانی را که ه ب: ترجمه
ی ) آیا برای ایشان قدمهای۱۹۴( باشید دشان تا به شما جواب دهند اگر راستگو مییبخوان

و یا برای ایشان  حمله کنندی است که با آن راه روند و یا برای ایشان دستهای است که به آن
ی است که به آن بشنوند؟ بگو بخوانید و یا برای ایشان گوشهای آن ببیننددیدگانی است که با 

ی ) بدرستی که ولی من آن خدای۱۹۵ید(شریکان خود را سپس مکر کنید با من و مهلتم نده
خوانید  ) و آنان را که می۱۹۶است که نازل کرده این کتاب را و او متولی امور صالحین است(

 )۱۹۷کنند.( خودشان را یاری می غیر او نتوانند شما را یاری کنند و نه
ی انبیاء و ست و حتّ ا در واقع شرک خدا جائز نیست ون آیات داللت دارد که خواندن غیرای: نکات

ۡمَثالُُ�مۡ  ِعَبادٌ ﴿اولیاء را نباید خواند زیرا آنان مصداق 
َ
  می ﴾أ

ً
اند در  چون از دنیا رفته باشند و خصوصا

 زیرا گوشی که اصوات این عالم را بشنوند ندارند.دنیا نیستند و خواندن ایشان لغو است 

ِينَ ﴿ۀ اگر کسی بگوید از کلم ِينَ ﴿ :در ﴾ٱ�َّ بر  از ضمائر جمع که اطالق همو  ﴾...تَۡدُعونَ  ٱ�َّ

ی عقالی اولیاء و: یدگوی و یا می !دانستند پرستان بتان را عاقل می شود که بت شوند استفاده می عقالء می

 



 تابشی از قرآن    ١٥٠

 خواندند این چگونه است؟ جواب این است که در بیشتر آیات قرآن از معبودها و میبتان خود را  غیر

بت را پرستان   شود، برای اینکه بت پرستان تعبیر شده به کلماتی که اطالق بر عقالء می مدعوهای بت

یعنی ، ةآلو ةمرآا نه باالستقالل بلکه مّ خواستند ا ردند و از بتها حاجت میک خواندند و عبادت می می

ها را مظاهر آن اولیاء و یا آن بزرگان  مههای اولیاء خدا و یا بزرگانی بودند که این مجّس  مهبتان مجّس 

هشان به آن بزرگان بود، مانند زمان ما که به توّج  خواندند و دانستند که در حقیقت آن بزرگان را می می

مرآة وآلة امام را ۀ مجسم یا یا قبر و ه عکس وا نه باالستقالل بلکبه قبر او توجه دارند، امّ  عکس امام و یا

خواندند که  خواندند بلکه آن بزرگی را می در حقیقت خود بت را نمی دهند و قرار می االمام ىله إوجّ للتّ 

لذا جمع موصول عاقل و یا  معلوم است که آن بزرگان از عقالء بودند و و او بود )ۀآین( مرآتاین بت 

 آورده شده است.ضمیر عاقل برای آنها 

ْۖ  َ�  ٱلُۡهَدىٰ  إَِ�  تَۡدُعوُهمۡ  �ن﴿ ونَ  َ�  وَُهمۡ  إَِ�َۡك  يَنُظُرونَ  َوتََرٮُٰهمۡ  �َۡسَمُعوا  ُخذِ  ١٩٨ ُ�ۡبِ�ُ
ُمرۡ  ٱۡلَعۡفوَ 

ۡ
ۡعرِۡض  بِٱۡلُعۡرِف  َوأ

َ
ا ١٩٩ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ  َعنِ  َوأ ۡيَ�ٰنِ  ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ  فَٱۡسَتِعذۡ  نَۡزغٞ  ٱلشَّ

 ِۚ ِينَ  إِنَّ  ٢٠٠ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  إِنَُّهۥ بِٱ�َّ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهمۡ  إَِذا ٱ�َّ ۡيَ�ٰنِ  ّمِنَ  َ�ٰٓ�ِٞف  َمسَّ ْ  ٱلشَّ ُروا  فَإَِذا تََذكَّ
ونَ  ُهم ۡبِ�ُ وَ�ُهمۡ  �ۡخَ�ُٰ�ُهمۡ  ٢٠١ مُّ ونَ  َ�  ُ�مَّ  ٱۡلَ�ِّ  ِ�  َ�ُمدُّ   ]۲۰۲-۱۹۸[األعراف:  ﴾٢٠٢ ُ�ۡقِ�ُ

تو می ه بینی که ایشان ب شنوند و می سوی هدایت بخوانی نمیه ایشان را ب و اگر: ترجمه
) و بگیر عفو را و امر به معروف نما و از نادانان اعراض ۱۹۸بینند ( حال آنکه نمی نگرند و

ای به تو رسید پس پناه ببر به خدا زیرا او شنوای  اگر از شیطان وسوسه ) و۱۹۹کن(
از شیطان به ایشان برسد متذکر حالتی پرهیزکارند چون  راستی آنانکهه ) ب۲۰۰داناست(

اهی گمر  را بهمشرکین،(شیاطین) ایشان  ) و برادران۲۰۱( شوند پس ناگهان بینا گردند
 )۲۰۲( کنند. و کوتاهی نمی کشند می

این است که با مردم سختگیری مکن، چنانکه رسول  ﴾ٱۡلَعۡفو ُخذِ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات

َ «: فرموده صخدا  وا وَ رسِّ �
َ

یعنی از افعال و اخالق مردم بگذر. روایت شده که چون این آیه  »وارسِّ عَ �ُ ال

لَ  نْ أَ  كَ رُ أمُ  يَ اهللاَ  نَّ إِ  !ول اهللاِسُ ا رَ يَ « ؛نازل شد جبرئیل آمد که و  تَصِ فُ عْ تَ ، وَ كَ مَ رَ نْ حَ طِي مَ تُعْ ، وَ طَعَكَ نْ قَ مَ

ك لَمَ نْ ظَ مَّ ا﴿ ۀ:جمل .» عَ را نیز وسوسه  صرسول خدا ،داللت دارد که شیطان ﴾...يَ�ََ�نََّك  �مَّ

ُهمۡ  إَِذا﴿ۀ جمل رسول خدا خود دفع شر شیطان نتواند و باید به خدا پناه برد. کند و می  ّمِنَ  َ�ٰٓ�ِٞف  َمسَّ
ۡيَ�ٰنِ  ُروا ٱلشَّ داللت دارد که اهل تقوی و ایمان باید تا مبتال به یکی از حاالت شیطانی  ﴾...تََذكَّ

 شوند فوری نهی خدا را متذکر  می
ً
 اگر غضب کردند فوری یاد غضب خدا کنند. شوند مثال
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تِِهم لَمۡ  �َذا﴿
ۡ
ْ  يَةٖ � تَأ ۚ  لَۡوَ�  قَالُوا ٓ  قُۡل  ٱۡجَتبَۡيَتَها َما تَّبِعُ  إِ�َّ

َ
�  ِمن إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  َما � ِ�ّ  بََصآ�ِرُ  َ�َٰذا رَّ

ّ�ُِ�مۡ  ِمن   ]۲۰۳[األعراف:  ﴾٢٠٣ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٞ  َوُهٗدى رَّ
من را اختیار نکردی و نیاوردی، بگو  ای گویند چرا آن و چون نیاوری بر ایشان معجزه: ترجمه

از  بصیرتها(قرآن)  ، اینکنم میشود پیروی  آنچه را از پروردگارم به سویم وحی میفقط 
 )۲۰۳آورند.( ست و هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان میپروردگارتان ا 

کنی و  خواستند از قبیل اینکه چرا کوه را طال نمی های تکوینی می معجزه صاز رسول خدا: نکات

ایجاد  من تابع وحیم وتعالی در جواب ایشان فرموده بگو  چرا ایجاد باغ و بستان در مکه نکردی؟ حق

 معجزه با من نیست.

ْ  ٱۡلُقۡرَءانُ  قُرِئَ  �َذا﴿ ْ  َ�ُۥ فَٱۡسَتِمُعوا نِصُتوا
َ
�ََّك  َوٱۡذُكر ٢٠٤ تُرَۡ�ُونَ  َلَعلَُّ�مۡ  َوأ  َ�ۡفِسَك  ِ�  رَّ

 إِنَّ  ٢٠٥ ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ  ّمِنَ  تَُ�ن َوَ�  َوٱ�َصالِ  بِٱۡلُغُدّوِ  ٱۡلَقۡولِ  ِمنَ  ٱۡ�َۡهرِ  َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ� 
ِينَ  ونَ  َ�  َرّ�َِك  ِعندَ  ٱ�َّ  ﴾٢٠٦ �۩ َوَ�ُۥ َو�َُسّبُِحونَُهۥ ِعَباَدتِهِۦ َ�نۡ  �َۡسَتۡكِ�ُ

  ]۲۰۶-۲۰۴[األعراف:  

و چون قرآن قرائت شد پس گوش بدهید و ساکت شوید تا باشد که مشمول رحمت : ترجمه
 در صدای بلندتر از  یندر حال زاری و خوف و پای خویشدل) و پروردگارت را در ۲۰۴گردید(

باشند  که نزد پروردگارت می راستی آنانه ) ب۲۰۵( ها یادکن و از غافلین مباش ها و شب صبح
دانند) و  کنند (منزه از صفات نقص می ورزند و او را تسبیح می ر نمیبندگی او تکب از عبادت و

 )۲۰۶کنند.( فقط برای او سجده می

برای وجوب است یعنی واجب است وقت قرائت قرآن انسان  ﴾...فَٱۡسَتِمُعوا﴿ مرظاهر ا: نکات

 ۀ:جمل خبرند. لهی بیلی مسلمین زمان ما از این امر او گوش بدهد و ساکت باشد و سخن نگوید

�ََّك  َوٱۡذُكر﴿  و ه قلب و بدون سرتسبیح و ذکری از توّج  هر دعا،داللت دارد که باید  ﴾...َ�ۡفِسَك  ِ�  رَّ

 
ً
عکس ه ما ب لی ملتو داللت دارد که ذکر و دعا بلند نباشد ﴾ٱۡلَقۡولِ  ِمنَ  ٱۡ�َۡهرِ ﴿ صدا باشد و خصوصا

 وکنند.  بازی می لهی و فرمان او لجآیات ا گیرند و گویا با لند دم میت بدر دعا و ذکر به صو ،این

ِينَ ﴿ ند، مقصود این است که آنان با مقام قربی که دارند از بندگی هست فرشتگان ﴾...َرّ�َِك  ِعندَ  ٱ�َّ

ورزد. و از این آیه ممکن است استفاده شود که نباید تکبر ورزند پس بشر به طریق اولی  خدا تکبر نمی

 باشند. میمالئکه اشرف از انسان 

 





 
 
 

 سورة األنفال (مدنية وهي مخس وسبعون آية)

 آیه است ۷۵انفال مدنی و دارای ۀ سور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

نَفاِل�  َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿
َ
نَفاُل  قُلِ  ٱۡ�

َ
ِ  ٱۡ� ْ  َوٱلرَُّسوِل�  ِ�َّ َ  فَٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ ۡصلُِحوا

َ
 بَۡينُِ�ۡمۖ  َذاَت  َوأ

 ْ ِطيُعوا
َ
َ  َوأ ۥٓ  ٱ�َّ ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن َورَُسوَ�ُ  ]۱[األنفال:  ﴾١ مُّ

کنند از انفال، بگو انفال اختصاص به خدا و  نام خدای رحمن رحیم. سؤالت میه ب: ترجمه
ید ید و خدا و رسول او را اطاعت نمایخود اصالح کنرسول دارد، پس از خدا بترسید و میان 

 )۱( اگر ایمان دارید.
 ا عبارت !*"انفال: نکات

ّ
ی که اهل آن های ار حربی بدون قتال گرفته شود و زمینست از هر چه از کف

ی های قطعه جنگلها و ها، وادیها، تپه  شکم زارها، ، نی!,"وات بائرزمینهای م و !+"اند بدون قتال کرده اعراض

 
ّ
و مال بدون وارث که خرید و فروش اینها برای کسی جائز نیست  !-"ام و مخصوص آنان بودهکه مال حک

 انفال در لغت جمع  -١
ْ

باشد. باشد. و از این جهت نافله نامیده شده که افزون بر فرض میبا سکون فاء و فتح آن می لَنف

لباشد و مفرد آن نفال به معنای غنایم میو ا
َ

ل«باشد. و می َنف
َ

ف باشد و غنایم انفاق به معنای غنیمت و هدیه می» النَّ

 نامیده شده است. (نگا: لسان العرب، مادة نفل).
را آن؛ یا اینکه از آن سرزمین گریخته و ص شان همچون بحرین در زمان رسول خداو با وجود بقای آنها در سرزمین -٢

 اند.برای مسلمانان رها کرده

اتْ  -٣ وَ اند چه مسلمان باشند یا کافر؛ یا های موات): عبارت است از سرزمینی که اهل آن از بین رفته(زمین األرض الـمَ

 ای ندارد.شود که صاحب و مالک شناخته شدهاینکه به سرزمینی اطالق می
... به خود اختصاص داده این است که آنها را از مسلمان یا کسی که با او  و ضابطه آنچه پادشاه کفار از اموال منقول و -٤

 عهد و پیمان دارد، غصب نکرده باشد.

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٥٤

ه دست پس از او ب صرف منافع مسلمین نماید و ه اختیار او باشد وب صو باید در زمان رسول خدا

 باید صرف منافع و مصالح مسلمین شود. و !*"زمامدارمسلمین است 

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما ١﴿ ُ  ُذكِرَ  إَِذا ٱ�َّ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱ�َّ
ٰ  إِيَ�ٰٗنا َزاَدۡ�ُهمۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ ِينَ  ٢ َ�َتَو�َّ لَٰوةَ  يُقِيُمونَ  ٱ�َّ ا ٱلصَّ  ﴾٣ يُنفُِقونَ  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  َوِممَّ

 ] ۳-۲[األنفال:  

و چون آیات او بر  همانا مؤمنین کسانیند که چون ذکر خدا شود دلهاشان بترسد: ترجمه
) آنانکه نماز را ۲کنند( خوانده شود ایمانشان زیاد شود و فقط بر پروردگارشان توکل می نایشا

) ایشانند همان مؤمنین ۳کنند( ایم انفاق می دارند و از آنچه روزی ایشان کرده به پا می
 )۴منت.( روزی نیک بی قی، برای ایشان است درجاتی نزد پروردگارشان و آمرزش وحقی

رعد است ۀ که در سور ﴾...َوَ�ْطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذْ�ِر اّ�ِ ﴿ۀ جمل با ﴾قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت ﴿: نکات

 ترس در اثر حضور و عقاب اوست. و عظمت اوست منافات ندارد زیرا اطمینان در اثر یقین به قدرت و

 مؤمنینۀ دربار این آیه داللت دارد که ایمان قابل نقص و زیاده است و ﴾إِيَ�ٰٗنا َزاَدۡ�ُهمۡ ﴿ۀ جمل

 منت و بهشت ابدی مدت است. روزی بی :﴾َكرِ�مٞ  قٞ رِزۡ ﴿االیمان نازل است. مقصود از  کامل

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ۚ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُهمُ  أ ا َُّهمۡ  َحّقٗ ٞ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  َدَرَ�ٌٰت  ل  َكَمآ  ٤ َكرِ�مٞ  َورِۡزقٞ  َوَمۡغفَِرة

ۡخرََجَك 
َ
 ِ�  يَُ�ِٰدلُونََك  ٥ لََ�ٰرُِهونَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ  َفرِ�ٗقا �نَّ  بِٱۡ�َقِّ  بَۡيتَِك  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

َ  َما َ�ۡعدَ  ٱۡ�َقِّ  �ََّما تَبَ�َّ
َ
ُ  يَعُِدُ�مُ  �ذۡ  ٦ يَنُظُرونَ  وَُهمۡ  ٱلَۡمۡوتِ  إَِ�  �َُساقُونَ  َك�  إِۡحَدى ٱ�َّ

آ�َِفَتۡ�ِ  �ََّها ٱلطَّ
َ
نَّ  َوتََودُّونَ  لَُ�مۡ  �

َ
ۡوَكةِ  َذاتِ  َ�ۡ�َ  أ ُ  َوُ�رِ�دُ  لَُ�مۡ  تَُ�ونُ  ٱلشَّ ن ٱ�َّ

َ
 ُ�ِقَّ  أ

 َكرِهَ  َولَوۡ  ٱۡلَ�ِٰطَل  َوُ�ۡبِطَل  ٱۡ�َقَّ  ِ�ُِحقَّ  ٧ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َدابِرَ  َوَ�ۡقَطعَ  بَِ�لَِ�ٰتِهِۦ ٱۡ�َقَّ 
  ]۸-۵[األنفال:  ﴾٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

نین مات به حق بیرون آورد و به تحقیق گروهی از مؤ چنانکه ترا پروردگارت از خانه: ترجمه
حق پس از آنکه آشکار شد گویا به سوی مرگ ۀ دربار  کنند ) با تو مجادله می۵کراهت داشتند(

داد شما را به یکی از دو  خدا وعده می کههنگامی) و ۶نگرند( شوند در حالیکه می رانده می

  یبن أحمد عامل یزین الدین بن علشهید ثانی،  ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةدر مورد این تعریف نگا:  -١

یاض الـمسائل في تحقیق األحکام بالدالئل). و کتاب ۸۵ -۲/۸۴(الحدیثة)، -(ط،  .)ق هـ. ۹۶۶(ت  تألیف ، ر

 ).۲۵۵ – ۵/۲۵۴، (الحدیثة) -( ط،  هـ . ق.) ۱۲۳۱صاحب الریاض (ت ه معروف ب یبن محمد طباطبائ یسید عل

 

                                                           



 ١٥٥  سورة األنفال

 شما و به نفع شماست و دوست داشتید که گروه بدون اسلحه برای شما باشد و گروه که از آِن 
) تا حق را ۷کافران را قطع نماید( ۀبه فرمانهایش پابرجا کند و ریش خواست حق را خدا می

 )۸باطل را زائل کند و اگرچه گناهکاران خوش نداشتند.( ثابت و

ۡخرََجَك ﴿مقصود از : نکات
َ
چه  است از مدینه برای جنگ بدر، اگر رفتن پیغمبر  ، بیرون﴾َر�َُّك  أ

آورد. به هر حال اگر خدا بوده خدا فرموده پروردگارت تو را بیرون  امره خود بیرون رفته ولی چون ب

بدر را ذکر کنیم تا خواننده آیات را به  ۀبخواهیم جمالت آیات فوق و آیات بعدی روشن شود باید قضیّ 

 آسانی درک کند. 

  ۱۵۰در بدر!*"بدانکه
ّ
در آن چاههای آب است و آب فراوان  و ه استکیلومتری مدینه میان راه مک

نام او مانده است. در سال دوم هجرت در ماه رمضان ه بنامی احداث کرده که  است و آن چاهها را بدر

ریاست ه گردد با هزار شتر بار و هفتاد سوار ب وان تجارت قریش از شام برمیرجبرئیل خبر آورد که کا

 یعنی کاروان قریش» عري«انصار حرکت کرد به قصد  تن از مهاجر و ۳۱۳با  صابوسفیان. رسول خدا

وسائل، فقط دو شتر در میان آنان بود از مقداد و  آید و لذا بدون اسلحه و میگی پیش ندانستند که جن و

با  صلشکر بیست شمشیر بود و باقی با چوب و چماق بودند. رسول خدا ۀبا هم و مصعب بن عمیر

 
ً
از آن طرف منافقان مدینه  به بدر رفتند برای خبرگیری از قافله و معلوم شد قافله در راه است. دو نفر قبال

ش ابوسفیان فرستادند که محمد از مدینه بیرون شده با اصحاب، قصد شما دارد. ابوسفیان یپقاصدی 

ز ما خبری نداریم ُج : مرد کاردانی بود، جلوتر از قافله آمد به بدر برای خبرگیری، اهل بدر به او گفتند

آمده و از ما خبر کاروان را سوی ما ه اینکه دیروز دو شتر سوار آمدند فالن محل، شتران را خوابانیده و ب

دو تن از اصحاب محمد : خرما دید و گفت ۀپرسیدند، ابوسفیان پشکل شترها را بهم مالید اثر هست

ضمضم غفاری را فرستاد به مکه تا خبر کند  و فوری برگشت و قافله را از کنار دریا عبور داد و .اند بوده

 که محمد قصد کاروان ما دارد، ما را دریابید.

راجع تاریخی یک از مکند در هیچسیاقی را که مولف در مورد واقعه بدر ذکر نموده و تفاصیل و اتفاقاتی را که بیان می -١

ها را از مرجع فارسی متاخر نقل کرده است. آری، بسیاری از مطالبی که کنم آنبه طور منسجم نیافتم و گمان می

های سیرت چون سیره ابن هشام و مغازی واقدی و ... وجود دارد. و آنچه را مولف ذکر مولف ذکر نموده در کتاب

های مصادر معروف را چنانچه نزدیک به مطالبی ودم و گاهی عبارتنموده به همان صورت که عنوان کرده، ترجمه نم

 ام.بود که مولف به فارسی نوشته است، آورده
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پیش از آنکه ضمضم به مکه برسد عاتکه بنت عبدالمطلب در خواب دید سواری آمد به طرف مکه 

ا«: به صدای بلند گفت الِب آلَ  يَ عِ مَ  ىلإِ  اُغدوا ،غَ ارِ مْ صَ آنگاه سنگی از کوه بکند و در مکه انداخت  !*"»كُ

  ۀهای مکه از پار و در تمام خانه
ّ
کعبه  ۀای در سای ابوجهل با عدهه نشر شد، آن بیفتاد، آن خواب در مک

یا آل : نشسته بودند، چون عباس را دید او را صدا زد بیا با تو سخنی دارم، چون عباس آمد گفت

عبدالمطلب کفایت نکرد شما را که مردی از شما دعوت نبوت کرد اکنون زنی مدعی نبوت شده و چنین 

ید خواهیم نوشت که آل عبدالمطلب خواب دیده، به الت و عزی قسم که اگر آن خواب راست نیا

ون قدم به روز دیگر مهیا شدم که بروم جواب ابوجهل گویم، چ: ترین عربند، عباس گفتودروغگ

وارونه بر شتر  ضمضم را شنیدم که گوش شتر خود را بریده و جامه بدریده و مسجدالحرام نهادم آواز

َ عْ ا مَ يَ «: زند کند و صدا می خاک بر سر می نشسته و ، کاروان و تجارت !+"»ن حممداث مِ غَ تَ سْ املُ  ؛شيْ رَ قُ  رشَ

مردم به عجله به جمع سالح و مرد پرداختند تا هزار مرد. چون  قریش را دریابید. در مکه جنبشی شد و

به حرب یتیم : از مکه خارج شدند قاصد ابوسفیان رسید که کاروان به سالمت رسید. لشکر گفتند

کنانی  ۀخواستند برگردند ولی اخنس بن شریق و ابوجهل مانع شدند، سراق و ابوطالب رفتن فائده ندارد

تا به بدر بروید، اگر  ،محمد را کفایت کنید اید بروید شّر  آمد که یا معشر قریش اکنون که بیرون آمده

را خبر داد  صطرب پردازید. جبرئیل، رسول خدا نه به لهو و محمد را دریابید او را به قتل رسانید و اگر

لشکر قریش پیش آمدند، دل بر حرب بنه که خدا شما را یاری کند. رسول با  که کاروان جستند و

جانم  تن و: گذشت و لشکر قریش آمد چه باید کرد؟ ابوبکر گفت فرمود کاروان اصحاب مشاوره کرد و

کنیم. رسول خدا  حرب میما بماند  ید به جان حاضرم تا یکی ازچه فرمای فرمان خدای تو، هر فدای تو و

: گفت . عمر برخاست و»شريوا عيلّ أ« ؛چه نظر دارید: دو مرتبه فرمود .بنشین ،»اهللا خرياً  كجزا«: فرمود

تکرار کرد، سعد بن معاذ از  صیا رسول الله رأی ما آن است که ابوبکر گفت. باز رسول رسول خدا

 ، عرض کرد ما با تو»نعم يا سعد«: فرمودیم؟ مقصود از خطاب مای: پاخاست و عرض کرد انصار بر

رَ «ی که تو را به خلق فرستاده ایم و پایداریم به خدای عهد بسته تَعْ تَ لَوْ اِسْ َ  ضْ رَ الَ ا البَحْ ذَ نَاكَ هَ بَعْ  و !,"»تَّ

 شاد شد و انصار را دعا کرد. مقداد بن عمرو برخاست و صند. رسول خداهست انصار بر قول منۀ هم

 »ای خاندان غالب، بشتابید به سوی میدان جنگ.« -١
 »ای گروه قریش، به یاری در برابر محمد بشتابید.« -٢
 »اگر به این دریا وارد شوی، به دنبال تو خواهیم آمد.« -٣
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نَت  َهۡب ذۡ ٱفَ « :یمگوی ما مانند قوم موسی نمی ،اللهل یا رسو: گفت
َ
 ُهَناَ�ٰ  إِنَّا تَِ�ٓ فََ�ٰ  َوَر�َُّك  أ

 ٰ   .»هلرسولو طاعة هللاو سمعاً «: یمگوی لیکن ما می ،»عُِدونَ َ�

یا : گفت ای جنگ نبودند از جنگ کراهتی داشتند، حباب بن منذر برخاست وبه هر حال چون مهیّ 

صواب : به فرمان خدا، حباب گفت: کنی یا به رأی خود؟ فرمود به امر خدا میرسول الله حرب با ایشان 

رأی، رأی حباب : فرمود صآن است که ما برویم بدر و چاههای آب را در تصرف گیریم، رسول خدا

است. چون به بدر رسیدند، دو غالم از قریش آمده بودند، اصحاب رسول ایشان را بگرفتند در حالیکه 

هزار سوار، اصحاب : لشکر قریش چند نفرند؟ گفتند: در نماز بود، به ایشان گفتند صرسول خدا

دروغ گفتیم تا دست از : گفتند خواهید ما را بترسانید و ایشان را بزدند، ایشان ید، میگوی دروغ می: گفتند

زنید و  ا میت گویند ایشان رساتا ر !واعجبا: سالم نماز را بداد و فرمود صخدا ایشان برداشتند. رسول

لشکر : ید، گفتندراست بگوی: دارید نزد من آرید. پس به ایشان فرمود چون دروغ گویند دست برمی

کشند؟  روزی چند شتر می: فرود صیم. رسول خدادروغ نگوی و ما به تفصیل ندانیم و بسیار است

د و نباش و نهصد میالله اکبر میان هزار : فرمود صگاهی ده بکشند و گاهی نه شتر. رسول خدا: گفتند

ریگ نرم بسیار بود چنانچه  نفر بودند. اصحاب شب را به بدر ماندند، در آنجا آب کم و ۹۵۰در واقع 

 ۱۱ ۀتعالی بارانی بفرستاد که در آیدر موقع جنگ حمله نتوانستند. خدای رفتی و پای بشر به آن فرو

آب شد و زمین زیر پای ایشان سخت گردید. مسلمین  از سبب آن گودالها پره همین سوره ذکر شده و ب

 شادی کردند و به نصرت خدا امیدوار شدند.

بِِدَها«: فرمود صآنگاه لشکر مشرکین رسیدند. رسول خدا
َ
ِذ ك

َ
ال

ْ
ف
َ
ْد َرَمْتُ�ْم بِأ

َ
ُة ق

َّ
 .!*"»َهِذهِ َمك

دلیرتر شدند. یکی از  مسلمین ایشان را دو برابر خود دیدند و لشکر مشرکین ایشان را اندک دیده و

مٌ «: رد لشکر اسالم و بازدید کرد برگشت و گفتگِ  مشرکین به تاخت بر وَ ءِ قَ الَ ؤُ الَ مَ هلَ  نيَ مِ الَ كَ  هَ دَ مْ وَ دَ

مإِالَّ سُ  دانید که من شما را ناصحم، صواب نیست که با این مرد  یا معشر قریش می: عتبه گفت .!+"»يُوفهُ

اگر سلطان  وی هستیم وه ترین ب ب، اگر نبی است ما اولیاسلطان و یا کذحرب کنید، یا نبی است، یا 

  و وی بهتر باشیم ۀباشد اگر پیش برد ما در سای
ّ

اب است بیگانگان او را کفایت کنند، ما اگر اگر کذ

گرسنه فخری نباشد.  نام عرب گردیم و اگر غالب شویم غلبه بر مشتی برهنه و مغلوب وی شویم بد

 يا مصفر«: ، یعنی ترسیده است. عتبه گفت)کرده شش او باد(، »فخ سحرهتان قد«: ابوجهل گفت

 .»این مکه است که جگرگوشه هایش را نزد شما انداخته است« -١
 »شان.آنها قومی هستند که نه کمینی دارند و نه یاوری جز شمشیرهای« -٢
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ی، به تو نشان دهم که مرد کیست، این بگفت و مهیای حمله شد، مانند منی چنین گویه ب !!*"»استه

عریشی از چهارچوب برپا کردند. رسول  صای رسول خدابرلشکر اسالم در میان آفتاب بودند، 

در آنجا دعا کرد تضرع نمود. و نصرت خواست، جبرئیل رسید با سه هزار فرشته به یاری  صخدا

م«: مسلمین و فرمود الَ ئُكَ السَّ رِ قْ بَّارُ يُ قُولوَ   اجلَ سِ  يَ مْ ابُكَ يفِ الشَّ حَ أَصْ رسول خدا آن  !2»أَنْتَ يفِ الظِّلِ وَ

 عریش را واژگون کرد.

جوان به  برادرش شیبه و ولید بن عتبه سه تن پیر و کامل واز مشرکین عتبه بن ربیعه وجیه قریش و 

پدرشان حارث به  پیر و کامل و جوان بنام معوذ و معاذ و ؛میدان آمده و مبارز خواستند. از انصار سه تن

 صخواهیم. رسول خدا ما قوم خود را می ؟دشما کیستی ،؟من أنتم: میدان آمدند. مبارزان قریش گفتند
 او را نشانید، عمر صید. ابوبکر برخاست برود رسول خداجواب گوی ،هاجرینای گروه م: فرمود

و حمزه در مقابل  .رث برخاستندابن الح ۀرخاست، رسول او را نیز نشانید، پس حمزه و علی و عبیدب

ولید را  جوان با جوان. علی عبیده در مقابل شیبه آمد، پیر با پیر و علی در مقابل ولید و عتبه و

عبیده با شیبه بماندند و بر یکدیگر حمله  فرصت نداد و سرش را پرانید و حمزه عتبه را درنگ نداد و

دادند، آخر شیبه ضربتی زد پای عبیده را قلم کرد و عبیده ضربتی بر دوش او زد که  کردند و جوالن می

آوردند،  صعبیده را نزد رسول خدا و .کار شیبه را تمام کردند ادند، حمزه و علی برجستند وتهر دو بیف

 عىلولست أ«: سر او را در دامن گرفت و او به هوش آمد و چشم باز کرد و گفت صرسول خدا

، عبیده دو شعری گفت و بر کنار رسول !-"»ىلع الشهادةو ب�«: فرمود صرسول خدا .!,"»؟سالماإل

در روی لشکر مشرکین پاشید و ریگی بر گرفت و  و فرمان حمله بداد صرسول خدا خدا جان داد.

مشرکین را ریگی به چشم فرو  تعالی چنان تقدیر کرد که هر یک از ، خدای!."»الوجوه شاهتْ «: گفت

 رفت، مسلمانان همی کشتند و بستند ومشرکین پا افتادند و یا کشته و یا فرار کردند.

ر استِه«گوید: اینکه می -١ طلبی است؛ چنانکه انسان دور از جنگ با بوی ه از راحتکنای مردک گوزو!) ی(ا»: يا مصفِّ

ا چنین عبارتی قصد مبالغه در اهانت وی داشت که در واقع دوری از آن پاکیزگی بدن عطر آراسته است و اینگونه ب

 است.
 »فرماید: تو در سایه و اصحابت در گرمای خورشید هستند.خداوند جبار به تو سالم رسانده و می« -٢
 آیا تو بر اسالم نیستی؟ -٣
 دهم.آری، گواهی می -٤

 ها.زشت باد این چهره -٥
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 ۱۴از مسلمین  نفر مجروح شدند ودر آن جهاد هفتاد نفر از مشرکین کشته و هفتاد نفر اسیر و هفتاد 

نَّ  َوتََودُّونَ ﴿ۀ جمل نفر کشته شدند و رؤسای مشرکین اکثرا کشته شدند.
َ
وۡ ٱ َذاتِ  َ�ۡ�َ  أ  تَُ�ونُ  َكةِ لشَّ

که  لی خدا اراده کردو دست ایشان بیفتده تجارت ب ۀداللت دارد که مسلمین میل داشتند قافل ﴾لَُ�مۡ 

داللت دارد  ﴾ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ ِطَل َوُ�بۡ  قَّ �َۡ ٱ ِ�ُِحقَّ ﴿ ۀ:جمل سربلند شوند. جنگی واقع شود و مسلمین عزیز و

 و که جنگ باعث شد بر پیروزی ابدی اسالم و شکست شرک و ضالل
ّ

ه نداشتند در لی مسلمین چون عد

 وحشت بودند.

ّ�ِ  لَُ�مۡ  فَٱۡستََجاَب  َر�َُّ�مۡ  �َۡستَغِيثُونَ  إِذۡ ﴿
َ
ُ�م � لٖۡف  ُمِمدُّ

َ
 َوَما ٩ ُمۡردِ�ِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  ّمِنَ  بِ�

ُ  َجَعلَهُ  ىٰ  إِ�َّ  ٱ�َّ ِۚ  ِعندِ  مِنۡ  إِ�َّ  ٱ�َّۡ�ُ  َوَما قُلُو�ُُ�مۚۡ  بِهِۦ َوِ�َۡطَم�ِنَّ  �ُۡ�َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َعزِ�زٌ  ٱ�َّ
يُ�مُ  إِذۡ  ١٠ َحِكيمٌ  َمنَةٗ  ٱ�َُّعاَس  ُ�َغّشِ

َ
ُِل  ّمِۡنهُ  أ َمآءِ  ّمِنَ  َعلَۡيُ�م َو�َُ�ّ َُطّهَِرُ�م َمآءٗ  ٱلسَّ  بِهِۦ ّ�ِ

ۡيَ�ٰنِ  رِۡجزَ  َعنُ�مۡ  َو�ُۡذهَِب  �َِط  ٱلشَّ ٰ  َولَِ�ۡ قَۡدامَ  بِهِ  َو�ُثَّبَِت  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�َ
َ
  ]۱۱-۹[األنفال: ﴾١١ ٱۡ�

رسی خواندید پس برای شما اجابت   هنگامی که شما مسلمین پروردگارتان را به فریاد: ترجمه
ز ) و خدا این مدد را قرار نداد ُج ۹ردیف یکدیگر( ۀشما را مدد می کنم به هزار فرشتکرد که من 

 راستیه از جانب خدا نیست، ب نصرتی جز و بشارتی و برای اینکه به آن دلهای شما آرام گیرد
شما را به چرتی فرو برد و نازل  ،) هنگامی که خدا برای ایمنی۱۰که خدا عزیز حکیم است(

و دلهای شما  بی از آسمان تا شما را پاک کند و آلودگی شیطان را از شما ببردآ کرد بر شما می
 )۱۱سبب آن قدمهای شما را ثابت بدارد.(ه م پیوند دهد و به را به

قلت مسلمین و کثرت ه نظر ب صهمان وقتی بود که رسول خدا ﴾َر�َُّ�مۡ  َتِغيُثونَ �َسۡ ﴿: نکات

وقتی بود که جبرئیل با سه هزار ملک آمد.  همان ،﴾َلُ�مۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ ﴿ۀ جمل کرد. مشرکین استغاثه می

داللت دارد که مالئکه عبارت بودند از  ﴾قُلُوُ�ُ�مۡ  ۦبِهِ  َم�ِنَّ َوِ�َطۡ  ىٰ �ُۡ�َ  إِ�َّ ﴿: اند و بعضی گفته

که این قول،  )!( امن و مانند اینهامسلمین از قبیل توکل، طمأنینه، شهامت، شجاعت،  ۀصفات حسن

 موافق آیات قرآن نیست. 

يُ�مُ  إِذۡ ﴿ ۀ:جمل مقصود از َمَنةٗ  �َُّعاَس ٱ ُ�َغّشِ
َ
همان شبی است که در بدر روی شنها  ﴾هُ ّمِنۡ  أ

ایشان شاد  و روحشد ستاد زیر پای ایشان سخت رباران را ف لذا خدا رفت و پای ایشان فرو می بودند و

کرد که شما آب ندارید و کافران در زمین سخت  شیطان وسوسه میبه یاری خدا دلگرم شدند زیرا  شد و

 شیطان رفع شد. ۀهستند و خدا باران را فرستاد و وسوس
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ّ�ِ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  إَِ�  َر�َُّك  يُوِ�  إِذۡ ﴿
َ
ْ  َمَعُ�مۡ  � ِينَ  َ�َثّبُِتوا ْۚ  ٱ�َّ ۡلِ�  َءاَمُنوا

ُ
ِينَ  قُلُوبِ  ِ�  َس�  ٱ�َّ

 ْ ْ  ٱلرُّۡعَب  َ�َفُروا ۡ�َناقِ  َفۡوَق  فَٱۡ�ُِ�وا
َ
ْ  ٱۡ� �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ١٢ َ�َنانٖ  ُ�َّ  ِمۡنُهمۡ  َوٱۡ�ُِ�وا

َ
ْ  بِ�  َشآقُّوا

 َ ۥۚ  ٱ�َّ َ  �َُشاقِقِ  َوَمن َورَُسوَ�ُ َ  فَإِنَّ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ نَّ  فَُذوقُوهُ  َ�ٰلُِ�مۡ  ١٣ ٱۡلِعَقابِ  َشِديدُ  ٱ�َّ
َ
 َوأ

  ]۱۴-۱۲[األنفال:  ﴾١٤ ٱ�َّارِ  َعَذاَب  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
کرد که من با شمایم مؤمنین را ثابت  هنگامیکه پروردگار تو به فرشتگان وحی می: ترجمه

 ۀاندازم پس بزنید باالی گردنها را و بزنید از کفار هم ار ترس میبدارید به زودی در دلهای کّف 
که با او مخالفت کردند و هر خدا و رسول ) این برای آن است که ایشان با ۱۲سرانگشتان را(

) این است شما ۱۳خدا شدیدالعقاب است( خدا و رسول او مخالفت و عداوت ورزد پس محققاً 
 )۱۴برای کافران عذاب آتش است.( قاً محّق  را پس بچشید آنرا و

یکی از علل پیروزی مسلمین با اینکه نه عدد زیادی داشتند و نه وسائل و نه مال زیاد، همانا : نکات

 
ّ
ْ ﴿: ایمانی و ترس کفار بود چنانکه فرموده ت دیگرش بیایمان و ثبات قدم بود و عل ِينَ ٱ َ�َثّبُِتوا َّ� 

ْ ۡ�ِ ٱفَ ﴿و مقصود از  ﴾...َءاَمُنوا  ٱ َق فَوۡ  ُ�وا
َ
ْ ۡ�ِ ٱوَ  َناقِ �ۡ ۡ� دست و  زدن بر سر و ،﴾َ�َنانٖ  ُ�َّ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ�وا

ٰ ﴿ۀ جمل مالئکه است در جنگ بدر. و مقصود از ۀوسیله پای کفار ب ، یعنی این ﴾فَُذوقُوهُ  لُِ�مۡ َ�

 در دنیاست آنرا بچشید. ،قتل و جراحت اسیری،

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِينَ  لَقِيُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا ْ  ٱ�َّ ۡدبَارَ  تَُولُّوُهمُ  فََ�  زَۡحٗفا َ�َفُروا

َ
 يَُولِِّهمۡ  َوَمن ١٥ ٱۡ�

ۥٓ  يَۡوَم�ِذٖ  وۡ  ّلِقَِتالٍ  ُمَتَحّرِٗفا إِ�َّ  ُدبَُرهُ
َ
ا أ ً ِ  ّمِنَ  بَِغَضبٖ  بَآءَ  َ�َقدۡ  فَِئةٖ  إَِ�ٰ  ُمَتَحّ�ِ َوٮٰهُ  ٱ�َّ

ۡ
 َوَمأ

َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َ�ۡقُتلُوُهمۡ  فَلَمۡ  ١٦ ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس  َجَهنَُّمۖ   َرَمۡيَت  إِذۡ  َرَمۡيَت  َوَما َ�َتلَُهمۚۡ  ٱ�َّ
َ  نَّ َوَ�ٰ�ِ  ۚ  بََ�ٓءً  ِمۡنهُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوِ�ُۡبِ�َ  َرَ�ٰ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  َحَسًنا نَّ  َ�ٰلُِ�مۡ  ١٧ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  ٱ�َّ

َ
 َوأ

 َ  ]۱۸-۱۵[األنفال:  ﴾ ١٨ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َكۡيدِ  ُموهِنُ  ٱ�َّ
د پس رو آورن ای مؤمنین چون کافران را مالقات کردید در حالیکه زیاد بودند و به شما: ترجمه

یا برای  شدن و جز برای بازگشت و آماده ،کس در آن روز  ) و هر۱۵به آنان پشت مکنید(
به ایشان پشت کند پس به تحقیق  ،شدن به گروه دیگر از مجاهدین  ملحقگیری و  مکان

) پس شما ایشان را نکشتید ۱۶ت(سبازگشتی ا بد و زخجای او دو وپذیرفته غضب خدا را 
ولیکن خدا ایشان را کشت و تو نینداختی در وقتی که انداختی ولیکن خدا انداخت و تا اینکه 

) این ۱۷داناست( ۀکه خدا شنوند درستیه ب .نیکو بالءِ ه بیازماید باز آن قتل و رمی مؤمنین را 
 )۱۸(مکر کافران است. ۀکنند و خدا سستغلبه)  فتح وعنایت خدا، (است 
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لیکن معجزات و و تعالی منزه است از کارهای بشری و کار بشری مستند به او نیست حق: نکات

ا معجزات پس مسلم است که کار خدا و به ایجاد اوست مّ انسبت به خود داده و  العاده را  کارهای خارق

کثیری را بدون  ۀقلیلی عد ۀقتل عد :ما کارهای دیگری ماننداای تصدیق او به رسالت رسوالنش و بر

این هم چون به  ،شمان تمام کفارچوسائل جنگی و یا انداختن یک مشت ریگ و رسیدن آن ریگها به 

لهی بوده نسبت آنرا به خدادادن اشکالی ندارد، چون به مدد خدا بوده افرشتگان و مأمورین  ،مدد مالئکه

َ  َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ :لذا خدا فرموده است و   .﴾َرَ�ٰ  ٱ�َّ

ْ  إِن﴿ ْ  �ن ٱۡلَفۡتُحۖ  َجآَءُ�مُ  َ�َقدۡ  �َۡسَتۡفتُِحوا ْ  �ن لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  تَنَتُهوا  َوَلن َ�ُعدۡ  َ�ُعوُدوا
نَّ  َكُ�َۡت  َولَوۡ  ا ٔٗ َشۡ�  فَِئُتُ�مۡ  َعنُ�مۡ  ُ�ۡغِ�َ 

َ
َ  َوأ َها ١٩ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َمعَ  ٱ�َّ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  َءاَمُنٓوا

 ْ ِطيُعوا
َ
َ  أ ْ  َوَ�  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ نُتمۡ  َ�ۡنهُ  تََولَّۡوا

َ
ْ  َوَ�  ٢٠ �َۡسَمُعونَ  َوأ ِينَ  تَُ�ونُوا ْ  َكٱ�َّ  َسِمۡعَنا قَالُوا

َوآّبِ  َ�َّ  ۞إِنَّ  ٢١ �َۡسَمُعونَ  َ�  وَُهمۡ  ِ  ِعندَ  ٱ�َّ مُّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡ�ُۡ�مُ  ٱلصُّ  َولَوۡ  ٢٢ َ�ۡعقِلُونَ  َ�  ٱ�َّ
ُ  َعلِمَ  � يِهمۡ �ِ  ٱ�َّ ۡسَمَعُهۡمۖ  َخۡ�ٗ

َ ۡسَمَعُهمۡ  َولَوۡ  �َّ
َ
ْ  أ ۡعرُِضونَ  وَُّهم َ�ََولَّوا   ]۲۳-۱۹[األنفال:  ﴾٢٣ مُّ

فتح و گشایش بخواهید پس به تحقیق فتح برای شما آمد و اگر خودداری کنید  شما اگر: ترجمه
نیاز نکند گروهتان از  شما را هرگز بی و گردیم می گردید ما باز اگر باز و بهتر استبرایتان پس آن 

نین خدا و رسول او م) ای مؤ۱۹به تحقیق که خدا با مؤمنین است(  و باشد چه بسیار چیزی و اگر
) و نباشید مانند آنانکه گفتند ۲۰شنوید( نگردانید و حال آنکه می را اطاعت کنید و از او رو

ند که هست نبندگان نزد خدا کران و الالنیبدترین ج ) محققاً ۲۱شنوند( حال آنکه نمی شنیدیم و
دانست هر آینه ایشان را شنوانیده بود و اگر به  ) و اگر خدا خیری در ایشان می۲۲اندیشند( نمی

 )۲۳گردانیده بودند در حالیکه اعراض داشتند.( رو قاً شنوانید محّق  ایشان می
ْ  إِن﴿خطاب : نکات آید که خطاب با کفار  مؤمنین، به نظر میبا کفار است و یا با  ﴾�َۡسَتۡفتُِحوا

 مؤمنین بگیریم آن هم اشکالی ندارد. هباشد. و اگر خطاب ب

َها ٢٣ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ِ  ٱۡسَتِجيُبوا ْ  ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  لَِما َدَ�ُ�مۡ  إَِذا َولِلرَُّسولِ  ِ�َّ نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا

َ
 أ

 َ ۥٓ  َوقَۡلبِهِۦ ٱلَۡمۡرءِ  َ�ۡ�َ  َ�ُوُل  ٱ�َّ نَُّه
َ
ونَ  إَِ�ۡهِ  َو� ُ�َۡ�ُ ٢٤  ْ ِينَ  تُِصيَ�َّ  �َّ  فِۡتَنةٗ  َوٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ  َظلَُموا

ۖ  ِمنُ�مۡ  ٗة ْ  َخآصَّ نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ  ]۲۵-۲۴[األنفال:  ٢٥ ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ  ٱ�َّ

کنند به آنچه شما وقتی که شما را دعوت  ای مؤمنین اجابت کنید خدا و رسول را در: ترجمه
سوی او محشور ه ب قاً محّق  شود بین مرد و دل او و ل مییکند و بدانید خدا حا را زنده می

رسد (بلکه همه را  ای که به خصوص ستمگران از شما نمی ) و بپرهیزید از فتنه۲۴شوید( می
 )۲۵فراگیرد) و بدانید که خدا شدیدالعقاب است.(
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طبق این  و لهی زیرا امر برای وجوب استاوامر ادارد بر وجوب اجابت  داللت  ﴾ٱۡسَتِجيُبوا﴿: نکات

ابی بن کعب عبور کرد و او را ندا کرد، او مشغول نماز ۀ بر درب خان صآیه روایتی آمده که رسول خدا

: چرا دیر اجابت کردی؟ عرض کرد: فرمود صآمد. رسول خدا نماز خود را به عجله تمام کرد و بود،

ْ ﴿: مگر خبر نداری که خدا فرموده: بودم. فرمودمشغول نماز  ِ  ٱۡسَتِجيُبوا  . و مقصود از!*"﴾َولِلرَُّسولِ  ِ�َّ

دعوت به جهاد و یا مطلق دعوت است چه به اسالم و ایمان باشد و چه به امر  ﴾ُ�ۡيِيُ�مۡ  لَِما﴿ ۀ:جمل

 و کند از موت کفر نجات پیدا میشود و  زنده می تمام اینها دلها  ۀواسطه سایر خیرات که ب و یا  جهاد 

نَّ ﴿ ۀ:جمل از مقصود 
َ
َ  أ است که خدا به دل انسان نزدیکتر از  این  ،﴾َوقَۡلبِهِۦ ٱلَۡمۡرءِ  َ�ۡ�َ  َ�ُوُل  ٱ�َّ

ت اختیار خداسه و معنی دیگر این است که قلب انسان ب خودش است و از باطن و خیاالت او مطلع است

 اند. ه معانی دیگری نیز ذکر کردهسازدش، البتّ  ه میبخواهد متوّج چه خدا  جا و به هر به هر

﴿ ْ نُتمۡ  إِذۡ  َوٱۡذُكُرٓوا
َ
ۡسَتۡضَعُفونَ  قَلِيلٞ  أ �ِض  ِ�  مُّ

َ
ن َ�َافُونَ  ٱۡ�

َ
َفُ�مُ  أ  ٱ�َّاُس  َ�َتَخطَّ

يََّدُ�م اَوٮُٰ�مۡ  َٔ َ� 
َ
ّيَِ�ٰتِ  ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م بَِنۡ�ِهِۦ َو� َها ٢٦ �َۡشُكُرونَ  َلَعلَُّ�مۡ  ٱلطَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا َ  َ�ُونُوا ْ  َوٱلرَُّسوَل  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتُِ�مۡ  َوَ�ُونُٓوا
َ
نُتمۡ  أ

َ
ْ  ٢٧ َ�ۡعلَُمونَ  َوأ ٓ  َوٱۡعلَُمٓوا َما َّ�

َ
� 

ۡمَ�ٰلُُ�مۡ 
َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  أ

َ
نَّ  فِۡتَنةٞ  َوأ

َ
َ  َوأ ۥٓ  ٱ�َّ ۡجرٌ  ِعنَدُه

َ
  ]۲۸-۲۵[األنفال: ﴾٢٨ َعِظيمٞ  أ

شدید ترس  یاد آرید وقتی که شما کم بودید و در زمین ضعیف شمرده میه و ب: ترجمه
یاری خود شما را تأیید کرد و از ه پس خدا جایتان داد و ب ،ندیداشتید که مردم شما را بربا

) ای مؤمنین خدا و رسول را خیانت ۲۶( چیزهای پاکیزه شما را روزی داد تا شکرگزار باشید
) و بدانید ۲۷دانید (زشتی و بال آن را)( و امانات خود را خیانت مکنید و حال آنکه میمکنید 

 )۲۸که نزد خداست اجر بزرگ.( محققاً  اموال شما و اوالد شما فتنه است وکه ز این نیست ُج 

ۡسَتۡضَعُفونَ ﴿مقصود از : نکات ید و از داین است که شما مؤمنین حجاز مغلوب و ناتوان بو ﴾مُّ

 خوردند، پس خدا تر و گرسنه و برهنه بودید و اقویا شما را می تر و زندگانی شما سخت ذلیلجهان تمام 

 
ّ
 شما را تمک

ّ
اوالد  ط کرد. و مقصود از فتنه سبب فتنه است و یا اینکه اموال ون داد و بر ممالک دنیا مسل

 برای امتحان و آزمایش است.

باب  ،فضائل القرآن در یترمذ رامانند آن و)؛ ۱۳/۴۶۷( جامع البیانی، : طبرو نگا )۳/۳۴۴( لـم التنزیلمعا، یبغو -١

 بن حنبل درأحمد و  است. حدیث حسن صحیح این: گویدمی و روایت کرده است. ما جاء في فضل فاتحة الکتاب

 ازاختصار ه حاکم ب و صحیحیهما درابن حبان  و ه: ابن خزیمگویدی میمنذر و)؛ ۴۱۳-۲/۴۱۲( الـمسند

بَ  از ههریروأب
ُ
 .به شرط مسلم صحیح است: گویدمی حاکم و روایت کرده است. ّي أ
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َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ�تَّ  إِن َءاَمُنٓوا َ  ُقوا  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  َوُ�َ�ّفِرۡ  ُفۡرقَاٗ�ا لَُّ�مۡ  َ�َۡعل ٱ�َّ

ُ  لَُ�ۡمۗ  َوَ�ۡغفِرۡ    ]۲۹[األنفال:  ﴾٢٩ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ  ُذو َوٱ�َّ
دهد و  قرار می فرقانیاو برای شما و پرهیزکاری کنید اگر از خدا بترسید  نای مؤمنی: ترجمه

 )۲۹خدا صاحب فضل بزرگ است.( آمرزد و ی شما میاکند از شما بدیهای شما را و بر  جبران می
توانید به آن فرق بین حق و باطل بگذارید و هر کدام را امتیاز  ی است که مینیروی فرقان: نکات

روز  و باطل را ندارند. و ترسند نیروی امتیاز بین حق چون ملت اسالم در زمان ما از خدا نمی و .بدهید

روز مسلمین از مشرکین جدا شدند و در مقابل هم صف  جنگ بدر را خدا یوم الفرقان خوانده زیرا در آن

ز بین ه، ممیِّ ای ذهنی بدانیم که انسان به آن قّو  توانیم به معنای شرح صدر و قوه کشیدند و فرقان را می

 دهد از تمام اهل زمین. قین را میاست که خدا متّ خوب و بد است. و فرقان در این آیه امتیازی 

ِينَ  بَِك  َ�ۡمُكرُ  �ذۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ وۡ  ِ�ُۡثبُِتوكَ  َ�َفُروا
َ
وۡ  َ�ۡقُتلُوكَ  أ

َ
ۖ  َوَ�ۡمُكرُ  َوَ�ۡمُكُرونَ  ُ�ۡرُِجوَكۚ  أ ُ  ٱ�َّ

 ُ   ]۳۰[األنفال:  ﴾٣٠ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ  َخۡ�ُ  َوٱ�َّ
را بکشند و کردند تا تو را زندانی کنند و یا ت در مقابل تو مکر می یاد آور وقتی را که کفاره و ب: ترجمه

 )۳۰کند و خدا بهترین مکرکنندگان است.( کنند و خدا مکر می و یا بیرونت کنند و ایشان مکر می
 مجلس شورای »دوهدارالنّ «است و  »دوهدارالنّ «این آیه راجع به شورای  :نکات

ّ
ه که برای ی بود در مک

ین مکه یعنی بزرگان قریش کبعثت مشر ۱۳شدند برای مشورت، پس در سال  آن جمع میخود در  امور

م شده، بر ویند شیطان بوده مجّس گو پیرمردی از نجد که  صدر آن جمع شدند برای دفع رسول خدا

صالح : محمد را غل و زنجیر کنید تا مرگش برسد، پیرمرد گفت: ایشان وارد شد، پس بعضی گفتند

 : کنند تا او را نجات دهند. بعضی گفتند یل او برای او غضب مینیست زیرا فام
ّ
ه خارج کنید او را از مک

کند و در مقابل  نیست زیرا هر جا برود مردم را جمع می صالح: او راحت شوید، پیرمرد گفت تا از شّر 

با رأی این است که از هر قبیله مردی حاضر شود و همگی : پردازد، ابوجهل گفت شما به جنگ می

هاشم نتوانند با  ائل پخش شود تا بنیباو در میان ق به ضربه واحده او را بکشند که خونشمشیرهای خود 

رأی صواب همین است. پس خدا به رسول : گرفتن دیه راضی شوند. پیرمرد گفته همه طرف شوند و ب

علی را بگو سوی مدینه هجرت کن و در خوابگاه خود مرو و ه ب خود وحی نمود که از مکه خارج و

علی را امر فرمود که برد یمانی مرا بروی خود بکش و در  صجای خودت. پس رسول خداه بخوابد ب

جای من بخواب. از آن طرف مشرکین با شمشیرهای خود کمین کردند که شبانه بریزند میان خانه و او را 

 شبانه مشت خاکی بر هوا ریخت و خود از میان غبار بیرون رفت و با ابوبکر به  صبکشند. رسول خدا
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 .!*"طرف مدینه هجرت کرده غار ثور تشریف برد و پس از سه شبانه روز ب

ْ  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا﴿ ٓ  ِمۡثَل  لَُقۡلَنا �ََشآءُ  لَوۡ  َسِمۡعَنا قَدۡ  قَالُوا ٓ  إِنۡ  َ�َٰذا ٓ  َ�َٰذا َ�ِٰط�ُ  إِ�َّ
َ
 أ

لِ�َ  وَّ
َ
ْ  �ذۡ  ٣١ ٱۡ� ۡمِطرۡ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  ٱۡ�َقَّ  ُهوَ  َ�َٰذا َ�نَ  إِن ٱللَُّهمَّ  قَالُوا

َ
 ّمِنَ  ِحَجاَرةٗ  َعَلۡيَنا فَأ

َمآءِ  وِ  ٱلسَّ
َ
ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  ٱئۡتَِنا أ

َ
ُ  َ�نَ  َوَما ٣٢ أ َ�ُهمۡ  ٱ�َّ نَت  ِ�َُعّذِ

َ
ُ  َ�نَ  َوَما �ِيِهمۚۡ  َوأ  ٱ�َّ

َ�ُهمۡ   ]۳۳-۳۱[األنفال:  ﴾٣٣ �َۡسَتۡغفُِرونَ  وَُهمۡ  ُمَعّذِ
مانند ه و چون آیات ما بر ایشان قرائت شود گویند به تحقیق شنیدیم اگر بخواهیم ب: ترجمه

دایا اگر ) و هنگامی که گفتند خ۳۱های گذشتگان( آن خواهیم گفت نیست این مگر افسانه
پس بر ما سنگی از آسمان بباران و یا بیاور ما را عذابی  ست،حق از نزد توهمان این قرآن 
و خدا که تو در میان ایشانی  حالین نبوده که ایشان را عذاب کند در) و خدا چنی۳۲دردناک(

 )۳۳کنند.( حالیکه ایشان طلب آمرزش میایشان نبوده در ۀکنند عذاب
ٓ  لَوۡ ﴿ۀ جمل :نکات ٓ َ�ٰ  َل ِمثۡ  َنالَُقلۡ  ءُ �ََشا ٓ َ�ٰ  إِنۡ  َذا ٓ  َذا َ�ٰ  إِ�َّ

َ
از سخنان نضر بن حارث مشرک  ﴾...ِط�ُ أ

: گفت و میکتاب کلیله و دمنه را آورده بود.  رستم و اسفندیار و ۀاست که در میان اهل فارس رفته بود و قّص 

یم و گوی و ما اگر بخواهیم مانند آن میهای مردم گذشته است  هاست و از افسانه کالم محمد مانند همین

که تا محمد میان شماست خدا  خدایا بر ما سنگ بباران. ولی خدا او را جواب داده: گفت بود که میهمان 

ضِ «: فرماید کلمات قصار می ۸۸ۀ البالغه در کلم در نهج ند. و علیک کسی را عذاب نمی َرْ انَ يفِ األْ كَ

ابِ  ذَ نْ عَ انَانِ مِ مُ اآلْ  اهللاِ أَمَ ونَكُ ا فَدُ َ مهُ دُ فِعَ أَحَ دْ رُ قَ ولُ وَ سُ وَ رَ هُ فِعَ فَ ي رُ انُ الَّذِ َمَ ا األْ وا بِهِ أَمَّ كُ سَّ تَمَ رَ فَ  اهللاِ خَ

ار ص فَ تِغْ انُ الْبَاقِي فَاالسْ َمَ ا األْ أَمَّ در زمین دو امان از عذاب خدا بود و به تحقیق یکی از آنها «یعنی  .»وَ

 و ا رفتنیبود که از د صرسول خدامانی که برداشته شد ا امّ اشد، پس چنگ بزنید به امان دیگر،   برداشته

 سپس حضرت اشاره به این آیه نموده است. ».مانده پس استغفار است مانی که باقیا آن امّ ا

متوسل  ‡هو یا ائّم  صخوانند و به رسول خدا ل میدر اینجا به اهل خرافات که دعای توّس 

ل به را خدا برده است. پس باید متوّس  صدانند که رسول خدا ها نمی این بیچاره: شوند باید گفت می

 جهاد و امثال این امور شوند تا نجات پیدا کنند. توبه، تقوی،

�َّ  لَُهمۡ  َوَما﴿
َ
َ�ُهمُ  � ُ  ُ�َعّذِ ونَ  َوُهمۡ  ٱ�َّ ْ  َوَما ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ  َعنِ  يَُصدُّ ۥٓۚ  َ�نُٓوا ۡوِ�َآَءهُ

َ
  إِنۡ  أ

 

؛ هیثمی تعلیق شیخ محمود شاکر با )۱۳/۴۹۶( جامع البیانی، : طبرو نگا، )۳۵۰-۳/۳۴۹( معالـم التنزیل، یبغو -١

 ).۵۲ – ۵۱/ ۴( الدر الـمنثورو سیوطی در  )۲۷/ ۷( الزوائد مجمعدر 
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ۥٓ  ۡوِ�َآُؤهُ
َ
ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱلُۡمتَُّقونَ  إِ�َّ  أ

َ
 إِ�َّ  ٱۡ�َۡيتِ  ِعندَ  َصَ�ُ�ُهمۡ  َ�نَ  َوَما ٣٤ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

ۚ  ُمَ�ٓءٗ  ْ  َوتَۡصِديَٗة  ] ۳۵-۳۴[األنفال:  ﴾٣٥ تَۡ�ُفُرونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡلَعَذاَب  فَُذوقُوا
مسجدالحرام  ایشان مردم را ازکه  حالیچه باشد که خدا عذابشان نکند در ایشان را و: ترجمه

کنند و ایشان دوستان خدا نبودند، دوستان خدا به جز پرهیزکاران نباشند ولیکن  منع می
زدنی، پس  خدا نبود جز صفیری و دست ۀ) و نماز ایشان نزد خان۳۴دانند( اکثر ایشان نمی
 )۳۵( سبب آنچه کافر بودید.ه بچشید عذاب را ب

ونَ ﴿مقصود از  :نکات ۡ ٱ َعنِ  يَُصدُّ سال هفتم هجرت است که  ۀعقوا ﴾َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

  !*"ب خود عازم حج شدندابا اصح صخدا رسول
ّ

راه  و در حدیبیه لشکر مشرکین رسیدند و سد

ْ َ�نُوٓ  َوَما﴿ۀ جمل شده و نگذاشتند که مسلمین وارد مکه شوند. در صخدا رسول وۡ  ا
َ
ٓ أ اگر  ﴾ۥٓ َءهُ ِ�َا

وۡ ﴿ ضمیر
َ
ٓ أ لی ممکن است ضمیر را و شود که ذکر گردید گردد معنی چنان میربه خدا ب ﴾ۥٓ َءهُ ِ�َا

 
ّ
مشرکین نباید  و یان مسجد نیستند مگر پرهیزکارانبرگردانیم به مسجدالحرام، یعنی سرپرستان و متول

 ان ویکی اینکه پرهیزکار نیستند و دیگر اینکه نمازش: متولی مسجدالحرام باشند، چرا برای دو جهت

کشیدن باشد چنانکه رسم بود زن و مرد گاهی   زدن و سوت عبادتشان یک نوع سفاهت است که دست

 کشیدند. زدند و سوت می کردند و دست می کعبه طواف می ۀکه لباس احرام نداشتند برهنه به دور خان

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  يُنفُِقونَ  َ�َفُروا
َ
ْ  أ وا ِۚ  َسبِيلِ  َعن ِ�َُصدُّ  تَُ�ونُ  ُ�مَّ  فََسيُنفُِقوَ�َها ٱ�َّ

ةٗ  َعلَۡيِهمۡ  ِينَ  ُ�ۡغلَُبوَنۗ  ُ�مَّ  َحۡ�َ ْ  َوٱ�َّ ونَ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  َ�َفُرٓوا ُ  ِ�َِم�َ  ٣٦ ُ�َۡ�ُ  ِمنَ  ٱۡ�َبِيَث  ٱ�َّ
ّيِبِ  ٰ  َ�ۡعَضُهۥ ٱۡ�َبِيَث  َوَ�ۡجَعَل  ٱلطَّ ُكَمُهۥ َ�ۡعٖض  َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك  َجَهنَّمَۚ  ِ�  لَُهۥَ�َيۡجعَ  َ�ِيٗعا َ�َ�ۡ

ُ
 أ

ونَ  ُهمُ  ِينَ  قُل ٣٧ ٱۡلَ�ِٰ�ُ ْ  ّلِ�َّ ْ  إِن َ�َفُرٓوا ا لَُهم ُ�ۡغَفرۡ  يَنَتُهوا ْ  �ن َسلََف  قَدۡ  مَّ  َ�َقدۡ  َ�ُعوُدوا
لِ�َ  ُسنَُّت  َمَضۡت  وَّ

َ
  ]۳۸-۳۶[األنفال:  ﴾٣٨ ٱۡ�

کنند تا (مردم را) از راه خدا بازدارند،  میراستی آنانکه کافرند مالهای خود را انفاق ه ب: ترجمه
سپس بر ایشان حسرت و افسوس خواهد شد سپس مغلوب  خرج خواهند کرد،را ان، آنها آن

) تا اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا ۳۶سوی دوزخ محشور گردند(ه که کافر شدند ب آنان وشوند
و در دوزخ قرار دهد. ایشانند همان قرار دهد پس همه را جمع کند  همرا روی  هاناپاک گرداند و

این سفر به سوی مکه آغاز شد که در حدیبیه با مشرکان برخورد کردند. و این واقعه در سال ششم و نه هفتم هجری  -١

 بوده است. و سفر رسول خدا در این زمان برای عمره و نه حج بوده است. 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٦٦

آنچه گذشته برای ایشان  خودداری کنند(از کفر و عداوت) ار اگر ) بگو به کّف ۳۷( زیانکاران
 )۳۸به کفر و عدوات برگردند پس به تحقیق روش پیشینیان گذشت.( آمرزیده شود و اگر

ِينَ ٱ﴿ ۀ:جمل :اتکن َّ�  ْ مۡ  يُنفُِقونَ  َ�َفُروا
َ
ٰ أ وال خود را در راه مکه ا به اهل مکه است راجع ﴾لَُهمۡ َ�

کردند. ولی به تجربه رسیده همواره اهل باطل برای پیشرفت باطل  کوبیدن اسالم و مسلمین خرج می

 نشر خرافات، موهومات، در زمان ما برای !کنند ولی اهل حق چنین نیستند خود اموال خود را انفاق می

حتی  شود شود ولی برای نشر توحید انفاق نمی خرج میباطلهای مذهبی و بدعتها روزی میلیونها 

ا لَُهم َفرۡ ُ�غۡ ﴿ۀ جمل !موحدین از انفاق مال خود دریغ دارند داللت دارد که اگر کافری  ،﴾َسلََف  قَدۡ  مَّ

: فرموده صرسول خدا و گذرد میاز کارهای سابق او درآمرزد و  و یا مرتدی مسلمان شد خدا او را می

ُم «
َ

ِْسال
ْ

هاإل
َ
ْبل

َ
 ٱ ُسنَُّت  َمَضۡت  َ�َقدۡ ﴿ ۀ:جمل . و» َ�ُبُّ َما �

َ
لِ�َ ۡ� ای که  لهماین است که همان معا ،﴾وَّ

 :فرموده باره این درخدا با کفار سابقین کرده با ایشان خواهد کرد چنانکه 

ُ ٱ َكَتَب ﴿ غۡ  �َّ
َ
۠  لَِ�َّ َ� نَا

َ
�  � َ ٱ إِنَّ  َورُُسِ�ٓ  .]۲۱ :ةالمجادل[  !*"﴾�َٞعِز�ز قَوِيٌّ  �َّ

 .]۱۷۳ :الصافات[ !+"﴾لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ لَُهمُ  ُجنَدنَا �نَّ ﴿ و

ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ  ِۚ  ُ�ُُّهۥ ٱّ�ِينُ  َوَ�ُ�ونَ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ ْ  فَإِنِ  ِ�َّ َ  فَإِنَّ  ٱنَتَهۡوا  َ�ۡعَملُونَ  بَِما ٱ�َّ
ْ  �ن ٣٩ بَِص�ٞ  ْ  تََولَّۡوا نَّ  فَٱۡعلَُمٓوا

َ
َ  أ ْ  ٤٠ ٱ�َِّص�ُ  َونِۡعمَ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  نِۡعمَ  َمۡولَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ  ۞َوٱۡعلَُمٓوا

�ََّما
َ
ءٖ  ّمِن َغنِۡمُتم � نَّ  َ�ۡ

َ
ِ  فَأ  َوٱبۡنِ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ  َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ  َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ُ�َُسُهۥ ِ�َّ

بِيلِ  ِ  َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن ٱلسَّ ٓ  بِٱ�َّ نَزۡ�َا َوَما
َ
ٰ  أ  ٱۡ�َۡمَعاِن�  ٱۡ�ََ�  يَۡومَ  ٱۡلُفۡرقَانِ  يَۡومَ  َ�ۡبِدنَا َ�َ

 ُ ٰ  َوٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ]۴۱-۳۹[األنفال:  ٤١ قَِديرٌ  َ�ۡ

 ایستادند بازای نباشد و تمام دین برای خدا باشد، پس اگر  و کارزار کنید با ایشان تا فتنه: ترجمه
توبه)  گردان شدند (از ایمان و ) و اگر رو۳۹د بیناست(کنن است که خدا به آنچه میق پس محّق 

ت چه غنیم ) و بدانید که هر۴۰وب یاوری است(خ پس بدانید که خدا موالی شماست خوب موال و
مسکینان و  و برای رسول و برای صاحب قرابت، یتیمان، آن برای خدا یک پنجم قاً گرفتید پس محّق 

 باطل) (حق از شدن روز جداخود در  ۀبر بند نازل کردیمآنچه به  واگر به خدا است، گانراه ماند  در
 )۴۱و خدا بر همه چیز تواناست.(ایمان دارید  هم روبه رو شدند، دو گروه با که آنروزی 

 »د و عزیز است.خدا مقرر داشته که من با رسوالنم حتما غلبه خواهیم کرد حقا که خدا نیرومن« -١

 »و حقا که لشکر ما همان پیروزانند.« -٢

 

                                                           



 ١٦٧  سورة األنفال

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ ۀ:جمل :نکات ٰ ﴿ ۀ:جمل عطف است بر ﴾...ا  مقصود از . و داللت دارد که﴾...تِلُوُهمۡ َ�

 :م جنگی قبل از تقسیم مالک ندارد خدا فرمودهچون غنای و غنائم در قتال است ،﴾َغنِۡمُتم﴿

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ که این دلیل  »وآتوا مخسه«: و اگر مالک داشت باید بگوید و نفرموده بدهید» بدانید« ﴾...ا

 یدبا دیگری است بر اینکه خمس، خمس ارباح مکاسب نیست زیرا ارباح مکاسب مالک دارد و

﴿ ْ تُوا
ُ
ْ ﴿ مانند .گفته شود ﴾� �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ر آمده، پس این ، که در قرآن مکّر !*"﴾ةَ لزَّ

  قرینه
ً
  .ای است که این خمس غنائم جنگی است فقط اوال

ً
ْ َلُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ عطف: و ثانیا ٰ ﴿ بر ﴾ا  و﴾ تِلُوُهمۡ َ�

 
ً
 سیاق آیات که تماما در جنگ است. : ثالثا

ً
: ل و غنائم قتال که فرمودهذیل آیه صریح است در قتا: رابعا

 ﴾َعانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يَوۡ  قَانِ ُفرۡ لۡ ٱ مَ يَوۡ ﴿
ً
نُتم إِذۡ ﴿: بعد که فرمودهۀ آی: . وخامسا

َ
ِ  أ �ۡ ٱ َوةِ ُعدۡ لۡ ٱب که  ﴾...َيا�ُّ

 
ً
آمده. آمده مربوط به غنائم جنگی  ﴾َمَغانِمُ ﴿و  ﴾َغنِْمُتم﴿ ۀدر قرآن هر جا کلم: خواهد آمد. سادسا

  عجب است با این همه قرائن،
ّ

اند  عیان دانش و دین این خمس را تعمیم دادهسیاق و صراحت چگونه مد

و اگر  !و امیرالمؤمنین از ارباح مکاسب خمس نگرفتند صدر تمام ارباح مکاسب. با اینکه رسول خدا

 م بگیرند.داز مرآن را تعمیم داشت باید ایشان عمل کنند و 

نُتم إِذۡ ﴿
َ
ِ  أ ۡ�َيا بِٱۡلُعۡدَوة ۡكُب  ٱۡلُقۡصَوىٰ  بِٱۡلُعۡدَوةِ  َوُهم ٱ�ُّ ۡسَفَل  َوٱلرَّ

َ
 تََواَعد�ُّمۡ  َولَوۡ  ِمنُ�مۚۡ  أ

َۡقِ�َ  َوَ�ِٰ�ن ٱلِۡميَ�ٰدِ  ِ�  َ�ۡخَتلَۡفُتمۡ  ِ�ّ  ُ ۡمٗر� ٱ�َّ
َ
َۡهلَِك  َمۡفُعوٗ�  َ�نَ  أ  بَّيَِنةٖ  َ�نۢ  َهلََك  َمنۡ  ّ�ِ

َ  �نَّ  بَّيَِنةٖ�  َ�نۢ  َ�َّ  َمنۡ  َوَ�ۡحَيٰ    ]۴۲[األنفال:  ﴾٤٢ َعلِيمٌ  لََسِميعٌ  ٱ�َّ
وادی دورتر  ۀکنار ه بودید و ایشان ب (به مدینه)کنار وادی نزدیکتره هنگامی که شما ب: ترجمه 

اختالف  گاه وعدهه در کردید البتّ  می ۀ(جنگ)وعدبا یکدیگر اگر  و تر از شما بود پائین کاروانو 
کس هالک  اینکه هر تا، بودشدنی انجام   آنچه رساندانجام به لیکن خدا خواست و کردید می
ه ب و حیات یابداز دلیل روشن  یابدحیات میکس  و هرهالک شود دلیل روشن  روی شود از می

 )۴۲راستی که خدا شنوای داناست.(
: فرموده و گذارد ت میبر مسلمین منّ  و ه روزی راکند غنائم چ تعالی بیان می در این آیه حق :نکات

  هنگامی
ّ

ار آن طرف بدر که از مدینه دورتر که شما در وادی نزدیکتری به آب و طرف مدینه بودید ولی کف

  ﴾...تََواَعد�ُّمۡ  َولَوۡ ﴿ ۀ:جمل است بودند. و مقصود از
ّ
ت این است که مسلمین برای ضعف و قل

کردند در تعیین روز و در اینکه  گاهی قرار داده بودند خود اختالف می وعدهنفراتشان اگر برای جنگ 

 حاضر شوند و یا خیر.

 »و نماز را به پا دارید و زکات بدهید.« -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٦٨

ُ  يُرِ�َ�ُهمُ  إِذۡ ﴿ َرٮَٰ�ُهمۡ  َولَوۡ  قَلِيٗ�ۖ  َمَناِمَك  ِ�  ٱ�َّ
َ
ۡمرِ  ِ�  َوَ�ََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  لََّفِشۡلُتمۡ  َكثِٗ�� أ

َ
 ٱۡ�

َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ۢ  إِنَُّهۥ َسلَّمَۚ  ٱ�َّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  ِ�ٓ  ٱۡ�ََقۡيُتمۡ  إِذِ  يُرِ�ُ�ُموُهمۡ  �ذۡ  ٤٣ ٱلصُّ
ۡ�ُينُِ�مۡ 

َ
ۡ�ُينِِهمۡ  ِ�ٓ  َوُ�َقّلِلُُ�مۡ  قَلِيٗ�  أ

َ
ُ  ِ�َۡقِ�َ  أ ۡمٗر� ٱ�َّ

َ
ۗ  َ�نَ  أ ِ  �َ�  َمۡفُعوٗ�  تُرَۡجعُ  ٱ�َّ

ُمورُ 
ُ
َها ٤٤ ٱۡ� ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  فَِئةٗ  لَقِيُتمۡ  اإِذَ  َءاَمُنٓوا ْ  فَٱثۡبُُتوا َ  َوٱۡذُكُروا  لََّعلَُّ�مۡ  َكثِٗ�� ٱ�َّ

  ]۴۵-۴۳[األنفال:  ﴾٤٥ ُ�ۡفلُِحونَ 
ایشان را زیاد نشان  ایشان را به تو کم نشان داد و اگر به تو هنگامیکه درخوابت خدا: ترجمه

خدا سالمت داشت شما کردید ولیکن  شدید و در کار جنگ نزاع می ه سست میداده بود البتّ 
در  ) و هنگامی که مالقات کردید ایشان را۴۳ها باشد داناست( را، زیرا او به آنچه در سینه

 به انجام رساندنمود تا اینکه خدا  نمود و شما را در چشم ایشان کم می شما کم می چشم 
چون گروهی ) ای مؤمنین ۴۴شود( سوی خدا کارها بازگردانیده میه ب و امری را که شدنی بود

 )۴۵را مالقات کردید پس ثابت باشید و بسیار یاد خدا کنید تا باشد شما رستگار شوید.(

ُ ٱ يُرِ�َ�ُهمُ ﴿ ۀ:جمل :اتکن ت کفار را در خواب به رسول داللت دارد که خدا جمعیّ  ﴾...�َّ

  صخدا
ّ

و  صقلیلی آورده بود و اگر چنین نبود رسول خدا ۀنشان داده بود و به نظر رسول خود عد

�ۡ  ِ�ٓ ﴿ ۀ:جمل کردند و همچنین در روز بدر طبق سایر مؤمنین در اقدام به جنگ کوتاهی می
َ
 ُينُِ�مۡ أ

آمد و  پنداشتند و به نظر ایشان زیاد نمی لشکر مسلمین، کفار را کم و نفرات قلیلی می ﴾...قَلِيٗ� 

ند. خدا طرفین را به یکدیگر وآمد که طرفین به کارزار دلیر ش  ر کفار کمهمچنین جمعیت مسلمین به نظ

 کم نشان داد تا جنگ واقع شود.

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ  َوأ ْ  َوَ�  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ْ  تََ�ٰزَُعوا ْۚ  رِ�ُحُ�ۡمۖ  َوتَۡذَهَب  َ�َتۡفَشلُوا ٓوا َ  إِنَّ  َوٱۡصِ�ُ  َمعَ  ٱ�َّ

ِٰ�ِ�نَ  ْ  َوَ�  ٤٦ ٱل�َّ ِينَ  تَُ�ونُوا ْ  َكٱ�َّ ونَ  ٱ�َّاِس  َورِئَآءَ  َ�َطٗر� دَِ�ٰرِهِم ِمن َخرَُجوا  َوَ�ُصدُّ
ِۚ  َسبِيلِ  َعن ُ  ٱ�َّ ۡيَ�ٰنُ  لَُهمُ  َز�َّنَ  �ذۡ  ٤٧ ُ�ِيٞط  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ٱلشَّ

َ
 َ�  َوقَاَل  أ

ا ُ�ۡمۖ لَّ  َجارٞ  �ّ�ِ  ٱ�َّاِس  ِمنَ  ٱۡ�َۡومَ  لَُ�مُ  َ�لَِب  ٰ  نََ�َص  ٱۡلفَِئَتانِ  تََرآَءتِ  فَلَمَّ  َعِقَبۡيهِ  َ�َ
ٓ  ّمِنُ�مۡ  بَرِٓيءٞ  إِّ�ِ  َوقَاَل  َرىٰ  إِّ�ِ

َ
ٓ  تََرۡونَ  َ�  َما أ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ۚ  أ َ ُ  ٱ�َّ    ﴾٤٨ ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ  َوٱ�َّ

 ]۴۸-۴۶[األنفال: 
شوید و عظمت شما  که سست میو خدا و رسول او را اطاعت کنید و نزاع مکنید : ترجمه

 مانند آنانکه از شهر و دیار خود ) و نباشید۴۶رود و صبر کنید که خدا با صابرین است( می
خدا  و کردند از راه خدا سرکشی و وانمودن به مردم و منع می خارج شدند برای خوشگذرانی،
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و یشان زینت داد برای ااعمالشان را که شیطان  ) و هنگامی۴۷کنند محیط است( به آنچه می
دهم شما را، پس چون دو  پناه می قاً کسی از مردم بر شما پیروز نشود و من محّق  گفت امروز

گفت محققًا من از شما بیزارم  وخود ۀبه عقب برگشت بر دو پاشن بایکدیگر روبرو شدند،گروه 
ترسم و خدا  راستی که من از خدا میه بینید ب بینم چیزی را که شما نمی راستی که من میه ب

 )۴۸شدید العقاب است.(
لشکر مشرکین با دم و دستگاه برای عیش و نوش و تفاخر از مکه بیرون آمدند ولی لشکر  :نکات

جهت برتری  وحشت داشتند با اینکه از هر صاسالم برای جهاد در راه خدا. لشکر کفار از محمد

  را صداشتند زیرا پیشرفت محمد
ً
کنانه که سر راهشان بود و  بنیۀ از طائف در امور دیده بودند. و ضمنا

 
ً
یک نفر از ایشان را کشته بودند واهمه داشتند، شیطان به شکل سراقه بن مالک که از اشراف بنی  قبال

خودم ولذا دل ایشان را از این  ۀدهم از شر طائف من شما را امان می: کنانه بود به ایشان رسید و گفت

 بینید. بینم که شما نمی من چیزی می: و گفتفرار کرد  نگلی در ضمن جو جمع نمود جهت خاطر

ِينَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿ َرٌض  قُلُو�ِِهم ِ�  َوٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ  َغرَّ  مَّ ۡ  َوَمن دِيُنُهۡمۗ  َ�ٰٓ ِ  َ�َ  َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ  فَإِنَّ  ِينَ  َ�َتَو�َّ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  ٤٩ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  وُُجوَهُهمۡ  يَۡ�ُِ�ونَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�َفُروا

ۡدَ�ٰرَُهمۡ 
َ
ْ  َوأ َمۡت  بَِما َ�ٰلَِك  ٥٠ ٱۡ�َرِ�قِ  َعَذاَب  َوُذوُقوا يِۡديُ�مۡ  قَدَّ

َ
نَّ  �

َ
َ  َوأ ٰ�ٖ  لَۡيَس  ٱ�َّ  بَِظ�َّ

  ]۵۱-۴۹[األنفال:  ﴾٥١ ّلِۡلَعبِيدِ 

یشان، ایشان را دین ا: گفتند میآنانکه در دلشان مرض بود  و که منافقان هنگامی: ترجمه
) و اگر ببینی ۴۹خدا عزیز حکیم است( توکل کند پس محققاً بر خدا کس  هر و مغرور کرده

زنند و گویند  کنند به صورتها و پشتهای ایشان می هنگامیکه مالئکه قبض روح کفار می
براستی که خدا اید و  سبب اعمالی است که انجام دادهه ) این ب۵۰نده را(نبچشید عذاب سوزا

 )۵۱به بندگان ستمگر نیست.(
 : نکات

ّ
: گفتند دیدند می خانمان را که در اقدام به جنگ و جهاد می ت مؤمنین بیار جرأمنافقین و کف

اند و دین باعث غرور ایشان شده و  اینان نه بودجه دارند و نه اسلحه و نه نفرات، پس ایشان مغرور شده

 مد ایشان را گول زده است!مح

بِ ﴿
ۡ
ِينَ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  َكَدأ ْ  َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن َوٱ�َّ ِ  َ�ٰتِ � َ�َفُروا َخَذُهمُ  ٱ�َّ

َ
ُ  فَأ  إِنَّ  بُِذنُو�ِِهمۚۡ  ٱ�َّ

 َ نَّ  َ�ٰلَِك  ٥٢ ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ  قَوِيّٞ  ٱ�َّ
َ
َ  بِأ � يَُك  لَمۡ  ٱ�َّ ٗ ۡ�َعَمَها ّ�ِۡعَمةً  ُمَغّ�ِ

َ
�  ٰ ٰ  قَۡو�ٍ  َ�َ  َح�َّ

ْ ُ�غَ  وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ّ�ِ
َ
نَّ  بِأ

َ
َ  َوأ بِ  ٥٣ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  ٱ�َّ

ۡ
ِينَ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  َكَدأ   َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن َوٱ�َّ
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 ْ بُوا ۡهلَۡكَ�ُٰهم َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � َكذَّ
َ
ٓ  بُِذنُو�ِِهمۡ  فَأ ۡغَرۡ�َنا

َ
ْ  َوُ�ّٞ  فِرَۡعۡونَۚ  َءاَل  َوأ  ﴾٥٤ َ�ٰلِِم�َ  َ�نُوا

 ] ۵۴-۵۲[األنفال:  

که پیش از ایشان بودند، به آیات کسانی  انند عادت آل فرعون و(عادت ایشان) هم: ترجمه
سبب گناهانشان ایشان را گرفت زیرا خدا نیرومند شدیدالعقاب ه خدا کافر شدند پس خدا ب

اده سبب این است که خدا نعمت خود را بر قومی که به ایشان داده تغییر نده ) این ب۵۲است(
آل  ۀمانند شیوه) ۵۳راستی که خدا شنوای داناست(ه ب تا آنان خودشان را تغییر دهند و

که قبل از ایشان بودند، به آیات پروردگارشان تکذیب کردند پس به گناهانشان  فرعون و آنان
 )۵۴همه ستمگر بودند.( هالکشان کردیم و آل فرعون را غرق نمودیم و

ٰ ﴿: نکات ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
های  داللت دارد که مردم تا خود را تغییر ندهند خدا نعمت ﴾بِأ

 
ّ
 خود را تغییر ندهد و از ایشان نگیرد و تا مل

ً
 قتیو خواستگار چیزی نباشند خدا به ایشان ندهد تی عمال

 
ّ
مبتال تی قدر عقل و قدرت خود را ندانست و آنها را صرف هوی و هوس کرد، خدا هم ایشان را که مل

نصیبشان گرداند.  نها راآ هدایت و صنعت کرد خدا هم هوس و چون صرف علم، کند به آثار هوی و می

خدا به مدد غیبی و  معتقدند باید که به نعمتهای عقل و هدایت پشت کرده و و این آیه رد است بر کسانی

منتظر و جعلی مغرور  های زور مردم را تغییر و اصالح دهد و مردم را به وعدهه فرستادن امامی ب

ْ  َوُ�ّٞ ﴿ ۀ:جمل اند. داشته مَّ «داللت دارد که به ظلم به هالکت و نابودی رسیدند.  ﴾لِِم�َ َ�ٰ  َ�نُوا هُ اَللَّ

لِ  كَ  نيَ املِِ الظَّ  كْ أَهْ مْ وَ تْ فِتْنَتُهُ ظُمَ دْ عَ قَ الَ  ثُرَ فَ مْ وَ هُ ُّ قْ رشَ ريَ دٌ  دِ فْ  یلعَ  أَحَ عْ ام إِالَّ أَنْتَ فَ هِ عِ دَ فَ ام هُ دْ  .!*"»!راهَّ قَ  يَ

َوآّبِ  َ�َّ  إِنَّ ﴿ ِ  ِعندَ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  ٥٥ يُۡؤِمُنونَ  َ�  َ�ُهمۡ  َ�َفُروا  ُ�مَّ  ِمۡنُهمۡ  َ�َٰهدتَّ  ٱ�َّ
�ٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ۡهَدُهمۡ  يَنُقُضونَ  ا ٥٦ َ�تَُّقونَ  َ�  وَُهمۡ  َمرَّ ِدۡ  ٱۡ�َۡربِ  ِ�  َ�ۡثَقَفنَُّهمۡ  فَإِمَّ نۡ  بِِهم فََ�ّ  مَّ

ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  َخۡلَفُهمۡ  كَّ ا ٥٧ يَذَّ ٰ  إَِ�ِۡهمۡ  فَٱ�بِذۡ  ِخَيانَةٗ  َقۡو�ٍ  ِمن َ�َاَ�نَّ  �مَّ َ�َ  � َ  إِنَّ  َسَوآٍء  َ�  ٱ�َّ
ِينَ  َ�َۡسَ�َّ  َوَ�  ٥٨ ٱۡ�َآ�ِنِ�َ  ُ�ِبُّ  ْ  ٱ�َّ ْۚ  َ�َفُروا  ]٥٩-٥٥[األنفال: ﴾٥٩ ُ�ۡعِجُزونَ  َ�  إِ�َُّهمۡ  َسَبُقٓوا

ها نزد خدا کسانیند که کافر شدند که ایمان  راستی که بدترین جنبندهه ب: ترجمه
) آنانکه از ایشان پیمان گرفتی سپس پیمان خود را در هر مرتبه شکستند و ایشان ۵۵نیاورند(

ایشان (سختگیری با)سبب ه ) پس اگر در جنگ بر ایشان پیروز شدی پس ب۵۶پرهیز ندارند(
) و البته اگر از ۵۷باشد که ایشان پند گیرند( ،پراکنده ساز کسانی را که پشت سر ایشانند

پروردگارا، ظالمان را نابود گردان که فتنه آنان بزرگ شده و شرارت آنها افزایش یافته و کسی را یارای دفع آنان نیست « -١

 »مگر تو؛ پس آنان را دفع کن ای قهار.
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سوی ایشان پیمانشان ه ترس خیانتی داشتی پس بینداز ب ای)(که با ایشان پیمان بستهقومی
البته اند  ر شدهآنان که کاف) و ۵۸کاران را( دارد خیانت نه، زیرا خدا دوست نمیاطور منصفه را ب

کنند(یعنی  اند، بدرستی که ایشان (ما را) عاجز نمی از قدرت ما بدر رفته ند کهگمان مبر 
 )۵۹ندارند).(از عذاب ما گریزی 

ِدۡ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات این است که ایشان را چنان در تحت شکنجه بگذار که  ﴾...بِِهم فََ�ّ

آثار  این است که اگر عالئم و ﴾...َ�َاَ�نَّ ﴿ نکنند. و مقصود ازکفار پس از ایشان بترسند و هوس فتنه 

 
ّ

 ار بر امام مسلمین ظاهر شد باید پیمان ایشان را جلو ایشان بیندازند.نقض پیمان کف

﴿٥٩  ْ وا ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ �ٖ  ّمِن ٱۡسَتَطۡعُتم مَّ ِ  َعُدوَّ  بِهِۦ تُۡرهُِبونَ  ٱۡ�َۡيلِ  ّرَِ�اطِ  َوِمن قُوَّ  ٱ�َّ

ُ  َ�ۡعلَُموَ�ُهمُ  َ�  ُدونِِهمۡ  ِمن َوَءاَخرِ�نَ  وََعُدوَُّ�مۡ  ْ  َوَما َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  ٱ�َّ ءٖ  ِمن تُنفُِقوا  َسبِيلِ  ِ�  َ�ۡ
 ِ نُتمۡ  إَِ�ُۡ�مۡ  يُوَفَّ  ٱ�َّ

َ
  ]۶۰[األنفال:  ﴾٦٠ ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوأ

که به  ،شده ای بستهاسبان مهیّ توانید از نیرو و از  چه می ایشان هرو مهیا سازید برای : ترجمه
دانید و  آن نیروها بترسانید دشمن خدا و دشمن خود و دیگران غیر ایشان را که شما نمی

پاداشش به چه باشد  راه خدا انفاق کنید هر آنچه در و شناسد شناسید خدا ایشان را می نمی
 )۶۰شما ستم نشود.( بر شود و شما رد می

، ﴾َ�ۡعلَُموَ�ُهمُ  َ� ...﴿ ۀ:جمل توانند بر نیروی جنگی خود بیفزایند. مسلمین باید هر چه می: نکات

کردند ولی آن  از کفاری که با او جنگ می دشمنان دیگری داشته غیر صداللت دارد که رسول خدا

صالح از همه چیز اطالع دارد بیایند این آیه را  ۀگویند فالن بند که می دانسته. پس آنان حضرت نمی

 خود توبه کنند! بروند از غلّو ند و بخوان

ْ  �ن﴿ ۡلمِ  َجَنُحوا ۡ  لََها فَٱۡجَنحۡ  لِلسَّ ِۚ  َ�َ  َوتََو�َّ ِميعُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ ٱ�َّ ْ  �ن ٦١ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ  يُرِ�ُدٓوا
ن

َ
ۚ  َحۡسَبَك  َفإِنَّ  َ�َۡدُعوكَ  أ ُ ِيٓ  ُهوَ  ٱ�َّ يََّدكَ  ٱ�َّ

َ
لََّف  ٦٢ َو�ِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  بَِنۡ�ِهِۦ �

َ
 َ�ۡ�َ  َو�

نَفۡقَت  لَوۡ  قُلُو�ِِهمۚۡ 
َ
�ِض  ِ�  َما أ

َ
ٓ  َ�ِيٗعا ٱۡ� ا لَّۡفَت  مَّ

َ
َ  َوَ�ِٰ�نَّ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�ۡ�َ  � لََّف  ٱ�َّ

َ
 بَۡيَنُهمۚۡ  �

  ]۶۳-۶۱[األنفال:  ﴾٦٣ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  إِنَُّهۥ

بر خدا توکل نما زیرا او شنوای  و به آن میل کن نیز و اگر به سلم و صلح میل کردند، تو: ترجمه
ی خدا ترا کافی است، اوست آن خدای خدعه کنند پس محققاً  ۀ) و اگر با تو اراد۶۱داناست(

) و الفت انداخت بین دلهای مؤمنین که اگر ۶۲( سبب مؤمنینه یاریش و با کرده ب که ترا تأیید
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انداختی ولیکن خدا بین  یانفاق کرده بودی تمام آنچه در زمین است الفت بین دلهایشان نم
 )۶۳راستی که او عزیزی حکیم است.(ه ایشان الفت انداخت، ب

ٓ ﴿: نکات ا لَّۡفَت  مَّ
َ
تی ندارد و در کائنات و تکوینیات فاعلیّ  صداللت دارد که رسول خدا ﴾...�

 
ّ
  ب القلوب،فقط خدا مقل

ّ
 ن است.ر و مکّو مؤث

َها﴿ ُّ�
َ
� ُ  َحۡسُبَك  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ َبَعَك  َوَمنِ  ٱ�َّ َها ٦٤ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱ�َّ ُّ�

َ
�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َحّرِِض  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

ونَ  ّمِنُ�مۡ  يَُ�ن إِن ٱۡلقَِتاِل�  َ�َ  ونَ  ِعۡ�ُ ُ�ِٰ�َ  ْ �  َ�ۡغلُِبوا  ّمِاْئَةٞ  ّمِنُ�م يَُ�ن �ن ِماْئَتَۡ�ِ
 ْ ۡلٗفا َ�ۡغلُِبٓوا

َ
ِينَ  ّمِنَ  � ْ  ٱ�َّ �َُّهمۡ  َ�َفُروا

َ
َف  ٱۡل�نَ  ٦٥ َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  ۡومٞ قَ  بِ� ُ  َخفَّ  وََعلِمَ  َعنُ�مۡ  ٱ�َّ

نَّ 
َ
ۚ  �ِيُ�مۡ  أ ٞ  ّمِاْئَةٞ  ّمِنُ�م يَُ�ن فَإِن َضۡعٗفا ْ  َصابَِرة �  َ�ۡغلُِبوا  ّمِنُ�مۡ  يَُ�ن �ن ِماْئَتَۡ�ِ

ۡلٞف 
َ
�  ْ ۡلَفۡ�ِ  َ�ۡغلُِبٓوا

َ
ِۗ  �ِإِۡذنِ  � ُ  ٱ�َّ ِٰ�ِ�نَ  َمعَ  َوٱ�َّ   ]۶۶-۶۴[األنفال:  ﴾٦٦ ٱل�َّ

) آهای ۶۴کس از مؤمنین را که پیروی تو کنند( خدا کافی است ترا و هر: آهای پیغمبر: ترجمه
مؤمنین را بر کارزار ترغیب کن، اگر از شما بیست نفر صابر باشد بر دویست نفر غلبه  ؛پیغمبر

اینکه این کفار  ۀواسطه گردند ب میباشد بر هزار نفر از کفار پیروز  کنند و اگر از شما صد نفر
) اکنون خدا از شما سختی را برداشت و تکلیف شما را سبک کرد و دانست ۶۵قومی نفهمند(

که در شما ضعفی است پس اگر از شما صد نفر باشد بر دویست نفر غلبه کند و اگر هزار نفر 
 )۶۶اذن خدا و خدا با صابرین است.(ه باشد بر دو هزار غالب آید ب

لهی این بود که هر یک نفر از مؤمنین در مقابل ده نفر احکم  ؛صدر اسالم در اوائل هجرت: کاتن

ه کردند و بر ایشان سنگین آمد و چون مسلمین زیادتر شدند آن حکم مقاومت کند ولی مؤمنین ضّج 

دان نسخ نیست بلکه فق تخفیف داده شد و یک نفر مسلمان باید در مقابل دو نفر مقاومت کند و این

شرط است زیرا شرط مقاومت، صبر و دانش بود چون نداشتند با وصف عدم شرط باید یک نفر در 

 مقابل دو نفر ایستادگی کند.

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما﴿
َ
ۥٓ  يَُ�ونَ  أ ىٰ  َ�ُ َ�ۡ

َ
ٰ  أ �ِض�  ِ�  ُ�ۡثِخنَ  َح�َّ

َ
ۡ�َيا َعَرَض  تُرِ�ُدونَ  ٱۡ� ُ  ٱ�ُّ  َوٱ�َّ

ۗ  يُرِ�دُ  ُ  ٱ�ِخَرةَ ِ  ّمِنَ  كَِ�ٰبٞ  لَّۡوَ�  ٦٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  َوٱ�َّ ُ�مۡ  َسَبقَ  ٱ�َّ ٓ  لََمسَّ َخۡذُ�مۡ  �ِيَما
َ
 أ

ْ  ٦٨ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ا فَُ�ُوا ۚ  َحَ�ٰٗ�  َغنِۡمُتمۡ  ِممَّ ْ  َطّيِٗبا ۚ  َوٱ�َُّقوا َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  ﴾٦٩ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ
 ] ۶۹-۶۷[األنفال:  

 (ازمهاجمین) که برای او اسیرانی باشد تا در زمین قتل بسیار پیغمبری را نشایدهیچ : ترجمه
خواهد و خدا عزیزی حکیم  خواهید و خدا برای شما آخرت را می کند، شما متاع دنیا را می
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آینه در آنچه گرفتید به شما عذاب بزرگی  از خدا در پیش مقرر نشده بود هر ) اگر۶۷است(
اید بخورید در حالیکه حالل پاکیزه است  چه در جنگ به غنیمت گرفته) پس از آن۶۸رسید( می

 )۶۹ت.(سرحیم ا ۀو از خدا بترسید زیرا خدا آمرزند
ۀ دربار صپس از آنکه مسلمین هفتاد نفر از مشرکین را در جنگ بدر اسیر گرفتند، رسول خدا: نکات

همه را : بگیر و آزادشان کن، عمر گفتاز ایشان فداء : أسراء با اصحاب خود مشورت کرد، ابوبکر گفت

ی بدهند و آزاد بنا شد هر کدام از اسیران فدای و پیشنهاد ابوبکر را پذیرفت صبه قتل رسان. رسول خدا

 آزادگرفتِن َسربها  وفداء  ۀواسطه گرفتن وب شود اسیر شوند، جبرئیل این آیات را آورد. از این آیات معلوم می

ُ�مۡ ﴿ ۀ:جمل لذا لهی نبوده واذن اه کردن ب ٓ  لََمسَّ َخۡذُ�مۡ  �ِيَما
َ
 نازل شده است. ،﴾َعِظيمٞ  َعَذاٌب  أ

َها﴿ ُّ�
َ
� يِۡديُ�م ِ�ٓ  لَِّمن قُل ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
ىٰٓ  ّمِنَ  � َ�ۡ

َ
ُ  َ�ۡعلَمِ  إِن ٱۡ� � قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ٱ�َّ  َخۡ�ٗ

� يُۡؤتُِ�مۡ  ٓ  َخۡ�ٗ ا ِخذَ  ّمِمَّ
ُ
ُ  َلُ�مۚۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ِمنُ�مۡ  أ ْ  �ن ٧٠ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ  يُِر�ُدوا

ْ  َ�َقدۡ  ِخَياَ�َتَك  َ  َخانُوا ۡمَ�نَ  َ�ۡبُل  ِمن ٱ�َّ
َ
ُ  ِمۡنُهۡمۗ  فَأ   ]۷۱-۷۰[األنفال:﴾٧١ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ

که اگر خدا بداند در دلهای  اسیرانی که دردست شما هستند، بگوبه  ،آهای پیامبر: ترجمه
 ۀآمرزد و خدا آمرزند دهد و شما را می آنچه از شما گرفته به شما می خیری بهتر از ،شما خیر را

 ،نددبا خدا خیانت کر  ) و اگر بخواهند با تو خیانت کنند پس به تحقیق قبالً ۷۰رحیم است(
 )۷۱خدا دانای حکیم است.( ورا بر ایشانو پس خدا تمکن و تسلط داد ت

تعالی برای جذب قلوب  جنگ بدر از اسیران فداء گرفت حق در صچون رسول خدا :نکات

 بود با عقیل و صاس عموی پیغمبرکه اسیر شدند عبّ  نازل نمود. از جمله کسانی یات راآاسیران این 

رث بن عبدالمطلب. و چون بنا شد فدیه بدهند و آزاد شوند، عقیل و نوفل چیزی نداشتند انوفل بن ح

شد که همراه خود آورده بود  طال داشت که تقریبا صد و بیست دینار میاس داشت، بیست وقیه ولی عبّ 

برای اینکه لشکر کفار را طعام بدهد و او یکی از ده نفری بود که باید هر روز به نوبت خودشان یک نفر 

گرفتند و از  را به عباس نرسید تا اسیر شد و پول او تمخارج لشکر را بدهد و ده شتر قربانی کند و نوب

  :عرض کرد صائم شد. عباس خدمت رسول خداغن
ّ

اکراه آوردند. ه ار مرا بمن مسلمان بودم ولی کف

 علیه ما بودهمّ باشد خدا تو را جزاء خواهد داد ا اگر این سخن تو راست: حضرت فرمود
ً
ای، پس  ا ظاهرا

رث اح وعقیل  خودت، ۀشود و تو باید فدی نمی: دینارهای مرا پس بدهند، حضرت فرمود: عباس گفت

کجاست : کنی؟ حضرت فرمود مرا میان قریش محتاج می: را بپردازی تا هر سه آزاد شوید. عباس گفت

دانم از  من نمی: شدی و گفتی الفضل عیالت دادی در وقتی که از مکه خارج می  ی که به امآن طالهای

عبدالله و فضل. عباس  عبیدالله،رایم رخ داد این دینارها مال تو، ای ب گردم یا نه، اگر حادثه این سفر برمی

 



 تابشی از قرآن    ١٧٤

دهم  پس من شهادت می: پروردگارم به من خبر داد. عباس گفت: از کجا دانستی، حضرت فرمود: گفت

  غیر: شهادتین بر زبان جاری نمود و گفت ی وکه تو راستگوی
ّ

لع نبود، زیرا من خدا احدی بر این مط

ت تو شک داشتم، پس چون چنین خبری به من دینارها را در تاریکی شب به عیالم دادم و من در رسال

برکت اسالم ثروت بیشتری پیدا کرد و چنانکه خدا ه طرف گردید. و بعدها عباس ب دادی شک من بر

ٓ  �َخۡ�ٗ  تُِ�مۡ يُؤۡ ﴿: فرموده ا ِخذَ  ّمِمَّ
ُ
ْ  �ن﴿ ۀ:جمل . مقصود از!*"گردید ﴾ِمنُ�مۡ  أ  يُرِ�ُدوا

شدند طبق رسم باید تعهد کنند که دیگر به جنگ  این است که این اسیران که آزاد می ﴾...ِخَياَ�َتَك 

فرماید  کردند. در اینجا خدا می رسول نیایند و با مشرکین معاهده علیه مسلمین نبندند و اسیران تعهد می

 
ّ
 ن دهد.اگر عهد خود را بشکنند و وفا نکنند خدا باز رسول خود را بر ایشان تمک

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  وََهاَجُروا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َوَ�َٰهُدوا
َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
ِ  َسبِيلِ  ِ�  َوأ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ  َءاَووا

 ْ ٓوا نََ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  وَّ
ُ
ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  أ

َ
ِينَ  َ�ۡعٖض�  أ ْ  َوٱ�َّ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  َوَ�َٰيتِِهم ّمِن لَُ�م َما ُ�َهاِجُروا

ءٍ  ّمِن ۡ�َ  ٰ ْۚ  َح�َّ وُ�مۡ  �نِ  ُ�َهاِجُروا ٰ  إِ�َّ  ٱ�َّۡ�ُ  َ�َعلَۡيُ�مُ  ٱّ�ِينِ  ِ�  ٱۡستَنَ�ُ  َقۡو� َ�َ
ۗ  َوَ�ۡيَنُهم بَۡيَنُ�مۡ  ُ  ّمِيَ�ٰٞق   ]۷۲[األنفال:  ﴾٧٢ بَِص�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ

و جانهای خویش در راه خدا  مالهااراستی آنانکه آیمان آورده و هجرت نموده و به ب: ترجمه
که مأوی داده و مهاجرین را یاری کردند ایشان بعضی از ایشان دوستان  جهاد کردند و آنان

 ایشان چیزی نیست دوستیاز اند شما را  که ایمان آورده و هجرت نکرده بعضی دیگرند و آنان
الزم است مگر علیه تند بر شما یاری ایشان ساگر از شما در دین یاری خوا و هجرت کنند مگر

 )۷۲کنید بیناست.( خدا به آنچه می و قومی که بین شما و بین ایشان پیمانی است
آنانکه با  :قسم اول: را بر چهار قسم نموده صتعالی مؤمنین زمان رسول خدا حق :نکات

  صخدا رسول
ّ
باشند و اینان چهار  می لنيمهاجرين اوّ سوی مدینه. ایشان ه ه هجرت کردند باز مک

لهی را پذیرفته و لهی، روز قیامت و تمام تکالیف اإرسل  ، مالئکه، کتب،ایمان به خدا -۱: امتیاز داشتند

ی رضای خدا مفارقت انظر کرده و بر از وطن و خویشان و همسایگان خود صرف -۲د نکردند. تمّر 

وِ اْخرُُجواْ ِمن دِيَارُِ�م﴿ :کردند و این کار عدل قتل نفس است زیرا خدا فرموده
َ
نُفَسُ�ْم أ

َ
. ﴾اْ�ُتلُواْ أ

ی بدون کردند، حتّ  ال خود خرج میم رفتند از ای که می به هر غزوه و با جان و مال جهاد کردند -۳

سبقت در دین و در هجرت و جهاد داشتند  -۴جنگیدند.  وسائل جنگی مانند جنگ بدر با مشرکین می

 : که خدا درحق ایشان فرموده

 در ذیل تفسیر آیه مذکور از سوره انفال بیان نموده است. مفاتیح الغیبتمام این مطلب را از تفسیر فخر الدین رازی،  -١
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ِيَن  ...﴿ ْ�َظُم َدرََجًة ّمَِن ا�َّ
َ
ْولَ�َِك أ

ُ
نَفَق ِمن َ�بِْل الَْفتِْح َوقَاتََل أ

َ
ْن أ َ� �َْسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ُ بَِما َ�ْعَملُوَن َخبِ�ٌ  ُ اْ�ُْسَ� َوا�َّ نَفُقوا ِمن َ�ْعُد َوقَاتَلُوا َوُ�ًّ وََعَد ا�َّ
َ
  ]۱۰ :الحدید[ !*" ﴾أ

 : دیگر در وصفشان فرموده ۀو در آی

َبُعوُهم �ِإِْحَساٍن رَِّ�َ ا�ُّ َ�نُْهْم ﴿ ِيَن ا�َّ نَصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َوا� وَّ

َ
ابُِقوَن ا� َوالسَّ

بَداً َذلَِك 
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها ا�

َ
ْ َ�نُْه َوأ  !+"﴾الَْفْوُز الَْعِظيمُ َورَُضوا

  ]۱۰۰ ةالتوب[

 که اینان مقتدای مسلمین هستند تا قیامت.

سوی ایشان آمدند از بذل مال و جان و ه با اصحابش ب صکه چون رسول خدا انصارند –قسم دوم 

شد  ات مهاجرین پرداختند و اگر ایشان نبودند کار تمام نمیمسکن مضایقه نکردند و به اصالح مهّم 

دیگر اینکه  مهاجرین اولین از ایشان مقدم و افضلند زیرا ایشان سابقین در ایمان و فضائلند وولی 

 روزگاری زحمت و سختی کشیدند و دیگر اینکه از خانه و زندگی صرفنظر کردند.

 مؤمنینی که ایمان آورده ولی هجرت نکردند و در مکه ماندند. –قسم سوم 

ِينَ ٱوَ ﴿ :اولین مهاجرت کردند که فرمودهآنها که پس از مؤمنین  –قسم چهارم  َّ�  ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا
 ْ  .﴾وََهاَجُروا

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  َ�َفُروا
َ
�ِض  ِ�  فِۡتَنةٞ  تَُ�ن َ�ۡفَعلُوهُ  إِ�َّ  َ�ۡعٍض�  أ

َ
 َكبِ�ٞ  َوفََسادٞ  ٱۡ�

ِينَ  ٧٣ ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ْ  وََهاَجُروا ِ  َسبِيلِ  ِ�  َوَ�َٰهُدوا ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَووا ٓوا نََ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  وَّ
ُ
 ُهمُ  أ

ۚ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ا َُّهم َحّقٗ ٞ  ل ۡغفَِرة ِينَ  ٧٤ َكرِ�مٞ  َورِۡزقٞ  مَّ ْ  َوٱ�َّ ْ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ  وََهاَجُروا  َوَ�َٰهُدوا
ْوَ�ٰٓ�َِك  َمَعُ�مۡ 

ُ
ْ  ِمنُ�مۚۡ  فَأ ْولُوا

ُ
رَۡحامِ  َوأ

َ
ۡوَ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  ٱۡ�

َ
ِۚ  كَِ�ٰبِ  ِ�  بَِبۡعٖض  أ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ءٍ  بُِ�ّلِ  ۡ�َ  ۢ  ]۷۵-۷۳[األنفال:   ﴾٧٥ َعلِيُم

اند با دیگران مساوی نیستند آنان به درجه و مرتبه بزرگترند و کار زار نموده کسانی از شما که پیش از فتح انفاق کرده« -١

گاه  اند و همه را خدا وعدۀ نیکو داده و خدا به اعمالی که می ده و قتال کردهاز آنان که پس از فتح انفاق نمو کنید آ

 »است.

آهنگان نخستین از مهاجرین و انصار و آنانکه به نیکی و نیکوکاری پیرو آنان شدند خدا از ایشان خشنود  و پیش« -٢

نها جاری است مهیا نموده در آن همیشه وایشان از خدا خشنودند وخدا برای ایشان بوستانهائی که نهرها از زیر آ

 »جاودانند این است کامیابی بزرگ.
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 و کفار برخی دوستان بعضی دیگرند، اگر شما دوستی مؤمنین را رعایت نکنید در این: ترجمه
هجرت کرده و جهاد در راه که ایمان آورده و  ) و آنان۷۳زمین فتنه و فساد بزرگی خواهد بود(

واقعی،  یاری کردند، ایشانند همان مؤمنین حقیقی و خدا کردند و آن کسانی که مأوی داده و
ایمان آوردند و هجرت پس از آنان که کسانی ) و ۷۴ست آمرزش و روزی کریم.(ا برای ایشان

شاوندان) جهاد کردند پس ایشان از شمایند و صاحبان خویشی (خویهمراه با شما کرده و 
راستی که خدا به هر چیزی ه بعضی از ایشان سزاوارترند به بعض دیگر در کتاب خدا، ب

 )۷۵داناست.(
خالف ظاهر به  ولی بعضی بر .دوستی گرفتیم ؛(به فتح واو) را به معنی والیتو  أولیاء: نکات

 ﴾...َعلُوهُ َ�فۡ  إِ�َّ ﴿ ۀ:جمل اند. و مقصود از والیت ارث گرفته ؛یا به معنی و سرپرستی و قیمومیت ؛معنی
 ،کفار عمل نکنید تعاون و تبری از نین اگر به آنچه ذکر شد از هجرت، دوستی،ای مؤم: این است که

  ۀواسطه و ب .فتنه و فساد شما را در برگیرد
ّ
کثرت پیدا نخواهید کرد و مورد : ت عدد و ضعفتفرقه و قل

ِينَ ٱوَ ﴿ ۀ:جمل شوند. و مقصود از رغبت دیگران نمی شوید و دیگران به شما ملحق نمی َّ�  ْ  ِمنۢ  َءاَمُنوا
ْ  دُ َ�عۡ  کسانیند که پس از نزول این آیات هجرت کنند و با سایر مهاجرین و انصار جهاد  ﴾...وََهاَجُروا

ْ ﴿: هشوند. و مقصود از جمل کنند، ایشان نیز از مهاجرین محسوب می ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
 َ�ٰ أ

برند. لیکن  خویشان از یکدیگر ارث می خویشان مقدم بر دیگرانند و ،، این است که در ارث﴾ٖض بَِبعۡ 

خوت و برادری را أبین مؤمنین  صخدا ت و برادری بوده چنانچه رسولخّو ه أاز نزول این آیه ارث ب قبل

یکن مسلمین زیاد بردند ول ت از یکدیگر ارث میخّو اه مؤمنین قلیل بودند ب ۀوچون عد برقرار نمود

 شدند ارث برای خویشاوندان مسلمان برقرار شد.

 



 
 
 

 عرشون آية)و سورة التوبة (مدنية وهي مائة وتسع

آیه  ١٢٩نیز گویند و آن مدنی و دارای  ةبراءۀ توبه که آنرا سورۀ سور
 باشد می

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
قبلی که  ۀاین سوره با سور بنا به قولیشود، که  دیده نمی »بسم اهللا الرمحن الرحيم«آغاز این سوره  در

و عذاب ایشان پیمان شکن نفال باشد یک سوره بوده و دیگر اینکه این سوره در رفع امان و قتل مشرکین ا

 صهای طوال است و رسول خدا نفال از سورها ۀورس ۀضمیمه نازل شده نه برای رحمت و این سوره ب
 در اول آن نداده است. »بسم اهللا الرمحن الرحيم«دستور گذاشتن 

﴿ ٞ ِ  ّمِنَ  بََرآَءة ِينَ  إَِ�  َورَُسوِ�ِۦٓ  ٱ�َّ ْ  ١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ّمِنَ  َ�َٰهدتُّم ٱ�َّ �ِض  ِ�  فَِسيُحوا
َ
ۡرَ�َعةَ  ٱۡ�

َ
 أ

ۡشُهرٖ 
َ
ْ  أ نَُّ�مۡ  َوٱۡعلَُمٓوا

َ
ِ  ُمۡعِجزِي َ�ۡ�ُ  � نَّ  ٱ�َّ

َ
َ  َوأ َ�ٰنٞ  ٢ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُ�ۡزِي ٱ�َّ

َ
ِ  ّمِنَ  َوأ  ٱ�َّ

ۡ�َ�ِ  ٱۡ�َجِّ  يَۡومَ  ٱ�َّاِس  إَِ�  َورَُسوِ�ِۦٓ 
َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ  أ ۥۚ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ّمِنَ  بَرِٓيءٞ  ٱ�َّ  تُۡبُتمۡ  فَإِن َورَُسوُ�ُ

ُۡتمۡ  �ن لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ْ  تََو�َّ نَُّ�مۡ  فَٱۡعلَُمٓوا
َ
ِۗ  ُمۡعِجِزي َ�ۡ�ُ  � ِ  ٱ�َّ ِينَ  َو�َّ�ِ ْ  ٱ�َّ  َ�َفُروا

ِ��ٍ  بَِعَذاٍب 
َ
ِينَ  إِ�َّ  ٣ أ ْ  َولَمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  يَنُقُصوُ�مۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ّمِنَ  َ�َٰهدتُّم ٱ�َّ  يَُ�ِٰهُروا
َحٗدا َعلَۡيُ�مۡ 

َ
ْ  أ ٓوا تِمُّ

َ
تِِهمۚۡ  إَِ�ٰ  َ�ۡهَدُهمۡ  َ�ِۡهمۡ إِ  فَأ َ  إِنَّ  ُمدَّ  ]۴-۱[التوبة:  ﴾٤ ٱلُۡمتَّقِ�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 اید سوی مشرکینی که باایشان پیمان بستهه بیزاری از طرف خدا و رسول اوست ب: ترجمه
این چهار ماه به آزادی در ) پیمان شکن مشرکان (ای) پس۱() نقض پیمان کردند(وایشان 

) و ۲کافران است( ۀخدا نباشید و خدا خوارکنند ۀو بدانید که شما عاجزکنند بگردیدزمین سر 
و بیزاراست از مشرکین سوی مردم در روز حج اکبر که خدا ه خدا و رسول او باز اعالمی است 

، پس اگر توبه کردید آن برای شما خوب است و اگر اعراض کردید پس بدانید که (نیز)رسول او
) ۳نیستید و با خدا ستیزه نتوانید و کافران را به عذاب دردناک بشارت ده( خدا ۀکنند عاجز

ید سپس از پیمانتان چیزی کم نکرده و علیه شما اهآن مشرکینی که با ایشان پیمان بست مگر
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اتمام برسانید زیرا ه تظاهر نکرده و به یکی از دشمنان شما مدد ننمودند پس پیمان ایشان را ب
 )۴پرهیزکاران را.( دارد خدا دوست می

ٞ ﴿ۀ کلم: نکات توان آن را مبتداء گرفت و  باشد و می» هذا«خبر مبتدای محذوف است که ﴾ بََرآَءة

ِينَ  إَِ� ﴿ ۀ:جمل خبر آن به  صکه فتح مکه در سال هشت از هجرت رسول خدا باشد. بدان ﴾...ٱ�َّ

توبه در سال نه از ۀ قرار داد و این سوراب بن اسید را فرماندار مکه عتّ  صاقع یافت و رسول خداو مدینه

مارت ابکر داد با  اول آن را به ابو ۀچهل آی صچون این سوره نازل شد، رسول خدا هجرت نازل شد و

این آیات را در موسم حج بر مردم قرائت کن، پس از : و فرمود یعنی ابوبکر را امیرحج تعیین فرمود حاج

ی را مأمور نمود که برود و آن آیات را به اهل موسم قرائت کند. طرف مکه حرکت کرد، عله آنکه ابوبکر ب

کردید خوب  را به ابوبکر واگذار می ت ابالغ آنعرض شد اگر این سوره و مأموریّ  صبه حضرت رسول

 باشد. پس علییعنی از خانوادۀ من ز کسی که از خود من کند ُج  دا نمیااین سوره را : بود؟ فرمود

پس ابوبکر در ایام حج روز ترویه برای مردم خطبه خواند و آداب  !*"بکر ملحق شد. حرکت کرد و به ابو

اند که فرستاده شدن علی برای قرائت ابتدای سوره برائت، عزل ابوبکر از امارت و برخی گمان کرده«گوید: خازن می -١

چنانکه در صحیحین  که چنین تصوری جهل است و توهم؛ و حدیث ابوهریرهبرتری وی بر ابوبکر بوده است درحالی

گوید:  یم تابوهریرههمواره در موسم حج آن سال امیر بوده است.  تآمده است بر آن داللت دارد که ابوبکر

رٍ  أَبَا أَنَّ « يقَ  بَكْ دِّ َ  الصِّ يضِ نْهُ  اهللاُ رَ ، عَ ثَهُ ةِ  يفِ  بَعَ تِي احلَجَّ هُ  الَّ رَ ىلَّ  النَّبِيُّ  أَمَّ يْهِ  اهللاُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ ا وَ لَيْهَ بْلَ  عَ ةِ  قَ جَّ ، حَ اعِ دَ مَ  الوَ وْ رِ  يَ  النَّحْ

طٍ  يفِ  هْ ذِّنُ  رَ ؤَ .... يفِ  يُ بعنوان امیر حجاج  صخدا  که ابوبکر توسط رسول یقبل از حجة الوداع، همان سال« :»النَّاسِ

لفظ ابوداود و نسائی و در ...». تعیین شده بود، به من و چند نفر دیگر مأموریت داد تا در روز عید قربان، اعالم کنیم

ثَنِي«چنین آمده است:  رٍ  أَبُو بَعَ نْ  بَكْ نُ  فِيمَ ذِّ ؤَ مَ  يُ وْ رِ  يَ نًى: النَّحْ ُجَّ  الَ  أَنْ  بِمِ دَ  حيَ امِ  بَعْ عَ ، الْ كٌ ِ الَ  مُرشْ بَيْتِ  يَطُوفَ  وَ  بِالْ

.... انٌ يَ رْ از امسال به بعد، هیچ م کنیم: ابوبکر در روز قربان مرا با کسانی به منی فرستاد که در میان مردم اعال»: «عُ

 .»تواند، کعبه را طواف نماید ینم یحق ندارد به حج بیاید و هیچ شخص لخت و عریان یمشرک

ر«گوید: اینکه می ثَنِي أَبُو بَكْ عَ امیر مردم بود و حج را برای مردم اقامه داشت و  سبیانگر آن است که ابوبکر» بَ

 داد. مناسک را به ایشان آموزش می

-برای اعالن برائت در میان مردم، چنین توضیح داده صتوسط رسول خدا  سو علما در مورد فرستاده شدن علی 
دار این امر، بزرگ قبیله یا کسی از اند: عادت اعراب در انعقاد عهد و پیمان و نقض آن چنین بود که معموال عهده

تر بود نزدیک صالب نسبت به ابوبکر به رسول خدا نزدیکان و خویشاوندان وی بود و در این زمینه علی بن ابی ط

وی را برای این مهم فرستاد تا از جانب او اعالن برائت کند  صچراکه پسر عموی رسول خدا بود. پس رسول خدا 

تا عادت و روش عرب را رعایت کرده باشد و (مشرکان) نگویند (و بهانه نیاورند که) رفتار پیامبر بر خالف عادت و 

 ). [ُمصحح]۲/۳۳۵تفسیر الخازن ( ».در عقد عهد و پیمان و نقض آن استروش ما 
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نی در روز عید قربان در مِ  ما علیداد زیرا او امیر حج بود. و ا و مناسک حج را به ایشان تعلیم

رسول ۀ ها الناس من فرستادأیّ : عقبه ایستاد و این آیات را برای مردم قرائت نمود و فرمود ۀنزدیک جمر

الَ «: چه چیز؟ پس این آیات را بلند قرائت نمود و فرموده ب: گفتند .خدایم انٌ وَ يَ رْ نَّ بِالْبَيْتِ عُ الَ يَطُوفَ

هُ أَ  تُ دَّ مُ ةٌ فَ دَّ نْ لَهُ مُ كُ ْ يَ نْ ملَ مَ تِهِ وَ دَّ وَ إِىلَ مُ هُ ةٌ فَ دَّ انَ لَهُ مُ نْ كَ مَ كٌ وَ ِ رشْ نَّ الْبَيْتَ مُ ُجَّ رٍ حيَ هُ ةُ أَشْ عَ بَ . چون زنان !*"»رْ

خواست  می صچون رسول خدا و کردند آمدند و برهنه طواف می مشرکه قبل از نزول این آیات می

چون در سال ششم که رسول  و که برهنه طواف نکنند برای سال دیگر، حج نماید دستور اعالن داد

با اصحاب خود به قصد عمره تا حدیبیه تشریف آوردند و اهالی مکه مانع ورود او به مکه  صخدا

شدند و حضرت با ایشان پیمان بست برای عدم تعرض مشرکین به مسلمین وعدم تعرض مسلمین به 

مشرکین با شرایطی که در جای خود خواهد آمد، مشرکین به پیمان خود وفا نکرده و نقض نمودند و 

پیمانان رسول خدا بودند حمله   خزاعه که از هم ۀبکر به طایف پیمانان خود از مشرکین بنی  با هم ازجمله

شکایت کردند از نقض عهد مشرکین، پس  صکردند و کسی از آنان را کشتند، ایشان نزد رسول خدا

اند تا  ردهمقرر شد که به تمام مشرکین ابالغ شود که آنانکه نقض عهد ک ةبراء ۀدر سال نهم طبق سور

اند  ا آنانکه نقض عهد نکردهشدن بدهند و امّ   چهار ماه مهلت داده شده یا مسلمان شوند و یا تن به کشته

دارند مهلت ایشان تا وقتی است که مدت عهدشان تمام شود و پس از آن  صو عهدی با رسول خدا

 ای بین ایشان و مسلمین نخواهد بود. دیگر امان و عالقه

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿
َ
ْ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� وُهمۡ  وَُخُذوُهمۡ  وََجد�ُُّموُهمۡ  َحۡيُث  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َفٱۡ�ُتلُوا  َوٱۡحُ�ُ

 ْ ْ  فَإِن َمۡرَصٖد�  ُ�َّ  لَُهمۡ  َوٱۡ�ُعُدوا ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتَُوا ْ  ٱلزَّ َ  إِنَّ  َسبِيلَُهمۚۡ  فََخلُّوا  ٱ�َّ

َحدٞ  �نۡ  ٥ ِحيمٞ رَّ  َ�ُفورٞ 
َ
ِجۡرهُ  ٱۡسَتَجاَركَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ّمِنَ  أ

َ
ٰ  فَأ ِ  َكَ�ٰمَ  �َۡسَمعَ  َح�َّ  ُ�مَّ  ٱ�َّ

بۡلِۡغهُ 
َ
َمَنُهۥۚ  �

ۡ
�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  َمأ

َ
 ]۶-۵[التوبة:  ﴾٦ َ�ۡعلَُمونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

 جا یافتید شکن) را هر(پیمانمشرکینآن پس چون ماههای حرام منقضی شد : ترجمه
ر رهگذری در کمین ایشان ه ید و بهنمای شانمحاصرهان را دستگیر کنید و آنو  بکشید

نماز را برپا داشتند و زکات را دادند راهشان را باز کنید و  بنشینید، پس اگر توبه کرده و
پناه ) و اگر یکی از مشرکین از تو پناه جوید او را ۵رحیم است( ۀرهاشان سازید زیرا خدا آمرزند

آورد؛ و هر کند و هیچ مشرکی حج خانه خدا را به جای نمیکس لخت و عریان طواف نمیپس از این) هیچ«( -١

ی مشرکی که تا مدتی مشخص عهد و پیمان دارد، عهد و پیمان وی تا پایان مدت باقی است و هرکس عهد و پیمان

 »ندارد، مدت زمان تعیین شده برای وی چهار ماه است.
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بده تا کالم خدا را بشنود، سپس او را به محل أمن خودش برسان، این برای این است که 
 )۶ایشان قومی نادانند.(

مقصود از ماههای حرام، همان چهار ماهی است که خدا به ایشان مهلت داده، از دهم ذیحجه : نکات

م. ولی همین قول اول باشد تا آخر محّر  اند که از اول شوال خر، اگرچه قول دیگری نیز گفتهبیع اآلتا دهم ر

شکنی معلوم  صحیح است زیرا ابتدای چهار ماه باید از وقت ابالغ حساب شود. از این آیات قبح پیمان

شکنی کردند تا خدا چنین  پیمانمکّرر اذیت و آزار مسلمین،  ، چون مشرکین عالوه بر شرک،شود می

ٰ ﴿ ۀ:جمل از و ر کفار چنین دستوری نیامدلی برای سایو ای بر ایشان معین نمود شکنجه  َكَ�ٰمَ  �َۡسَمعَ  َح�َّ
 ِ شدند. و  نه هدایت نمی گر فهمیدند و برای همه قابل فهم بوده و  شود که قرآن را می استفاده می ﴾ٱ�َّ

ْ ﴿ ۀ:جمل مقصود از این است که راه را بر ایشان سد کنید تا در بالد دیگر منتشر  ﴾َمۡرَصدٖ  ُ�َّ  لَُهمۡ  َوٱۡ�ُعُدوا

گاهی قتل و  شکنپیمان حکم مشرکین صنشوند. در حدیث آمده که در صدر اسالم تا وفات رسول خدا

و  امامهآوردند بنام  صمردی را به اسیری نزد رسول خدا نقل شده کهگاهی عفو و گاهی گرفتن فدا بود، 

نه تو را  گر اسالم بیاور و یا خود را خریداری کن و :به او فرمود صاو سید و بزرگ یمامه بود، رسول خدا

ای و اگر فداء بگیری از مرد  ای محمد اگر مرا بکشی مرد بزرگی را کشته: یا آزادت کنم. او گفت بکشم و

 صآوردن من بعید است. رسول خدا الماس و ای زاد کردهآای و اگر آزاد کنی بزرگی را  ی فداء گرفتهگبزر
حسن  ،»رسول اهللا كأشهد أن ال إله إال اهللا وأن«: آزادت کردم، چون امامه این سخن شنید گفت: فرمود

 آمد او مانع شد و ت توست. پس به یمامه رفت و چون طعام اهل مکه از یمامه میخلق تو دلیل بر نبّو 

در مقام محاربه  صآورند و اهل مکه آن وقت با رسول خداگذارم به مشرکین برسد تا ایمان  نمی: گفت

نمودند،  امامه شکایت از منع طعام نامه نوشتند و صبودند و ناچار و بیچاره شده و به رسول خدا

  نامه به او نوشت که منع طعام از صخدا رسول
ّ
 یان نکند.مک

ِ  ِعندَ  َ�ۡهدٌ  لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  يَُ�ونُ  َكۡيَف ﴿ ِينَ  إِ�َّ  رَُسوِ�ِۦٓ  وَِعندَ  ٱ�َّ  ِعندَ  َ�َٰهد�ُّمۡ  ٱ�َّ
ْ  َ�َما ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ  ْ  لَُ�مۡ  ٱۡسَتَ�ُٰموا َ  إِنَّ  لَُهمۚۡ  فَٱۡسَتقِيُموا  �ن َكۡيَف  ٧ ٱلُۡمتَّقِ�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
 ْ ْ  َ�  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡظَهُروا   �ِيُ�مۡ  يَۡرُ�ُبوا

ٗ
ۚ  َوَ�  إِّ� ٗة ۡفَ�ٰهِِهمۡ  يُۡرُضونَُ�م ذِمَّ

َ
َ�ٰ  بِأ

ۡ
 قُلُوُ�ُهمۡ  َوتَ�

ۡ�َ�ُُهمۡ 
َ
  ]۸-۷[التوبة:  ﴾٨ َ�ِٰسُقونَ  َوأ

که با ایشان نزد  باشد مگر آنان چگونه برای مشرکین نزد خدا و رسول او پیمانی می: ترجمه
 ،ثابت بمانیدبا ایشان مسجدالحرام عهد بستید پس مادامی که به عهد خود ثابتند شما نیز 
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شما شان عهدی باشد وحال آنکه اگر بر ) چگونه برای ای۷دارد( قین را دوست میزیرا خدا متّ 
زبانهای خود  ارا مراعات نکنند، شما را ب یی و پیماناوندخویشهیچشما  ظفریابند در حِقّ 

 )۸و اکثرشان فاسقند.( إبا دارد.ایشان هدل حال آنکه  و کنند خوشنود می
خود ثابت  که به عهد باشد خدا پیمان او را به هیچ گیرد مگر کسیشکن  کسی که پیمان :نکات

ضمره  خزاعه وبنی ۀطائف: به عهد خود وفا کردند صکه نسبت به رسول خدا بماند. و طبق تواریخ، آنان

عنوان اینکه مردم به ه زنی و قتل مسلمین پرداختند ب بودند. در تاریخ آمده که جمعی از خوارج به راه

  گردن میحکم غیرخدا 
ّ
 نهند. ات

ً
سخت بترسیدند  با کاروانی به ایشان رسیدند و» ابوالهذیل عالف« فاقا

نترسید و کار خود را به من واگذارید، من ایشان را : گفت ابواهلذيلو از حیات خود قطع امید کردند. 

ما : فتشما چه کسانید و از چه قومید؟ ابوالهذیل گ: دفع خواهم کرد. پس خوارج پرسیدند و گفتند

رویم و مقصود ما از این سفر این است که کالم خدا را بشنویم و در  قومی از مشرکانیم و به تجارت می

مرحبا و آیاتی از قرآن قرائت کردند. : ل کنیم و اگر دیدیم خوب است ایمان آوریم. خوارج گفتندآن تأمّ 

حق ما را أداء  شما: ما بمانید. گفتند اردر جو: ، خوارج گفتندقناا وصدّ آمنّ : ابوالهذیل و رفقای او گفتند

حق ما این است که ما را به محل أمن : حق شما چیست؟ ابوالهذیل گفت: خوارج گفتند .یدنمای

َحدٞ  �نۡ ﴿: برسانید چنانچه خدا فرموده
َ
ِجۡرهُ  ٱۡسَتَجاَركَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ّمِنَ  أ

َ
ٰ  فَأ ِ  َكَ�ٰمَ  �َۡسَمعَ  َح�َّ  ٱ�َّ

بۡلِۡغهُ  ُ�مَّ 
َ
َمَنهُ  �

ۡ
 پس خوارج ایشان را به محل أمن رسانیدند!!*"﴾َمأ

﴿ ْ ۡوا ِ  َ�ٰتِ � ٱۡشَ�َ ْ  َقلِيٗ�  َ�َمٗنا ٱ�َّ وا ْ  َما َسآءَ  إِ�َُّهمۡ  َسبِيلِهِۦٓۚ  َعن فََصدُّ  َ�  ٩ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
  ُمۡؤِمنٍ  ِ�  يَۡرُ�ُبونَ 

ٗ
ۚ  َوَ�  إِّ� ٗة ْوَ�ٰٓ�َِك  ذِمَّ

ُ
ْ  فَإِن ١٠ ٱلُۡمۡعَتُدونَ  ُهمُ  َوأ ْ  تَابُوا قَاُموا

َ
لَٰوةَ  َوأ  ٱلصَّ

 ْ َكٰوةَ  َوَءاتَُوا ُل  ٱّ�ِيِن�  ِ�  فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۡ  ٱلزَّ ْ  �ن ١١ َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  َوُ�َفّصِ  نََّ�ُثٓوا
يَۡ�َٰنُهم

َ
ْ  َ�ۡهِدهِمۡ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  � ْ  دِينُِ�مۡ  ِ�  َوَطَعُنوا ةَ  فََ�ٰتِلُٓوا �ِمَّ

َ
يَۡ�ٰنَ  َ�ٓ  إِ�َُّهمۡ  ٱۡلُ�ۡفرِ  أ

َ
 لَُهمۡ  �

َ�  ١٢ يَنَتُهونَ  لََعلَُّهمۡ 
َ
ْ  قَۡوٗما تَُ�ٰتِلُونَ  � يَۡ�َٰنُهمۡ  نََّ�ُثٓوا

َ
�  ْ وا  بََدُءوُ�مۡ  وَُهم ٱلرَُّسولِ  �ِإِۡخَراجِ  وََهمُّ

َل  وَّ
َ
�  أ �ٍ َ�َۡشۡوَ�ُهمۚۡ  َمرَّ

َ
�  ُ َحقُّ  فَٱ�َّ

َ
ن أ

َ
ۡؤِمنِ�َ  نُتمكُ  إِن َ�َۡشۡوهُ  أ   ]۱۳-۹[التوبة:  ﴾١٣ مُّ

ا ایشان آیات خدا را به بهای اندکی معامله کردند پس مردم را از راه خدا بازداشتند حّق : ترجمه
کنند و ایشان همان  ) درحق هیچ مؤمنی قرابت و پیمانی را مراعات نمی۹کردند( عملی می بد

برپا داشتند و زکات را بدادند، برادران ) پس اگر توبه کرده و نماز را ۱۰کنندگانند( تعدی

 »و اگر یکی از مشرکین از تو پناه جوید او را پناه بده تا کالم خدا را بشنود، سپس او را به محل أمن خودش برسان.« -١
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) و اگر سوگندهای خود ۱۱دانند( کنیم آیات را برای قومی که می ما بیان می و شمایند در دین
شکستند و در دین شما طعن زدند پس پیشوایان کفر را بکشید زیرا اینان  شانرا پس از پیمان

ومی که پیمانشان را شکستند و به ) آیا با ق۱۲را سوگندها نباشد تا شاید خودداری کنند(
اّول بار بودند که که ایشان  حالیکنید در دا همت گماشتند قتال نمیراندن رسول خ   بیرون
که از او بترسید اگر  سزاوارتر است ترسید، پس خدا ، آیا از ایشان میکردندشما آغاز  بارا  قتال

 )۱۳اید.( ایمان آورده
: اول :اعتماد ننمایند به آنان برای بیداری مؤمنین شمرده تا تعالی صفات مشرکین را خدای: نکات

: دومترجیح دادند. بر عقل وعلم ووحی ندیده گرفته و چند درهم را  درهم دنیا، آیات خدا را برای چند

عادتشان تعدی و تجاوز است. : سومخویشی و پیمان را مراعات نخواهند کرد.  اگر غلبه کنند سوگند و

متحد شدند و  صبر قتل رسول خدا موقع نیرومندی چه ستمها کردند؛دربه تجربه رسیده که : چهارم

 ٱ رَِجنَّ َ�ُخۡ ﴿ :گفتند و را فراری دادند صرسول خدا
َ
 ٱ َهاِمنۡ  َعزُّ ۡ�

َ
 .!+"]٨[الـمنافقون:  !*"﴾َذلَّ ۡ�

ْ ﴿ ۀ:جمل وا شود. و اینها دلیل  شامل میمشرکین را  ا هم کفار ویمشرکین و  ﴾لرَُّسولِ ٱ َراِج �ِإِخۡ  َوَهمُّ

 
ّ

 : ار و مشرکین تابع منطق عقل و دلیل نیستند. نویسنده گویداست که کف
ً
مانند زمان ما که مردم  عینا

بعضی از مروجین  و کنند متعصب خرافاتی اگر قدرتی داشته باشند به ضرب وقتل طرف اقدام می

س حقی را اظهار کند گرفتار چنین مردمی ک هر و پردازند به تکفیر و لعن میمذهبی چون قدرت ندارند 

 برد. است و رنج می

ۡ�ُهمُ  َ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ُ  ُ�َعّذِ يِۡديُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
 قَۡو�ٖ  ُصُدورَ  َو�َۡشِف  َعلَۡيِهمۡ  َوَ�نُ�ُۡ�مۡ  َوُ�ۡخزِهِمۡ  بِ�

ۡؤِمنِ�َ  ُ  َوَ�ُتوُب  ُقلُو�ِِهۡمۗ  َ�ۡيَظ  َوُ�ۡذهِۡب  ١٤ مُّ ٰ  ٱ�َّ ۗ  َمن َ�َ ُ  �ََشآُء مۡ  ١٥ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ
َ
 أ

ن َحِسۡبُتمۡ 
َ
ْ  أ ُ�وا ا ُ�ۡ�َ ُ  َ�ۡعلَمِ  َولَمَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  َولَمۡ  ِمنُ�مۡ  َ�َٰهُدوا ِ  ُدونِ  ِمن َ�تَِّخُذوا  َوَ�  ٱ�َّ

ۚ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�  رَُسوِ�ِۦ ُ  َوِ�َجٗة ۢ  َوٱ�َّ   ]۱۶-۱۴[التوبة:  ﴾١٦ َ�ۡعَملُونَ  بَِما َخبُِ�
کند و خوارشان  دست شما عذاب میه با ایشان کارزار و پیکار کنید، خدا ایشان را ب: ترجمه

) و ۱۴بخشد( های قوم با ایمان را شفا می دهد و سینه نماید و شما را بر ایشان یاری می می
) ۱۵پذیرد و خدا دانای حکیم است( کس را بخواهد می هر ۀخدا توب برد و دلهاشان را می خشم

ز خدا و رسول و شوید و هنوز خدا مجاهدین شما و آنان را که ُج  اید که رها می آیا پنداشته

 »کند. تر را از مدینه خارج می عزیزتر، ذلیل« -١

 بی سلول رهبر منافقان در مدینه بود. (ُمصحح)کسی که این مقوله را بر زبان آورد عبدالله بن أ -٢
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کنید آگاه  اند، ندانسته، در حالیکه خدا به آنچه می مؤمنین را دوست نهانی نگرفته
 )۱۶است.(
آزار کفار و مشرکین، دلهای مسلمین پر از خشم بود ولی  ت،صدر اسالم از کثرت اذیّ  در: نکات

مر به جهاد چون عدد کافی تحقق پیدا کرد خدا اما کافی نداشتند، ا ۀمأذون به جهاد نبودند چون عد

نمود و دلهای مؤمنین را به برکت شمشیر مجاهدین شفاء داد و کفار و مشرکین را عذاب کرد. و مقصود 

ا﴿ ۀ:جمل از ُ  لَمِ َ�عۡ  َولَمَّ  راین است که هنوز معلوم حضرت با ﴾...ٱ�َّ
ّ

چه در  ق پیدا نکرده، اگری تحق

 لی تا فداکاری خود را بروز ندهید معلوم حق ظاهر نگردد.و ازل هر چیز را دانسته

ن لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  َ�نَ  َما﴿
َ
ْ  أ ِ  َمَ�ِٰجدَ  َ�ۡعُمُروا ٰٓ  َ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ نُفِسِهم َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  بِٱۡلُ�ۡفرِ�  أ

ُ
 أ

ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت 
َ
ونَ  ُهمۡ  ٱ�َّارِ  َوِ�  أ ِ  َمَ�ِٰجدَ  َ�ۡعُمرُ  إِ�ََّما ١٧ َ�ِٰ�ُ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ٱ�َّ  بِٱ�َّ

قَامَ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ 
َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءاَ�  ٱلصَّ ۖ  إِ�َّ  َ�َۡش  َولَمۡ  ٱلزَّ َ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�َعَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
ن أ

َ
ْ يَُ�و أ  نُوا

  ]۱۸-۱۷[التوبة:  ﴾١٨ ٱلُۡمۡهَتِدينَ  ِمنَ 
برای مشرکین روا نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالیکه بر کفر خود گواهند، : ترجمه

) همانا مساجد خدا ۱۷ایشانند که اعمالشان هدر است و ایشانند که در آتش دوزخ جاودانند(
ز خدا از کسی دهد و ُج  دارد و زکات می را به پا میرا آنکه ایمان به خدا و روز جزاء دارد و نماز 

 )۱۸یافتگان باشند.( کند، پس امید است که ایشان از هدایت ترسد، آباد می نمی
  از این آیات استفاده می: نکات

ّ
خالی از خرافات  ن امور مساجد باید دارای ایمان ویاشود که متصد

ادی مساجد ر و مانند نبود است و کسی که به آبباشند و تمام اعمال کسی که توحید صحیحی ندارد هد

فانه متصدیان امور مساجد و مجالس خدا نترسد و غیر او را مالحظه نکند. متأّس پردازد باید از غیر می

ینی آلوده به شرک و دباشند و لذا تمام تبلیغات   پرست می  دینی فعلی زمان ما یک مشت مردم هوی

َ  إِ�َّ  َ�َۡش  َولَمۡ ﴿ ۀ:جمل خرافات است. و آن ولو اینکه نامش  داللت دارد که مشرک به تمام اقسام ﴾ٱ�َّ

   ّي مسلمان باشد حق دخالت در امور مسجد ندارد، چه عل
ّ
 چه شیخی و چه سایر غالیان.هی، الل

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�َعَ�ٰٓ ﴿ ۀ:جمل
ُ
  د جامعداللت دارد بر اینکه مسلمان موّح  ﴾...أ

ّ
به رایط نیز باید امیدوار الش

 :رحمت حق باشد و مغرور نباشد. شاعر گوید هدایت و

 مباش غّره به علم و عمـل کـه شـد ابلـیس
 

ــــدین ســــبب ز َدِر بارگــــاه عــــّزت دور   ب
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َجَعۡلُتمۡ ﴿
َ
ِ  َءاَمنَ  َكَمنۡ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ  وَِعَماَرةَ  ٱۡ�َآجِّ  ِسَقايَةَ  أ  َوَ�َٰهدَ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ
ِۚ  يلِ َسبِ  ِ�  ِۗ  ِعندَ  �َۡسَتوُۥنَ  َ�  ٱ�َّ ُ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ ِينَ  ١٩ ٱل�َّ ْ  ٱ�َّ  َءاَمُنوا

 ْ ْ  وََهاَجُروا ِ  َسبِيلِ  ِ�  َوَ�َٰهُدوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ٱ�َّ
َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
ۡ�َظمُ  َوأ

َ
ِۚ  ِعندَ  َدرََجةً  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
 ُهمُ  َوأ

ُُهمۡ  ٢٠ ٱۡلَفآ�ُِزونَ  ٰٖت  َورِۡضَ�ٰنٖ  ّمِۡنهُ  بِرَۡ�َةٖ  َر�ُُّهم يُبَّ�ِ َُّهمۡ  وََج�َّ قِيمٌ  نَعِيمٞ  �ِيَها ل  َ�ِٰ�ِينَ  ٢١ مُّ
 ٓ بًَد�ۚ  �ِيَها

َ
َ  إِنَّ  � ۥٓ  ٱ�َّ ۡجرٌ  ِعنَدهُ

َ
 ]۲۲-۱۹[التوبة:  ﴾٢٢ َعِظيمٞ  أ

 اید که قرار داده کسیکردن حاجیان و تعمیر مسجدالحرام را مانند عمل  آیا سیراب: ترجمه
 

خدا  و د خدا مساوی نیستندنز اینان  ،کند ایمان به خدا و روز جزاء دارد و در راه خدا جهاد می
 اهجرت کرده و در راه خدا ب که ایمان آورده و ) آنان۱۹کند( تمگران را هدایت نمیقوم س

 ایشانند کامیابان و ایشان نزد خدا بزرگتر است و ۀاند، درج های خود جهاد کردهاموال و جان
و برای ایشان دهد  به رحمت و رضوان خود، مژده میایشان را ) پروردگارشان ۲۰( برندگان بهره

گمان  اویدانند، بی) در آن باغها همیشه ج۲۱( ی که در آنها نعمتهای پاینده استاست باغهای
 )۲۲جر بزرگ.(ا خدا نزد اوست

افعال و عناوین خود افتخار  اعمال،ه بعضی از اصحاب رسول که تازه مسلمان بودند ب: نکات

  افتخار می صاس عموی رسول خداکردند، از جمله عبّ  می
ّ

آنان را  ای حاجیان بوده وکرد به اینکه سق

افتخارات  و مسجدالحراممۀ کنند یرمدار کعبه و تع من کلید: گفت کرده و طلحه بن شیبه می سیراب می

هجرت و جهاد در راه خدا موجب  ایمان به خدا،: عرضه کردند. حضرت فرمود خود را به علی

چیزی نفرمود تا این آیات  صبردند رسول خدا صفضیلت است تا آنکه قضاوت را نزد رسول خدا

 نازل گردید.

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡوِ�َآءَ  �ۡخَ�ٰنَُ�مۡ  َءابَآَءُ�مۡ  َ�تَِّخُذٓوا

َ
ْ  إِنِ  أ  َ�َ  ٱۡلُ�ۡفرَ  ٱۡسَتَحبُّوا

يَ�ِٰن�  َُّهم َوَمن ٱۡ�ِ ْوَ�ٰٓ�َِك  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول
ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ  َءابَآؤُُ�مۡ  َ�نَ  إِن قُۡل  ٢٣ ٱل�َّ

ۡ�َنآؤُُ�مۡ 
َ
ۡزَ�ُٰجُ�مۡ  �ۡخَ�ٰنُُ�مۡ  َو�

َ
ۡمَ�ٌٰل  وََعِشَ�تُُ�مۡ  َوأ

َ
ٞ  ٱۡ�َ�َۡ�ُتُموَها َوأ  َ�َۡشۡونَ  َوتَِ�َٰرة

ٓ  َوَمَ�ِٰ�نُ  َكَساَدَها َحبَّ  تَۡرَضۡوَ�َها
َ
ِ  ّمِنَ  إَِ�ُۡ�م أ  َسبِيلِهِۦ ِ�  وَِجَهادٖ  َورَُسوِ�ِۦ ٱ�َّ

 ْ �َُّصوا َ�َ�َ  ٰ ِ�َ  َح�َّ
ۡ
ُ  يَأ ۡمرِهۦِۗ  ٱ�َّ

َ
ُ  بِأ  ]۲۴-۲۳[التوبة:  ﴾٢٤�َ ٱۡلَ�ِٰسقِ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ

کفر را بر ایمان ترجیح دادند و پدرانتان و برادرانتان را دوست نگیرید اگر  ،ای مؤمنین: ترجمه
و شما اگر پدران : ) بگو۲۳پس همانان ستمگرند( آنان را به دوستی بگیرد،کس از شما  هر

و تجارتی که از  اید کردهفامیلتان و اموالی که کسب  برادران شما و زنانتان و پسران شما و
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اید) نزد شما از خدا  ا دل بستههپسندید(و به آن مساکنی که آنها را می ترسید و  کسادی آن می
د و خدا مر خود را بیاور ا ار باشید تا خدو رسول او و جهاد در راه او محبوبتر است پس منتظ

 )۲۴کند.( قوم فاسقین را هدایت نمی
پذیرفت مانند زمان ما با خویشان  شد و خدای یکتا را می مسلمان میصدر اسالم هر فردی که : نکات

 
ّ

 صار بودند باید قطع دوستی و مالطفت کند. در حدیث آمده که رسول خداو کسان او که همه از کف
يَمان«: فرمود ِ

ْ
َحُدُ�ْم َطْعَم اإل

َ
 َ�ُِد أ

َ
ِ ُ�ِبَّ  ىَت حَ   ال ْ�َعَد يِف ا�َّ

َ
ِ يِف َو�ُْبِغَض اس انلَّ أ َرَب انلَّاِس  ا�َّ

ْ
ق
َ
 .!*"»أ

 ترین مردم را یابد تا در راه خدا دورترین مردم را دوست بدارد ونزدیک ایمان را نمی ۀکسی از شما مز« :یعنی

ٰ ﴿ ۀ:جمل . و مقصود از»دشمن بدارد] به خاطرخدا[ ِ�َ  َح�َّ
ۡ
ُ  يَأ ۡمرِهِۦ ٱ�َّ

َ
 آمدن عذاب خداست. ،﴾بِأ

ُ�مُ  لََقدۡ ﴿ ُ  نََ�َ ۡعَجَبۡتُ�مۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  َوَ�ۡومَ  َكثَِ��ٖ  َمَواِطنَ  ِ�  ٱ�َّ
َ
تُُ�مۡ  أ  ُ�ۡغنِ  فَلَمۡ  َكۡ�َ

�ُض  َعلَۡيُ�مُ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ 
َ
ُۡتم ُ�مَّ  رَُحَبۡت  بَِما ٱۡ� ۡدبِرِ�نَ  َو�َّ نَزَل  ُ�مَّ  ٢٥ مُّ

َ
ُ  أ  ٱ�َّ

ٰ  َسِكينََتُهۥ نَزَل  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�َ  رَُسوِ�ِۦ َ�َ
َ
َب  تََرۡوَها لَّمۡ  ُجُنوٗدا َوأ ِينَ  وََعذَّ ْۚ  ٱ�َّ  َ�َفُروا

ُ  َ�ُتوُب  ُ�مَّ  ٢٦ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َجَزآءُ  َوَ�ٰلَِك  ٰ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱ�َّ ۗ  َمن َ�َ ُ  �ََشآُء  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
  ]۲۷-۲۵[التوبة:  ﴾٢٧

روز حنین هنگامی نیز در محقق است که خدا شما را در مواقع بسیاری یاری کرد و : ترجمه
ای به شما نداد و  شما را به شگفت آورده بود، پس، آن کثرت هیچ بهره ،که کثرت نفرات شما

ما تنگ شد سپس به دشمن پشت شد و زمین با وسعتی که داشت بر شبرای شما مفید ن
تعالی آرامش دل را بر رسول خدا و بر  ) سپس خدای۲۵( یپراکندگ کردید در حال ادبار و

و عذاب نمود کفار را و این است  یدآنها را ندیدی را که نین نازل نمود و نازل کرد لشکرهایمؤم

کند: چنین روایت می ۱۶در این معنا احادیث صحیحی وارد شده است چنانکه بخاری در صحیحش به شماره  -١

ْن يَُ�وَن اهللاُ «
َ
يَماِن أ ِ

ْ
ا ِسَواُهَما ثََالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه وََجَد َحَالَوَة اإل َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ أ

ُ
ْن ُ�ِبَّ ال ،َورَُسوهل

َ
 ـْ َوأ

َ
َمرَْء ال

 
َّ

بُُّه إِال چشد: الله و رسولش از هرکس سه خصلت در وجود وی باشد، حالوت ایمان را می»: «الحدیث ِلـلَِّه ...ُ�ِ

و ابن ابی شیبه در » شد و...تر باشد؛ و کسی را جز به خاطر الله دوست نداشته بابهرچیزی نزد وی محبو

ف:  بِْغض يِف اِهللا، َوَواِل يِف «كند كه گفت: از �اهد از ابن عباس روايت � ۳۵۹۱۵الـمصنَّ
َ
ِحبَّ يِف اِهللا، َوأ

َ
أ

ُد رَُجٌل َطْعَم اِإليَماِن َو�ِْن َكرُثَ  َما ُ�نَاُل ِوَاليَُة اِهللا بَِذلَِك، َال َ�ِ ْت َصَالتُُه وَِصيَاُمُه َحىتَّ اِهللا، واََعِد يِف اِهللا، فَإِ�َّ
در راه خدا دوست بدار و در راه خدا دشمن بدار و در راه خدا دوستی و دشمنی کن؛ چراکه »: «يَُ�وَن َكَذلَِك 

چشد هرچند بسیار نماز بخواند و بسیار آید؛ کسی طعم ایمان را نمیوالیت و دوستی خداوند چنین به دست می

 »ین باشد.روزه بگیرد تا اینکه چن
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ۀ پذیرد و خدا آمرزند کس را که بخواهد می هر ۀ، توباز آن) سپس خداوند بعد۲۶ی کفار(جزا
 )۲۷رحیم است.(

اند که مواطن  خدا رسول خود را در مواقع بسیاری یاری کرده و روایت کردهطبق این آیات، : نکات

روز جنگ حنین یاری شده هشتاد موطن بوده و مقصود از روز حنین  صکثیره که در آنها رسول خدا

  حنین زمینی و است
ّ
چنان است که پس  هقضیّ  و ه و طائف که آن جنگ در آنجا واقع شدهاست بین مک

هزار مرد دیگر از طوائف دیگر که با  ۲۶هوازن و ثقیف که چهار هزار مرد بودند و  ۀطائف ،از فتح مکه

یا شانزده  آماده شدند و لشکر اسالم دوازده هزار و صهزار نفر بودند به جنگ با رسول خدا ایشان سی

لَ لَنْ نُ «: گفتند بعضی از مسلمین می و هزار نفر بودند این کثرتی که ا بما امروز « ؛یعنی »...يَومبَ الغْ

ۡعَجَبۡتُ�مۡ ﴿ :. و لذا خدا فرموده»از کثرت خود شاد بودند داریم مغلوب نخواهیم شد و
َ
 أ

تُُ�مۡ  و چون دو لشکر بهم آمیختند در ابتداء مسلمین غلبه کرده و ایشان را پراکنده کردند و . ﴾َكۡ�َ

آورده بودند برای اینکه نگریزند مشغول گرفتن غنیمت شدند. مشرکین که زنان و حیوانات خود را همراه 

 گریزید و زنان و کجا می وءالسّ  ةمحایا : ت ایشان به جوش آمد یکدگر را آواز دادندعصبیّ  ت وهّم 

  فرزندان خود را رها کرده
ّ
فاق بازگشته و کمین نموده و بر مسلمین یورش آوردند، مسلمین اید، پس به ات

ه نّ  کسی نماند جز صشان وارد شد و با رسول خدامضطرب شده و فراری شده و شکست بزرگی بر ای

ه نفر عبارت آن نُ  ایمن که در آن جنگ کشته شد و نام ایمن بن امّ ه هاشم و یک نفر از انصار ب نفر از بنی

اس، فضل بن عباس، ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب، نوفل بن حارث، بع ،علی: بودند از

ه فرار کردند و و بقیّ  .معتب پسران ابولهب عتبه و عبدالمطلب،ربیعه بن حارث، عبدالله بن زبیر بن 

آمدند و  نشکار شد سپاه مسلمین از راه سرازیری به وادی حنیآصبح  ۀکه چون سفید بودعلت فرار این 

 
ّ

این هنگام مردم هوازن از  درده رهسپار بودند، چون راه عبور تنگ بود لشکریان به تفاریق به طرق متعد

 کمین بیرون 
ّ

لشکر که فوج خالد بن ولید بود فاقد اسلحه  ۀمتاختند و مسلمین را تیرباران کردند، مقد

این موقع سایر  ن مشرکین قریش که تازه مسلمان بودند گریختند، درادنبال ایشه بودند هزیمت شد و ب

 :کرد بر قاطر سفیدی سوار بود و فریاد می صهزمیت شدند. رسول خدا مسلمین نیز مضطرب شده و

 رت اشپس حض »ا الناس؟أين أهيّ  یإل«
ّ

ار حمله نمود و با آن چند نفر قلیل تر خود را حرکت داد و به کف

 :فرمود می و ز در این جنگ رزم نداده بودبه رزمی سخت اقدام کرد و ُج 

ـــــــــــــذب ـــــــــــــي ال ك ـــــــــــــا النب  أن
 

ـــــــــب  ـــــــــد املطل ـــــــــن عب ـــــــــا اب  !*"أن
 

 من پیامبر خدا هستم و این دروغ نیست؛ من فرزند عبدالمطلب هستم. -١
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» بوجرولأ«نام ه بسیاری از شجاعان را کشت، مردی از هوازن ب و در این جنگ امیرالمؤمنین 

 
ّ

کشت  میکه مسلمانی را  داد و هر ار مانند شعله جوالن میعلم سیاهی بر سر نیزه کرده و در جلو کف

  علم خود را حرکت می
ّ

بر او  خواند. امیرالمؤمنین علی آمدند و رجز می دنبال وی میه ار بداد و کف

اس که حمله کرد و او را کشت. مشرکین پس از قتل او تاب مقاومت نیاورده و به هزیمت شدند و عبّ 

ابَ  يا« کرد آواز بود ندا می مردی بلند حَ ةِ بِ  أَصْ ةِ  يعَ رَ جَ   .»الشَّ
ّ

ای از مسلمین مجتمع شده و به  هتا اینکه عد

، تا »شاهت الوجوه«: خت و فرمودمشتی خاک بر روی مشرکین اندا صرسول خدا و حمله پرداختند

نَزَل ﴿: اینکه غلبه با مسلمین شد. و مقصود از
َ
ُ  أ ٰ  َسِكينََتُهۥ ٱ�َّ این  ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�َ  رَُسوِ�ِۦ َ�َ

و مؤمنین داد که از هجوم دشمن نترسیدند و مقاومت کردند  صاست که خدا آرامش دل به رسول خدا

رسول  و ن تنور جنگ گرم شداآل: فرمود صو دو مرتبه خود را بر مشرکین زدند که رسول خدا

ِ «: کرد در همان حال عرض می صخدا َك احَلْمُد َو إ
َ
ُهمَّ ل

َّ
نَْت املُ  ىَك تَ ْش املُ  َك يِل اَلل

َ
 .»انعَ ستَ َوأ

نَزَل ﴿ ۀ:جمل مقصود از
َ
طمأنینه  صبر، ثبات، استقامت،نزول فرشتگان و نیز  ﴾تََرۡوَها لَّمۡ  ُجُنوٗدا َوأ

در این جنگ نفرات  و تعالی ت بوده که بر دل رسول و سایر مسلمین انداخته شده از طرف حقأجر و

بسیاری از کفار کشته شدند و شش هزار نفر از مرد و زن و فرزند ایشان اسیر گردید و بیست و چهار 

دست مسلمین افتاد و چون مشرکین مغلوب ه هزار شتر و چهار هزار گاو و زیاده از چهل هزار گوسفند ب

د و باقی مشرکین زنان نزدیک نشون به و ندا کرد که اسیران جنگی را نکشند صشدند منادی رسول خدا

ایشان را تعقیب کردند تا اینکه مشرکین به  مأمور فرستاد و صطاس رفتند و رسول خداپراکنده و به او

 لشکر اسالم رفتند و طائف را محاصره کردند و وه شهر طائف رفتند و سایر مشرکین به ایشان پیوست

 ده از ماههای حرام بود جنگ تعطیل شد. و رسولقعذیقعده طول کشید و چون ماه ذی ول ماهاجنگ تا 

بین لشکر  عمره شد و غنائم حنین و اوطاس راه م بحرِ به جعرانه مراجعت کرد و در آنجا مُ  صخدا

جهل، صفوان  ز دیگران بداد و مانند ابوسفیان، عکرمه بن ابیرا زیادتر ا ﴾قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ﴿ تقسیم کرد و

اقرع بن حابس و امثال  سفیان، هشام بن مغیره، هشام، عبدالله بن امیه، معاویه بن أبیبن امیه، حارث بن 

مهاجرین،  ای اندک بداد یعنی کمتر از ایشان را از پنجاه شتر تا صد به ایشان داد. ولی به انصار بهره

ما تیغ : گفتند بعضی !ما را محروم کرد تمام غنائم را به قوم خود داد و: انصار افسرده شده بعضی گفتند

 : بعضی گفتند و زدیم و غنیمت را کافران بردند
ً
نیرومند شده احتیاج به ما  صچون رسول خدا فعال

انصار را جمع ۀ تا هم رسید بفرمود صلمات به رسول خدابهره کرد. چون این ک ذا ما را بیندارد و ل

ای انصار از شما چیزی : فرموددر آن مجلس نمود، سپس  غیر ایشان بود ممنوع از ورود هک کردند و هر
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ۀ واسطه شما گمراه نبودید خدا شما را ب: بگوی یا رسول الله، فرمود: پرسم مرا جواب دهید؟ گفتند می

ۀ تعالی بواسط دوزخ نبودید حقۀ شما بر کنار: . فرمود»ة ولرسولههللا املنّ  ،بلی«: من هدایت کرد؟ گفتند

من ۀ تعالی بوسیل شما جمعی اندک نبودید حق: . فرمود»اهللابلی يا رسول «: من شما را برهانید؟ گفتند

شما دشمنان یکدگر : . فرمود»ة ولرسولهبلی يا رسول اهللا، هللا املنّ «: شما را بسیار و توانا کرد؟ گفتند

پس حضرت  را ألفت داد و دوست یکدگر شدید؟... من دلهای شماۀ واسطه تعالی ب خداینبودید 

تو مطرود قوم : یدجواب من بگوی توانید در بخواهید میشما اگر : آن فرمودای سکوت کرد پس از  لحظه

نیاز کردیم و ترسناک بودی ما تو  تو فقیر بودی ما تو را بی و خود بودی و نزد ما آمدی ما تو را منزل دادیم

 شنیدند همه بهرا تصدیق کردیم. انصار که این کلمات را و ت دادیم وتو را به دروغ نسبت دادند ما را أمان

یا : افتاده و عرض کردند صهای گریستند و برخاستند بدست و پای رسول خدا گریه افتادند و به های

که خواهی انفاق کن،  ه اختیار توست به هررسول الله تن و جان و مال ما فدای تو باد هر چه داریم ب

  جوانان ما که سخن بی
ّ
ی شماست اعتنای شان از غنائم برای بیایۀ ت بهرادبانه گفتند خیال کرده بودند قل

دعا ه دست ب صقدر ایشان، اکنون توبه کردند یا رسول الله برای ایشان استفغار کن. رسول خداه ب

َنْصَ «: برداشت و گفت َ األْ عْرشَ ا مَ ارِ يَ َنْصَ نَاءِ األْ بْ نَاءِ أَ َبْ ألِ ارِ وَ َنْصَ نَاءِ األْ َبْ ألِ ارِ وَ َنْصَ رْ لِألْ فِ مَّ اغْ هُ ا اللَّ ارِ أَمَ

ولُ  سُ مْ رَ كُ مِ هْ يفِ سَ تُمْ وَ نْ ونَ أَ عُ جِ تَرْ مِ وَ النَّعَ اةِ وَ مْ بِالشَّ كُ ُ ريْ عَ غَ جِ رْ نَ أَنْ يَ وْ ضَ : همه عرض کردند .!*"»اهللاِ تَرْ
ينَا« ضِ منند، اگر مردمان به راهی روند  انصار صاحب سّر : . پس رسول خدا فرمود»هولِ سُ رَ بِ وَ  نهُ عَ  وَ اهللاِبِ  رَ

 و انصار به راهی، من به طریق انصار سلوک کنم.

 ه به
ّ

بود چون  صداخخواهر رضاعی رسول  هحلیمة سعدیّ  شیماء دخترار رحال درمیان اسیران کف

فی کرد حضرت با او مهربانی کرد و ردای خود را برای او پهن نمود و با او بسیار سخن گفت خود را معّر 

اش برود، شیماء مراجعت به وطن را  ر کرد که با حضرت بماند یا به خانهاو را مخیّ  احوالپرسی نمود و و

چند گوسفند عطاء کرد، آن دختر در باب اسیران هوازن  اختیار کرد، حضرت او را کنیزکی با دو شتر و

مطلب را به دان عبدالزنمن نصیب خود و فر: مود، حضرت فرمودبا آن حضرت سخن گفت و شفاعت ن

ما از آنچه از سایر مسلمین است تو خود از ایشان شفاعت کن به حق من بر ایشان، شاید تو بخشیدم، ا

پروردگارا، انصار و فرزندان انصار و فرزنداِن فرزندان انصار را مورد مغفرت و آمرزش قرار ده؛ ای گروه انصار، آیا « -١

زگردید که در سهم شما رسول خدا شوید که دیگران با گوسفند و چهارپایان بازگردند و شما درحالی باراضی نمی

 »باشد.
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ببخشند. پس چون حضرت نماز ظهر را خواند دختر حلیمه برخاست و سخن گفت همه از برای 

 اسیران هوازن را بخشیدند. صرعایت رسول خدا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  فََ�  َ�َٞس  ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ  إِ�ََّما َءاَمُنٓوا  َ�ِمِهمۡ  َ�ۡعدَ  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َ�ۡقَرُ�وا
ُ  ُ�ۡغنِيُ�مُ  فََسۡوَف  َ�ۡيلَةٗ  ِخۡفُتمۡ  �نۡ  َ�َٰذ�ۚ  ۚ  إِن فَۡضلِهِۦٓ  ِمن ٱ�َّ َ  إِنَّ  َشآَء  َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  ٱ�َّ

  ]۲۸[التوبة:  ﴾٢٨
بعد از این سال به مسجدالحرام که نباید د پس اننجس ای مؤمنین همانا مشرکین: ترجمه
تعالی از فضل خود اگر  زودی خدایه ترسید پس ب نشوند و اگر از درویشی و فقر مینزدیک 

 )۲۸نیاز کند بدرستی که خدا دانای حکیم است.( بخواهد شما را بی

آیا نجاست ایشان ظاهری است  و شود که فقط مشرکین نجسند استفاده می ﴾إِ�ََّما﴿ۀ از کلم: نکات

ْ  فََ� ﴿ۀ اگر قرین .یا باطنی؟ ظاهر قرآن مطلق است قرینه  ﴾َ�َٰذا َ�ِمِهمۡ  َ�ۡعدَ  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َ�ۡقَرُ�وا

برای اینکه اگر نجاست ظاهری را قرینه بگیریم برای نجاست باطنی،  ملهنباشد زیرا ممکن است این ج

وا فَالَ «: باید گفته شودباشد  سُّ مَ دَ  يَ جِ ولِ اآل املَسْ انِ نُزُ مَ نْ زَ ام مِ رَ شدن به مسجد که   ، زیرا نزدیک»يةاحلَ

و به عالوه اگر نجاست ظاهری  آن هم خدا نفرموده هکند علی فرض نجاستهم، ک مسجد را نجس نمی

: فرموده تعالیکه حق درحالیبه مسجدالحرام نروند، نیز سال نزول آیه سال یعنی  منظور باشد باید همان

شود  ه پیغمبر دستور شستن مسجد را نداد. پس معلوم میه اضافب و از سال بعد به مسجد نزدیک نشوند

ن و این می رساند نجاست ی مسلمین است نسبت به ایشااعتنای دوری از مجامع مسلمین و بیمقصود 

  باطنی را.

و به مسجدالحرام وارد نشوند موجب  کردند که اگر مشرکین به حج نیایند مسلمین آن زمان خیال می

نیاز  خیال فرموده خدا شما را بی و این گفتار تعالی در ردِّ  شود، حق و فقر مسلمین می هکسادی بازار مک

  همین خواهد کرد و
ّ

ه و طائف و سایر نواحی حجاز ایمان آوردند و از اطراف طور شد، زیرا یمن و جد

ْ  فََ� ﴿ۀ جمل حبوبات و لباسها. و ازکردند از غذاها،  به مکه وارد می مکه هر چه باید و شاید  َ�ۡقَرُ�وا
شود که مشرکین زمان ما که امام را همه جا حاضر و  از باب تنقیح مناط استفاده می ﴾ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ 

پرست کم است به جای آن  بت حق ورود به مساجد مسلمین را ندارند، پس اگر مشرِک  ،دانند ناظر می

یا افعال او را به هر بشری ویا  که صفات خدا و ه و کسانیشیخیّ  ،ةمانند غالبسیارند پرست  مشرک غیربت

دانند و  حاضر و ناظر می خوانند و در عبادتها میرا دهند و ایشان  به بندگان صالح خداپرست نسبت می
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ً
واقعی کجا و  انوند. اشکال در این است که مسلمشمشرکند و باید از مجامع مسلمین دور  عموما

 مجامع اسالمی کجاست آیا چنین چیزی وجود خارجی دارد یا خیر؟!.

﴿ ْ ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ ُ  َحرَّمَ  َما ُ�َّرُِمونَ  َوَ�  ٱ�ِخرِ  بِٱۡ�َۡومِ  َوَ�  بِٱ�َّ  َوَ�  َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ
ِينَ  ِمنَ  ٱۡ�َقِّ  دِينَ  يَِديُنونَ  ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ٰ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ ْ  َح�َّ ۡزَ�ةَ  ُ�ۡعُطوا  َوُهمۡ  يَدٖ  َعن ٱۡ�ِ

 ]۲۹[التوبة:  ﴾٢٩َ�ٰغُِرونَ 
آورند و آنچه خدا و رسول او حرام کرده حرام  که ایمان به خدا و روز قیامت نمی با آنان: ترجمه

به ایشان داده شده، کارزار کنید تا وقتی که کتاب  پذیرند از آنان دانند و دین حق را نمی نمی
 )۲۹که از دست خود جزیه دهند در حالیکه ایشان خوارند.(

اری هستند که با مسلمین سر با ﴾َ�ٰتِلُوا﴿ منظور از :نکات
ّ

 توّجه به شرایط نزول آیه، مقصود کف

 و به حال خواریجزیه دهند قتال کنند تا ایشان با نیز باید صورت مسلمین  این که در جنگ دارند

: چند احتمال دارد »يَدٖ  َعن« ۀاند مسلمین از قتال ایشان دست برندارند. و کلم مادامی که جزیه نداده

جزیه  یک از ایشان وقت أداءِ دادن جزیه واسطه نگیرند زیرا هر در اینکه از دست خود بدهند و: اول

مین را ببینند در هدایت ایشان مؤثر چون در پیشگاه أمراء اسالمی حاضر شوند و ذلت خود و عزت مسل

ه که فقیرند و استطاعت از اهل ذمّ  باشد یعنی هر یکی »عن قدرة« ؛معنیه ب ﴾يَدٖ  َعن﴿: دوماست. 

اگر کسی گوید اهل کتاب به خدا و قیامت ایمان دارند  ،ندارند جزیه از او ساقط است پرداخت جزیه

ی دای واقعی ندارند زیرا ایشان خدایاست که ایمان به خاند؟ جواب آن  وده ایمان نیاوردهمچگونه خدا فر

  به ر دارد وسرا قائلند که پ
ً
دانند چنانکه  نصاری که اقانیم ثالثه را قدیم می تعدد قدماء قائلند، خصوصا

 َلن﴿ :گویند  اعمال قائل نیستند زیرا میواقعی و کیفر  به روز جزای حقیقی نخواهد آمد. و همچنی
َنا ٓ  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ يَّامٗ  إِ�َّ

َ
عۡ  ا� دانند و  نمی ، مانند بعضی از ملت ما که خود را مسئول اعمال خود!*"﴾ُدوَدةٗ مَّ

رهانند و دل خود را خوش  از آتش می گویند شفعاء ما را و می مغرور شده به امید شفاعت زید و عمرو

کند و  داست و تحقیق میخاوامر  عالوه کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد مطیعه اند. و ب کرده

مقدار جزیه بسته به نظر زمامدار اّما آورد.. و  ایمان آورید، او ایمان می صخدا که گفته به محمد

لمان شوند سم و چون .خذ کندظر بگیرد و از هر نفری چه مقدار امسلمین است که باید صالح را در ن

 جزیه ساقط است.

 »هرگز به ما آتش نرسد مگر چند روزی کم.« -١
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ِ  ٱۡ�نُ  ُعَزۡ�رٌ  ٱۡ�َُهودُ  َوقَالَتِ ﴿ ِۖ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  ٱ�ََّ�َٰرى َوقَالَتِ  ٱ�َّ ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ  قَۡولُُهم َ�ٰلَِك  ٱ�َّ
َ
 بِأ

ِينَ  قَۡوَل  ونَ  ُٔ يَُ�ِٰ�  ْ  ٱ�َّ ۚ  ِمن َ�َفُروا ۖ  َ�َٰتلَُهمُ  َ�ۡبُل ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�
َ
ْ  ٣٠ يُۡؤفَُكونَ  � َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  ٱ�َّ

َ
 أ

ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ 
َ
ِ  نِ ُدو ّمِن أ ٓ  َمۡرَ�مَ  ٱۡ�نَ  َوٱلَۡمِسيحَ  ٱ�َّ ْ  َوَما ِمُرٓوا

ُ
ْ  إِ�َّ  أ ٓ  َ�ِٰحٗد�ۖ  إَِ�ٰٗها ِ�َۡعُبُدٓوا َّ� 

ا ُسۡبَ�َٰنُهۥ ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ    ]۳۱-۳۰[التوبة:  ﴾٣١ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ
مسیح پسر خداست، این گفتار : عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: و یهود گفتند: ترجمه

رسانند به گفتار آنانکه از پیش کافر شدند، خدا بکشد  ایشان است به زبانشان، شباهت می
اربابی ُجز خدا به  ) دانشمندان دینی و مقدسین خود را۳۰شوند( ایشان را به کجا منحرف می

حال اینکه مأمور نبودند مگر اینکه عبادت کنند یک  و مسیح پسر مریم را(همچنین) گرفتند و 
 )۳۱کنند.( ه و برتر است او از آنچه شریک او میکه نیست إلهی جز او، منزّ إله را، 

باشد که عزیر را پسر خدا  ق یهود میَر بعضی از فِ  ﴾...ٱۡ�َُهودُ  َوقَالَتِ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات

صر تمام یهودیان را قتل عام کرد و خدا دانستند این شد که بخت النّ  دانستند و جهت اینکه او را پسر

اسیران عزیر بود که پس از ۀ جمل ازایشان را اسیر نمود و تابهای ایشان را سوزانید و نابود کرد و اطفال ک

و از جمله  .رد سپس زنده شدسال مُ  سیری کشف و کراماتی از او دیدند از جمله اینکه صدابرگشت از 

ه و او را فرزند کرد خواند. یهودیان تعجب کردند و در حق او غلّو  اینکه تورات به آن بزرگی را از حفظ می

بول و  سی را پسر خدا خواندند با اینکه انبیاء دارای خوراک، خواب،ا نصاری چرا عیمّ خدا خواندند. و ا

انند، پس نصاری این افتراءات را چگونه به باشند و ممکن نیست خود را خدا و یا پسر خدا بد غایط می

 وجود آورد.ه ولس بپعیسی بستند؟ جواب این است که این مزخرفات را قدیس 

بودند تا  ت عیسیشریک له و نبّو  او این است که پیروان مسیح قائل به خدای واحد الۀ و قّص 

ا مغلوب و منکوب و از بین ببرند تا اینکه جنگی بین ایشان و بین یهود واقع شد و یهود نتوانستند نصاری ر

اگر حق با عیسی باشد ما همه کافر : یهودیان را جمع کرد و گفت بولساینکه یکی از شجاعان یهود بنام 

دوزخ برویم آنان نیز ه کنم تا اینکه اگر بناست ب من نصاری را گمراه می باشیم و شده و اهل آتش دوزخ می

نصاری و اسب خود را پی و از جنگی که به نصاری کرده اظهار ندامت اهل دوزخ شوند، سپس آمد در نزد 

ی شنیدم که به من من از آسمان ندای: کرد و سر خود را روی خاک گذاشت در حال گریه، سپس گفت

به دین نصاری وارد  من توبه کردم و وارد شوی. و اینکه به دین نصاری تو پذیرفته نیست مگرۀ گفتند توب

 او را معزز داشته و به کنیسه بردند و یکسال آنجا ماند و انجیل را فرا سند شده ورخ یشدم، مردم نصار

 نسطورنام ه را تربیت کرد ب آنجا شاگردی المقدس رفت و سپس به بیت ،گرفت و مورد محبت نصاری شد

الهوت و به او آموخت که عیسی و مریم و خدا هر سه قدیم و منشأ عالم بودند، سپس به روم رفت و عالم 
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مرد دیگری  و و ناسوت را به ایشان یاد داد که عیسی دارای دو جنبه بوده که عیسی هم انسان بوده و هم خدا

ین منی و تو شتو خلیفه و جان: یک از شاگردان خود گفتکه عیسی ازلی و ابدی است و به هررا آموخت 

او اظهار رضایت کرده از من  ام و دیدهمن عیسی را در خواب  و ایم دعوت کن مردم را به آنچه به تو آموخته

کدام  این شاگردان هر و برم برای خشنودی عیسی، سپس خود را هالک کرد و من خود را فردا از بین می

نصاری  و به سوی تثلیث و همان خرافاتی که قدیس بولس به ایشان آموخته بود!*"پرداختند به دعوت مردم 

 این عقاید همه را فرا گرفت. خوششان آمد و لذا از غلو در حق عیسی

ۡفَ�ٰهِِهمۡ  قَۡولُُهم َ�ٰلَِك ﴿ ۀ:جمل
َ
 داللت دارد که یهود و  ﴾بِأ

ً
  و نصاری قلبا

ً
فهمند چه  نمی عقال

 دهند. زبان این گفتارها را رواج میه گویند ولی ب می

 صه و مشرکین نزد رسول خدادهریّ  ی، یهود،روایت کرده که روزی نصار طبرسی »احتجاج«
روی ما پی یم عزیر پسر خداست، اگر توگوی ایم و می ما برای مناظره آمده: جمع شدند، یهودیان گفتند

یم مسیح پسر خداست. حضرت به یهود گوی ما می: نصاری گفتند یم. وکنی ما أفضل و أسبق از توی

چه شما عزیر را  برای: خیر. حضرت فرمود: آیا آمدید تا قول شما را بدون دلیل بپذیریم؟ گفتند: فرمود

بودن اوست  برای اینکه تورات را پس از فقدان آورد و این کار او دلیل بر پسر: دانید؟ گفتند پسر خدا می

 : برای خدا. حضرت فرمود
ً
همه معجزات، پسر خدا  تورات را آورد با آن چگونه موسی را که ابتداءا

باشد که از  خدا مانند پدران شما میید گوی ه کرامت بیشتری داشت و اگر میک موسی !دانید؟ نمی

  زنان، فرزند می
ً
اید و صفات حادثه برای او  اید و او را شبیه به مخلوق نموده کافر شده آورند، پس حقیقتا

این معنی که او نزد ه عزیر پسر خداست ب: یمگوی گوییم بلکه می خیر ما چنین نمی: اید؟ گفتند قائل شده

: گوید ضی از علمای ما به کسی که نزد او محترم و گرامی است میخدا گرامی است چنانکه گاهی بع

فرمود بنابراین حضرت  صعنوان اینکه فرزند والدتی من باشد. رسول خداه نه ب !ای پسر من

این دلیل شما که یک نفر از  بر بنا و نیز گرامی بود نزد خدا، پس باید او نیز پسر خدا باشد موسی

ه یا سیدی ب گوید برادر، یا پدر و پسر به دیگری نیز میگوید  بی از اوست میبزرگان شما به کسی که اجن

) ۱۶/۳۴فخر رازی (مفاتیح الغیب مولف اطالعات ذکر شده در مورد بولس و نقش وی در انتشار تثلیث را از تفسیر  -١

هایی طور و یعقوب شخصیتاقتباس نموده است. اما روشن است که این اطالعات دقیق و تاریخی نیست چراکه نس

ک اسم شخص خاصی نیست بلکه نام زندگی می ÷ها از رفع مسیح بودند که پس از گذشت قرن
َ
کردند و َمل

را به عنوان مذهب ملکانی منسوب به مِلک (همان امپراطور) عنوان نمود. مذهبی است که امپراطور قسطنطین آن

دهد دقیق نیست و با مطالب تاریخی ه رازی به نسطور نسبت میعالوه بر اینکه بولس خودکشی نکرد؛ و عقایدی ک

 باشد.   که از وی معروف است، مخالف می
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یا  اکرام برادر، یا پدر، عنوانه پس بنابراین باید نزد شما جایز باشد که موسی برای خدا ب عنوان اکرام؛

عاجز  خدا و موسی؟ یهودیان در جواب مبهوت وۀ دربار یا جایز است چنین سخنیآ شیخ و سید باشد،

انصاف نظر کنید تا خدا شما را ه بروید ب: یم. حضرت فرمودنبرویم فکر و نظر ک باید: دنشدند و گفت

ید خدای قدیم عزوجل با مسیح گوی شما می: هدایت کند. سپس حضرت به نصاری توجه کرد و فرمود

 قِ ه که حادث است ب ید عیسیگوی اید، آیا می ار چه اراده کردهپسرش یکی شده، از این گفت
َ

م د

به کرامت خداوندی است، اگر گرامی است و مخصوص  ۀید بندگوی روردگار قدیم شده است و یا میپ

اید و اگر  ث و باطل گردانیدهحادث شده پس وجود خدای قدیم را حاد قدیم بوده و ید عیسیگوی می

چون خدا : فتنداید؟ نصاری گ ید خدا با او متحد شده و هر دو حادثند پس خدا را حادث قرار دادهبگوی

عنوان کرامت. ه بر دست عیسی چیزهای عجیب و غریبی اظهار کرده پس او را فرزند خود قرار داده ب

ی از بزرگان عنوان کرامت باشد بسیاره جواب شما همان است که به یهود گفتم که اگر ب: حضرت فرمود

برادر  تعالی بگوید پدر، حق که به عیسی گویند آیا جایز است برادر و عمو می به مخصوصین خود پدر،

 .!*"و عمو تا آخر حدیث که طوالنی است، تا آخر آمدند بیست و پنج نفر از آنان مسلمان شدند

رفتم در حالیکه در گردنم  صروایت کرده از عدی بن حاتم که نزد رسول خدا »البیان مجمع«در 

خدمت  و انداختم: گفتای عدی این بت را از گردنت بینداز. عدی : صلیب بود، حضرت فرمود

ْ ﴿ :خواند حضرت رفتم دیدم این آیه را می َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن أ این  و ﴾...ٱ�َّ

اوصیاء و دیگران را ارباب خود بداند. در اصول کافی  دارد که مسلمان نباید پیامبران، جمله داللت

  :هاز امام صادق سؤال کردم از این آیروایت کرده از ابوبصیر که 

﴿ ْ َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن أ  ﴾...ٱ�َّ

کردند  اگر دعوت می و علماء و بزرگان ایشان دعوت نکردند ایشان را به عبادت خود: حضرت فرمود

حاللی را حرام  ایشان حالل کردند و لکن علماء و بزرگان حرامی را برایو کردند ایشان اجابت نمی

لیکن و ز خدا گرفتندکردن آنان است، پس ایشان را اربابی ُج  کردند و ایشان پذیرفتند پس همین عبادت

ن هر چه گفتند ایشان بزرگانشا: نیز در تفسیر این آیه فرموده . و امام باقر!+"بدون اینکه بفهمند

لهی را پشت سر انداختند و همین عبادت است برای ایشان احبار و رهبان پذیرفتند و امر خدا و کتب ا

 خرسان سید محمد باقر مالحظات تعلیقات و، االحتجاج علی أهل اللجاجطبرسی،  یمنصور أحمد بن علوأب -١

 .)، به صورت مختصر۲۲ -۱/۱۶(
 ).۱/۵۳، باب التقلید (أصول الکافي -٢
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ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ ﴿را، در حالیکه مأمور نشدند مگر به عبادت إله واحدی که  ا  ۥ�َّ َ�مَّ
همان عبادت   اطاعت بزرگان دین ایشان بدون مدرک: فرماید می ص. رسول خدا!*"﴾٣١�ُۡ�ُِ�ونَ 

  همانطوریکه بعضی از علمای اسالم نوشته :باشد. نویسنده گوید میایشان 
ّ
دین اند، بسیاری از مقل

ب به نظر تعّج ه پذیرند و ب بینیم که اگر آیات بسیاری از کتاب خدا را برای ایشان بخوانی نمی علماء را می

ا اینکه احادیث و لهی عمل کنیم بممکن است ما به این آیات اگویند چگونه  می کنند و انسان نظر می

ها بسیاری از مسلمانها از اسالم خارج و به  یات است و به همین بهانهآاقوال علمای ما برخالف این 

کنند و سخن ایشان را از کلمات  ی بعضی از ایشان علماء و مرشدین را سجده میاند. حتّ  کفر وارد شده

 پذیرند. خدا بهتر می

ن يُرِ�ُدونَ ﴿
َ
ْ  ُٔ ُ�ۡطِ�  أ ِ  نُورَ  وا ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱ�َّ

َ
َ�  بِأ

ۡ
ُ  َوَ�� ٓ  ٱ�َّ ن إِ�َّ

َ
 ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  نُوَرهُۥ يُتِمَّ  أ

ِيٓ  ُهوَ  ٣٢ رَۡسَل  ٱ�َّ
َ
 َكرِهَ  َولَوۡ  ُ�ِّهِۦ ٱّ�ِينِ  َ�َ  ِ�ُۡظِهَرُهۥ ٱۡ�َقِّ  َودِينِ  بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسوَ�ُۥ أ

  ]۳۳-۳۲[التوبة:  ﴾٣٣ ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ 
خواهد  دارد و نمی ءباإدهانهاشان نور خدا را خاموش کنند و خدا ه که ب خواهندمی: ترجمه

) آن خدا همان است که ۳۲مگر اینکه نور خود را تمام کند و اگرچه کافران کراهت دارند(
رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاد تا اینکه آنرا بر تمام ادیان غالب گرداند و اگرچه 

 )۳۳خواهند.(مشرکین ن
گفتارهای خیالی بشری جلو آنرا  ۀواسطه لهی است که بدین و کتاب ا ،نوراللهمقصود از : نکات

تراشند، یکی با فلسفه و یکی با اشعار  حق مانع می تاند و با سخنان واهی خود از نشر کلما گرفته

ماتی که در تورات راجع ویکی با عرفان و یکی مانند یهود با تأویالت دلبخواهی خود چنانکه یهود کل

ه عقل خود را ب گذاشتند عوام کردند و نمی حقائق تورات را بیان نمی کردند و بود تأویل می صبه محمد

دعه از بیداری مردم و نشر حاصل آنکه به مکر و خ و د و ایشان را به تقلید عادت داده بودندنکار انداز

  :سه چیز است کردند. و کمال هر دینی به لهی جلوگیری میکلمات ا

رَۡسَل ﴿ۀ جمل ازمقصود  و گردد ن زیاد که موجب هدایت افکار و بیداری افرادهیادالیل و بر: اول
َ
 أ

موافقت عقاید و  بودن دین بر قواعد حکمت، صالح،  مشتمل: دومهمین است.  ﴾بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسوَ�ُۥ

پرستی و مقصود از  دادن مردم به خداپرستی و دورکردن ایشان از هوی قواعد آن با عقل سالم و توجه

) از ۹/۲۱۱( بحار األنوارمجلسی، ». ورزند، پاک و منزه استمعبود بر حقی جز او نیست و از آنچه به او شرک می« -١

 .تفسیر علی بن إبراهیم قّمی
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 ﴾ِ�ُۡظِهَرهُۥ﴿ مقصود از نمودن بر سایر أدیان و  داشتن و غلبه  برتری: سومهمین است.  ﴾ٱۡ�َقِّ  دِينِ ﴿
مقصود از غلبه،  باشد. و أکمل أدیان می سه جهت است سالم چون واجد هراین ا همین است. و بنابر

 هیچ نقصی ندارد. اسالم هر دو را واجد است. و و برهان و دلیل استۀ قهر و سلطه و یا غلبۀ غلب

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ۡحَبارِ  ّمِنَ  َكثِٗ�� إِنَّ  َءاَمُنٓوا

َ
ُ�لُونَ  َوٱلرُّۡهَبانِ  ٱۡ�

ۡ
ۡمَ�َٰل  َ�َأ

َ
 بِٱۡلَ�ِٰطلِ  ٱ�َّاِس  أ

ونَ  ِۗ  َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ ِينَ  ٱ�َّ ونَ  َوٱ�َّ َهَب  يَۡ�ِ�ُ ةَ  ٱ�َّ ِ  َسبِيلِ  ِ�  يُنفُِقوَ�َها َوَ�  َوٱۡلفِضَّ  ٱ�َّ
ُۡهم ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  فَبَّ�ِ

َ
 وَُجُنوُ�ُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َ�ُتۡكَوىٰ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  َعلَۡيَها ُ�َۡ�ٰ  يَۡومَ  ٣٤ أ

ُ�مۡ  َما َ�َٰذا َوُظُهورُُهۡمۖ  نُفِسُ�مۡ  َكَ�ۡ
َ
�ِ  ْ ونَ  ُكنُتمۡ  َما فَُذوقُوا   ]۳۵-۳۴[التوبة:  ﴾٣٥ تَۡ�ِ�ُ

اموال مردم را به باطل  سینراستی که بسیاری از علماء و مقّد ه ای مؤمنین ب: ترجمه
را در  کنند و آن می کنزکه طال و نقره را جمع و کسانی و  دارند. از راه خدا باز می و خورند  می

 آن (طال و) روزی که ۳۴کنند پس ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده( راه خدا انفاق نمی
پهلوها و پشتهایشان به آن داغ کرده  ، پس پیشانیها،ندبرافروخته شونقره) درآتش دوزخ گرم و 

 پس بچشید آنچه را که اندوختید،ود این است آنچه برای خودتان شود و گفته ش
 )۳۵د.(اندوختی می

 ،خطاب کردهبه مؤمنین چون خدا  !ت یهود است ولی چنین نیستگویند این آیات در مذمّ : نکات

اضافه چیزی که برای یهود بد بوده برای مسلمین نیز بد ه باید راجع به خود مؤمنین و مسلمین، باشد، ب

ُ�لُونَ ﴿ ۀ:جمل مقصود ازو شود ص نمیاست و آیه نیز اطالق دارد و مورد نزول مخّص 
ۡ
ۡمَ�َٰل  َ�َأ

َ
 أ

عنوان دینی و ه بمال مردم را بلکه  ،گرفتند ، این نیست که مال مردم را به زور و جبر می﴾بِٱۡلَ�ِٰطلِ  ٱ�َّاِس 

ه شرعیّ  عنوان وجوهه چنانکه زمان ما نیز بعضی از علما و مقدسین مال مردم را ب .گرفتند وجوه دینی می

 در دین  کسب می خورند و سهم امام و خمسی که از کار و می نگیرند و از نام دین نا می
ً
گیرند اصال

 ه ر خدا در قرآن دستور داده بزکاتی که مکّر  و !اند اسالم نبوده از ارکان دین نموده
ّ
چرا؟  !.ی متروک شدهکل

 
ّ

مساکین و مصالح عمومی مسلمین  و مصرف آن فقراء، سین نداردزیرا زکات اختصاصی به علماء و مقد

ر اکث اند و وجود آوردهه است. اینان زکات را ندیده گرفته و وجوهاتی که مخصوص خودشان باشد ب

 اند. قلید را به ایشان تزریق کردهمسلمین حس تحقیق ندارند زیرا ت

ونَ ﴿ ۀ:جمل مقصود از ِ  َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ دارند. اگر  می دا بازاین است که مردم را از راه خ ،﴾ٱ�َّ

 : یمدارند؟ جواب گوی از راه خدا بازمیعلماء و مقدسین مردم را  هکسی بگوید چگون
ً
 اینان علنا

خواهند معاش خود  اصطالح تبلیغ و ترویج دین، میه زیرا از این راه ب توانند بگویند براه خدا نروید نمی
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نام ه ی بچیزهای کنند و را از راه حق دور میمردم  و لی راه خدا یعنی دین او را متروک کردهو را ادامه دهند

  آورند و نمی دین می
ً
دین اسالم که دین  گذارند مردم به دین حق آشنا گردند و به راه خدا سیر کنند. مثال

در عوض جهاد  و دهند دانند و تقلید را به مردم ارائه می تحقیق است اینان تحقیق را برای مردم روا نمی

نماز جمعه و اجتماع در آن، تکیه، در عوض  و اند گرفتن را به مردم آموخته زاری و دم گریه،در راه خدا، 

اند. و در عوض توحید و  خواندن ندبه و اشعار به مردم آموخته حسینیه، خانقاه، مهدیه، فاطمیه، زینبیه،

یا به مردم تمرین  و اند عنوان توسل به مردم یاد دادهه صالحین را ب توجه به خدای یکتا توجه به انبیاء و

.. آنچه در اسالم نبوده زمان .همچنین و اند اند یاد داده تملق و چاپلوسی از أولیاء خدا که از این دنیا رفته

رات اسالمی شده و آنچه اسالم مخالف با آن بوده جای اسالم را گرفته و تمام اینها از علماء و ما از مقّر 

 
ّ

ونَ ﴿سینی است که مقد ِ  َسبِيلِ  نعَ  َوَ�ُصدُّ  باشند. می ﴾ٱ�َّ

ِينَ ﴿ ۀ:جمل مقصود از ونَ  َوٱ�َّ کنند و به  این است که مالها را جمع و ذخیره می ﴾...يَۡ�ِ�ُ

و پول زیاد و اسکناس و سایر اوراق بهادار نیز حکم طال و  رسانند. ف خیر و مصالح مسلمین نمیمصار

شود.  ادیث نیز استفاده مینقره داشته و مشمول زکات و نیز مشمول این آیه است، چنانکه از روایات و اح

ْ�ٌ َو�ِْن اَكَن َظاِهراً َوُ�ُّ َمالٍ «: فرماید می صدارسول خ
َ
ْم تَُؤدَّ َزَ�تُُه َ�ُهَو ك

َ
يَْس  لُكُّ َماٍل ل

َ
ل
َ
يَْت َزَ�تُُه ف دِّ

ُ
أ

هر مالی که  چه پیدا باشد و را نداده باشی آن گنج است و اگرمالی که زکات آن هر« :. یعنی!*"»بَِ�ْ�ٍ 

 فوق نیست.ۀ یعنی مشمول آی »را داده باشی آن گنج نیست. زکات آن

ةِ َ�بًّا «: سه مرتبه فرمود صروایت شده چون این آیه نازل شد، رسول خدا َهِب َوالِفضَّ  :. یعنی»لِ�َّ

: یا رسول الله چه مالی را بگیریم برای خود؟ فرمود: ، اصحاب عرض کردند»نابود شود طال و نقره«

 َشاكِراً َوَزوَْجًة ُمْؤِمَنًة تُ «
ً
با

ْ
ل
َ
 َذاكِراً َوق

ً
َحدَ  �ُ عِ لَِسانا

َ
 )نیدکه برای خود تهیّ «( :. یعنی!+"»ينِهدِ  ُ�ْم ىلَع أ

َمْن تََرَك « :صقال رسول اهللا و »تان یاری کند.نیو زنی مؤمنه که شما را بر د زبان ذاکر و قلب شاکر

)؛ ۷۰۲۵)، حدیث ش: (۴/۸۳( السنن الکبریو از طریق اهل سنت: بیهقی در  .)۸/۲۴۲( بحار األنوارمجلسی،  -١

اما به صورت موقوف  روایت شده استمانند آن الصحیح  در: گوید: گفتمو می )۳/۲۰۱(مجمع الزوائد هیثمی در 

سوید بن عبد العزیز آن  در میان راویان وروایت کرده است.  األوسط در یطبراناز ابن عمر روایت شده است. و 

 است. ضعیفاست که 

باشد و راویان آن از میغیره ن لِ َس َح گوید: مرتبه این روایت )؛ و محقق آن شعیب ارنؤوط می۵/۳۶۶( مسند أحمد -٢

 .روایت کرده است) ۵۹۰( حدیث شماره، )۱/۴۱۹( شعب اإلیمان دربیهقی باشد. و ثقات و راویان الصحیح می
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ُ َز�ِيَبَتاِن يَتَْبعُ 
َ

َرَع هل
ْ
ق
َ
ِقَياَمِة ُشَجااًع أ

ْ
ُ يَْوَم ال

َ
ْ�ًا ُمثَِّل هل

َ
ْ�ُُك َ�َيُقوُل:  يَتَْبُعهُ  ك

َ
نَا ك

َ
نَْت، َ�َيُقوُل: أ

َ
َك َما أ

َ
َوْ�ل

ِقَمُه يََدهُ َ�ُيَقْصِقُصَها، ثمَّ يَْتَبَعُه َسائُِر َجَسدِ 
ْ
 يََزاُل يَتَْبُعُه َحىتَّ يُل

َ
ال

َ
َتُه َ�ْعَدَك، ف

ْ
ِي تََر�

َّ
  .!*"»هِ اذل

ةَ  إِنَّ ﴿ ُهورِ  ِعدَّ ِ  ِعندَ  ٱلشُّ ِ  كَِ�ٰبِ  ِ�  َشۡهٗر� َعَ�َ  ٱۡ�َنا ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  يَۡومَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
 َوٱۡ�

 ٓ ۡرَ�َعةٌ  ِمۡنَها
َ
ۚ  أ ْ  فََ�  ٱۡلَقّيِمُۚ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك  ُحُرمٞ نُفَسُ�مۚۡ  �ِيِهنَّ  َ�ۡظلُِموا

َ
ْ  أ  َكآفَّةٗ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َوَ�ٰتِلُوا

ۚ  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  َكَما ْ  َكآفَّٗة نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ  ]۳۶[التوبة:  ﴾٣٦ ٱلُۡمتَّقِ�َ  َمعَ  ٱ�َّ

خدا، روزی که آسمانها و زمین  در کتاب (تکوین)ماهها نزد خدا  ۀشمار به تحقیق که : ترجمه
پس در این  ،چهار ماه از آنها ماه حرام است، این است دین پایدار .دوازده ماه استرا آفرید، 

 ۀقتال کنید چنانکه ایشان با هم(متجاوز) مشرکین  ۀچهار ماه بر خویشتن ستم مکنید و با هم
 )۳۶انید خدا با پرهیزکاران است.(کنند و بد شما قتال می

تدای خلقت تعالی از اب حق ماههای قمری است که در عرب معمول بوده و ،مقصود از ماهها :نکات

وسط و آخر ماه معلوم شود و  شکل ماه و طلوع و غروب آن، اول، تغییر اماه ب چنین مقرر داشته که هر

فهمد اوائل ماه است  نظر کند و شکل ماه را ببیند میکس به آسمان  و هر .م و جاهل فرقی نداردبرای عالِ 

ا ماههای شمسی که در سایر ملل مرسوم مّ و غروب را خدا چنین قرار داده و ااین طلوع  وو یا اواخر آن

ا مشرکین عرب دیدند که اگر مّ را داشته باشند ندارد. ا کیهانی که عموم مردم حساب آنۀ است نشان

گاهی به زمستان و بر مسافرین حج  افتد و گاهی حج به تابستان می ماههای قمری را رعایت کنند

های شمسی قرار دادند و چون ماههای شمسی سالی ده روز  ها را طبق ماه گردد، آمدند ماه مشکل می

و کبیسه این است هر سه سال یک مرتبه یک  .شود آمدند کبیسه قرار دادند زیادتر بر ماههای قمری می

و ماه حج را گاهی به تأخیر  !کردند ه افزودند و ماههای قمری را سیزده ماه میماه بر دوازده ما

تعالی این کار را مذمت کرده و فرموده ماهها  انداختند به ماه دیگر تا طبق ماههای شمسی بشود. حق می

 ،جمادی الثانی ،االول جمادی الثانی، األول، ربیع صفر، ربیع ،محرم: طبق خلقت دوازده ماه است

هرکس پس از مرگ خود گنجی (مال و ثروت انبوهی) به جای گذارد، چنین مالی در روز قیامت به اژدهایی تبدیل « -١

گین است که او را دنبال میشود که دارای دو نیش می گوید: من گوید: وای بر تو، کیستی؟ میکند. پس وی میزهرآ

بلعد و کند تا اینکه دستش را میمال و ثروت تو هستم که پس از خود به جای گذاشتی؛ پس همواره او را دنبال می

روایت  )۳/۶۴( مجمع الزوائد چنانکه در اربزَّ به روایت  ».رودشکند سپس سراغ سایر اعضای بدنش میرا میآن

 ثقات اویان آن ازر و گویم:می است. نَس َح  آن إسنادگوید: را روایت نموده و میآنار : بزَّ گویدی میهیثمشده است. 

، ۱/۵۴۶ الـمستدرك:در حاکم  ) و۳۲۵۷( ش:، ۸/۴۹: ابن حبان و ؛)۲۲۵۵( ش:، ۴/۱۱ه: ابن خزیم . وهستند

 .است شرط مسلم صحیح بنابر: گویدمی ) و۱۴۳۴( ش:

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٩٨

 ؛ماه را حرام قرار داده یعنی ۱۲چهار ماه از این. و ذیقعده و ذیحجه ،شوال ،انرمض ،شعبان ،جبر 

تعالی  حق .ت این تحریم متعارف بودجنگ جدال در این چهار ماه جائز نیست، چون در زمان جاهلیّ 

چهار ماه اقدام داًءا به قتل و جدال در این کسی ابت و مقرر داشت که در اسالم نیز همان تحریم باشد

 ۀچنانکه در سور .به مثل کرد ۀا اگر مشرکین و کفار ابتدا به جنگ کردند، باید با ایشان معاملمّ کند. ان

 بقره شرح آن گذشت.

توان حال گرفت  و می ﴾َ�ٰتِلُوا﴿را می توان حال گرفت برای فاعل  ﴾َكآفَّةٗ ﴿دیگر این است که ۀ نکت

اگر برای فاعل حال بگیریم معنی  و رجمه آنرا حال گرفتیم برای مفعولو ما در ت ﴾َ�ٰتِلُوا﴿ برای مفعول

 قتال کنید همگی متّ : شود چنین می
ً
حال اتفاق با مشرکین یعنی شما با هم متفق باشید چنانکه ه ب فقا

اند که  روایت نقل کرده ۲۹ه در کتب خود مشرکین در قتال با شما متفقند. و عجب این است که امامیّ 

لی یک روایت که راوی آن از و قرآنۀ ماه همین ماههای قمری است طبق صریح آی دوازده مقصود از

 ۲۹خبر تمام آن  است گفته این دوازده ماه دوازده امام است، آن وقت گویندگان از همه جا بی غالة

اند و همان یک روایت را در منابر به رخ مردم  نظر کرده سکوت گذاشته و صرفمخود را  ۀروایت ائم

ٓ ﴿: ند. باید از ایشان سؤال نمودکنمیکشند، یعنی با قرآن کالم خدا بازی  می ۡرَ�َعةٌ  ِمۡنَها
َ
یعنی  ،﴾ُحُرمٞ  أ

 !چه؟

ءُ  إِ�ََّما﴿ ٞ  ٱلنَِّ�ٓ ِينَ  بِهِ  يَُضلُّ  ٱۡلُ�ۡفرِ�  ِ�  زَِ�اَدة ْ  ٱ�َّ  َ�ٗما َوُ�َحّرُِمونَُهۥ َ�ٗما ُ�ِلُّونَُهۥ َ�َفُروا
َُواِ�  ِ�ّ ُٔ  ْ ةَ  وا ُ  َحرَّمَ  َما ِعدَّ ْ  ٱ�َّ ۚ  َحرَّمَ  َما َ�ُيِحلُّوا ُ ۡعَ�ٰلِِهۡمۗ  ُسوٓءُ  لَُهمۡ  ُزّ�ِنَ  ٱ�َّ

َ
ُ  أ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ

  ]۳۷[التوبة:  ﴾٣٧ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومَ 
شوند به  نمودن در کفر است گمراه می زیاد ،انداختن و تغییر در ماه حرام همانا تأخیر: ترجمه

 ۀشمارند تا با شمار  رام میرا ح آن یک سالرا حالل و  آن یکسال .که کافر شدند کسانیآن 
ی که خدا حرام کرده موافق نمایند پس حالل کنند آنچه را خدا حرام کرده، اعمال ماههای

 )۳۷کند.( خدا قوم کافرین را هدایت نمی و بدشان بر آنان زینت داده شده

ءُ ﴿: نکات قبل بیان شد اعراب زمان  ۀانداختن است و چنانکه در ذیل آی به معنی تأخیر ﴾ٱلنَِّ�ٓ

  ت ماههای حرام را گاهی عقب میجاهلیّ 
ً
ماه  کردند که سال دیگر ماه حج در اعالن می ؛انداختند مثال

شمردند، پس  به جای ذیحجه و ماه صفر را به جای محرم از ماههای حرام میرا محرم باشد و محرم 

 دادند. کردند و تغییر می را گاهی ماه حرام و گاهی ماه حالل مییک ماه 
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َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  لَُ�مُ  �ِيَل  إَِذا َلُ�مۡ  َما َءاَمُنوا ِ  َسبِيلِ  ِ�  ٱنفُِروا �ِض�  إَِ�  ٱثَّاقَۡلُتمۡ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

رَِضيُتم
َ
ۡ�َيا بِٱۡ�ََيٰوةِ  أ ِ�  ِمنَ  ٱ�ُّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَ�ٰعُ  َ�َما ٱ�ِخَرة  إِ�َّ  ٣٨ قَلِيٌل  إِ�َّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  ٱ�ُّ

 ْ بُۡ�مۡ  تَنفُِروا ِ�ٗما َعَذابًا ُ�َعّذِ
َ
ُ�مۡ  قَۡوًما َو�َۡستَۡبِدۡل  أ وهُ  َوَ�  َ�ۡ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  تَُ�ُّ ُ  ا ٰ  َوٱ�َّ َ�َ  ِّ�ُ 

ءٖ    ]۳۹-۳۸[التوبة:  ﴾٣٩ قَِديرٌ  َ�ۡ
کوچ  ا(برای جهاد)در راه خدد ورا که چون به شما گفته شای مؤمنین چه شده شما : ترجمه

زندگی دنیا راضی  جای آخرت به هیا بآشوید و میل به زمین دارید،  سنگین می ،کنید
) اگر کوچ نکنید خدا ۳۸( اندکی مگرآخرت  متاع زندگی دنیا در برابرنیست پس  ؟اید شده

و شما به هیچ  آوَردشما قوم دیگری را میجای  بهعذاب دردناکی و ه کند ب شما را عذاب می
 )۳۹زنید و خدا بر هر چیز تواناست.(  وجه به او ضرر نمی

 : نکات
ّ

  هاین آیات راجع به عد
ُ
ندی ای از مسلمانان است که چون برای جنگ تبوک دعوت شدند ک

د و پس از جنگ حنین و طائف به مدینه مراجعت کردن صچون رسول خدا دچار تردید شدند. کرده و

و از  .های مدینه رسیده بود میوه مأمور به جهاد با روم شد و این در وقتی بود که هوا در شدت گرم بود و

از جهت دوری راه و احتیاج  دومقحطی،  از جهت گرما و یکی رغبت به جنگ بودند؛ اتی مردم بیجه

، !*"ها آمدن میوه دسته از جهت رسیدن و ب سومبه زاد و توشه و استعداد قوای زیادتر از سایر جنگها، 

لهی و منافع او. ولی با تمام اینها در مقابل امر اکثرت قشون  از جهت عظمت امپراطوری روم و چهارم

  و بزرگی که در جهاد بود نباید کندی کنند
ّ
تی که در جهاد کندی کند سرنوشت او نیستی و یا ذلت مل

ُ�مۡ  قَۡوًما َو�َۡستَۡبِدۡل ﴿ ۀ:جمل است و لذا به همین نیستی در ِ�مٗ  َعَذابًا﴿و  .اشاره شده است ﴾َ�ۡ�َ
َ
 ﴾اأ

 اشاره به ذلت دنیا و گرفتاریها و عذاب آخرت است.

وهُ  إِ�َّ ﴿ هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ  نََ�َ ۡخرََجهُ  إِذۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ  إِذۡ  ٱۡلَغارِ  ِ�  ُهَما إِذۡ  ٱثۡنَۡ�ِ  ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ  إِنَّ  َ�َۡزنۡ  َ�  لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�ُقوُل  ۖ  ٱ�َّ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ  فَأ يََّدهُۥ َعلَۡيهِ  َسِكينََتُهۥ ٱ�َّ

َ
 لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  َو�

ِينَ  َ�َِمةَ  وََجَعَل  تََرۡوَها ْ  ٱ�َّ �  َ�َفُروا ۡفَ�ٰ ِ  َوَ�َِمةُ  ٱلسُّ ۗ  ِ�َ  ٱ�َّ ُ  ٱۡلُعۡلَيا  ﴾٤٠ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  َوٱ�َّ
 ] ۴۰[التوبة:  

اگر او را (یعنی پیغمبر را) یاری نکنید به تحقیق خدا او را یاری کرد وقتی که کفار او را : ترجمه
آن دو در غار بودند وقتی که هنگامی که بود نفر دوم از دو نفر که  حالی مکه خارج کردند دراز 

پس خدا آرامش خود را بر او نازل نمود  محزون مباش زیرا خدا با ماست.: گفت به یار خود می

 ).۱۶/۵۹( مفاتیح الغیبمولف این موارد را از تفسیر فخر الدین رازی اقتباس نموده است.  -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٠٠

خدا  آئین) (وگفتار و اید یاری کرد و قرار داد گفتار کفار را فروتر و او را به لشکریانی که ندیده
 )۴۰همانا برتر است و خدا عزیز حکیم است.(

 منتشر و صاز مکه است که چون دعوت رسول خداص این آیه راجع به هجرت رسول: نکات

بیعت کردند، کفار مکه بر عداوت افزودند  صنی با رسول خدامِ  ۀآمدند در مکه و در عقبمردم مدینه 

شورای ایشان بود چهل نفر از دانایان مجرب ایشان جمع شدند و پس  دوه که محلکه در دارالنّ  طوریه ب

مرد با  قبیله مرد دالوری انتخاب گردد و چهل ایشان بر آن قرار گرفت که از هر از تبادل افکار، رأی

او نیروی  ۀعشیر و شمشیر برنده بر آن جناب بتازند و خونش بریزند تا خون او در میان قبائل پهن شود

البد دیه مطالبه کنند. پس همه مهیای این کار شدند و آن اشخاصی  مقاومت با جمیع قبائل را ندارند و

ن جناب کمین نهادند که چون به آۀ األول در اطراف خان این کار شدند در شب اول ماه ربیعۀ که ساخت

گاه کرد چنانکه آیتعالی او را از این قضیّ  رختخواب رود بر سرش ریزند و خونش بریزند. حق  �ذۡ ﴿ ۀ:ه آ
ِينَ ٱ بَِك  ُكرُ َ�مۡ  َّ�  ْ به همین مطلب نازل شده. و انفال است نیز راجع ۀ سور ۳۰ ۀکه آی !*"	﴾...َ�َفُروا

: را به جای خود بخواباند و از مکه بیرون شود. پس فرمود مأمور شد که علی صحضرت رسول

مر کرده به غار ثور روم و تو را در جای خود بگذارم تا شب قریش قصد من دارند و خدا مرا ایا علی ام

سالمت ه یا رسول الله آیا تو ب: ی؟ عرض کردگوی خروج من مطلع نشوند تو چه می آنکه ایشان از

 صشکر گزارد. پس حضرت رسولۀ خوشحال شد و سجد پس علی بلی.: خواهی ماند؟ فرمود

يۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  َناوََجَعلۡ ﴿ :ۀخود از خانه بیرون رفت و آی او را به خدا سپرد و
َ
 اَسدّٗ  فِِهمۡ َخلۡ  َوِمنۡ  اَسدّٗ  ِديِهمۡ �

غۡ 
َ
ونَ ُ�بۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ُهمۡ َ�ٰ َشيۡ فَأ شاهت : فرمود روی ایشان پاشید ورا قرائت کرد و کف خاکی بر !+"﴾ِ�ُ

ه بو ابوبکر  ۀباشد رفت. البته از خان کوه ثور در یک فرسخی مکه می و به غار ثور که در باالی الوجوه

چون به غار رفتند شب را در آنجا ماندند. شب در آنجا درخت مغیالن بر در  رفاقت او حرکت کردند. و

غار تنید. و چون روز شد کفار  بوتی بر درِ غار رویانیده شد وجفتی کبوتر بر در غار آشیانه گرفتند و عنک

قدم مهارتی داشت با  از مکه بیرون شده و سراقه بن مالک را که در علم پیگیرِی  صبه طلب رسول خدا

: خود بردند و سراقه پی آن حضرت را گرفت تا در غار رسیدند و ابوکرز که عالم به این علم بود گفت

اند و از اینجا یا به  اثر قدم ابوبکر و یا پسر اوست تا اینجا آمدهوالله این اثر قدم محمد و این دیگر 

محمد را در کمرهای این کوه  :گفت اند و یا به زمین، پس شخصی درب غار پیدا شد و آسمان رفته

 »کردند. و بیاد آور وقتی را که کفار در مقابل تو مکر می« -١

 »بینند. و قرار دادیم در جلو ایشان سدی و در پشت سرشان سدی پس پوشیدیم ایشان را که نمی« -٢

 

                                                           



 ٢٠١  سورة التوبة

متفرق  صبطلبید که در این غار نیست زیرا تار عنکبوت دریده نشده و لذا کفار در طلب رسول خدا

ود این است که این آیه قبل از جنگ تبوک نازل شده که مسلمین در اعزام به شدند. به هر حال مقص

کنید خدا آن وقت که یک نفر یار بیشتر  اگر شما محمد را یاری نمی: کردند، خدا فرموده جنگ کندی می

آن شب فقط، ابوبکر با او  و نداشت او را یاری کرد یعنی شب هجرت که کفار او را از مکه بیرون کردند

آورد در غار و  بن فهیره می شد عامر د و برای ابوبکر گوسفندانی بود، چون بعد از نماز شام میبو

داد. پس سه شب در غار ماندند و پس از سه شب به طرف  و ابوبکر را از آن شیر می صخدا رسول

 َ� ﴿: به او فرمود صدر غار بودند رسول خد صمدینه هجرت کردند و چون ابوبکر با رسول خدا
َ  إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  جمله را که مدح ابوبکر است برای  ناطالع از قرآن ای بعضی از مردم بی .!*"	﴾...َمَعَنا ٱ�َّ

جواب این  !؟﴾َ�َۡزنۡ  َ� ﴿: به او بگوید صاند که چرا محزون شد تا رسول خدا ابوبکر ایراد دانسته

ن شده و خدا او را نهی ومکرر محز صاست که حزن ابوبکر برای او نقص نیست زیرا خود رسول خدا

  :رمودهبه او ف ۸۸ حجر آیۀ ۀدر سور: کرده
  !+"﴾ِهمۡ َعَليۡ  َزنۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿

  :فرموده ۱۲۷ۀ نحل آیۀ و در سور

  ﴾ِهمۡ َعَليۡ  َزنۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿
  :عنکبوت است که مالئکه به حضرت لوط گفتندۀ و در سور

 ]۳۳: عنکبوت[ال !,"﴾َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  َ�َۡف  َ� ﴿
 : فرموده ۱۳۹ۀ آل عمران آیۀ و خدا به تمام مؤمنین در سور

ْ  َوَ� ﴿ ْ َ�ۡ  َوَ�  تَِهُنوا نُتمُ  َزنُوا
َ
 ٱ َوأ

َ
 .!-"﴾نَ لَوۡ عۡ ۡ�

نسبت به ابوبکر دلیل است بر اینکه  ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿ اند نهی این بعضی از مردم خرافی که گفته بنابر

خالف قرآن است چنانچه در آیات فوق ذکر  حزن ابوبکر کار بدی بوده که نهی شده درست نیست و بر

 و مؤمنین نیز آمده.  ‡و سایر انبیاء صشد که این نهی نسبت به خود رسول خدا
ً
این کلمات  ثانیا

 »محزون مباش زیرا خدا با ماست.«  -١

 »و بر ایشان اندوه مخور.« -٢

 »نترس و اندوه مخور.« -٣

 »و سست و محزون نگردید و حال آنکه شما برترید.« -٤
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 َزنۡ َ�ۡ  َ� وَ ﴿ :برای دلداری ابوبکر است چنانکه خدا در دلداری به رسول خود در آیات فوق فرموده
 و امثال آن، پس این قبیل مناهی نهی تحریمی نیست. و  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ 

ً
ُحزن به معنای غم و اندوه  :ثالثا

یاوری ما محزون مباش خدا با  هجرت و بی به ابوبکر فرموده از عمل کفار، صاست، رسول خدا

شود و این صفت خوبی است، پس حزن  ماست. چنانکه هر مؤمنی در این قبیل موارد محزون می

 نهی رسول نهی دلداری بوده. و  ابوبکر خوب بوده و
ً
کسانی که  و حزن به معنی خوف نیست :رابعا

اند صحیح نیست زیرا حزن به معنی خوف  تهگویند ابوبکر ترسید و آن را دلیل بر ذم ابوبکر دانس می

نیست، خوف به معنی ترس و وحشت است ولی حزن به معنی غم و اندوه است نه به معنی وحشت. 

َ  إِنَّ  َ�َۡزنۡ  َ� ﴿این  بنابر  داللت بر همان دلداری دارد. ﴾َمَعَنا ٱ�َّ

ت تکوینی نیست بلکه به به معنی معیّ  ﴾َمَعَنا﴿ۀ مطلب دیگری که باید ذکر شود آن است که کلم

مصاحبش  ت تکوینی حق با همه کس است و اختصاص به رسول وت تأییدی است زیرا معیّ معنی معیّ 

کند،  یید میو من و تو را تأ این است که خدا با ما یعنی با من و تو عنایت دارد ﴾َمَعَنا﴿ ندارد، پس معنی

نموده و از طرفی تأیید خدا را برای ابوبکر ذکر کس این آیه را قرائت کند از طرفی قرائت قرآن   پس هر

خوانند تأیید و  نموده که این قرائت و تأیید برای قاری ثواب است. و مردم که تا قیامت این آیه را می

گاه از معنای آیه نباش اند و اگر تمجید ابوبکر کرده در این آیه این است که  معناد. به هر حال معنای نچه آ

 إ ای که خدا به حضرت موسی و هارون کند مانند آیه نایت دارد و ما را یاری میخدا با من و تو ع
  :فرموده که

ٓۖ  َ�  قَاَل ﴿ ٓ  إِنَِّ�  َ�َافَا سۡ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  َمعُ أ

َ
 ]۴۶ :هط[ !*"﴾َوأ

  :توحید و دعوت اسالم قوی شد خدا فرموده ۀو چون از اول هجرت موحدین نیرومند شدند و کلم

ِينَ ٱ َ�َِمةَ  وََجَعَل ﴿ َّ�  ْ فۡ ٱ َ�َفُروا � لسُّ ِ ٱ َوَ�َِمةُ  َ�ٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱ ِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا  .!+"﴾َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  �َّ

﴿ ْ ْ  َوثَِقاٗ�  ِخَفاٗ�ا ٱنفُِروا ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  َوَ�ِٰهُدوا
َ
نُفِسُ�مۡ  بِأ

َ
ِۚ  َسبِيلِ  ِ�  َوأ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  ٱ�َّ

َبُعوكَ  قَاِصٗدا َوَسَفٗر� َقِر�ٗبا َعَرٗضا َ�نَ  لَوۡ  ٤١ َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َّ�  َ�ُعَدۡت  َوَ�ِٰ�نۢ  �َّ
ۚ  َعلَۡيِهمُ  ُة قَّ ِ  َوَسَيۡحلُِفونَ  ٱلشُّ نُفَسُهمۡ  ُ�ۡهلُِكونَ  َمَعُ�مۡ  َ�َرَۡجَنا ٱۡسَتَطۡعَنا لَوِ  بِٱ�َّ

َ
ُ  أ  َوٱ�َّ

ُ  َ�َفا ٤٢ َلَ�ِٰذبُونَ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡعلَمُ  ذِنَت  لِمَ  َعنَك  ٱ�َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َح�َّ ِينَ  لََك  يَتََب�َّ ْ  ٱ�َّ  َصَدقُوا

 »بینم. شنوم و می خدا فرمود: نترسید زیرا من با شمایم می« -١

 ].۴۰[التوبة: » دا عزیز حکیم است.و قرار داد گفتار کفار را فروتر، و گفتار خدا همانا برتر است و خ« -٢
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ِينَ  ِذنَُك  ٔۡ �َۡسَ�  َ�  ٤٣ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  َوَ�ۡعلَمَ  ِ  يُۡؤِمُنونَ  ٱ�َّ ن ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ
َ
ْ  أ  يَُ�ِٰهُدوا

ۡمَ�ٰلِِهمۡ 
َ
نُفِسِهۡمۗ  بِأ

َ
ُ  َوأ ۢ  َوٱ�َّ ِينَ  ِذنَُك  ٔۡ �َۡسَ�  إِ�ََّما ٤٤ بِٱلُۡمتَّقِ�َ  َعلِيُم ِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ

ُدونَ  َرۡ�بِِهمۡ  ِ�  َ�ُهمۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َوٱۡرتَابَۡت  ٱ�ِخرِ  ْ  ۞َولَوۡ  ٤٥ َ�َ�َدَّ َراُدوا
َ
ْ  ٱۡ�ُُروجَ  أ وا َعدُّ

َ
 َ�ُۥ َ�

ةٗ  ُ  َكرِهَ  َوَ�ِٰ�ن ُعدَّ ْ  َو�ِيَل  َ�َثبََّطُهمۡ  ٱ�بَِعاَ�ُهمۡ  ٱ�َّ ْ  لَوۡ  ٤٦ ٱۡلَ�ٰعِِدينَ  َمعَ  ٱۡ�ُعُدوا  َخرَُجوا
ا �ِيُ�م ْ  َخَباٗ�  إِ�َّ  َزاُدوُ�مۡ  مَّ ۡوَضُعوا

َ
ُٰعونَ  َو�ِيُ�مۡ  ٱۡلفِۡتَنةَ  َ�ۡبُغونَُ�مُ  ِخَ�ٰلَُ�مۡ  َوَ�  َس�َّ

ُ  لَُهۡمۗ  ۢ  َوٱ�َّ ٰلِِم�َ  َعلِيُم  ] ۴۷-۴۱[التوبة: ﴾٤٧ بِٱل�َّ
مالهای خود و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این  اکوچ کنید سبکبار و گرانبار و ب: ترجمه

و سفری  منفعتی زودیاب شوند)(آنچه را دعوت می) اگر۴۱برای شما بهتر است اگر بدانید(
زودی سوگند ه و ب نمایدمیبر ایشان دور پرمشّقت سان باشد تو را پیروی کنند ولیکن این راه آ

 کنند خود را هالک می )این قسما ب(آمدیم،  ند که اگر توانا بودیم با شما بیرون میبه خدا خور 
ایشان دادی  ) خدا از تو بگذرد چرا إذن توقف به۴۲داند که ایشان دروغگویند( خدا می و

 ) آنان۴۳ی تو راستگویان روشن گردد و دروغگویان را بدانی(ادادی) تا بر  (خوب بود إذن نمی
خدا  و گیرند ذن نمیتو ا جانهایشان از مالها و از قیامت ایمان دارند برای جهاد بکه به خدا و رو

ذن ه خدا و روز قیامت ندارند از تو اکه ایمان ب ) فقط آنان۴۴به حال پرهیزکاران داناست(
ۀ ) و اگر اراد۴۵(طلبند و دلهایشان در شک است پس ایشان در شک خود سرگردانند می

کردند ولیکن خدا حرکت ایشان را  رای آن ساز و برگی آماده میآینه ب خروج داشتند هر
(برای در میان شما  ) و اگر۴۶ایشان را بازداشت و گفته شد با نشستگان بنشینید( نخواست و

ی گرفتنه برایبین شما افزودند و  شما نمی ز فساد و مکر برایُج  آمده بودند،بیرون جنگ) 
خدا به حال ستمگران  و ایشان است جاسوسانی برایشما  ندر میا و کردند شتاب می
 )۴۷داناست.(

اهل یقین و  ،لیکن چون تمام اصحابو تعالی در این آیات برای جهاد تحریص نموده حق :نکات

و  .کردند لذا سستی می و نبودند و راه تبوک دور بود و جنگ با دولت روم کار مشکلی بودکامل ایمان 

برای شانه  نرفتن و  و برای بیرون صداخآمدند نزد رسول  اشتند میبعضی از منافقین که میل ند

  خالی
ّ

بدون تحقیق و بدون اینکه بداند راستگوی  صشدند و رسول خدا ر میکردن به عذرها معتذ

تاب شد که تعالی به او ع داد و لذا از طرف حق ذن میو دروغگویشان کدام است به ایشان اایشان کدام 

به احوال ایشان علم نداشته و  صشود رسول خدا  ذن قعود دادی؟ پس معلوم میایشان اچرا ندانسته به 

معلوم باشد که حرکت منافقین با مجاهدین نفعی  و ی او سزاوار نبودهارده و بندانسته کاری کر
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دهد بلکه  نمیمیدان مبارزه کاری صورت  داشت زیرا کسی که ایمان به جهاد و شهادت ندارد در نمی

شود چنانکه خدا در  آور و کارهای ناشایسته از ایشان صادر می زحمت آمیز، انگیز، شک فتنه سخنانی

ز جنگ و جهاد بدون تحقیق ایشان را ا صیات بیان کرده ولی در عین حال نباید رسول خداآهمین 

ی کردند و عذر ذن از سفر جهاد خودداری میود بدهد بلکه آنان خودشان بدون اذن قعمعذور دارد و ا

قعود،  ذنشت، زیرا بدون اگ کردند و نفاقشان ظاهر می را بهانه نمی صذن رسول خداانداشتند و 

گاه می ُٰعونَ ﴿شدند. و معنی  مؤمنین به حال ایشان آ یکی همان معنی که ذکر : دو وجه است ﴾لَُهمۡ  َس�َّ

دادند و گول  رود این است که بعضی از مؤمنین به سخن ایشان گوش می معنی دوم که احتمال می و شد

 شدند. خوردند و سست می سخنان ایشان را می

ْ  لََقدِ ﴿ ْ  َ�ۡبُل  ِمن ٱۡلفِۡتَنةَ  ٱۡ�َتَغُوا ُمورَ  لََك  َوقَلَُّبوا
ُ
ٰ  ٱۡ� ۡمرُ  َوَظَهرَ  ٱۡ�َقُّ  َجآءَ  َح�َّ

َ
ِ  أ  وَُهمۡ  ٱ�َّ

ن َوِمۡنُهم ٤٨ ُهونَ َ�ٰرِ  �  َوَ�  ّ�ِ  ٱئَۡذن َ�ُقوُل  مَّ ٓ َ�  َ�ۡفتِّ�ِ
َ
ْۗ  ٱۡلفِۡتَنةِ  ِ�  �  َجَهنَّمَ  �نَّ  َسَقُطوا

ْ  ُمِصيَبةٞ  تُِصۡبَك  �ن �َُسۡؤُهۡمۖ  َحَسَنةٞ  تُِصۡبَك  إِن ٤٩ بِٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  لَُمِحيَط� ٓ  قَدۡ  َ�ُقولُوا َخۡذنَا
َ
 أ

ۡمَرنَا
َ
ْ  َ�ۡبُل  ِمن أ ٓ  لَّن قُل ٥٠ فَرُِحونَ  وَُّهمۡ  َوَ�َتَولَّوا ُ  َكَتَب  َما إِ�َّ  يُِصيبََنا ۚ  ُهوَ  َ�َا ٱ�َّ  َمۡوَلٮَٰنا

ِ  َوَ�َ  ِ  ٱ�َّ ٓ  تََر�َُّصونَ  َهۡل  قُۡل  ٥١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  فَۡلَيَتَو�َّ ٓ  بَِنا �  إِۡحَدى إِ�َّ  َوَ�ۡنُ  ٱۡ�ُۡسنََيۡ�ِ
�َُّص  ن بُِ�مۡ  َ�َ�َ

َ
ُ  يُِصيَبُ�مُ  أ وۡ  ِعنِدهِۦٓ  ّمِنۡ  بَِعَذابٖ  ٱ�َّ

َ
ۖ  أ يِۡديَنا

َ
ْ  بِ� �َُّصٓوا  َمَعُ�م إِنَّا َ�َ�َ

ّ�ُِصونَ  َ�َ   ]۵۲-۴۸[التوبة:  ﴾٥٢ مُّ
مور را برای تو دگرگون کردند و طالب فتنه بودند و ا ی میجوی و به تحقیق از پیش فتنه: ترجمه

) و ۴۸حال آنکه ایشان خوش نداشتند( اشکار شد ومر خدا ینکه حق آمد و ااساختند تا  می
و مرا به فتنه میفکن آگاه (به جهاد نیایم) ذن بده گویند به من ا افقین آنانند که میبعضی از من

) اگر نیکی به تو رسد ۴۹دوزخ محیط به کافرین است( اند و محققاً  باش که آنان در فتنه افتاده
و گویند ما جلوتر احتیاط خود را گرفتیم ( تی برسد میایشان را خوش نیاید و اگر به تو مصیب

به ما : ) بگو۵۰که خوشحالند( حالیگردانند در باشیم) و رومیها  که در خانهبینی کردیم پیش
رسد مگر آنچه خدا برای ما نوشته (و مقدر کرده) اوست موالی ما و بر خدا باید توکل کنند  نمی

برید( یا شهادت و یا پیروزی) و  ی از دو نیکی را انتظار میز یکآیا برای ما ُج : ) بگو۵۱مؤمنان(
برای شما ما انتظار داریم که خدا از جانب خودش و یا به دست ما عذابی به شما برساند، پس 

 )۵۲منتظر باشید که ما نیز با شما از منتظرانیم.(

 



 ٢٠٥  سورة التوبة

 به یک ع همواره مبتال بود صپیامبر اسالم: نکات
ّ

کس نیز  هر و ا منافقینین از مشرکین و یه مخالفد

 مقصود از فتنه را در در دنیا خواسته مردم را بیدار کند و به سعادت برساند مبتال بوده به همین کسان. و

ٓ  َوَ�  ّ�ِ  ٱئَۡذن﴿ ۀ:جمل  یم زحمت است یعنی مرا مبتال به زحمت سفر نکن، ممکن است بگوی﴾َ�ۡفتِّ�ِ

ذن ندهی من نخواهم آمد و به کفر و یعنی اگر ا صود از فتنه عصیان استیم مقممکن است بگوی و

ن در جهاد منتظر این است که مؤم ﴾ٱۡ�ُۡسنََيۡ�ِ  إِۡحَدى﴿حدی در شوم. و مقصود از ا عصیان مبتال می

 شدن.  پیروز بردن و  شدن در راه خدا و با غنیمت  یکی از دو نیکی است یا کشته

ْ  قُۡل ﴿ نفُِقوا
َ
وۡ  َطوۡ�ً  أ

َ
 َمَنَعُهمۡ  َوَما ٥٣ َ�ِٰسِق�َ  قَۡوٗما ُكنُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  ِمنُ�مۡ  ُ�َتَقبََّل  لَّن َكۡرٗها أ

ن
َ
ٓ  َ�َفَ�ُٰتُهمۡ  ِمۡنُهمۡ  ُ�ۡقَبَل  أ �َُّهمۡ  إِ�َّ

َ
�  ْ ِ  َ�َفُروا تُونَ  َوَ�  َو�ِرَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ

ۡ
لَٰوةَ  يَ�  وَُهمۡ  إِ�َّ  ٱلصَّ

ۡمَ�ٰلُُهمۡ  ُ�ۡعِجۡبَك  فََ�  ٥٤ ونَ َ�ٰرِهُ  وَُهمۡ  إِ�َّ  يُنفُِقونَ  َوَ�  ُكَساَ�ٰ 
َ
ۡوَ�ُٰدُهمۚۡ  َوَ�ٓ  أ

َ
 يُرِ�دُ  إِ�ََّما أ

 ُ َ�ُهم ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  بَِها ِ�َُعّذِ نُفُسُهمۡ  َوتَزَۡهقَ  ٱ�ُّ
َ
ِ  َوَ�ۡحلُِفونَ  ٥٥ َ�ٰفُِرونَ  َوُهمۡ  أ  بِٱ�َّ

وۡ  ا ًٔ َمۡلَ�  َ�ُِدونَ  لَوۡ  ٥٦ َ�ۡفَرقُونَ  قَۡومٞ  َوَ�ِٰكنَُّهمۡ  ّمِنُ�مۡ  ُهم َوَما لَِمنُ�مۡ  إِ�َُّهمۡ 
َ
وۡ  َمَ�َٰ�ٍٰت  أ

َ
 أ

َخٗ�  ْ  ُمدَّ  ] ۵۷-۵۳[التوبة:  ﴾٥٧ َ�َۡمُحونَ  وَُهمۡ  إَِ�ۡهِ  لََّولَّۡوا
 شود زیرا شما قومی رغبت و چه به کراهت انفاق کنید از شما پذیرفته نمیه چه ب: بگو: ترجمه

به خدا  نز اینکه ایشاچیزی مانع قبولی نفقات ایشان نیست ُج ) و ۵۳تباهکار و عصیانکارید(
دارند و جز در حال کراهت انفاق  حال کسالت نماز را به پا نمی رز درسول او کافر شدند و ُج  و

خواهد  ز این نیست که خدا میجب نیاورد، ُج تع) پس اموال و اوالدشان تو را به ۵۴کنند( نمی
که از دنیا برود  درحالی دگی دنیا عذاب کند و جانهایشانایشان را در زنبا مال و اوالد 

حال آنکه از شما نیستند ولیکن  خورند به خدا که ایشان از شمایند و ) و قسم می۵۵کافرند(
(برای فرار از جهاد) د بیابنیا سوراخی  ) اگر پناهگاه یا غارها و۵۶باشند( ایشان قومی ترسو می

 )۵۷( آورندیروی مسوی آن ه ببا عجله آینه  هر
پذیرد یعنی در مقابل آن ثواب  از این آیات روشن است که عمل خیر فاسق و کافر را خدا نمی :نکات

چه  کند و اگر نیوی داشته باشد اثر خود را مید لی مخفی نماند اگر عمل خیری اثر طبیعیو دهد نمی

شود زیرا او عقیده ندارد و اگر عملی  همچنین عمل منافق نیز پذیرفته نمی و جر آخرتی نداشته باشدا

عبادت او به  و ای به روز جزاء ندارد عقیدهاو زیرا  .رغبتی است  یا بی وطبق قرآن کند یا از روی کراهت 

خالف مؤمن که در رپذیرد. ب تعالی نمی لذا حق و خود تحمیل دانستهن عمل را برآکسالت بوده یعنی 
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 :انفاق و زکات او نیز با خشوع و رغبت است چنانکه خدا فرموده عبادت میل و رغبت و خشوع داشته و

َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ ﴿  .!*"﴾كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ
بسا  شود و کس به نفع او تمام نمی ت دارد که اموال و اوالد داشتن هردالل ﴾...ُ�ۡعِجۡبَك  فََ� ﴿ ۀ:جمل

ده و خبر مان ده و از خدا و دین خود بیعمر خود را صرف تحصیل اموال و اوالد کرشود مانند منافقین  می

تر حفظ مال از آفات و حوادث دنیوی،  آوردن مال و از آن سخت دسته به زحمت و مشقت برای ب عمری

اوالد سودی نبرده جز  ی به خدا و قیامت نداشته از مال وبرجای پا ۀاألمر چون عقیدصرف کرده و آخر

قَاب«: ا در آخرتمّ و ا آن. یل مشقات و این عذاب دنیوِی تحم ا عِ هَ امِ رَ يفِ حَ ابٌ وَ سَ ا حِ هلَِ الَ  .» يفِ حَ

ن َوِمۡنُهم﴿ َدَ�ٰتِ  ِ�  يَۡلِمُزكَ  مَّ ْ  فَإِنۡ  ٱلصَّ ۡ�ُطوا
ُ
ْ  ِمۡنَها أ ْ  لَّمۡ  �ن رَُضوا ٓ  ُ�ۡعَطۡوا  ُهمۡ  إَِذا ِمۡنَها

�َُّهمۡ  َولَوۡ  ٥٨ �َۡسَخُطونَ 
َ
�  ْ ٓ  رَُضوا ُ  َءاتَٮُٰهمُ  َما ْ  َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ ُ  َحۡسبَُنا َوقَالُوا ُ  َسُيۡؤتِيَنا ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۥٓ  فَۡضلِهِۦ ِمن ٓ  َورَُسوُ�ُ ا ِ  إَِ�  إِ�َّ   ]۵۹-۵۸[التوبة:  ﴾٥٩ َ�ِٰغُبونَ  ٱ�َّ
کنند، پس اگر  ی میصدقات از تو عیبجوی(تقسیم) و بعضی از ایشان کسانیند که در : ترجمه

) و ۵۸شوند( از صدقات داده شوند خشنودند و اگر داده نشوند ناگاه ایشان خشمناک می
خدا  :ندگفتمیدند و شمیاگر به آنچه خدا و رسول او به ایشان داده خشنود  )بودچه خوب (

ستی را هب ،کنندمیاو ما را عطا  تعالی از فضل خود و رسوِل  زودی خدایه ب ،ما را کافی است
 )۵۹(). استاعراض  چنین گفتاری بهترازیعنی، (که ما به سوی خدا رغبت داریم.

  معلوم می: نکات
ّ

 ۀ بسیاری از مردم دین لقلقۀ شود عد
ّ

باشند،  عی دین میزبانی دارند. و برای دنیا مد

چنانکه این آیات  نه، خیر. اگر از صدقات و وجوهات دینی به ایشان برسد از دین و خدا خشنودند واگر

نام  یک نفر به ،داد غنائم هوازن را به مسلمین می صدر روز جنگ حنین نازل شده که رسول خدا

: گفت صسر خوارج شد به رسول خدا که عاقبت در زمان خالفت علی حرقوس بن زهیر

 �ْ وَ «: . حضرت فرمودعدالت کن »اهللا ولَ سُ ا رَ ل يَ دِ عْ إ«
َ
ِ  َك ل   نْ إ

َ
 ل

َ
وای بر تو اگر « :»ل؟عدِ ن يَ مَ �َ  لدِ عْ م أ

 مو این شخص  »؟!کند عدالت می چه کسیمن عدالت نکنم پس 
ّ

س مآب بوده، حضرت به اصحاب قد

ِ «: خود فرمود ِ ْحذِ إ ْصَحاب
َ
ُهْم ُمَنافُِقونَ ُروا َهَذا وَأ إِ�َّ

َ
 .!+"» ُه ف

 ].۵۵[المائدة: » دهند در حالیکه خاضعند. و زکات می« -١

لفظ حدیثی که در این واقعه وارد شده چنین ». باشنداز این شخص و یاران وی دوری کنید که آنها از منافقان می« -٢

َحُدُ�ْم َصَالتَُه َمَع َصَالتِِهمْ  !َدْعهُ «فرمودند:  صاست که رسول خدا 
َ
ْصَحابًا َ�ِْقُر أ

َ
ُ أ وَِصيَاَمُه َمَع  ،فَإِنَّ هلَ

 ُ�َاِوُز تََراِ�يَُهمْ ؤَ�ْقر ؛ِصيَاِمِهمْ 
َ

ُقْرآَن ال
ْ
ِميَّةِ  ،وَن ال ْهُم ِمْن الرَّ يِن َكَما َ�ْمُرُق السَّ او »: «الحدیث ......َ�ْمُرقُوَن ِمْن ادلِّ

 

                                                           



 ٢٠٧  سورة التوبة

َدَ�ُٰت  إِ�ََّما﴿  ٱلّرِقَابِ  َوِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها َوٱۡلَ�ِٰملِ�َ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ  لِۡلُفَقَرآءِ  ٱلصَّ
ِ  َسبِيلِ  َوِ�  َوٱۡلَ�ٰرِِم�َ  بِيِل�  َوٱبۡنِ  ٱ�َّ ِۗ  ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ  ٱلسَّ ُ  ٱ�َّ  ]۶۰[التوبة:  ﴾٦٠ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ

آوری جمع (مأموران مساکین و کارمندان بر آن ز این نیست که صدقات برای فقراء،ُج : ترجمه
و آزادکردن بندگان و  (به سوی اسالم) جلب شوددلهایشان  با دریافت زکات که و آنان زکات)

 جانب ای است از است. فریضه راه در واماندگاِن بدهکاران و در راه خدا و  (پرداخت قرض)
 )۶۰خدا دانای حکیم است.( و خدا

ِ  ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ ﴿ه مقصود از این صدقات، زکات است زیرا در آخر فرمود: نکات  :یعنی ،﴾ٱ�َّ

توان  و این زکات را چنانکه آیه فرموده در هشت طائفه می »است. ن نمودهواجبی است که خدا معیّ «

 :مصرف کرد

 فقراء. -۱
 مساکین. -۲
 کارمندان دولت اسالمی در امر زکات. -۳
 مؤلفه قلوبهم. -۴
 آزادکردن بندگان. -۵
 بدهکاران. -۶
 در راه جهاد و تبلیغات اسالمی. -۷
  ماندگان. راه در -۸

 جهت و تمام احتیاجات آن از صدقات و مملکت اسالمی از هرۀ م تمام بودجو در صدر اسال

به قدر مخارج  شا کس درآمد سالیانه زیرا در همه چیز زکات بوده و هر شده خراجات اداره می

واجب کرده تا اینکه غنیاء تعالی زکات را بر ا حسوب است و حقین مکاش نباشد او از فقراء و مسا سالیانه

به اموال است و دیگر  ان به خدا و اسالم بیشتر از عالقهایشۀ عمل به آن ثابت کند که عالقۀ واسطه ب

 شوند احزاب خارج از اسالم ملحق می اینکه مفاسد اجتماعی برطرف شود، اگر حق فقراء داده نشود به

 ریق نامشروع اداره خواهد شد.مملکت از طۀ دیگر اینکه اگر زکات مشروع داده نشود ادار و

شمارد؛ قرآن اکه وی یارانی دارد که یکی از شما نماز و روزه خود را در برابر نماز و روزه وی ناچیز میرا رها کنید، چر

». جهد...شوند که تیر از کمان بیرون میرود؛ چنان از دین خارج میشان باالتر نمیخوانند اما از گلویرا می

 ).۲۵۰۵) و صحیح مسلم (۳۶۱۰صحیح بخاری (

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٢٠٨

آمده، برای اینکه هر  فیۀ و در سر چهار قسم دیگر کلم الم جر: سر چهار صنف اول رحال بره به

لی چهار و توانند برسانند تملک دارند و به هر مصرف که بخواهند می یک از چهار صنف اول حّق 

 فی در همان وصفی که مجرور بهتوانند به هر مصرف دلبخواهی خود برسانند بلکه  صنف دیگر نمی

ِ  َسبِيلِ  ِ� ﴿ و ین خوددر غرامت و دَ  ﴾ٱۡلَ�ٰرِِم�َ ﴿شده باید صرف کنند، یعنی  در جهاد و یا آنچه  ﴾ٱ�َّ

بِيلِ  ٱبۡنِ ﴿ و خدا را باز کند نه در جای دیگرراه   و ا به شهرش برساند نه زیادترردر موردی که او  ﴾ٱلسَّ

 .﴾ٱلّرِقَابِ  ِ� ﴿ همینطور در
ه مصرف کرد و در مصارف مستحبّ  شود که زکات واجبه را در مصارف واجبه باید از آیه استفاده می

دیگر اینکه یک سهم از زکات اختصاص  صرف نمود. وتوان  مانند مسجدساختن و یا پل بناکردن نمی

محسوب نمود یا  ملنيعاتوان امام و زمامداران اسالم را از ، حال آیا می﴾ٱۡلَ�ِٰملِ�َ ﴿دارد به کارکنان 

دیگر اینکه عامل  و توان او را داخل عاملین نمود می ؛خیر؟ اینجا مورد اختالف است و حق این است که

 زمامداران اسالمیداللت دارد که  عاملني عليهاۀ باید به قدر عمل خود از زکات بردارد نه زیادتر. و کلم

در زمان ما که دولتها به وظائف  و خود مردم نکنندواگذار به  باید مأمور بفرستند برای گرفتن زکات و

و  پنج طائفه بدهند، زیرا فعال رقابدست خود به ه کنند مردم باید زکات را ب اسالمی خود عمل نمی

موصوف به وصف اسالم باشند، یعنی به فقیر  هو باید آن پنج طائف عاملین و مؤلفه قلوبهم وجود ندارد

ِ  ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ ﴿ ۀ:کلم و رسدکافر زکات نمی   ، داللت دارد که خدای﴾ٱ�َّ
ّ

 تقسیم و یتعالی خود متصد

روایت شده که  صدیگری واگذار نکرده چنانکه از رسول خدا تعیین اصناف شده و به رسول خود و

 «: فرمود
َ

ْم  إنَّ اَهللا َ�َعاىل
َ
ْن  يَْرَض ل

َ
اَكةِ أ َهابِِقْسَمِة الزَّ

َّ
ٌك ُمَقرٌَّب َوالَ نيَِبٌّ ُمْرَسٌل َحىَت  َ�َتَوال

َ
  َمل

َّ
قِْسَمَتَها  تََو�

   .!*"» بَِنفِسهِ 

را ای مقرب و پیامبری مرسل به عهده گیرد بلکه خود تقسیم آناضی نشده که تقسیم زکات را فرشتهخداوند متعال ر« -١

ِغَنی ،کتاب الزکاةمانند این حدیث را ابوداود در سنن، ». به عهده گرفته است
ْ
 ال

ِّ
ة َوَحد

َ
ق

َ
د ی ِمَن الصَّ

َ
، باب َمْن ُیْعط

َ�يُْت رَُسوَل ِزَ�اَد ْ�َن اعن «روایت کرده است:  )۱۶۳۰(حدیث ش: 
َ
َداىِئَّ قَاَل أ َارِِث الصُّ

ْ
َ�بَاَ�ْعتُُه فََذَكَر  صاهللا حل

تَاُه رَُجٌل َ�َقاَل 
َ
ُ رَُسوُل  :َحِديثًا َطِو�ًال قَاَل فَأ

َ
َدقَِة. َ�َقاَل هل ْعِطِ� ِمَن الصَّ

َ
 لَْم يَْرَض حِبُْ�ِم  اهللاَ إِنَّ  :ص اهللاِ أ

َ
َ�َعاىل

ْجَزاءٍ 
َ
َها َ�َماِ�يََة أ

َ
أ َدقَاِت َحىتَّ َحَ�َم ِ�يَها ُهَو فََجزَّ ْ�َطيْتَُك  ،نىَِبٍّ َوَال َ�ْ�ِهِ ىِف الصَّ

َ
ْجَزاِء أ

َ
فَإِْن ُكنَْت ِمْن تِلَْك األ

َك  ه و با ایشان بیعت کردم؛ پس گوید: نزد رسول خدا رفتاز زیاد بن حارث ُصدائی روایت است که می: «»َحقَّ

حدیثی طوالنی ذکر نمودند که مردی آمده و گفت: از زکات چیزی به من بده. پس رسول خدا به وی فرمود: خداوند 

را به متعال در امر زکات به حکم هیچ پیامبر و کسی (جز او) راضی نشده تا اینکه خود در مورد آن حکم نموده و آن

 

                                                           



 ٢٠٩  سورة التوبة

ِينَ  َوِمۡنُهمُ ﴿ ُذنۚٞ  ُهوَ  َوَ�ُقولُونَ  ٱ�َِّ�َّ  يُۡؤُذونَ  ٱ�َّ
ُ
ُذنُ  قُۡل  أ

ُ
ِ  يُۡؤِمنُ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٖ  أ  َوُ�ۡؤِمنُ  بِٱ�َّ

ِينَ  َورَۡ�َةٞ  لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ْ  ّلِ�َّ ِينَ  ِمنُ�مۚۡ  َءاَمُنوا ِ  رَُسوَل  يُۡؤُذونَ  َوٱ�َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٦١ أ

 ] ۶۱[التوبة:  

گوش  سراپاگویند او  کنند و می و بعضی از ایشان آنهایند که این پیغمبر را آزار می: ترجمه
 (و مؤمنین ایمان دارد رایبو  داردبه خدا ایمان او  ،خوبی برای شماست است. بگو، گوِش 

که رسول خدا  آنان و اند رحمت است که از شما ایمان آوردهو برای آنان  پذیرد)می تارشان راگف
 )۶۱دردناک است.( یایشان عذاب کنند بر را آزار می

ید ممکن است به او چیزی نگوی صگفتند در غیاب محمد نافقین به هم میم بعضی از: نکات

ایم او قبول  خوریم که ما چیزی نگفته رویم قسم می اد اگر او بشنود ما مید برسد، دیگری جواب می

باور  او سلیم القلب و زود ذکاوت و بررسی ندارد، هوش، صغرض ایشان این بود که محمد و کند می

پذیرد و برای همه گوش است، خدا در مقابل ایشان فرموده او ایمان به  کس هر چه گفت می است وهر

یعنی قول  ﴾لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َوُ�ۡؤِمنُ ﴿دیگر اینکه  و کند ی از خوف خدا شما را اذیت نمیخدا دارد یعن

بلکه  ؤمن باملؤمننيينفرموده  اگر سلیم است برای مؤمنین سلیم است و ؛یعنی .پذیرد مؤمنین را می

ِينَ  َورَۡ�َةٞ ﴿دیگر فرموده  و یعنی ایمان او به خدا به نفع مؤمنین است ﴾لِۡلُمۡؤِمنِ�َ ﴿: فرموده  ّلِ�َّ
باعث رحمت بر شماست، پس  و !*"کند تفتیش نمی و کند یعنی امر شما را بر ظاهر حمل می ،﴾َءاَمُنوا

 او برای شما خیر است. بودِن   گوش

ِ  َ�ۡلُِفونَ ﴿ ُ  لُِ�ُۡضوُ�مۡ  لَُ�مۡ  بِٱ�َّ ۥٓ  َوٱ�َّ َحقُّ  َورَُسوُ�ُ
َ
ن أ

َ
ْ  إِن يُۡرُضوهُ  أ  ﴾٦٢ُمۡؤِمنِ�َ  َ�نُوا

 ]۶۲[التوبة:  

که سزاوارتر صورتی دراینکه شما را خشنود کنند  تاخورند  برای شما قسم به خدا می: ترجمه
 )۶۲( اند. خدا و رسول او را خوشنود کنند اگر ایمان آوردهکه است 

 در گوید:ی میمنذر و ».دهمس اگر تو از یکی از آنها هستی، حقت را به تو میهشت صنف تقسیم کرده است پ

عون  اند.وجود دارد که بسیاری از محدثین در ضعف او سخن گفته یعبدالرحمن بن زیاد بن أنعم إفریق آن إسناد

 .)۵/۳۹الـمعبود (

ْن «: فرمودند که است روایت صاز رسول خدا  -١
َ
ؤَمْر أ

ُ
ُشقَّ ُ�ُطوَ�ُهمْ إِ�ِّ لَْم أ

َ
َب َ�ْن قُلُوِب انلَّاِس َوال أ َ�قِّ

ُ
من : «»أ

کتاب الزکاة، باب مسلم در صحیحش، ». شان را بشکافمهایماموریت نیافتم که از قلوب مردم پرده بردارم و سینه

 .)۱۰۶۴(ش: ذکر الخوارج وصفاتهم، حدیث 
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این است صفات منافقین را در آیات قبل شماره کرد، در این آیه فرموده یکی از صفات ایشان : اتکن

حال آنکه اگر ایمان داشتند باید خدا و  و زدن مؤمنین  کردن و گول خورند برای خشنود که قسم دروغ می

را مفرد آورده زیرا رضای خدا عمده و باعث رضای  ﴾يُۡرُضوهُ ﴿رسول را از خود خشنود کنند. و ضمیر 

  رسول می
ّ

 ينّ إِ «: خود را بلند کرد و گفتار صدای شود. و رسول از خود رأیی ندارد و لذا یکی از کف

الَ أَ  اهللاِ یلإِ  وبَ تُ أَ  د یلإِ  وبُ تُ وَ َمَّ ْهِلهِ صقَاَل انلَّيِبُّ [ �َحمُ
َ
َقَّ ِأل

ْ
من به سوی خدا و نه « .!*"»]: َعَرَف احل

 .»حقی گفتی رهدربا سخن حقی«: شنید و فرمود ص، رسول خدا»کنممحمد توبه می

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ نَُّهۥ َ�ۡعلَُمٓوا

َ
َ  ُ�َادِدِ  َمن � نَّ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ

َ
ا َجَهنَّمَ  نَارَ  َ�ُۥ فَأ ٗ�ِٰ�َ  ۚ  ٱۡ�ِۡزيُ  َ�ٰلَِك  �ِيَها

ن ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�َۡذرُ  ٦٣ ٱۡلَعِظيمُ 
َ
َل  أ ٞ  َعلَۡيِهمۡ  ُ�َ�َّ ْ  قُلِ  قُلُو�ِِهمۚۡ  ِ�  بَِما تُنَّبُِئُهم ُسوَرة  ٱۡسَتۡهزُِءٓوا

َ  إِنَّ  ا ُ�ِۡرجٞ  ٱ�َّ ۡ�َُهمۡ  َولَ�ِن ٦٤ َ�َۡذُرونَ  مَّ
َ
ِ  قُۡل  َونَۡلَعُبۚ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�ََّما َ�َُقولُنَّ  َس� بِٱ�َّ

َ
 أ

ْ  َ�  ٦٥ �َۡسَتۡهزُِءونَ  ُكنُتمۡ  َورَُسوِ�ِۦ َوَءاَ�ٰتِهِۦ  �َّۡعُف  إِن إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�ۡعدَ  َ�َفۡرتُم قَدۡ  َ�ۡعَتِذُروا
ۡب  ّمِنُ�مۡ  َطآ�َِفةٖ  َعن �َُّهمۡ  َطآ�َِف� ُ�َعّذِ

َ
ْ  بِ�  ]۶۶-۶۳[التوبة:   ﴾٦٦ُ�ۡرِِم�َ  َ�نُوا

برای او آتش دوزخ  کس مخالفت خدا و رسول او کند پس محققاً  آیا ندانستند که هر: ترجمه
) منافقان حذر دارند از اینکه علیه ۶۳است که در آن جاوید بماند این است خواری بزرگ(

ان را خبر دهد به آنچه در دلشان است بگو استهزاء کنید زیرا ای نازل گردد که ایش ایشان سوره
) و اگر از ایشان بپرسی و مؤاخذه کنی البته ۶۴کند( کنید فاش می خدا آنچه را حذر می
رسول او استهزاء  و گفتیم و شوخی داشتیم، بگو آیا به خدا و آیات او گویند که بیهوده می

ای از شما را  پس از ایمانتان کافر شدید، اگر طائفه ) عذر نیاورید به تحقیق شما۶۵کردید( می
 )۶۶اند.( سبب اینکه مجرم بودهه کنیم ب ای را عذاب می ببخشیم طائفه

َ  ُ�َادِدِ ﴿مقصود از : نکات  یعاند ؛به معنی ﴾ُ�َادِدِ ﴿ مخالفت با خداست از روی عناد، زیرا ﴾ٱ�َّ

 لهی را کس یکی از اوامر ا نه هر گر نیز آمده و
ً
و یا بدون عناد که در دوزخ جاوید  مخالفت کند جهال

ای که  نیست. اگر کسی گوید منافقین که اعتقاد به خدا و رسول او و وحی نداشتند چگونه از نزول سوره

ی که در انقطاعاست به خاطر ضعیف  آن إسناد :گوید). و شعیب أرنؤوط در تحقیقش می۳/۴۳۵( مسند أحمد -١

 در میان راویان آن): «۱۰/۱۹۹(گوید میهیثمی  ،)۸۳۹( ش:، ۱/۲۸۶ المعجم الکبیر:در طبرانی  و. سند آن است

 اویانر اویان آن،ر هوبقی اند.دیگران او را ضعیف دانسته واو را توثیق نموده أحمد  وجود دارد کهمحمد بن مصعب 

بیهقی  . وآن صحیح است : إسنادگویدمی ) و۷۶۵۴( ش:، ۴/۲۸۴: الـمستدركدر حاکم  و .»اشدبمی الصحیح

 .است ضعیف آن ): سند۲/۷۶(گویدمیعجلونی و ) ۴۴۲۵( ش:، ۴/۱۰۳: شعب اإلیمان در
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 کردند؟ جواب این است که  ترسیدند و حذر می خبر از دلهایشان باشد می
ً
این اظهار حذرشان  :اوال

 اء بود. استهزه اعتقادی نبود بلکه ب
ً
ما مشاهده کرده و تجربه چه منکر رسالت او بودند ا ایشان اگر :ثانیا

کتمانی ظاهر شده  ده و سّر بوطبق واقع که به ایشان داده شده کرده بودند که بسیاری از اوقات خبری 

  بود.
ً
 !*"دانستند ولی از حسد و عناد انکار داشتند را می صیم ایشان رسالت رسول خداگوی می :ثالثا

در زمان ما که ما مقداری از حقائق را  و شود زیرا به تجربه رسیده که حسود منکر حقائق محسوسه می

 دانند حق با ماست ولی برای حسد دست از مخالفت بر ایم بسیاری از مخالفین ما می بیان کرده

س از مراجعت لذا پ و دارند و منافقان برای حسدشان وارد کفر شدند چنانکه در آیه ذکر شده است نمی

ها شتر پیامبر را رم بدهند و آن جناب را از  نهدخواستند در یکی از گر نای از منافقی از جنگ تبوک عده

ار را مأمور حفاظت شتر خود گردانید و در عّم  خدا رسول خود را خبر داد و او حذیفه وکه بین ببرند 

د بعضی از اظهار نبود برای انکار ایشان و شایآنجا برقی زده شد و حذیفه منافقان را شناخت ولی مأمور 

توان استفاده کرد که استهزاء به خدا و رسول و قوانین خدا  و از این آیات می اوقات اظهار کرده باشد.

 شود. موجب کفر می

ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  َ�ۡعُضُهم َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ ﴿
ۡ
 ٱلَۡمۡعُروِف  َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱلُۡمنَكرِ  يَأ

يِۡدَ�ُهمۚۡ  َوَ�ۡقبُِضونَ 
َ
�  ْ َ  �َُسوا ُ  وََعدَ  ٦٧ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ  فَنَِسَيُهمۚۡ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ارَ  َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َوٱۡلُكفَّ ۖ  َولََعَنُهمُ  َحۡسُبُهمۚۡ  ِ�َ  �ِيَها ُ  َولَُهمۡ  ٱ�َّ
قِيمٞ  َعَذابٞ  ِينَ  ٦٨ مُّ ْ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن َكٱ�َّ َشدَّ  َ�نُٓوا

َ
ۡ�َ�َ  قُوَّةٗ  ِمنُ�مۡ  أ

َ
ۡمَ�ٰٗ�  َوأ

َ
ۡوَ�ٰٗدا أ

َ
 َوأ

 ْ ِينَ  ٱۡسَتۡمَتعَ  َكَما ِ�ََ�ٰقُِ�مۡ  فَٱۡسَتۡمَتۡعُتم ِ�ََ�ٰقِِهمۡ  فَٱۡسَتۡمَتُعوا  ِ�ََ�ٰقِِهمۡ  َ�ۡبلُِ�م ِمن ٱ�َّ
ِيكَ  وَُخۡضُتمۡ  ْۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َخاُضٓوا

ُ
ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  أ

َ
ۡ�َيا ِ�  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوٱ�ِخَرةِ�  ٱ�ُّ

ُ
 ُهمُ  َوأ

ونَ   ]۶۹-۶۷[التوبة:  ﴾ ٦٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ
کنند و از معروف  مر میق، بعضی از بعض دیگرند، به منکر امردان منافق و زنان مناف: ترجمه

به بندند، خدا را فراموش کردند پس خدا ایشان را  دستهای خود را از انفاق می کنند و نهی می
) خدا وعده کرده مردان و زنان منافق ۶۷، به تحقیق منافقین همان فاسقانند(فراموشی سپرد

ان را خدا لعن نموده ایش و کفار را آتش دوزخ که در آن بمانند، آن دوزخ ایشان را کافی است و
که پیش از شما بودند که به نیرو از شما  ) مانند آنان۶۸همیشگی است(ایشان عذاب و بر 

مند شدند  بهره(در دنیا) نصیب خود ه اوالد از شما بیشتر بودند، پس ب اموال وه تر و ب سخت

 باشد.فخر رازی ذیل تفسیر آیه مذکور می مفاتیح الغیباین سه مورد برگرفته از تفسیر  -١
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مند شدید چنانکه آنانکه پیش از شما بودند به نصیب خود  پس شما به نصیب خود بهره
اعمالشان در دنیا و  رفتند. آنان همانگونه که آنان فرورفتید  شما در باطل فرو و مند شدند بهره

 )۶۹آنان خود زیانکارانند.( آخرت تباه شد و

يِۡدَ�ُهمۡ  َوَ�ۡقبُِضونَ ﴿: نکات
َ
ایمانی  بی داللت دارد بر اینکه خودداری از انفاق در راه دین دلیل بر ﴾�

ت بدهد از مال برای آن دریغ ندارد. آن اهمیّ و کفر و نفاق است زیرا اگر کسی به چیزی معتقد باشد و به 

با اینکه خدا منزه و مبراء از نسیان است باید این باشد که خدا توفیقات  ﴾فَنَِسَيُهمۡ ﴿ ۀ:جمل و مقصود از

 کند مانند آن که کسی را نسیان کرده باشد. و لطف و رحمت خود را شامل حال ایشان نمی

لَمۡ ﴿
َ
تِِهمۡ  �

ۡ
  يَأ

ُ
ِينَ  َ�َبأ ۡصَ�ٰبِ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َوَقۡومِ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  قَۡومِ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ

َ
 َمۡدَ�نَ  َوأ

َ�ۡتُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤتَفَِ�ِٰت� 
َ
ُ  َ�نَ  َ�َما بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت�  رُُسلُُهم � ْ  َوَ�ِٰ�ن ِ�َۡظلَِمُهمۡ  ٱ�َّ نُفَسُهمۡ  َ�نُٓوا

َ
 أ

  ]۷۰[التوبة:  ﴾٧٠ َ�ۡظلُِمونَ 
قوم  که پیش از ایشان بودند قوم نوح، عاد، ثمود، به ایشان نرسیده خبر آنانآیا : ترجمه

ایشان امبران ایشان با دلیلهای روشن بر اصحاب مدین و شهرهای واژگون شده، پی ابراهیم،
 )۷۰کردند.( پس خدا به ایشان ستم نکرده است ولیکن خودشان به خود ستم می .مدندآ
در این آیه تذکر داده برای اینکه این شش را که هالک شدند  انیاز کس هتعالی شش طائف حق :نکات 

 ﴾َوٱلُۡمۡؤتَفَِ�ٰتِ ﴿طائفه مساکنشان نزدیک حجاز بود و آثار بالد ایشان مورد مشاهده بود و مقصود از 
 قوم لوط است. ۀشد  شهرهای واژگون

ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿
َ
ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  أ

ۡ
 ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

لَٰوةَ  َوُ�قِيُمونَ  َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ  ٱلصَّ َ  َوُ�ِطيُعونَ  ٱلزَّ ۥٓۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَُسوَ�ُ
ُ
ۗ  َسَ�َۡ�ُُهمُ  أ ُ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ُ  وََعدَ  ٧١ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ٰٖت  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�

ٰتِ  ِ�  َطّيَِبةٗ  َوَمَ�ِٰ�نَ  �ِيَها ِ  ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  َعۡدٖن�  َج�َّ ۚ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
 ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك  أ

 ]۷۲-۷۱[التوبة:  ﴾٧٢
 مر وان دوستان بعض دیگرند، به معروف اایشن و زنان با ایمان بعضی از و مردان مؤم: ترجمه

خدا و رسول او را اطاعت  دهند و دارند و زکات می کنند و نماز را برپا می از منکر نهی می
که خدا عزیز حکیم راستی ه کند ب کنند، آن گروه است که خدا به زودی زحمتشان می می

جاری نهرها ی که از زیر آنها های و مؤمنات را وعده داده به بوستاننین ) خدا مؤم۷۱است(
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و خیر است).  ی عدن (که معدن هرهای پاکیزه در باغها نکدر آن ماندگارند و مس است و
 )۷۲بزرگتر است، این است همان کامیابی بزرگ.(خدا خوشنودی 

ِ  ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ ﴿ ۀ:جمل :نکات ۡ�َ�ُ  ٱ�َّ
َ
لذتهای ذتهای جسمی لداللت دارد بر اینکه باالتر از  ﴾أ

بخش  چقدر برای بشر لذت و رضوان خوشنودی پروردگار است از بنده و معنوی و نشاط روحی است

 تعالی از او خوشنود باشد. است که حق

َها﴿ ُّ�
َ
� ارَ  َ�ِٰهدِ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ َوٮُٰهمۡ  َعلَۡيِهمۚۡ  َوٱۡغلُۡظ  َوٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱۡلُكفَّ

ۡ
 ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس  َجَهنَُّمۖ  َوَمأ

ِ  َ�ۡلُِفونَ  ٧٣ ْ  َما بِٱ�َّ ْ  َوَلَقدۡ  قَالُوا ْ  ٱۡلُ�ۡفرِ  َ�َِمةَ  قَالُوا ْ  إِۡسَ�ِٰمِهمۡ  َ�ۡعدَ  َوَ�َفُروا وا  لَمۡ  بَِما وََهمُّ
 ْۚ ْ  َوَما َ�َنالُوا ٓ  َ�َقُمٓوا نۡ  إِ�َّ

َ
ۡ�َنٮُٰهمُ  أ

َ
ُ  أ ْ  فَإِن فَۡضلِهِۦۚ  ِمن َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ � يَُك  َ�ُتوُ�وا َّهُ  َخۡ�ٗ  �ن ۡمۖ ل

 ْ ۡ�ُهمُ  َ�َتَولَّۡوا ُ  ُ�َعّذِ ِ�ٗما َعَذابًا ٱ�َّ
َ
ۡ�َيا ِ�  أ ِ�  ٱ�ُّ �ِض  ِ�  لَُهمۡ  َوَما َوٱ�ِخَرة

َ
 نَِص�ٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ٱۡ�

  ]۷۴-۷۳[التوبة:  ﴾٧٤
ا کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان درشتی نما. و جایگاه ایشان دوزخ ب ،ای پیامبر: ترجمه

کفر گفتند و پس از  ۀکلم قاً محّق  و خورند که نگفتند ) قسم به خدا می۷۳جایگاهی است( بد و
ورزی ایشان نبود مگر  کینه و کردند به چیزی که بدان نرسیدند اسالمشان کافر شدند و قصد

 و کنند برای ایشان بهتر  نیاز کرد. پس اگر توبه رسول او ایشان را از فضل خود بی اینکه خدا و
کند و نیست  عذاب میبه عذاب دردناکی در دنیا و آخرت اگر روگردان شوند خدا ایشان را 

 )۷۴برای ایشان در زمین دوستی و نه یاوری.(
موعظه  جهاد با منافقین مانند جهاد با کفار نیست. جهاد با منافقین به آوردن دلیل و بحث و: نکات

ْم إَِذا َظَهرَ «: فرمود صخویف است. و رسول خداو ت
َ
َمُه َ�َمْن ل

ْ
َعالُِم ِعل

ْ
ُيْظِهِر ال

ْ
ل
َ
يِت ف مَّ

ُ
َِدُع يِف أ

ْ
ِت ابل

 ِ ْعَنُة ا�َّ
َ
ْيِه ل

َ
چون بدعتها ظاهر شد بر عالم واجب است که علم خود را آشکار «: یعنی .!*"»َ�ْفَعْل َ�َعل

و مسلمان باید با کافر و منافق به درشتی و  »کند. نه خدا او را لعن می گر کند و با بدعتها پیکار کند و

. با !+"باشند ای از منافقین می اهل بدعت جمله و غلظت رفتار کند و روی خوش به ایشان نشان ندهد

 تخریج کرده است. )۵۴/۸۰(در تاریخ دمشق بن عساکر را حافظ ؛ و مانند آن»مسند الفردوس«حافظ دیلمی در  -١
یک از علمای امت چنین دیدگاهی را مطرح باشد و هیچروشن است که این تعمیم، غلو و بلکه به دور از واقعیت می -٢

مولف، امت اسالمی تماما منافق خواهند  هایی دارد؛ بنابر قولای نیست مگر اینکه بدعتاند چرا که هیچ فرقهنکرده

اند!! و با این دیدگاه هیچ مسلمانی در بود که اظهار ایمان نموده و کفر به خداوند و روز قیامت را در باطن پنهان کرده

 –چنانکه بدعت وی از نوع مکفره نباشد –روی زمین باقی نخواهد ماند. علما اتفاق دارند که روایت از اهل بدعت 
 شود.رتی که اهل صدق و امانت باشد، پذیرفته میدر صو

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢١٤

ای برای تحقیر  دادند ولی چون کلمه کردند و نماز و روزه را انجام می اینکه منافقین همه اظهار اسالم می

 ۀ:جمل ز دستورات او گفته بودند خدا ایشان را کافر خوانده و مقصود ازپیغمبر و یا انکار بر یکی ا

﴿ ْ وا سوی ه در برگشتن ب صباشند که بر سر راه رسول خدا اصحاب عقبه می نهما ﴾َ�َنالُوا لَمۡ  بَِما وََهمُّ

را رم بدهند و او را به قتل برسانند ولی  صها کمین کردند که شتر رسول خدا از گردنه مدینه در یکی

و برای دفع توهم بعضی از ابلهان  الله گردد به مفرد آمده و برمی ﴾َفۡضلِهِ  ِمن﴿ق نشدند. و ضمیر فمو

کس غنی شود فقط از فضل  کند زیرا هر د خدا کسی را غنی مینیز مانن صکه خیال نکنند رسول خدا

خدا بوده و از خود  گر از غنائم جنگی به ایشان داده به امرصفت خدا را ندارد و ا خداست و پیغمبر

طِعِ «: از خطیبی شنید که صچیزی نداشته تا به کسی بدهد و لذا وقتی که رسول خدا نْ يُ  اهللاَ مَ

دَ وَ  شَ دْ رَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ وَ وَ دْ غَ قَ امَ فَ هِ عْصِ نْ يَ نت« :فرمود .» مَ
َ
اَهللا  قُْل َوَمْن َ�ْعِص [!  بِئَْس اخَلِطيُب أ

 ُ
َ

 چرا ضمیر تثنیه آوردی؟. »ای خطیبی بوده بد« .!*"»]َورَُسوهل

نۡ  َوِمۡنُهم﴿ َ  َ�َٰهدَ  مَّ َ�نَّ  فَۡضلِهِۦ ِمن َءاتَىَٰنا لَ�ِنۡ  ٱ�َّ دَّ ٰلِِح�َ  ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َصَّ  ٧٥ ٱل�َّ
 ٓ ا ْ  فَۡضلِهِۦ ّمِن َءاتَٮُٰهم فَلَمَّ ْ  بِهِۦ َ�ُِلوا ۡعرُِضونَ  وَُّهم َوتََولَّوا ۡ�َقَبُهمۡ  ٧٦ مُّ

َ
 قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  نَِفاٗ�ا فَأ

ٓ  يَۡلَقۡونَُهۥ يَۡومِ  إَِ�ٰ  ْ  بَِما ۡخلَُفوا
َ
َ  أ ْ  َو�َِما وََعُدوهُ  َما ٱ�َّ لَمۡ  ٧٧ يَۡ�ِذبُونَ  َ�نُوا

َ
�  ْ نَّ  َ�ۡعلَُمٓوا

َ
َ  أ  ٱ�َّ

نَّ  َوَ�َۡوٮُٰهمۡ  ِ�َُّهمۡ  َ�ۡعلَمُ 
َ
َ  َوأ ٰمُ  ٱ�َّ   ]۷۸-۷۵[التوبة:  ﴾٧٨ ٱۡلُغُيوبِ  َع�َّ

و بعضی از ایشان کسی است که با خدا پیمان بسته که اگر خدا ما را از فضل خود : ترجمه
به  خود ) پس چون خدا از فضل۷۵صدقه دهیم و البته از شایستگان باشیم( بدهد محققاً 

روزی که او را ) پس تا ۷۶گردان شدند( ایشان بداد بخل به آن کردند و در حال اعراض رو
 ه با خداوعد ه خلفسبب آنچه ب قرار داد، در دلهای ایشان در اثر بخل نفاق دمالقات کنن

) آیا ندانستند که خدا پنهان و آشکار ایشان ۷۷سبب آنچه عادت به دروغ داشتند(ه نمودند و ب
 )۷۸یبهاست.(غداند و اینکه خدا دانای  را می
نطلبد. رسول افزونی  با اصراراز خالق خود راضی باشد و  و عانسان باید به هر چه دارد قان: نکات

عاقبت ثروت در مظان خطر است چنانکه در ذیل آیات فوق روایت شده که این آیات در : فرمود صخدا

از فقر خود شکایت  صنازل شده و او به زهد و عبادت مأنوس بود روزی خدمت رسول خدا ثعلبهحق 

او را پند داد که عاقبت توانگر در خطر  صکرد و التماس کرد که دعا کنید خدا مرا توانگر کند، رسول خدا

 ).۱۸۲۷۳( ش:، ۴/۲۵۶: الـمسنددر أحمد  ) ، و۲۹۵۷۴( ) و۸۷۰، ش: (صحیحشمسلم در  -١

 

                                                           



 ٢١٥  سورة التوبة

بینم که عاقبت فقر به  و من می .کمی که شکر آن کنی بهتر است از بسیاری که شکر آن بجا نیاوری !است

نشد و باز آمد  یدمف شحضرت اقتدا کن. مواعظ صاست و تو به رسول خدا رش ۀخیر و عاقبت غنا در مظن

وق مستحقین بدهم و صله ام که اگر توانگر شوم حق و مستدعی دعا شد و عرض کرد من با خدا عهد کرده

دعا کرد که خدایا طبق دلخواه او مالی به او بده. دعای رسول  صاصرار زیاد کرد. رسول خدا رحم کنم و

 صت کرد و زیاد شد و نتوانست پنج وقت نماز با رسول خدامستجاب شد، گوسفند کم او برک صخدا
ی نماند و ینه گوسفندان او را جایدو به صبح و شام اکتفا کرد تا کار او باال گرفت و در حوالی م حاضر شود

از  شد تا آنکه از مدینه دورتر شد و رو به بادیه آورد و به سبب بعد مسافت به جز نماز جمعه حاضر نمی

شود؟  پرسید ثعلبه را چه شده که به نماز حاضر نمی صمحروم گردید. روزی رسول خدانماز جمعه 

گنجد و لذا به وادی دوری رفته، رسول  چندان گوسفند دارد که در وادی مدینه نمی !یا رسول الله: گفتند

یکی مرد جهنی را با  صزکات نازل شد رسول خداۀ آیو چون  »!و�ح ثعلبه يا«: سه مرتبه فرمود صخدا

زکات بود برای او  قواعد ای که متضمن شرایط و خذ زکات فرستاد و نامهاز بنی سلیم نزد ثعلبه برای ا

را بخواندند و از او زکات خواستند، محبت مال او را وادار  صرسولۀ مدند و نامآفرستاد، ایشان نزد ثعلبه 

: و گفت .و زکات نداد !طلبد محمد از ما جزیه می: سرکشی کرد و گفت صکرد که از فرمان رسول خدا

زکات را بر او ۀ د و آیه و نامنبه جای دیگر روید تا من با خود اندیشه کنم، ایشان نزد مرد سلیمی رفت

ةً « :خواندند گفت طَاعَ عاً وَ مْ َ سَ ، پس در میان شتران خود برفت و آنچه بهتر و »هِ ولِ سُ رَ  مِ كحُ وَ  اهللاِمرِ ألِ

نفرموده که  صرسول خدا: ببرید. ایشان گفتند صداخاین را نزد رسول : خوبتر بود جدا کرد و گفت

و باز نزد : حاشا که من جز مال خوبتر را به خدا و رسول بدهم. ایشان گرفتند: بهترین مال بستانیم. او گفت

آمدند و صورت حال را به عرض  صرسول خدا همان گفتار اول را شنیدند. ایشان نزد ثعلبه آمدند و

و سلیمی را دعای خیر کرد. پس این آیات نازل شد.  !»يا و�ح ثعلبه«: فرمود صرسانیدند. رسول خدا

در حق تو سه آیه آمده که داللت بر  »!يا ثعلبه كوحي« :یکی از خویشان ثعلبه شنید و نزد او رفت و گفت

یا رسول الله به : آمد و گفت صاست و نزد رسول خداکند. ثعلبه برخ خلف عهد و بخل تو و نفاق تو می

چون تو زکات را جزیه : فرمود صی من صدقه نزد تو حاضر کنم. رسول خداه بفرمایطوری ک هر

چند با تو گفتم در فقر  هر: فرمود صی از تو قبول نکنم. او برخاست و فریاد کرد. رسول خداخواند

ناچار به این قصه مبتال شدی. پس ثعلبه مأیوس به جای خود شکیبا باش و طلب ثروت مکن قبول نکردی 

او را قبول کند، ۀ از دنیا رفت نزد ابوبکر آمد و درخواست کرد که صدق صبرگشت. چون رسول خدا
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نپذیرفته من نپذیرم و چون عمر به خالفت رسید او نیز  صچون رسول خدا: ابوبکر نپذیرفت و گفت

 !*"رفت. نپذیرفت تا اینکه ثعلبه از دنیا

اصل این حدیث طوالنی با الفاظ نزدیک به این و بدون برخی از زیاداتی که مولف ذکر نموده، در منابع زیر روایت شده  -١

 :ص( أسباب النزولی، واحد)؛ ۴/۷۷( معالـم التنزیل)؛ بغوی، ۳۷۲-۱۴/۳۷۰( جامع البیانی، طبراست: 

کند که آن نیز از ابن منده و ابونعیم و ابن عبدالبر و اشاره می )۲۸۵-۱/۲۸۴( أسد الغابة، ابن أثیر)؛ ۲۹۰-۲۹۲

-دهد و میمی ی نسبتطبرانرا به آن مجمع الزوائد) روایت شده است. و هیثمی در ۱/۲۱۰( االستیعابقرطبی در 
 )۲۴۶/ ۴( الـمنثور الدرو سیوطی در ». در میان راویان آن علی بن یزید الهانی وجود دارد که متروک است«گوید: 

 ی درعسکر ابن منذر وابن أبي حاتم وأبي الشیخ و حسن بن سفیان ورا به آن )۷/۲۱( مجمع الزوائد در یهیثم و

دهد. و معان بن رفاعة سلمی لین نسبت می ابن عساکر و  الصحابةمعرفة  درنعیم وأب ابن مردویه و و األمثال

و اسناد «گوید: باشد. و علی بن زید ضعیف است. بنابراین خبر ضعیف است. ابن حجر در مورد آن میالحدیث می

 »این روایت خیلی ضعیف است.
دانند. و شیخ داستان را ضعیف می این و همچنین ذهبی در "میزان االعتدال" و سیوطی در "اسباب النزول" و دیگران

و در برخی از راویان آن  -شاهدی برای آن وجود ندارد –این روایت تماما ضعیف است «گوید: محمود شاکر می

 « :گویدمی السلسلة الضعیفة در یلبانآ». ضعف شدید است


 .»اضعیف جد

باشد، صحیح نیست چراکه وی به اتفاق اهل سیرت و شرح حال نویسان یکی  ثعلبة بن حاطبو اینکه منظور از آیه 

 «ثابت شده که فرمودند:  ص باشد. و از رسول خدااز اصحاب بزرگوار اهل بدر می
َ

َحدٌ  انلَّارَ  يَْدُخُل  ال
َ
 َشِهدَ  أ

َُديِْبيَةَ  بَْدًرا
ْ
[صحیح ». شوندوارد آتش نمییک از کسانی که در کارزار بدر و حدیبیه شرکت داشتند هیچ»: «َواحل

کند که در مورد مسلم، و مسند أحمد و صحیح ابن حبان و سنن ترمذی و ابن ماجه] و رسول خدا از خداوند متعال حکایت می

لَعَ  اهللاَ  لََعلَّ «اهل بدر فرمودند:  ْهلِ  ىلَعَ  اطَّ
َ
خداوند از اهل بدر «»: لَُ�مْ  َ�َفْرُت  َ�َقدْ  ِشئْتُْم، َما اْ�َملُوا: َ�َقاَل  بَْدرٍ  أ

گاه بود که در مورد آنها فرمود: هرچه می کسی که «گوید: ابن حجر می [متفق علیه].» خواهید بکنید که من شما را بخشیدمآ

کند و در مورد وی چنین آیاتی را نازل در چنین جایگاهی باشد چگونه خداوند متعال او را به خاطر نفاق مجازات می

ها گواهی و کسانی که الله و رسولش به ایمان آن ینصارا یبدر هثعلب«گوید: سیرش میقرطبی در تف». کندمی

اثری که در آن روایت شده « :گویدمی المحلی درو ابن حزم  »ها روایت نشده است.دادند، چیزی ناصحیحی از آن

ثعلبة بن  و .»اهل بدر استنازل شده، صحیح نیست و بلکه باطل است. چراکه ثعلبه از ثعلبة بن حاطب آیه در مورد 

که در کارزار بدر شرکت داشت در جنگ احد کشته شد؛ اما در این روایت وی در زمان خالفت عثمان   حاطب

کشته شده است. و این بیانگر آن است که این ثعلبه، ثعلبه بن حاطب بدری نیست. از این گذشته هرگز از رسول 

را که از عملکرد خود پشیمان شده، نپذیرفته باشد بلکه نپذیرفتن توبه چنین ای خدا دانسته نشده که توبه توبه کننده

ِی بنده چون توبه کند، مخالف است. بلکه رسول شخصی، صراحتا با امور ضروری در دین چون پذیرفته شدن توبه

 ها بسیار شدیدتر از این بوده پذیرفته است.توبه کسانی را که کفر آن ص خدا
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ِينَ ﴿ وِِّ��َ  يَۡلِمُزونَ  ٱ�َّ َدَ�ِٰت  ِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱلُۡمطَّ ِينَ  ٱلصَّ  ُجۡهَدُهمۡ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  َوٱ�َّ
ُ  َسِخرَ  ِمۡنُهمۡ  فَيَۡسَخُرونَ  ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِمۡنُهمۡ  ٱ�َّ

َ
وۡ  لَُهمۡ  ٱۡسَتۡغِفرۡ  ٧٩ أ

َ
 لَُهمۡ  �َۡسَتۡغِفرۡ  َ�  أ

ةٗ  َسۡبِع�َ  لَُهمۡ  �َۡسَتۡغفِرۡ  إِن ُ  َ�ۡغِفرَ  فَلَن َمرَّ ُهمۡ  َ�ٰلَِك  لَُهمۚۡ  ٱ�َّ َّ�
َ
ْ  بِ� ِ  َ�َفُروا ُ  َورَُسوِ�ۦِۗ  بِٱ�َّ  َوٱ�َّ

  ]۸۰-۷۹[التوبة:  ﴾٨٠ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ� 
 )نیز( دهند ومیزیادتری  که به میل خود صدقاِت را راغب به خیر  که مؤمنیِن  آنان: ترجمه
 و کنندعیبجویند و عیب می ،یابند نمیچیزی(برای انفاق) به اندازۀ توانشانز که ُج را  کسانی
ی ایشان عذاب دردناک ار د، خدا ایشان را استهزاء کند و بکنن مسخره و استهزاء میرا ایشان 
مرتبه برای ایشان  ش نطلبی، اگر هفتادزچه آمر  بطلبی و برای ایشان ) چه آمرزش۷۹است(

آمرزش به طلبی هرگز خدا ایشان را نیامرزد، این به سبب این است که ایشان به خدا و رسول 
 )۸۰کند.( او کافر شدند و خدا قوم فاسقان را هدایت نمی

ظاهر کار خوبی ه که ب ی از کسانیی است آن هم عیبجویگناهان بزرگ عیبجوی یکی از: نکات

 صدر ذیل این آیات روایات شده که چون رسول خدا .ترغیب و تشویق اند در عوض تشکر و هدکر
ن عوف چهار جنگ تبوک. عبدالرحمن بدم را ترغیب کرد برای تجهیز و مهیا شدن و حرکت به سوی مر

یا رسول الله من هشت هزار درهم داشتم نصف آنرا برای عیال گذاشته نصف : هزار درهم آورد و گفت

َك �ِيَما «: رمودف صآنرا آوردم. رسول خدا
َ
ُ ل  بَاَرَك ا�َّ

َ
 يمَ �ِ وَ  يَت عَط أ

َ
ان مه. و عمر نیز !*"»َت كمَس ا أ

لی و بزرگی آورد ۀاز خرما آورد و عثمان نیز صدق د و عاصم بن عدی انصاری هفتاد وسقمقدار آور

شدم و باغی را از چاه آبیاری  شب گذشته اجیر: ابوعقیل که مرد فقیری بود یک صاع خرما آورد و گفت

 صخدا کی را برای پروردگارم. رسولدو صاع خرمایم دادند. یک صاع برای عیالم نهادم و ی سکردم. پ
اغنیاء را به ریا و سمعه طعن زدند و  ؛امر نمود آنرا روی صدقات گذاشتند. منافقان همه را طعن زدند

نبوده است بلکه آنها گروهی از  ستر گذشت، مصداق این روایت ثعلبه بن حاطب بدری پیشبا توجه به آنچه 

گوید: ابن وهب می«کند: منافقان بودند که به توصیف مذکور در آیه متصف بودند. چنانکه حافظ بن حجر ذکر می

ۡن َ�َٰهَد ﴿گوید: ابن زید در مورد این کالم الهی می َ َوِمۡنُهم مَّ َ�نَّ َوَ�َُكوَ�نَّ  ۦَءاتَىَٰنا ِمن فَۡضلِهِ  لَ�ِنۡ  ٱ�َّ دَّ َ�َصَّ
ٰلِِح�َ ِمَن  ها گروهی از منافقان بودند که چون این آیات نازل شد بخل ورزیدند و با نفاق آن ]۷۵[التوبة:  ﴾٧٥ٱل�َّ

ه برای آنان ها باز خواهد گشت و نتا روزی که خداوند را مالقات کنند مجازات شدند که نه خداوند به سوی آن

[مترجم. إضافه  ».مغفرت و آمرزش و بخششی خواهد بود چنانکه ابلیس با ابا ورزیدن از توبه به این امر گرفتار آمد

 و تصرف از ُمصحح]

 »خداوند در آنچه بخشیدی و در آنچه باقی گذاشتی برای تو برکت دهد.« -١
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نیاز است از صاع او. پس  ریا کرده و خدا بی: تندو گف صابوعقیل را به خود نشان دادن به رسول خدا

لهی بخواهد و کس اگر مغفرت ا شود که هر استفاده می ۸۰ ۀاز آی . و!*"ودمخدا این آیات را نازل ن

ه بپردازد و از کفر و فسق خود برگردد و إال وساطت اشته باشد باید حقیقتا خود به توبحاجتی د

در همه جا  صشود دعای رسول خدا گر اینکه معلوم میبدون توبه فایده ندارد. و دی صرسول

 تعالی که تابع رسول خود نیست. گردد و البته حق مستجاب نمی

ِ  رَُسولِ  ِخَ�َٰف  بَِمۡقَعِدهِمۡ  ٱلُۡمَخلَُّفونَ  فَرِحَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ن َوَ�رُِهٓوا
َ
ْ  أ ۡمَ�ٰلِِهمۡ  يَُ�ِٰهُدوا

َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
 َوأ

ِ  َسبِيلِ  ِ�  ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َوقَالُوا ۗ  ِ�  تَنِفُروا َشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  قُۡل  ٱۡ�َّرِ
َ
�ۚ  أ ْ  لَّوۡ  َحّرٗ  ٨١ َ�ۡفَقُهونَ  َ�نُوا

 ْ ْ  قَلِيٗ�  فَۡلَيۡضَحُكوا ۢ  َكثِٗ�� َوۡ�َۡبُكوا ْ  بَِما َجَزآَء ُ  رََّجَعَك  فَإِن ٨٢ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا  إَِ�ٰ  ٱ�َّ
ِ  َذنُوكَ  ٔۡ فَٱۡسَ�  ّمِۡنُهمۡ  َطآ�َِفةٖ  ْ  لَّن َ�ُقل ۡلُخُروجِ ل بَٗدا َمِ�َ  َ�ۡرُُجوا

َ
ْ  َولَن � �ۖ  َمِ�َ  تَُ�ٰتِلُوا  َعُدوًّ

َل  بِٱۡلُقُعودِ  رَِضيُتم إِنَُّ�مۡ  وَّ
َ
�ٖ  أ ْ  َمرَّ ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ�  ٨٣ ٱۡلَ�ٰلِفِ�َ  َمعَ  فَٱۡ�ُعُدوا َحدٖ  َ�َ

َ
 ّمِۡنُهم أ

اَت  بَٗدا مَّ
َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡ�ِهِۦٓۖ  َ�َ ِ  َ�َفُروا ْ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ    ﴾٨٤ َ�ِٰسُقونَ  وَُهمۡ  َوَماتُوا

  ]۸۴-۸۱[التوبة: 
شان برخالف رسول خدا شادند و نخواستند که به  ماندگان از جهاد به جلوس بجا: ترجمه

جانشان در راه خدا جهاد کنند و گفتند در گرما کوچ نکنید، بگو آتش دوزخ حرارتش  مال و
) پس باید کم بخندند و زیاد گریه کنند به جزای آنچه کسب ۸۱تر است اگر بفهمند( سخت

) پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از ایشان برگردانید و از تو اجازه برای خروج ۸۲کردند( می
با من خارج نخواهید شد و به همراه من با دشمن  به سوی جهاد خواستند بگو هرگز و ابداً 

) ۸۳نشستن خشنود بودید پس بنشینید با بازماندگان(ه د کرد زیرا شما بار اول بقتال نخواهی
و رسول  بر یکی از ایشان که مرده است نماز مخوان و بر قبر او مایست زیرا ایشان به خدا و ابداً 

 )۸۴که نابکار بودند.( حالیاو کافر شدند و مردند در

 م: ﴾ٱلُۡمَخلَُّفونَ ﴿ مقصود از: نکات
ّ
ایشان را  صاعتبار اینکه خود رسوله باشند و ب می فینتخل

کردند و لذا  شدند فتنه و فساد می رها کرده و نخواسته به جهاد حاضر شوند برای اینکه اگر حاضر می

 ایشان را 
َّ
ْ  لَّن َ�ُقل﴿ ۀ:جمل اند. خوانده فونمخل بَٗدا َمِ�َ  َ�ۡرُُجوا

َ
ْ  َولَن � ا َمِ�َ  تَُ�ٰتِلُوا یکی از  ،﴾َعُدوًّ

 ای نرفته و وفات او رسیده و به غزوه صتبوک دیگر رسول خداۀ اخبار غیب است زیرا پس از غزو

و  )۳۸۸-۱۴/۳۸۳ی (طبرجامع البیان ) و ۴/۷۹بغوی ( معالـم التنزیل. و مانند آن در مفاتیح الغیبفخر رازی،  -١

 ) روایت شده است.۲۵۰-۴/۲۴۹( سیوطی الدر الـمنثور
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ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ ۀ:جمل به جهاد شرکت کنند. صمنافقین موفق نشدند که با آن حضرت َحدٖ  َ�َ
َ
 ﴾...أ

 ۀ داللت دارد بر نماز میت که بر جناز
ّ

مسلمان باید ۀ ت که بر جنازار نباید خواند و مفهوم آن این اسکف

ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ� ﴿ ۀ:جمل و خوانده شود َ�َ  ِ   ﴾َ�ۡ�ِه
ً
داللت دارد که بر سر قبر مسلمان توقف و دعا  مفهوما

 اشکالی ندارد.

ۡمَ�ٰلُُهمۡ  ُ�ۡعِجۡبَك  َوَ� ﴿
َ
ۡوَ�ُٰدُهمۚۡ  أ

َ
ُ  يُرِ�دُ  إِ�ََّما َوأ ن ٱ�َّ

َ
َ�ُهم أ ۡ�َيا ِ�  بَِها ُ�َعّذِ نُفُسُهمۡ  َوتَزَۡهقَ  ٱ�ُّ

َ
 أ

ٓ  ٨٥ َ�ِٰفُرونَ  وَُهمۡ  نزِلَۡت  �َذا
ُ
نۡ  ُسوَرةٌ  أ

َ
ْ  أ ِ  َءاِمُنوا ْ  بِٱ�َّ ْ  َذنََك  ٔۡ ٱۡسَ�  رَُسوِ�ِ  َمعَ  َوَ�ِٰهُدوا ْولُوا

ُ
 أ

ۡولِ  ْ  ِمۡنُهمۡ  ٱلطَّ عَ  نَُ�ن َذۡرنَا َوقَالُوا ْ  ٨٦ ٱۡلَ�ٰعِِدينَ  مَّ ن رَُضوا
َ
ْ  بِأ  َوُطبِعَ  ِف ٱۡ�ََوالِ  َمعَ  يَُ�ونُوا

 ٰ ِينَ  ٱلرَُّسوُل  َ�ِٰ�نِ  ٨٧ َ�ۡفَقُهونَ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ْ  َوٱ�َّ ْ  َمَعُهۥ َءاَمُنوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َ�َٰهُدوا
َ
 بِأ

نُفِسِهمۚۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َوأ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َۡيَ�ُٰتۖ  لَُهمُ  َوأ

ُ
َعدَّ  ٨٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

َ
ُ  أ ٰتٖ  لَُهمۡ  ٱ�َّ  َ�ِۡري َج�َّ

نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن
َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� ُرونَ  وََجآءَ  ٨٩ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  َ�ٰلَِك  �ِيَها ۡعَراِب  ِمنَ  ٱلُۡمَعّذِ

َ
 ٱۡ�

ِينَ  َوَ�َعدَ  لَُهمۡ  ِ�ُۡؤَذنَ  ْ  ٱ�َّ َ  َكَذبُوا ۥۚ  ٱ�َّ ِينَ  َسُيِصيُب  َورَُسوَ�ُ ْ  ٱ�َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  ِمۡنُهمۡ  َ�َفُروا
َ
 أ

َعَفآءِ  َ�َ  لَّۡيَس  ٩٠ ِينَ  َ�َ  َوَ�  ٱلَۡمۡرَ�ٰ  َ�َ  َوَ�  ٱلضُّ  إَِذا َحَرجٌ  يُنفُِقونَ  َما َ�ُِدونَ  َ�  ٱ�َّ
 ْ ِ  نََصُحوا ُ  َسبِيٖل�  ِمن ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�َ  َما َورَُسوِ�ِۦۚ  ِ�َّ ِينَ  َ�َ  َوَ�  ٩١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ  ٱ�َّ

ٓ  إَِذا تَۡوكَ  َما
َ
ِجدُ  َ�ٓ  قُۡلَت  ِ�َۡحِملَُهمۡ  �

َ
ٓ  أ ۡ�ِلُُ�مۡ  َما

َ
ْ  َعلَۡيهِ  أ ۡ�ُيُنُهمۡ  تََولَّوا

َ
أ ۡمعِ  ِمنَ  تَِفيُض  وَّ  ٱ�َّ

�َّ  َحَزنًا
َ
�  ْ   ]۹۲-۸۵[التوبة:  ﴾٩٢ يُنفُِقونَ  َما َ�ُِدوا
در  هاآنۀ وسیلو اموال و اوالد منافقین تو را به عجب نیاورد همانا خدا خواسته که به : ترجمه

نازل شود که  ای ) و چون سوره۸۵که کافرند جان ایشان بدر رود( حالیعذابشان کند و در دنیا
خواهند و  ایمان به خدا بیاورید و با رسول او جهاد کنید ثروتمندان ایشان از تو اجازه می

پیران و اطفال)  (زنان، ) خشنودند که با ماندگان۸۶( گویند ما را واگذار با نشستگان باشیم
که به او  ) لیکن پیغمبر و آنان۸۷فهمند( باشند و بر دلهایشان مهر زده شده پس آنان نمی

ایشانند که خود  جانهایشان جهاد کردند و آنانند که دارای خیراتند و اموال و ااند ب ایمان آورده
رها جاری است در ی آماده کرده که از زیر آنها نه) خدا برای ایشان بوستانهای۸۸رند(رستگا

 آوران از اعراب آمدند برای اینکه به ایشان ) و عذر۸۹این است کامیابی بزرگ( و آنها ماندگارند
(و به  نشستند به خدا و رسول او دروغ گفتندکه  اجازه داده شود و آنان (برای ترک جهاد)

 ناتوانان،) بر ۹۰اکی خواهد رسید(زودی به کافران ایشان عذاب دردنه ب .جهاد نرفتند)
به جهاد حاضر نشوند) وقتی که  جهاد حرج و گناهی نیست(اگرۀ بیماران و فاقدان بودج
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خدا  و (عتاب و سرزنشی) بر نیکوکاران نیست رسول او خیرخواه باشند، راهی و ابرای خد
که چون نزد تو آمدند برای آنکه سوارشان  نیست بر آنان نیز گناهی) و ۹۱رحیم است(ۀ آمرزند

برگشتند در حالیکه نتیجه)  (درکنم  سواررا بر آن  یابم چیزی را که شما تی نمیی گفکن
 )۹۲کنند.(انفاق اینکه نیافتند چیزی را که ۀ چشمانشان از اشک جاری بود از غص

ْ  إَِذا﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات ِ  نََصُحوا سعی  اراجیف نکنند و نشراین است که : ﴾َورَُسوِ�ِ  ِ�َّ

ات مجاهدین مجاهدین و به خانه و مسکن مجاهدین رسیدگی کنند و به اصالح مهّم د در خیر ننک

تَۡوكَ ﴿ ۀ:جمل ی مانند اینها که خیرخواهی است مضایقه نفرمایند. مقصود ازکارهای از بپردازند و
َ
� 

کسانیند که در سفر دور و دراز تبوک مرکب نداشتند و بدون مرکب نیروی پیاده رفتن  ﴾ِ�َۡحِملَُهمۡ 

�َّ ﴿ ۀ:جمل خود نداشتند ولی ازۀ چه فقیر بودند یعنی به قدر مخارج یومی نداشتند اگر
َ
�  ْ  َما َ�ُِدوا

  ﴾يُنفُِقونَ 
ً
 باشند که مخارج یومیه را نیز نداشتند. ی میشود که مورد نزول  فقرای ستفاده میاظاهرا

بِيُل  إِ�ََّما﴿ ِينَ  َ�َ  ٱلسَّ ۚ  وَُهمۡ  ِذنُونََك  ٔۡ �َۡسَ�  ٱ�َّ ۡغنَِيآُء
َ
ْ  أ ن رَُضوا

َ
ْ  بِأ  ٱۡ�ََوالِِف  َمعَ  يَُ�ونُوا

ُ  َوَطَبعَ  ٰ  ٱ�َّ  �َّ  قُل إَِ�ِۡهمۚۡ  رََجۡعُتمۡ  إَِذا إَِ�ُۡ�مۡ  َ�ۡعَتِذُرونَ  ٩٣ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
 ْ نَا قَدۡ  لَُ�مۡ  نُّۡؤِمنَ  َلن َ�ۡعَتِذُروا

َ
ُ  َ�بَّ� ۡخَبارُِ�مۚۡ  ِمنۡ  ٱ�َّ

َ
ُ  َوَسَ�َى أ  ُ�مَّ  َورَُسوُ�ُۥ َ�َمَلُ�مۡ  ٱ�َّ

َ�َٰدةِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمِ  إَِ�ٰ  تَُردُّونَ   ]۹۴-۹۳[التوبة:  ﴾٩٤ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م َوٱلشَّ
لیکه خواهند در حا همانا راه (مؤاخذه در أمر جهاد) بر کسانی است که از تو اجازه می: ترجمه

اند که با بازماندگان باشند و خدا بر دلهای ایشان مهر زده پس ایشان  توانگرند، خشنود شده
 ،ندآور  برای شما عذر می که (از سفرجهاد) به سوی ایشان برگردید،هنگامی )۹۳دانند( نمی

کنیم و به  آوریم (عذرهای شما را باور نمی ی شما ایمان نمیار بگو عذرخواهی نکنید که هرگز ب
زودی ه از اخبار شما خبر داده و بما را شما وسخنتان ایمان و اعتقاد نداریم)، به تحقیق خدا 

شوید به سوی دانای غیب و  ، سپس برگردانیده میدد دینرسول او عمل شما را خواه خدا و
 )۹۴دهید.( بر میکردید خ شهادت پس شما را به آنچه می

ام مسلمین واجب است حضور یابند و عازم حرکت شوند مگر مچون اعالن جهاد شد بر ت: نکات

 و اند که در آیات قبل استثناء شده کسانی
ّ

که توانگر بودند و نیروی جهاد داشتند  ای از کسانی هلی عد

 ای به جهاد اسالمی نداشتند از حرکت به جهاد  چون منافق بودند و عقیده
ّ
در ف کردند، خداوند تخل

  صمذمت ایشان این آیات را نازل فرموده و چون رسول خدا
ً
 غ با مجاهدین از تبوک سالما

ً
برگشتند  انما

لشکر اسالم از جنگ رومیان سالم برگردند این بود که آمدند زبان که کردند  در حالیکه منافقین باور نمی
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فرموده به ایشان د وند. خدا در این آیات به رسول خبه عذرخواهی گشودند درحالیکه در دل عقیده نداشت

زودی در آتیه عمل شما را ه ید خدا اخبار شما را به ما رسانیده ما شما را شناختیم و ببگو عذرخواهی نکن

ۡخَبارُِ�مۡ ﴿ :ةخدا و رسول او خواهند دید. پس این خطابات متعدد
َ
 ﴾َ�َملَُ�مۡ ﴿و  ﴾لَُ�مۡ ﴿، ﴾أ

 
ً
. صپس از وفات رسول خدا یراجع به منافقین است نه به مؤمنین و نه به سایر مسلمین زمانها تماما

اند با قرآن بازی کرده و خطابات  دل ویا مغرض آمده  سواد و محدثین ساده ای از مردم بی فانه عدهمتأّس 

از اعمال  صخدااند که رسول  قرآن جعل کرده ه تمام مسلمین گرفته و احادیثی ضداین آیه را راجع ب

این کار را برای این کردند که  و رسد می صتمام مسلمین خبر دارد و تمام اخبار مسلمین به رسول خدا

ثابت کنند و امامی که با خبر از کارهای معمولی  صهمین مقام جعلی را برای امامان پس از رسول

این آیه مربوط به این سخنان نیست که  حالی ند که امام از کار مردم خبر دارد، درنمردم باشد درست ک

در آتیه از عمل شما من و رسولم مطلع خواهیم شد. گویا  ؛بلکه مخاطب آیه منافقین بوده و خدا فرموده

اند و همچنین بازی  تأویل بیجا اغراض زیاد و مهارت داشته کردن با قرآن و تفسیر و  در بازی ةغال

 آمد.همین سوره که خواهد  ۱۰۵: ۀاند با آی کرده

ِ  َسَيۡحلُِفونَ ﴿ ْ  إَِ�ِۡهمۡ  ٱنَقلَۡبُتمۡ  إَِذا لَُ�مۡ  بِٱ�َّ ْ  َ�ۡنُهۡمۖ  ِ�ُۡعرُِضوا ۡعرُِضوا
َ
 رِۡجٞسۖ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡنُهۡمۖ  فَأ

َوٮُٰهمۡ 
ۡ
ۢ  َجَهنَّمُ  َوَمأ ْ  بَِما َجَزآَء ْ  لَُ�مۡ  َ�ۡلُِفونَ  ٩٥ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا ْ  فَإِن َ�ۡنُهۡمۖ  لَِ�َۡضۡوا  تَۡرَضۡوا

َ  فَإِنَّ  َ�ۡنُهمۡ  ۡعَراُب  ٩٦ ٱۡلَ�ِٰسِق�َ  ٱۡلَقۡومِ  َعنِ  يَۡرَ�ٰ  َ�  ٱ�َّ
َ
َشدُّ  ٱۡ�

َ
ۡجَدرُ  َونَِفاٗ�ا ُ�ۡفٗر� أ

َ
 َوأ

 َّ�
َ
�  ْ ٓ  ُحُدودَ  َ�ۡعلَُموا نَزَل  َما

َ
ُ  أ ٰ  ٱ�َّ ُ  رَُسوِ�ۦِۗ  َ�َ ۡعَرابِ  َوِمنَ  ٩٧ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ

َ
 َمن ٱۡ�

�َُّص  َمۡغَرٗما يُنفِقُ  َما َ�تَِّخذُ  ۚ  بُِ�مُ  َوَ�َ�َ َوآ�َِر وِۡء�  َدآ�َِرةُ  َعلَۡيِهمۡ  ٱ�َّ ُ  ٱلسَّ  ٩٨ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  َوٱ�َّ
ۡعَرابِ  َوِمنَ 

َ
ِ  يُۡؤِمنُ  َمن ٱۡ� ِ  ِعندَ  قُُرَ�ٍٰت  يُنِفقُ  َما َوَ�تَِّخذُ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ  َوَصلََ�ٰتِ  ٱ�َّ
َ�ٓ  ٱلرَُّسوِل� 

َ
َها � َُّهمۚۡ  قُۡرَ�ةٞ  إِ�َّ ُ  َسُيۡدِخلُُهمُ  ل ۦٓۚ  ِ�  ٱ�َّ َ  إِنَّ  رَۡ�َتِهِ  ﴾٩٩ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

  ]۹۹-۹۵[التوبة:  

خورند تا از  سوی ایشان برگشتید برای شما به خدا سوگند میه زودی وقتی به ب: ترجمه
ایشان روی بگردانید زیرا ایشان ید، پس از از مالمتشان اعراض نمای ایشان صرفنظر کنید و

) سوگند برای شما ۹۵کردند( جایگاهشان دوزخ است به جزای آنچه کسب می پلیدند و
این قوم  خورند تا از ایشان خشنود شوید، پس اگر از ایشان خوشنود شوید محققا خدا از می

که حدود  ندسزاوارتر  ترند و ) اعراب بادیه در کفر و نفاق سخت۹۶شود( فاسقان خوشنود نمی
) و بعضی از اعراب ۹۷خدا دانای حکیم است( و اننددآنچه را خدا بر رسول خود نازل کرده ن

 



 تابشی از قرآن    ٢٢٢

آمدهای بد  شمارد و برای شما انتظار پیش کند غرامت می کسی است که آنچه را انفاق می
) و بعضی از اعراب کسی است که ۹۸خدا شنوای داناست( و بادبر ایشان پیش آمد بد : دارد
کند سبب تقرب نزد خدا و سبب دعاهای  انفاق می را د و آنچهدار دا و روز دیگر ایمان به خ

زودی خدا ایشان را ه بی برای ایشان است، بسبب تقّر که این شمارد، آگاه باش  رسول می
 )۹۹رحیم است.( ۀراستی که خدا آمرزنده کند، ب داخل در رحمت خود می

لی عرب به کسی و گرد باشد نشین و بیابان  شود که بیابان میی اطالق اعراب و اعرابی به کس: نکات

ی بگوی !شود ولی اگر اعرابی ی شاد میعرب یا عربی بگوی و چون به کسیگویند که شهرنشین است  می

و دوست داشتن عرب برای ؛ !*"»يمانالعرب من اإل حب«: فرموده صشود. رسول خدا خشمناک می

المللی مسلمین گردد. و عرب را عرب  ایشان نازل شده وباید زبان بینآن است که کالم خدا طبق زبان 

ب (به تخفیف راء و کسر به اضافه معرِ  و ب (به تشدید و فتح راء) استگویند برای اینکه زبان ایشان معرَّ 

شود زیرا لسان عرب فصیح  آن زبان آشکار می ۀواسطه آن) است. یعنی آنچه در ضمیر انسان است ب

 آن زبان آشکار نماید. ۀواسطه تواند ب نکاتی که متکلم در نظر دارد می است و تمام

این حدیث صحیح «گوید: را روایت کرده و مین) آ۴/۸۷( الـمستدركبخشی از حدیث طوالنی است که حاکم در  -١

هیثم بن حماد « گوید:بدان تعلیق زده و میص التلخیاما ذهبی در ». اندرا تخریج نکردهناالسناد است و شیخین آ

را روایت آنوسط األدر  یطبران«گوید: را روایت کرده و می) آن۸/۲۱۵(مجمع الزوائد  در و هیثمی. »است متروك

األوسط از گویم: طبرانی این روایت را در می». است تروكوجود دارد که مهیثم بن جماز کرده و در میان راویان آن 

یخ دمشق از جابر روایت میانس و  الفتح الکبیر في ضم جالل الدین سیوطی،  کند. نگا:ابن عساکر در تار

 ۲۶۸۳داند: (را ضعیف می. و البانی آن)۵۷۷۹(و )۵۷۸۵(و )۵۷۸۳(، احادیث ش: الزیادة إلی الجامع الصغیر

ن راوی متروک وجود دارد. و که سزاوار است گفته شود این روایت موضوع است چراکه در سند آ)؛ درحالی۲۶۸۴و

ْۚ  َوَ�َبآ�َِل  ُشُعوٗ�ا وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ ﴿فرماید: بلکه با کالم الهی مخالفت دارد که می ۡ�َرَمُ�مۡ  إِنَّ  ِ�ََعاَرفُٓوا
َ
ِ  ِعندَ  أ  ٱ�َّ

ۡ�َقٮُٰ�مۡ 
َ
ترین شما  گرامی ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، همانا ها و قبیله و شما را تیره« ]۱۳[الحجرات:   ﴾�

 فَْضَل ِلَعَرِ�ٍّ ىلَعَ «در حجة الوداع فرمودند:  صو نیز با اینکه رسول خدا ». نزد الله پرهیزگارترین شماست
َ

 ال
َ

ال
َ
أ

 ِلَعَجِ�ٍّ ىلَعَ َعَرِ�ٍّ 
َ

ْعَجِ�ٍّ َوال
َ
 بِاتلَّْقَوى ...أ

َّ
گاه باشید که عربی بر عجمی و عجمی بر عربی ب»: «إِال رتری بدانید و آ

َرَة ( از الـمسند درأحمد  ».ندارد ... مگر بر مبنای تقوا
ْ

ِبي َنض
َ
 )۵۶۲۲( مجمع الزوائد ی درهیثمو ) ۵/۴۱۱أ

ِحیحراویان آن، راویان  را روایت کرده واحمد آن: «گوید می ْوَسط را درطبرانی آن و. »هستند الصَّ
َ ْ
ار  و األ را مانند آنَبزَّ

ار راویان و: «گویدمی )۱۳۰۷۹( :مجمع الزوائد در یهیثم و اند.ید روایت کردهسعابو از ِحیح راویان ،َبزَّ  الصَّ

 ». باشد می

 

                                                           



 ٢٢٣  سورة التوبة

ٰبُِقونَ ﴿ لُونَ  َوٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ِمنَ  ٱۡ�

َ
ِينَ  َوٱۡ� ُ  رَِّ�َ  �ِإِۡحَ�ٰنٖ  ٱ�ََّبُعوُهم َوٱ�َّ  ٱ�َّ

ْ  َ�ۡنُهمۡ  َعدَّ  َ�ۡنهُ  َورَُضوا
َ
ٰتٖ  لَُهمۡ  َوأ نَۡ�ٰرُ  َ�َۡتَها َ�ۡرِي َج�َّ

َ
ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� بَٗد�ۚ  �ِيَها

َ
 ٱۡلَفۡوزُ  َ�ٰلَِك  �

  ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ ٱۡلَعِظيمُ 
که به نیکی و نیکوکاری پیرو آنان  آهنگان نخستین از مهاجرین و انصار و آنان  و پیش: ترجمه

ی که خدا برای ایشان بوستانهای ایشان از خدا خشنودند و و شدند خدا از ایشان خشنود
ا نموده در آن همیشه جاودانند این است کامیابی نهرها از زیر آنها جاری است مهیّ 

 )۱۰۰بزرگ.(
کسانیند که به حبشه  صنصرت رسول خدا هجرت و نخستین پیشاهنگان در ایمان و :نکات

ود از انصار مردم صافرادی که در بدر حاضر شدند. و مق هجرت کردند و یا به مدینه هجرت نمودند و

 پیمان بسته و او را دعوت به مدینه نمودند و صنی با رسول خدامِ  ۀباشند همانان که در عقب می مدینه

و سایر مسلمین را نصرت داده و منزل و  صو رسول خدا که در مدینه ساکن بودند کسانی همچنین

  مأوی دادند و از ایمان و نصرت مسلمین خودداری نکردند. خدای
ً
ایشان از  تعالی در این آیه صریحا

ایشان را مشمول رضایت خود قرار داده بنابراین بر  و بهشت داده ۀتمجید کرده و به تمام ایشان وعد

ر شده باشد حسابشان با دی از ایشان صادی ایشان جائز نیست. و اگر کار بیمسلمین سب و بدگو

مقررات اسالم ای از افراد زمان ما که به  فانه عدهخداست و به مسلمین بعدی مربوط نیست. متأّس 

گاهی ندارند کارشان و ورد زبانشان د وانصار  لینی از مهاجرین اّو ر محافل و مجالسشان بدگویآ

شوند و طبق میل استعماریان رفتار نکنند و از این  باشد. بر مسلمین الزم است بیدار می صخدا رسول

باشند همانا  بقین اولین میاز سا کار جلوگیری کنند و بارزترین افرادی که از مهاجرین و انصارند و

اند)  چه یقینا اختالفی نداشته باشند و اگر اختالف جزئی بین ایشان باشد (اگر خلفای اربعه بوده و می

مسلمین همان است که خدا در  ۀا پروردگار است، فقط وظیفدانند با خدا و حسابشان ب دشان میخو

ِي﴿به ایشان دستورداده که  ۱۰ ۀ:حشر آیۀ سور َن َجاُؤوا ِمن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوا�َّ
ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك  يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ً ّلِ�َّ ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ َرُؤوٌف  َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ

 .!*"﴾رَِّحيمٌ 

گویند: پروردگارا ما و برادران ما را بیامرز آنان که به ایمان از ما پیشی گرفتند و در  و آنان که پس از ایشان آمدند می«  -١

 ].۱۰[الحشر: » ققا توئی مهربان رحیم.دل ما برای اهل ایمان کینه قرار مده پروردگارا مح

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٢٤

نۡ ﴿ ۡعَرابِ  ّمِنَ  َحۡوَلُ�م َوِممَّ
َ
ۡهلِ  َوِمنۡ  ُمَ�ٰفُِقوَنۖ  ٱۡ�

َ
ْ  ٱلَۡمِديَنةِ  أ  َ�  ٱ�َِّفاقِ  َ�َ  َمَرُدوا

ُ�ُهم َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  َ�ۡنُ  َ�ۡعلَُمُهۡمۖ  َ�ۡ�ِ  َسُنَعّذِ رَّ  َوَءاَخُرونَ  ١٠١ َعِظي�ٖ  َعَذاٍب  إَِ�ٰ  يَُردُّونَ  ُ�مَّ  مَّ
 ْ ْ  بُِذنُو�ِِهمۡ  ٱۡ�َ�َفُوا ُ  َعَ�  َسّيًِئا َوَءاَخرَ  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  َخلَُطوا ن ٱ�َّ

َ
َ  إِنَّ  َعلَۡيِهمۚۡ  َ�ُتوَب  أ  ٱ�َّ

  ]۱۰۲-۱۰۱[التوبة:  ﴾١٠٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ 
 که اطراف شما از اعراب هستند منافقند و بعضی از اهل مدینه بر و بعضی از کسانی: ترجمه

 

زودی دو ه شناسیم، ب میشناسی، ما ایشان را  ایشان را نمی دانی و اند تو نمی کرده نفاق خو
) و ۱۰۱مرتبه ایشان را عذاب خواهیم کرد سپس به سوی عذاب بزرگ رهسپار خواهند شد(

که اعتراف به گناهان خود نمودند و عمل صالح را با عمل بد دیگر  هستند دیگری ۀعّد 
 )۱۰۲رحیم است.(ۀ راستی که خدا آمرزنده آنان را بپذیرد بۀ آمیختند، امید است خدا توب

غفار و مزینه اطراف مدینه بودند و بسیاری از ایشان اهل نفاق  طوائف جهینه، اسلم، اشجع،: نکات

هساکنین مدینه از بودند و همچنین 
ّ

 .دانست طبق این آیه نمی صاهل نفاق بودند ولی رسول خدا ایعد

اند. و  گفته داند باطل و همه چیز را میشناسد را میهمه کس ، صرسول خداگویند  که می پس کسانی

اسم  که نه حالی خوانند در را منافق می!*"و میلیونی است که زمان ما یک حزب و جمعیت د عجب این

شناسد چگونه اینان  مین منافقین را صکه رسول خداجایی  .اند دانند و نه افراد آن را دیده را می افراد آن

ُ�ُهم﴿ ۀ:جمل و مقصود از .خبر خود مرجع بی خوانند آن هم به تقلید از و ندیده منافق میاند  شناخته  َسُنَعّذِ
 ِ�ۡ�َ رَّ آهنگ اجرشان زیاد است  قدم و پیش که مهاجرین و فدائیان پیش این است که همانطوری ﴾مَّ

یم تین را به معنی دو مقابل بگیرعذابشان باید زیاد باشد که مّر  قدم بودند که در نفاق پیش همانطور آنان

مرض او موجب کفران او  کند و یم خدا ایشان را در دنیا مبتال به مرض میاینکه بگوی یعنی دو برابر و یا

و زکات بدهند در  بخوانندخواهد باید نماز  کند و از ایشان تکلیف می همچنین او را رسوا می شود و می

  صورتیکه ثوابی ندارند و وقت رفتن از
ّ

ۡ ٱ﴿ .بنددنیا نیز معذ دۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
و  !+"﴾رَُهمۡ َ�ٰ َوأ

ی دارند که های باید دانست که منافقین نشانه اینها به عذاب بزرگ آخرت رهسپار خواهند شد وۀ هم پس از

 کند و عالمات منافقین در همین سوره ذکر شده. ایشان را از مهاجرین و انصار جدا می

باشد. و می» سازمان مجاهدین خلق«رسد منظور مولف سازمان سیاسی مخفی مخالف در ایران به نام به نظر می -١

 روشن است که توصیف آنان به نفاق، نفاق سیاسی است نه نفاق دینی.
 »زنند. میهای ایشان  های ایشان و پشت مالئکه قبض روحشان کرده بصورت« -٢

 

                                                           



 ٢٢٥  سورة التوبة

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
َُّهۡمۗ  َسَ�نٞ  َصلَٰوتََك  إِنَّ  َعَلۡيِهۡمۖ  َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  أ  ل

 ُ لَمۡ  ١٠٣ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوٱ�َّ
َ
�  ْ نَّ  َ�ۡعلَُمٓوا

َ
َ  أ ُخذُ  ِعَبادِهِۦ َ�نۡ  ٱ�َّۡوَ�ةَ  َ�ۡقَبُل  ُهوَ  ٱ�َّ

ۡ
َدَ�ِٰت  َوَ�أ  ٱلصَّ

نَّ 
َ
َ  َوأ اُب  ُهوَ  ٱ�َّ   ]۱۰۴-۱۰۳توبة:[ال  ﴾١٠٤ ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّ

پاک و پاکیزه گردانی و بر ایشان دعا کن ایشان را ای را که به آن  بگیر از اموالشان صدقه: ترجمه
) آیا ندانستند که خدا خود ۱۰۳خدا شنوای داناست( دعای تو آرامشی برای دل ایشان است و زیرا

 )۱۰۴پذیر رحیم است.( توبهگیرد و اینکه خدا خود  پذیرد و صدقات را می توبه را از بندگانش می
 نمودن است. و  مورد اختالف است ولی ظاهر حمل بر زکات واجب مقصود از این صدقه :نکات

 ۀ:کلم و زکات را دریافت کند ور بفرستد ومداللت دارد که زمامدار مسلمین باید مأ ﴾...ُخذۡ ﴿ ۀ:جمل

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِمنۡ ﴿
َ
را دریافت کند و آن بعض همان است که  ایشان داللت دارد که باید بعضی از اموال ﴾أ

 و اختالف متاعهاه العشر ب العشر و یا ربع یا نصف کرده از عشر، یا خمس، دریافت می صرسول خدا

ۡمَ�ٰلِِهمۡ ﴿ و دیگر اینکه ظهور دارد که از خود اموال باید دریافت کند نه از قیمت آنها
َ
داللت دارد که  ﴾أ

گیرنده یعنی فقیر باشد و دیگر اینکه داللت دارد  اینکه جزء مال زکاته است نه ددهن مال مال خود زکات

او برقرار است باید عوض ۀ نصاب را به تفریط تلف نمود بر ذم مالک است، پس اگر قدرۀ زکات بر ذم

اینکه خود مدیون غیر  زکات مال خود را بدهد ولو دیگر اینکه داللت دارد که مالک باید و .را بدهد آن

 چو .باشد
ً
مال مال او است ولو اینکه قرض کرده باشد. و دیگر اینکه داللت دارد بر اینکه زکات  ن فعال

ۡمَ�ٰلِِهمۡ ﴿ در تمام اموال است زیرا
َ
م است و منحصر به چیزی که فقهاء وجمع مضاف و مفید عم ﴾أ

 از آلودگی پاک کنند وداللت دارد که مالک باید بالغ و عاقل باشد تا او را  ﴾ُ�َطّهُِرُهمۡ ﴿اند نیست.  گفته

غیر از  ﴾َوتَُزّ�ِيِهم﴿مقصود از  و کند بر آنان صدق نمی »امثتطهرهم عن اآل«نه طفل و یا مجنون که  گر

تطهیر ایشان است از  ﴾ُ�َطّهُِرُهمۡ ﴿ باشد. باشد زیرا معطوف غیر از معطوف علیه می می ﴾ُ�َطّهُِرُهمۡ ﴿

شدن و رفع درجات و  کردن و زیاد نموه کردن مال است ب پاکیزه ﴾َوتَُزّ�ِيِهم﴿ حب مال و بخل از انفاق،

 بگویدۀ داللت دارد که گیرند ﴾َعلَۡيِهمۡ  َوَصّلِ ﴿ ۀ:جمل حسنات.
ً
 اهللاُ  كَ رَ آجَ «: زکات باید دعا کند مثال

كَ لَكَ فِيامَ وَ  يتَ عطَ أَ  يامَ فِ  ارَ مؤمنین جایز فرستادن بر   صلوات شود که از این جمله استفاده می و»يتَ بقَ أَ بَ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ :فرمودهنیز بقره ۀ در سور و است
ُ
ّ�ِِهمۡ  أ ُخذُ ...﴿ ۀ:جمل و!*"﴾َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ۡ
 َوَ�أ

 »آنان بر ایشان درودها و رحمت است از پروردگارشان.« -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٢٦

َدَ�ٰتِ  تی بر فقیر و یا عامل نیست باشد و منّ  زکات و صدقات خدا می ۀداللت دارد بر اینکه گیرند ﴾ٱلصَّ

مر خدا و حضور اوست پس در حقیقت گیرنده گیرد چون به ا و یا دیگری می صچه رسول خدا و اگر

 خدا و دیگران مباشرند.

ْ  َوقُلِ ﴿ ُ  فََسَ�َى ٱۡ�َملُوا  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمِ  إَِ�ٰ  وََسُ�َدُّونَ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ  َورَُسوُ�ُۥ َ�َملَُ�مۡ  ٱ�َّ
َ�َٰدةِ   ]۱۰۵[التوبة:  ﴾١٠٥ لُونَ َ�ۡعمَ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م َوٱلشَّ

زودی ه ب و بگو عمل کنید که عمل شما را به زودی خدا و رسول او و مؤمنین خواهند دید و: ترجمه
 )۱۰۵کند.( اید خبردار می شوید پس شما را به آنچه کرده بسوی دانای نهان و آشکار برگردانیده می

ْ  َوقُلِ ﴿ ۀ:جمل :نکات  بهترین کالم جامع ترغیب و تخویف است بر ؛آخرتا  ﴾...ٱۡ�َملُوا
 

بیند و همچنین رسول او و مؤمنین. و مقصود  عاصین که خدا تمام کردار و رفتار شما را می مطیعین و

بینند. با  عمل مردم را می صدیدن در حال عمل نیست که کسی بگوید چگونه مؤمنین و یا رسول خدا

 دا وخی از اعمال مردم حرام است. پس مقصود بررسی و مؤمنین دیدن بسیار صاینکه بر رسول خدا

 صدادن جزاء اعمال است و نسبت به رسول و مؤمنین رسیدن خبر به ایشان است چنانکه رسول خدا
هُ «: فرموده

َ
ََرَج َ�َمل ٌة خلَ وَّ

ُ
 ك

َ
َها َوال

َ
 بَاٌب ل

َ
 يِف َصْخَرٍة ال

ً
 َعِمَل َ�َمال

ً
نَّ رَُجال

َ
ْو أ

َ
َما  انلَّاِس اَكئًِنا إىل ل

 کند. و را آشکار می لو مخفی باشد خدا آن هد ودانجام  »قربة إلی اهللا«پس اگر کسی عملی را  .!*"»اَكنَ 

ُ  فََسَ�َى﴿» سني«ۀ ترجمه کلم ندلیل ما بر ای باشد. و اگر مقصود  است که برای استقبال می ﴾ٱ�َّ

کند و در  خواست و اگر کسی بگوید بنابراین که خدا بررسی می نمی »سني«دیدن حال عمل بود دیگر 

 : دهد دیگر إخبار به رسول و مؤمنین چه فائده دارد؟ جواب او این است که آینده جزاء می
ً
: اوال

دهند  د و عمل او را عظمت میشون و مؤمنین از عمل او خبر می صکننده چون بداند رسول خدا عمل

  گردد. عمل خیر بیشتر می فرح و رغبت او به شوق،
ً
کننده در این آیه اشاره شده که تو   گویا به عمل: ثانیا

عمل کن و اگر دارای شک و ضعف یقین  دانی برای او اگر اهل یقینی و خدا را مستحق اطاعت می

-ای که هیچ منفذ و شکافی در آن نیست، انجام دهد، عمل وی به سوی مردم خارج میاگر کسی عملی را در صخره« -١
کرده  ) با الفاظی بسیار نزدیک به این روایت۳/۲۸( مسندشاین روایت را امام أحمد در ». شود هرکس که باشد

را به را روایت کرده و آنآن )۱۰/۲۲۵( مجمع الزوائدگوید: اسناد آن ضعیف است. و هیثمی در است. و ارنؤوط می

ابن حبان  و .»است نَس َح  این دو روایت سنادا«گوید: نسبت داده و می بویعلی در مسندشاحمد در مسندش و ا

: صحیح گویدمی ) و۷۸۷۷( ش: ،۴/۳۴۹: الـمستدركدر حاکم  )، و۵۶۷۸( ش:، ۱۲/۴۹۱: صحیحشدر 

 .؛ و ذهبی در التلخیص بر تصحیح آن موافقت کرده استاإلسناد

 

                                                           



 ٢٢٧  سورة التوبة

  .!*"هستی برای مدح و ثناء رسول و مؤمنین عمل کن
ً
چون رسول و مؤمنین از اعمال صالحه خبر : ثالثا

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ ۀ:دهند طبق آی د شهادت میشون ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

شوند بیشتر به عمل  پس اگر کسی بداند روز قیامت اولین و آخرین از اعمال او مطلع می .!+"﴾اَشِهيدٗ 

عمل مردم : کند. از این بیان معلوم شد که مؤمنین در حال عمل کوشد و از عمل شر اجتناب می خیر می

 ‡گوید مقصود از مؤمنین ائمه . پس روایات مجعوله که میصبینند و همچنین رسول خدا را نمی
خدا از  نضد عقل و قرآن است زیرا در قرآ بینند گفتار باطل و حال عمل می کسی را در باشد که هر می

ِ  بُِذنُوبِ  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ ﴿تجسس و اطالع بر گناهان غیر نهی کرده  ۢ  ۦِعَبادِه ما . و ا!,"﴾�بَِص�ٗ  �َخبَِ�

اگر  و شمار شد چه برسد به مکانهای بیعقال ممکن نیست یک بنده در دو جا باشد و ناظر به دو عمل با

 از اعمال مردم خبر شوند افسرده خواهند شد و دارالسالم دارالغصه شود.

ۡمرِ  ُمرَۡجۡونَ  َوَءاَخُرونَ ﴿
َ
�ِ  ِ ا ٱ�َّ ُ�ُهمۡ  إِمَّ ا ُ�َعّذِ ُ  َعلَۡيِهۡمۗ  َ�ُتوُب  �مَّ  ﴾١٠٦َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ

 ]۱۰۶[التوبة:  

 ۀا توبیکند و  اند یا عذابشان می مر خدا موکول شده(از متخلفین) به ا دیگرۀ و عد: ترجمه
 )۱۰۶پذیرد و خدا دانای حکیم است.( ایشان را می

 : نکات
ّ
نفاق  کرده و با بر نفاق خویک دسته منافقین که : اند فین از جنگ سه دستهبدانکه متخل

ْ �ۡ ٱ َوَءاَخُرونَ ﴿ ۀ:آنانکه توبه کردند که در آی: دومۀ مردند. دست : سومۀ ذکر شد. دست !-"﴾بُِذنُو�ِِهمۡ  َ�َفُوا

یه در شأن ایشان نازل شد. آآنانکه سرعت به توبه نکردند ولی پشیمان و بالتکلیف بودند که این 

مر فرمود که زنانشان از م را از مجالست ایشان نهی کرد و ای کرد و مرداعتنای به ایشان بی صخدا رسول

شوهر پیرش  رایذن گرفت که بانامی که بسیار پیر بود آمد  هاللگیری کنند پس از آن زن  ایشان کناره

از این مردان پیغام حتی مشرکین به بعضی  و ذن داداآن یک نفر را  صطعام بدهد یا خیر؟ رسول خدا

معیوب شد و  نآن قدر گریه کردند که چشمانشاید به ما ملحق شوید و بعضی از این مردان دادند که بیای

کلی مردم با ایشان فاصله گرفتند و حضرت روی خوش به ایشان نشان نداد تا اینکه زمین بر ایشان ه ب

  ۀتنگ شد و پس از پنجاه روز توب
ّ
ف از جنگ بود ایشان مقبول شد. و یکی از عالمات نفاق همین تخل

 که در مهاجرین و انصار این صفت نبود.

 .فخر الدين رازی، ذيل تفسري اين آيه اقتباس شده است مفاتيح الغيباين دو مورد از تفسري  -١

 ].۴۱[النساء: » آوریم.پس چگونه باشد وقتی که بیاوریم از هر أمتی به گواهی و تو را بر اینان گواه « -٢
گاه و بیناست.« -٣  ].۱۷[اإلسراء: » و بس است که پروردگارت به گناهان بندگانش آ
 ].۱۰۲[التوبة: » و عدۀ دیگری که اعتراف به گناهان خود نمودند.« -٤
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ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ َُذوا اٗر� َمۡسِجٗدا ٱ�َّ َ  َحاَرَب  لَِّمنۡ  �ۡرَصاٗدا ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�ۡ�َ  َوَ�ۡفِر�َقۢ� َوُ�ۡفٗر� ِ�َ  ٱ�َّ
ۚ  ِمن َورَُسوَ�ُۥ ٓ  إِنۡ  َوَ�َۡحلُِفنَّ  َ�ۡبُل َرۡدنَا

َ
�  إِ�َّ  أ ُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ُقمۡ �َ  َ�  ١٠٧ لََ�ِٰذبُونَ  إِ�َُّهمۡ  �َۡشَهدُ  َوٱ�َّ

بَٗد�ۚ  �ِيهِ 
َ
ََّمۡسِجدٌ  � َس  ل ّسِ

ُ
لِ  ِمنۡ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َ  أ وَّ

َ
َحقُّ  يَۡو�ٍ  أ

َ
ن أ

َ
 ُ�ِبُّونَ  رَِجالٞ  �ِيهِ  �ِيهِ�  َ�ُقومَ  أ

ن
َ
ْۚ  أ ُروا ُ  َ�َتَطهَّ ّهِرِ�نَ  ُ�ِبُّ  َوٱ�َّ َ�َمنۡ  ١٠٨ ٱلُۡمطَّ

َ
َس  أ سَّ

َ
ٰ  ُ�ۡنَ�َٰنُهۥ أ ِ  ِمنَ  َ�ۡقَوىٰ  َ�َ  َورِۡضَ�ٰنٍ  ٱ�َّ

م َخۡ�ٌ 
َ
نۡ  أ َس  مَّ سَّ

َ
ٰ  ُ�ۡنَ�َٰنُهۥ أ ُ  َجَهنََّمۗ  نَارِ  ِ�  بِهِۦ فَٱۡ�َهارَ  َهارٖ  ُجُرٍف  َشَفا َ�َ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  ِي ُ�ۡنَ�ُٰنُهمُ  يََزاُل  َ�  ١٠٩ ٱل�َّ ْ  ٱ�َّ ٓ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  رِ�َبةٗ  َ�َنۡوا ن إِ�َّ
َ
عَ  أ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َ�َقطَّ

 ُ   ]۱۱۰-۱۰۷[التوبة: ﴾١١٠ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ
کمینگاه ین و بین مؤمنۀ کفر و تفرق زدن، که مسجدی ساختند برای ضرر و آنان: ترجمه

البته سوگند  و به محاربه برخاسته بودندبا خدا و رسول او  ازاینپیشکه  آنان ساختن برای
ن اشای دهد که محققاً  خدا گواهی می م وخواستی نمیز نیکی خورند که ما ُج  می

بر تقوی تأسیس از روز اول م مسجدی که ایست، مسلّ ن مسجد ) هرگز در آن۱۰۷دروغگویند(
شدن خود را دوست  آن مردانی باشند که پاک سزاوارتر است که در آن بایستی، در ،شده

ی خود را بر پرهیزکاری از خدا و ) آیا آنکه بنا۱۰۸دارد( دارند و خدا پاکان را دوست می می
ۀ خورد  شکستۀ خوشنودی او بنا کرده بهتر است یا آنکه بنای خود را بر کنار رود خالی شد

را هدایت خدا گروه ستمگران  و با آن ساقط شود در آتش دوزخ؟کرده که  مشرف بر سقوط بنا
شده مگر اینکه  در دلهاشان سبب شکانی که ایشان بنا کردند ) همواره بن۱۰۹کند( نمی

 )۱۱۰( پاره شود و خدا دانای حکیم است. دلهاشان پاره
این محلی که مسجدی ساخته شده  شدن مردم برای عبادت است، بنابر مسجد برای جمع: نکات

 ۀ ری بسازند موجب تفرقگاگر مسجد دی
ً
در شهری که رسول  بین مسلمین خواهد شد. خصوصا

جمع شوند. در زمان رسول  صر اوحضباشد که باید تمام مسلمین در مسجد رسول و م صخدا

الرسول  ما به مسجد ۀاینکه خان ۀکردند از آن جمله دوازده نفر به بهان منافقین بسیار اخالل می صخدا

دور است و شب تاریک است و یا بعضی از شبها باران است خواستند مسجدی بسازند و آنجا را برای 

د پایگاه نفاق و تفرقه قرار دهند از آنجمله ابوعامر راهب که خود را از راهبان کرده و خود را نصرانی خو

گفت  بر سلب ریاست او بود و میعداوت داشت چون باعث  صدانست با رسول خدا دانشجو می

و  مقاتله کرد صباشم و تا روز جنگ حنین با رسول خدا کس با محمد جنگ کند من یاور او می هر

افقین مدینه پیغام داد که شما سوی شام فرار کرد و به منه شکست خوردند او ب ثقیفهوازن و ۀ چون طائف

روم نزد قیصر و با  توانید قوا و اسلحه تهیه کنید و برای من مسجدی بسازید که من می قدر می هر
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فقین مسجدی ساختند و به آیم تا محمد را از مدینه خارج سازیم. منا لشکری از نزد او به جانب شما می

عازم حرکت به  صپیشنهاد کردند که بیاید برای افتتاح آن نمازی بخواند. رسول خدا صرسول خدا

چون به مدینه مراجعت کرد و خواست در آن مسجد برود خطاب  و .در مراجعت: تبوک بود و فرمود

بَٗد�ۚ  �ِيهِ  َ�ُقمۡ  َ� ﴿ :رسید
َ
 : و خدا آن مسجد را به چهار صفت معرفی کرده .!*"﴾�

: سومکه موجب تقویت کفر است.  فرک: دوممسلمین است.  زدن به که باعث ضرر ضرار: اول

که کمینگاهی  ﴾...إِۡرَصاٗدا﴿: چهارماندازد.  تفرقه در بین مسلمانان می که ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�ۡ�َ  َ�ۡفرِ�َقۢ�﴿

 
ّ
 و سنگری خواهد شد برای دشمنان. ات

ً
شرک و  ا اکثر مساجد موجب تفرقه، ترویج کفر،در زمان م فاقا

 آن و خوانند. ها که غیر خدا را می مانند خانقاهسنگری شده برای منافقین  و نی استآقر نشر مطالب ضد

 اند. را دکانی برای حزبی قرار داده

ََّمۡسِجدٌ ﴿: مقصود از   ل
ُ
َس أ لِ  ِمنۡ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َ  ّسِ وَّ

َ
 صمسجد قبا و یا مسجد رسول خدا ﴾يَۡو�ٍ  أ

  :در مدینه است و ممکن است هر دو باشد و خوبی آن مسجد را به دو چیز بیان کرده

 ۀواسطه ب: دوماینکه بنای آن به تقوی و برای ترس از خدا و رضای او و از مال حالل بنا شده. : اول

های  باشند که محبوب خدایند. و یکی از نشانه بودن مردانی در آن که طالب طهارت بدنی و روحی می

 منافقین ساختن مسجد ضرار بود که مهاجرین و انصار از این عمل بری بودند.

َ  إِنَّ ﴿ نُفَسُهمۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱۡشَ�َىٰ  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلَُهم أ

َ
نَّ  َوأ

َ
ۚ  لَُهمُ  بِأ ِ  َسبِيلِ  ِ�  يَُ�ٰتِلُونَ  ٱۡ�َنََّة  ٱ�َّ

ا َعلَۡيهِ  وَۡعًدا َوُ�ۡقَتلُوَنۖ  َ�َيۡقُتلُونَ  ِ�يلِ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ  ِ�  َحّقٗ ۡوَ�ٰ  َوَمنۡ  َوٱۡلُقۡرَءاِن�  َوٱۡ�ِ
َ
 ِمنَ  بَِعۡهِدهِۦ أ

 ِۚ ْ  ٱ�َّ وا ِي بِبَۡيعُِ�مُ  فَٱۡسَتۡبِ�ُ �ُِبونَ  ١١١ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  وَ هُ  َوَ�ٰلَِك  بِهِۦۚ  بَاَ�ۡعُتم ٱ�َّ ٰٓ  ٱل�َّ
�ُِحونَ  ٱۡلَ�ِٰمُدونَ  ٱۡلَ�ٰبُِدونَ  ٰٓ ٰكُِعونَ  ٱل�َّ ِٰجُدونَ  ٱل�َّ  َوٱ�َّاُهونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  ٱ�ِمُرونَ  ٱل�َّ

ِۗ  ِ�ُُدودِ  َوٱۡلَ�ٰفُِظونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  ِ  ٱ�َّ   ]۱۱۲-۱۱۱[التوبة: ﴾١١٢ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َّ�ِ
 : ترجمه

ً
قابل اینکه بهشت برای م درنین جانهای ایشان و مالهای ایشان را خریده خدا از مؤم محققا

راستی است که ۀ این وعد شوند. کشته می کشند و نند پس میک در راه خدا کارزار میایشان  ایشان باشد.

پس شاد  .از خداوفاتر  کیست نسبت به عهد خود با انجیل و قرآن ودر تورات،  خدا بر عهده گرفته

 )مؤمنان (آنان، همان) ۱۱۱این است همان کامیابی بزرگ( و اید ستدی که آنرا انجام داده باشید به داد و

 )۲۰۰-۱۶/۱۹۸( مفاتیح الغیبفخر الدین رازی،  -١
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 واز منکر  هندنک به معروف و نهیِر آمِ ۀ کنند سجده کِن   گیِر رکوع هروزۀ کنند  کِن حمد بندگیۀ کنند توبه

 )۱۱۲نین را.(بشارت بده چنین مؤم و ندهست حدود خداۀ نگهدارند

َ  إِنَّ ﴿ ۀ:جمل :نکات معامله را  نبا خداست و ای ۀداللت دارد که جهاد معامل ﴾...ٱۡشَ�َىٰ  ٱ�َّ

 ،صرسول خدا ؛و دالل مؤمن و فروشنده؛ خدا ؛تعالی در کتب آسمانی ثبت نموده، مشتری حق

داللت دارد که در  ﴾َوُ�ۡقَتُلونَ  َ�َيۡقُتلُونَ ﴿ ۀ:جمل .بهشت عنبر سرشت ؛، ثمنجان و مال ؛متاع

اگر غالب شدند مغرور نشوند و اگر مغلوب شدند  و گاهی مغلوبند جهاد، مؤمنین گاهی غالب و

�ُِبونَ ﴿ اوصاف و مأیوس نگردند ٰٓ داللت دارد که اسالم کسانی را اهل جهاد  ﴾...ٱۡلَ�ٰبُِدونَ  ٱل�َّ

کس  و مانند دولتهای کفر نیست که هر باشنددر آیه ۀ داند که دارای صفات و کماالت مذکور می

نهی  مر به معروف وی اتر باشد اعزام به میدان جنگ نمایند. زیرا جهاد اسالمی برا ایمان تر و بی رحم بی

استعمار نیست. مقصود از  گیری و مقصود کشور و کر و ایجاد عدالت و ایمان در جامعه استناز م

�ُِحونَ ﴿ ٰٓ است سیاحت ۀ از ماد: توان گفت باشد طبق لغتی. و می داران می زهچنانکه ذکر شد رو ﴾ٱل�َّ

 کنند. لهی در زمین مسافرت مییعنی کسانی که برای طلب علم، جهاد و نظر در مخلوقات ا

ِينَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ ْ  َوٱ�َّ ن َءاَمُنٓوا
َ
ْ  أ ْ  َولَوۡ  لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  �َۡسَتۡغِفُروا ْوِ�  َ�نُٓوا

ُ
 َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  قُۡرَ�ٰ  أ

 َ �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡصَ�ُٰب  �

َ
�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱۡستِۡغَفارُ  َ�نَ  َوَما ١١٣ ٱۡ�َِحيمِ  أ

َ
وِۡعَدةٖ  َعن إِ�َّ  ِ�  مَّ

 ٓ ا إِيَّاهُ  وََعَدَها َ  فَلَمَّ ۥٓ  تَبَ�َّ نَُّهۥ َ�ُ
َ
ِ  َعُدوّٞ  � َّ ِ�ّ  

َ
أ ٰ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  إِنَّ  ِمۡنهُۚ  َ�َ�َّ َّ�

َ
ُ  َ�نَ  َوَما ١١٤ َحلِيمٞ  هٌ َ�  ٱ�َّ

ٰ  َهَدٮُٰهمۡ  إِذۡ  َ�ۡعدَ  قَۡوَمۢ� ِ�ُِضلَّ  َ  َح�َّ ا لَُهم يُبَّ�ِ َ  إِنَّ  َ�تَُّقونَۚ  مَّ ءٍ  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ    ﴾١١٥ َعلِيمٌ  َ�ۡ

 ] ۱۱۵-۱۱۳[التوبة: 

برای  برای این پیامبر و مؤمنین روا نیست (و اجازه ندارند) که طلب آمرزش کنند: ترجمه
اهل  نایشان آشکار شد که آنازدیکانشان باشند پس از آنکه بر چه ن مشرکین و اگر

 به او وعدهای که  وعده خاطر به) و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش نبود مگر ۱۱۳آتشند(
درستی که ه خداست از او بیزاری جست. بروشن شد که او دشمن داده بود پس چون برای او 

آنان را ) و خدا چنین نبوده که گروهی را پس از آنکه ۱۱۴( بردبار بودابراهیم دلسوز و 
خدا به همانا  ،بیان کند برای ایشان آنچه را اجتناب کننداینکه  تاگمراه کند  نموده راهنمایی

 )۱۱۵چیزی داناست.(هر

نباید برای مشرکین طلب آمرزش  صداللت دارد که رسول خدا ﴾...لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ ۀ:جمل :نکات

کند  تغییر نمی صدرخواست پیامبرانه درخواست هیچکس حتی به تعالی ب وعید حق کند زیرا وعد و
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 تعالی از ق وحق
ّ
 ه والدین ودر این آی نيكمرشاند مقصود از  کند. بعضی از مفسرین گفته ف نمیول خود تخل

 : ند. ولی باید گفتهست اعمام رسول
ً
  و مطلق است عام و ینکمشر : اوال

ً
از کجا محقق شده که : ثانیا

  .اند والدین و یا اعمام رسول مشرک بوده
ً
ذکر والدین رسول سزاوار نیست. چنین مفسران طالب غوغا  اصال

ٰ ﴿ ۀ:جمل اند. و ایجاد عداوت و تجدید نفاق میان مسلمین شده َ  َح�َّ ا لَُهم يُبَّ�ِ داللت دارد  ﴾َ�تَُّقونَ  مَّ

فرماید و چیزی از محرمات را که بیان نکرده، ترک آنرا  کند و مؤاخذه می خدا پس از بیان عقاب میبر اینکه 

 نخواسته، مگر اینکه از مستقالت عقلیه و از واضحات عقول باشد و همچنین است عقاید.

َ  إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َ�ُۥ ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ۦ َوٱۡ� ِ  ُدونِ  نمِّ  لَُ�م َوَما َوُ�ِميُتۚ  يُۡ�ِ  َوِ�ّٖ  ِمن ٱ�َّ

ُ  تَّاَب  لََّقد ١١٦ نَِص�ٖ  َوَ�  نَصارِ  َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  َوٱۡ� َبُعوهُ  ٱ�َّ  َساَعةِ  ِ�  ٱ�َّ

ةِ   رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  إِنَُّهۥ َعلَۡيِهمۚۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ّمِۡنُهمۡ  فَِر�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡلُعۡ�َ
ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ  َوَ�َ  ١١٧ ْ  ٱ�َّ ٰٓ  ُخّلُِفوا �ُض  َعلَۡيِهمُ  َضاَقۡت  إَِذا َح�َّ

َ
 َعلَۡيِهمۡ  َوَضاقَۡت  رَُحَبۡت  بَِما ٱۡ�

نُفُسُهمۡ 
َ
ْ  أ ن َوَظنُّٓوا

َ
  �َّ  أ

َ
ِ  ِمنَ  َمۡلَجأ ٓ  ٱ�َّ ْۚ  َعلَۡيِهمۡ  تَاَب  ُ�مَّ  إَِ�ۡهِ  إِ�َّ َ  إِنَّ  ِ�َُتوُ�ٓوا اُب  ُهوَ  ٱ�َّ  ٱ�َّوَّ

 ]۱۱۸-۱۱۶[التوبة:  ﴾١١٨ ٱلرَِّحيمُ 
 کند و لک آسمانها و زمین، زنده میدارد ُم  صتعالی به او اختصا که خدای راستیه ب: ترجمه

) به یقین خدا پذیرفت ۱۱۶( میراند و پس از خدا برای شما نه سرپرستی هست و نه یاوری می
این مهاجرین و انصار را که پیروی او کردند در ساعت سختی پس از آنکه  و پیغمبراین ۀ توب

ایشان را پذیرفت زیرا او به ایشان ۀ نزدیک بود دلهای گروهی از ایشان بگردد. سپس توب
از جهاد) بازماندند تا آنکه جهت بیسه نفری که (ۀ ) و پذیرفت توب۱۱۷مهربان و رحیم است(
که  دانستندداشت بر ایشان تنگ شد و جانشان بر ایشان تنگ آمد و  زمین با آن وسعتی که

ایشان را پذیرفت تا توبه کنند ۀ سوی خودش، سپس توبه بردن ب پناهی از خدا نیست مگر پناه
 )۱۱۸پذیر و رحیم است.( به یقین خدا توبه

ُ  تَّاَب ﴿ ۀ:جمل :نکات رسول خود را در ساعت عسرت پذیرفت.  ۀداللت دارد که خدا توب ﴾...ٱ�َّ

چه گناهی داشت که خدا بیامرزد؟ جواب این است که خدا  صدر اینجا اشکال شده که رسول خدا

ایشان را پذیرفت، با اینکه مهاجرین و انصار گناهی  ۀفرموده گناه مهاجرین و انصار را نیز بخشید و توب

پشیمان شده و  شان سر آمد و از رفتن به جهاد حوصله ای از ایشان که دلشان تنگ شد و نداشتند جز عده

و تمام مهاجرین و انصار  صما همه که گناهی نداشتند، ممکن است رسول خداخواستند برگردند، ا

صبری کرده باشند. و سختی  که در جنگ تبوک حاضر شده بودند و به سختی افتادند هر یک مقداری بی
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آبی. و از جهت  راه خصوصا برای پیادگان. واز جهت بی از جهت دوری: جنگ تبوک از جهاتی بود

مکید برای آنکه جانشان تلف  ی رسیده شد که یک عدد خرما را ده نفر میکار به جای ؛شدن آذوقه تمام

 دیگر از جهت گرمی هوا. ونشود

 و» کعب بن مالک« و مقصود از سه نفر که از رفتن به تبوک سستی کردند و بعد پشیمان شدند

کسانی  باشد که مدینه بر ایشان تنگ شد و به کوهستانها رفتند و می» هالل بن امیه« و» بن ربیع ةمرار«

که مردم  گفتند، پس خودشان به یکدیگر گفتند. حال بردند با ایشان سخن نمی که برای ایشان طعام می

ما را ۀ تا خدا توبیم گر جدا شویم و با یکدیگر سخن نگویید ما هم از یکدیگوید بیای با ما سخن نمی

و طعام اکثر مجاهدین تبوک چیزی نبود جز آرد  .ایشان نازل شدۀ توبۀ بپذیرد و تا پنجاه روز ماندند تا آی

با وجود کمی  و گفتند ةالعرس جيششده و لذا ایشان را  ردار و خرمای کرمو و روغن گاو متغیّ  جو سبوس

کردند. یکی از  احشا و شکم او دهان را تر میکشتند و از تشنگی به رطوبت  مرکب گاهی شتری را می

  صاز همراهی رسول خدا ابوخیثمهمجاهدین بنام 
ّ
ف کرد تا ده روز گذشت تا روزی وارد شد بر تخل

 !اهللا سبحان: دو زن خود که هر یک سایبانی تهیه کرده بودند با طعام و آب سرد. پس برخاست و گفت

سرد ۀ سرما و گرما اسلحه بردوش باشد و ابوخیثمه در سای که خدا گناه او را آمرزیده در صرسول خدا

و الله با شما زنان سخن نگویم و داخل : سپس گفت .این از انصاف نیست !و طعام مهیا ودو زن نیکو

ای  کش خود شد و زاد و توشه شوم. پس سوار بر شتر آب صبان نشوم تا ملحق به رسول خدا سایه

چه زنها با او سخن گفتند جواب نداد، پس سیر کرد تا وارد به ه سرعت حرکت کرد و هربرداشت و ب

باید ابوخیثمه باشد، پس وارد شد : فرمود صآید. رسول خدا سواری از دور می: تبوک شد. مردم گفتند

و  !*"در حق او دعا کرد. صخود را بیان کرد. رسول خداۀ قصکرد و  صو سالم بر رسول خدا

 بی میان گودالی پیدا کرد ولی ننوشید وآاند و تشنه شد و در بین راه همچنین است حال ابوذر که عقب م

 ببرم که تشنه نماند. صگفت این آب را برای رسول خدا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ ِٰد�ِ�َ  َمعَ  َوُ�ونُوا  ]۱۱۹[التوبة:   ﴾١١٩ ٱل�َّ

 )۱۱۹راستگویان باشید.(ای مؤمنین از خدا بترسید و با : ترجمه
مؤمنی با راستگویان باشد یعنی موافق و مصاحب ایشان باشد. در این آیه امر شده که هر: نکات

ولی تخصیص به دوازده  !باشد نفر امام اثنی عشریه می ۱۲اند که مقصود از صادقین  ای از شیعه گفته عده

 :فرموده ۱۷۷ۀ بقره آیۀ در سور خدانفر دلیلی ندارد. زیرا 

 )۲۲۳ -۵/۲۲۲( دالئل النبوة) و بیهقی، ۱۳۴ -۴/۱۳۳( السیرة النبوّیةابن هشام،  -١
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﴿ ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب ٰ ُحّبِهِ  لَۡماَل ٱَوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َذوِي  ۦَ�َ
بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ آ�ِلِ�َ ٱوَ  لسَّ قَاَم  لّرِقَابِ ٱَوِ�  لسَّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱاَ� َوءَ  لصَّ  لزَّ

ْۖ وَ  لُۡموفُونَ ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا َسآءِ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ِس� ٱوَِحَ�  ل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�َأ

ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ْۖ َصدَ    .!*"﴾...قُوا
ۀ در آیه باشد. و در سور ۀکس را که دارای صفات مذکور شود هر ین آیه عام است و شامل میو ا

 :فرموده ۱۵ۀ حجرات آی

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�ََّما﴿ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا نُفِسِهۡم ِ�  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

ِۚ ٱَسبِيِل  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ   .!+"﴾١٥ ل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ :اند فرموده فقرای مهاجرین را که یاری خدا و رسول کرده ۸ۀ آی حشرۀ و در سور
ُ
أ

ِٰدقُونَ ٱ کمال  باشد و ضمنا آیه داللت بر عظمت و پس صادقین منحصر به دوازده نفر نمی !,"﴾٨ ل�َّ

 صدق صادقین دارد.

ۡهلِ  َ�نَ  َما﴿
َ
ۡعَرابِ  ّمِنَ  َحۡولَُهم َوَمنۡ  ٱلَۡمِديَنةِ  ِ�

َ
ن ٱۡ�

َ
ْ  أ ِ  رَُّسولِ  َعن َ�َتَخلَُّفوا  َوَ�  ٱ�َّ

 ْ نُفِسِهمۡ  يَرَۡ�ُبوا
َ
�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  �َّۡفِسهِۦۚ  َعن بِأ

َ
  يُِصيُبُهمۡ  َ�  بِ�

ٞ
 ِ�  َ�َۡمَصةٞ  َوَ�  نََصبٞ  َوَ�  َظَمأ

ِ  َسبِيلِ  ارَ  يَغِيُظ  َمۡوِطٗئا ونَ  ُٔ يََ�  َوَ�  ٱ�َّ ۡيً�  َعُدّوٖ  ِمنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ٱۡلُكفَّ  بِهِۦ لَُهم ُكتَِب  إِ�َّ  �َّ
َ  إِنَّ  َ�ٰلِحٌۚ  َ�َملٞ  ۡجرَ  يُِضيعُ  َ�  ٱ�َّ

َ
 َكبَِ�ةٗ  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  َ�َفَقةٗ  يُنفُِقونَ  َوَ�  ١٢٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  أ

ُ  ِ�َۡجزَِ�ُهمُ  لَُهمۡ  ُكتَِب  إِ�َّ  َوادِيًا َ�ۡقَطُعونَ  َوَ�  ۡحَسنَ  ٱ�َّ
َ
ْ  َما أ  ﴾١٢١ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

  ]۱۲۱-۱۲۰[التوبة:  

از رسول جایز نیست که  نشینان،بادیهکه اطراف ایشانند از  و برای اهل مدینه و کسانی: ترجمه
جان خود از حفظ جان او دریغ نمایند، این حکم به سبب این  ۀواسطه ف کنند و بتخلّ  صخدا

هرکه ایمان به خدا و روز قیامت و مالئکه و کتاب خدا و پیمبران آورد؛ و مال را به دوستی او به خویشان و یتیمان و « -١

چون پیمان ببندند کنندگان و در آزادی بندگان بدهد، نماز را بپا دارد و زکات را بدهد و  ماندگان و سؤال مساکین و براه

 »ها و فقر و مرض و هنگام جهاد صابر باشند، ایشانند راستگویان. به عهد و پیمان خود وفا کنند و در سختی

های خود در راه خدا  همانا مؤمنین آنانند که به خدا و رسول او ایمان بیاورند سپس شک ننمایند و با اموال و جان« -٢

 »جهاد کنند آنان فقط راستگویانند.

 »آنان فقط راستگویند.« -٣
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رسد و قدمی به محلی که کفار  ایشان نمیو گرسنگی در راه خدا به  و رنج  تشنگیهیچاست که 
عمل به سبب آن ند مگر اینکه کن گذارند و چیزی از دشمن تصرف نمی را به غضب بیاورد نمی

 ) و چیز۱۲۰کند( درستی که خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمیه ایشان نوشته شود، بصالحی بر 
نوشته شود، به حسابشان پیمایند مگر اینکه  کنند و راهی را نمی کوچک و بزرگی را انفاق نمی

 )۱۲۱کردند جزا دهد.( برای اینکه خدا ایشان را به نیکوتر از آنچه عمل می
ْ  َوَ� ﴿ ۀ:جمل :نکات نُفِسِهمۡ  يَرَۡ�ُبوا

َ
ۡفِسهِ  َعن بِأ  داللت دارد که مسلمین باید به پیامبر بیش از ﴾�َّ

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ :فرموده ۶ۀ احزاب آیۀ در سور جان خود عالقمند و فداکار باشند چنانکه
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
نُفِسِهمۡ 

َ
تا آخر، داللت  ﴾...يُِصيُبُهمۡ  َ� ﴿ ۀ:جمل و باید در راه دین از مال و جان مضایقه نکنند. و ﴾أ

اجر بسیاری است چه قتال واقع بشود و چه نشود. قدم و خرجی  دارد که برای هر رنج و زحمتی و هر

روی  توانند پیش هنگام جهاد باید تا می داللت دارد که مجاهدین در ﴾َوادِيًا َ�ۡقَطُعونَ  َوَ� ﴿ ۀ:وجمل

جر شود که مقدمات جهاد نیز دارای ا یکنند و از زمین و آبادی کفار تصرف کنند. به هرحال استفاده م

 مستقلی است.

ْ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ�نَ  َوَما﴿ ۚ  ِ�َنِفُروا ْ  َطآ�َِفةٞ  ّمِۡنُهمۡ  فِۡرقَةٖ  ُ�ِّ  ِمن َ�َفرَ  فَلَۡوَ�  َكآفَّٗة ُهوا ََتَفقَّ ِ�ّ  �ِ 
ْ  ٱّ�ِينِ  ْ  إَِذا قَۡوَمُهمۡ  َوِ�ُنِذُروا َها ١٢٢ َ�َۡذُرونَ  لََعلَُّهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  رََجُعٓوا ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  َ�ٰتِلُوا

ِينَ  ارِ  ّمِنَ  يَلُونَُ�م ٱ�َّ ْ  ٱۡلُكفَّ ۚ  �ِيُ�مۡ  َوۡ�َِجُدوا ْ  ِغۡلَظٗة نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ    ﴾١٢٣ ٱلُۡمتَّقِ�َ  َمعَ  ٱ�َّ

  ]۱۲۳-۱۲۲[التوبة: 

پس چرا از  کوچ کنند(در راه جهاد و طلب علم)ی نبوده که همگی و مؤمنین را توانای: ترجمه
خواهان فهم در دین باشند) و ( ای کوچ نکردند تا فقه در دین بیاموزند عدهگروهی از ایشان هر 

) ای ۱۲۲سوی ایشان برگشتند بترسانند شاید ایشان حذر نمایند(ه تا قوم خود را وقتی که ب
بدانید  و مؤمنین با کسانی که از کفار به شما نزدیکند کارزار کنید و باید در شما شدتی بیابند

 )۱۲۳قین است.(متّ  خدا با که محققاً 

ای از مسلمین همواره  داللت دارد که باید برای جهاد و طلب علم دین عده ﴾َ�َفرَ  فَلَۡوَ� ﴿: نکات

 مشغول باشند و آداب جهاد و فقه دین را بیاموزند و سپس به دیگران بیاموزند. و فقه به معنای فهم است

  و
ّ

یه را آ. بعضی از مجتهدین این صسول خداه در دین یعنی تفهم و تعمق در کتاب خدا و سنت رتفق

  که این آیه دلیل و اند در صورتی دلیل بر وجوب تقلید آورده
ّ
کید بر وجوب تفقه و تعل م است و هیچ تأ

به دیگران تعلیم دهند و همواره  گروهی دانش در دین بیاموزند و دیندارد. یعنی همیشه با داللتی بر تقلید

 
ّ
 مردم معِل

ّ
گویند چنانکه در کارها و در هر صنعتی باید  م باشند. بعضی از مردم گمراه نیز میم و متعِل
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رجوع به متخصص نمود در دین نیز باید رجوع به مجتهد شود که او متخصص در دین است. جواب 

 این است که 
ً
 : اوال

ً
در اسالم و لذا اصول و فروع اسالم را کم و  ایشان متخصص در دین نیستند خصوصا

 دهند.  اضافه بر ضد یکدیگر فتوی میه اند و ب اند و تغییر داده ردهک زیاد
ً
کار و  متخصص در هر: ثانیا

مناسب آن داشته باشند ولی ایشان از طرف خدا جواز فتوی که  ۀصنعتی باید جواز و تصدیق از دانشکد

ن نداده بلکه باشند و خدا چنین اذنی به خصوص ایشا ندارند هیچ بلکه از طرف خدا مورد نهی نیز می

عموم مسلمین در فهمیدن امور دین مسؤولند و باید تفقه کافی و وافی در حد توانائی در کتاب و سنت 

 د. ننمایند و رسوخ در علم پیدا کن
ً
توان  ین را میصدر مسائل صنعتی و طبی آثار تخصصی متخص: ثالثا

  فهمید که فالن متخصص راست می
ً
دهد، اگر بیمار بهبود  پول میطبیبی دارو و آم گوید یا خیر مثال

ولی  .شود ما اگر بیمار بدتر شود عدم تخصص او ظاهر میشود و ا معلوم میدر دنیا یافت تخصص او 

  علمِی  آثار تخصص و
ّ

دین را باید تحقیق  ؟توان درک کرد میچگونه در دنیا تخصص در دین را  عیاِن مد

 نمود که از امور معنوی است و نتیجه و آثار آن در آخرت معلوم شود. 
ً
ی رجوع به اجبات کفایدر و: رابعا

 شود نه در واجبات عینی و علم دین از واجبات عینی است.  متخصص می
ً
 صرسول خدا: خامسا

ِر�َضٌة ىلَعَ لُكِّ ُمْسلِم«: فرمود
َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
 ۲۳بیشتر به فصل برای توضیح  !قليد فريضةالتّ رمود و نف!*"» َطل

ْ ﴿ ۀ:جمل ید.مقدمه رجوع فرمای ِينَ  َ�ٰتِلُوا داللت دارد که مسلمین باید ابتدا کنند به  ﴾...يَُلونَُ�م ٱ�َّ

مگر اینکه با  »قربقرب فاألاأل«باشند سپس به دورتر بپردازند  جهاد با کفاری که به ایشان نزدیک می

 ای بسته باشند. کفاِر نزدیک معاهده

ٓ  �َذا﴿ نزَِلۡت  َما
ُ
ٞ  أ ن فَِمۡنُهم ُسوَرة يُُّ�مۡ  َ�ُقوُل  مَّ

َ
ۚ  َ�ِٰذهِۦٓ  َزاَدتۡهُ  � ا إِيَ�ٰٗنا مَّ

َ
ِينَ  فَأ ْ  ٱ�َّ  َءاَمُنوا

ونَ  َوُهمۡ  إِيَ�ٰٗنا فََزاَدۡ�ُهمۡ  ا ١٢٤ �َۡسَتۡبِ�ُ مَّ
َ
ِينَ  َوأ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  ٱ�َّ  إَِ�ٰ  رِۡجًسا فََزاَدۡ�ُهمۡ  مَّ

ْ  رِۡجِسِهمۡ  َوَ�  ١٢٥ َ�ٰفُِرونَ  وَُهمۡ  َوَماتُوا
َ
�َُّهمۡ  يََرۡونَ  أ

َ
ةً  َ��ٖ  ُ�ِّ  ِ�  ُ�ۡفَتُنونَ  � رَّ وۡ  مَّ

َ
َ�ۡ�ِ  أ  ُ�مَّ  َمرَّ

ُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  َ�ُتوُ�ونَ  َ�  كَّ ٓ  �َذا ١٢٦ يَذَّ نزِلَۡت  َما
ُ
ٞ  أ  َهۡل  َ�ۡعٍض  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  �ََّظرَ  ُسوَرة

َحدٖ  ّمِنۡ  يََرٮُٰ�م
َ
ْۚ  ُ�مَّ  أ فُوا ُ  َ�ََف  ٱنَ�َ �َُّهمۡ  قُلُوَ�ُهم ٱ�َّ

َ
 ﴾١٢٧ َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

  ]۱۲۷-۱۲۴[التوبة:  

گوید:  إسناد این . بوصیری می)۲۲۴( ، ش:۱/۸۱: السننه در ابن ماج »فراگیری علم بر هر مسلمانی فرض است.« -١

 ؛)۱۶۶۳( ش:، ۲/۲۵۳: شعب اإلیمان در یبیهقاند مانند را روایت کردهروایت ضعیف است. و بسیاری از محدثین آن

 از طرق مختلف روایت شده که همگی ضعیف هستند. و است؛ ضعیف آن إسناد مشهور و این حدیث: گویدمی و
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 یاین سوره کدامتان را ایمان: دنگوی ای نازل شود بعضی از ایشان می و چون سوره: ترجمه
ما آنانکه در ) و ا۱۲۴ود و آنان شادمانند(بیفز ایمانشان بر اند  ا آنانکه ایمان آوردهّم افزود پس ا

) آیا ۱۲۵که کافرند( حالی بمیرند در و افزوددلشان مرض است ناپاکی بر ناپاکی ایشان 
ه ن کنند و شوند سپس توبه نمی سالی یکبار و یا دوبار آزموده می بینند که ایشان در هر نمی

ای نازل شود بعضی به بعض دیگر نظر کند و گوید  چون سوره ) و۱۲۶گردند( ر میایشان متذکّ 
گردند، خدا دلشان را برگرداند برای اینکه ایشان قومی می بیند سپس بر آیا کسی شما را می

 )۱۲۷هستند نفهم.(
ایمانش افزوده شده ر قرآن را هر مؤمنی که بخواند و بفهمد در حقیقت چیزی به َو آیات و ُس : نکات

باید کامل گردد این فزونی و تکامل برای اهل ایمان است  یات قرآنآچون علم و ایمان انسان به برکت 

 چنانکه در آیات فوق صری
ً
ی که به قرآن و اسالم عالقه ندارند از شنیدن ا منافقین و کسانمّ بیان شده و ا حا

به کالم خدا توفیق هدایت از ایشان  اعتنایی بیۀ سطواه گردد زیرا ب آیات قرآن پلیدی ایشان زیادتر می

ایشان زیادتر گردد چنانکه منافقین زمان ۀ شود و به گمراهی خودشان واگذار شوند و مؤاخذ سلب می

خاستند و  ی برمیاعتنای کردند و به طور بی نگاه میشد به یکدیگر  ای نازل می وقت سوره هر صرسول

 رفتند. می

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ ﴿
َ
 بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َعلَۡيُ�م َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما َعلَۡيهِ  َعزِ�زٌ  أ

ْ  فَإِن ١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ُ  َحۡسِ�َ  َ�ُقۡل  تََولَّۡوا ُۡتۖ  َعلَۡيهِ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ  ٱۡلَعۡرِش  َربُّ  َوُهوَ  تََو�َّ
 ]۱۲۹-۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٩ ٱۡلَعِظيمِ 
محقق آن است که برای شما از خود شما رسولی آمد که بر او سخت است  مسلم و: ترجمه

آنچه شما را به رنج افکند، حریص است بر (ایمان) شما، به مؤمنین مهربان و رحیم 
) پس اگر اعراض کردند بگو خدا مرا کافی است، نیست مقصدی جز او، بر او توکل ۱۲۸است(

 )۱۲۹ردگار عرش بزرگ.(ام واوست پرو کرده

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ ﴿ ۀ:کلم: نکات
َ
از خود مردم و از جنس ایشان است  صداللت دارد که محمد ﴾أ

کوچک  وخدا این موضوع را مکرر تذکر داده تا بدانند که پیغمبری که میان خودشان بزرگ شده و بزرگ و

اند بهتر قدر او را  دروغی ندیده و نقص و اند درستی و امانت او را مشاهده کرده اند و راستی و او را دیده

 
ً
به ایمان ایشان  و رخواه ایشان استرنج و عذاب مردم را خوش ندارد و خیکه این رسول  بدانند خصوصا

نین رأفت و رحمت مبه مؤ: حریص و به خودشان مهربان است. رأفت زیادتر از رحمت است. باید گفت

نُفِسُ�مۡ  نۡ مِّ ﴿دارد و به عاصین رحمت. و همچنین از 
َ
نباید  صشود که در حق رسول استفاده می ﴾أ

 



 ٢٣٧  سورة التوبة

ولَ «: روایت شده که غلو نمود چنانکه از حضرت امیر سُ ابِهِ  ص اهللاِ أَنَّ رَ حَ نْ أَصْ رٍ مِ فَ ىلَ نَ جَ عَ رَ خَ

الُوا لَهُ  قَ ولُ  :فَ سُ بَ رَ غَضِ ا فَ نَ الَ وْ مَ ا وَ نَ يِّدِ باً بِسَ حَ رْ الَ   ص اهللاِ مَ مَّ قَ يداً ثُ دِ باً شَ ضَ ا   صغَ ذَ كَ ولُوا هَ قُ الَ تَ

لِ فَ  وْ لُّوا يفِ الْقَ غُ الَ تَ لِ وَ وْ نَ الْقَ ادَ مِ دَ ولُوا السَّ نَا قُ بِّ ولِ رَ سُ رَ باً بِنَبِيِّنَا وَ حَ رْ ولُوا مَ لَكِنْ قُ ووَ قُ رُ   .!*"»اتَمْ

به خاطر حسن احترام بر جمعی از اصحاب خود وارد شد، آنان  صروزی رسول اکرم«: یعنی

این طور : سخت غضبناک شد، سپس فرمود صد و موالی خود خواندند، رسول خداحضرت را سیّ 

راستی و ه ید پیغمبر و رسول خدای ما، سخن بیید و مرا سید و موال نخوانید بلکه بگوسخن نگوی

 »گمراهی خواهید شد. ید و در گفتارتان غلو نکنید که گرفتار ضاللت ویحقیقت بگو

ُ  َحۡسِ�َ ﴿ ۀ:جمل وده نه به مردم، به همان خدایی به خدا ب صگاه رسول داللت دارد که تکیه ﴾ٱ�َّ

دارد رسول خود را به طریق اولی  عرش بزرگ را نگه میخدا که که پروردگار عرش بزرگ است. جایی 

 !+"دارد. و مقصود از عرش سلطنت بر تمام جهان است. نگه می

یاتمحمد بن محمد بن أشعث،  -١  .۱۸۴: ، صشود)(همچنین به او األشعثیات گفته می الجعفر
عرش در لغت بیش از یک معنا دارد. از جمله: تخت پادشاه یا صندلی بزرگ، سقف خانه، جزئی از چیزی، مالکیت  -٢

باشد. چراکه نصوص ... در مورد عرش خداوند رحمن، معنای مورد نظر از میان این معانی، تخت پادشاه می و

های یک از تختباشد. و عرش خداوند رحمن شبیه هیچقرآنی و احادیث نبوی بیانگر این معنا و نه معانی دیگر می

 مخلوقات نیست و جز کسی که آن
ُ
داند. و در مورد آن را نمینه و ماهیت آنرا خلق کرده است وسعت و عظمت و ک

وارد شده است و از حد و حدود  صتنها به چیزی قائل هستیم که در قرآن کریم و احادیث صحیح رسول خدا 

های زیادی را برای عرش بزرگ و بلند کنیم. خالق متعال ویژگیآنچه در این مورد در نصوص وارد شده تجاوز نمی

را از مخلوقات دیگر متمایز نموده است. و این از آن جهت است که عرش از جایگاه واالیی آن اش قرار داده کهمرتبه

نزد خداوند متعال برخوردار است. عرش خداوند رحمن در بیست و یک جای قرآن ذکر شده است. و ذکر آن به این 

 باشد: یانگر موارد ذیل میباشد. این نصوص بتعداد بیانگر مکانت و منزلت واالی عرش نزد خداوند متعال می

را خلق عرش موجودی مجازی یا تخیلی نیست بلکه در حقیقت مخلوقی است از مخلوقات خداوند متعال که آن -۱

 های مخلوقات نیست بلکه تختی است شایسته و سزاوار خداوند متعال؛نموده و ایجاد کرده است و همانند تخت

ِيوَُهَو ﴿فرماید: بوده است. خداوند متعال میها و زمین آفرینش عرش پیش از آسمان -۲ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ  ٱلسَّ
�َض وَ 

َ
يَّاٖ� َوَ�َن َعۡرُشهُ  ٱۡ�

َ
ها و زمین را در شش روز  و او کسی هست که آسمان« ]۷[هود:  ﴾ٱلَۡمآءِ َ�َ  ۥِ� ِستَّةِ �

 »آفرید و عرش او بر آب بود.

باشد. بلکه سقف بهشت ها میها باالتر است و همانند سقف برای آناز آنها و زمین است و عرش باالی آسمان -۳

َنَِّة فَْوقَُه «باشد چنانکه در حدیث آمده است:  می
ْ
ىلْعَ اجل

َ
َنَِّة َوأ

ْ
وَْسُط اجل

َ
ِفْرَدوَْس فَإِنَُّه أ

ْ
لُوُه ال

َ
ُُم اَ�َّ فَاْسأ تلْ

َ
فَإَِذا َسأ

 ْ�
َ
ُر أ َنَّةِ َعْرُش الرمَّْحَِن َوِمنُْه َ�َفَجّ

ْ
از خدا خواستید، بهشت فردوس را  یپس هرگاه چیز« ]ی[صحیح بخار »َهاُر اجل

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٣٨

بهشت از آن  یآن قرار دارد و نهرها یطلب کنید. زیرا که آن، بهترین و باالترین، بهشت است. عرش خدا بر رو

 ».گیرندیسرچشمه م

باشد  است که شایسته و سزاوار او تعالی میاستوای خداوند متعال بر عرش: استوا خداوند متعال بر عرش چنان  -۴

 ۡلَعرِۡش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿فرماید: بدون اینکه به تشبیه و کیفیت برای آن قائل باشیم. چنانکه خداوند متعال می
فرماید: و چنانکه در پنج جای دیگر می». الله) رحمان (است که) بر عرش قرار گرفت«( ]۵[طه:  ﴾٥ۡسَتَوىٰ ٱ

سپس بر « ]۴، الحدید: ۴، السجدة: ۵۹، الفرقان: ۲، الرعد: ۳، یونس: ۵۴[األعراف:  ]۵۴[األعراف:  ﴾ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ُ�مَّ ﴿

 ».عرش مستقر شد
را جز ترین مخلوقات است. عظمت و بزرگی آنترین و وسیعترین و سنگینعرش باالترین و واالترین و بزرگ -۵

و او پروردگار « ]۱۲۹[التوبة:  ﴾ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرِش وَُهَو َربُّ ﴿فرماید: خداوند متعال میداند. خداوند متعال نمی

خداوند متعال در این آیه و آیات دیگر وسعت عرش را در میان مخلوقات بزرگ و عظیم توصیف ». عرش عظیم است

 کند. می

هایی دیگری نیز برای عرش خداوند متعال در قرآن کریم و سنت صحیح نبوی وارد شده است. البته صفات و ویژگی

به /کوتاه سخن اینکه عرش مخلوق بزرگی از مخلوقات حقیقی خداوند متعال است و مجاز نیست چنانکه مولف 

 مجازی بودن آن اشاره دارد.

ند متعال مالک و خالق هرچیزی است چراکه او یعنی خداو«گوید: می/ اما تفسیر آیه چنان است که ابن کثیر 

ها و زمین است. و آنچه ما تحت عرش پروردگار عرش عظیم است که سقف مخلوقات و تمام آفریدگان در آسمان

 .) [ُمصحح]۲/۴۰۴( کثیر ابن تفسیر» باشد.است در احاطه قدرت الله متعال می

 

                                                                                                                                                         



 
 
 

 سورة يونس (مكية وهي مائة وتسع آيات)

 باشد آیه می ۱۰۹یونس مکی و دارای ۀ سور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َ�انَ  ١ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  الٓر� ﴿
َ
نۡ  َعَجًبا لِلنَّاِس  أ

َ
ٓ  أ وَۡحۡيَنا

َ
 ّمِۡنُهمۡ  رَُجلٖ  إَِ�ٰ  أ

نۡ 
َ
نِذرِ  أ

َ
ِ  ٱ�َّاَس  أ ِينَ  َو�َّ�ِ ْ  ٱ�َّ نَّ  َءاَمُنٓوا

َ
 َ�َٰذا إِنَّ  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  قَاَل  َرّ�ِِهۡمۗ  ِعندَ  ِصۡدقٍ  قََدمَ  لَُهمۡ  أ

بِ�ٌ  لََ�ِٰحرٞ  ُ  َر�َُّ�مُ  إِنَّ  ٢ مُّ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخَلقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

ۖ  يَُدبِّرُ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ۡمَر
َ
ُ  َ�ٰلُِ�مُ  إِۡذنِهۦِۚ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ٱۡ� ۚ  َر�ُُّ�مۡ  ٱ�َّ  فَٱۡ�ُبُدوهُ

فََ� 
َ
ُرونَ  أ  ]۳-۱:یونس[  ﴾٣ تََذكَّ

کتاب الذات و الصفات رحمن رحیم. الف. الم. راء. این است آیات  نام خدای کامله ب: ترجمه
سوی مردی از ایشان وحی کردیم که مردم را ه ) آیا برای مردم تعجب است که ب۱حکیم(

اند مژده بده که برای ایشان است قدم راستی نزد  ه که ایمان آورد به آنان بترسان و
) به راستی ۲آشکار(این مرد ساحری است  راستی کهه ب: پروردگارشان، کافران گفتند

زمین را در شش روز آفرید سپس بر تخت هستی نافذ  که آسمانها واست  یپروردگارتان خدای
ز پس از اذن او. این است خدا نماید، نیست شفیعی ُج  امر هستی را تدبیر می )١(شد

 )۳شوید.( ر نمیپروردگارتان پس او را عبادت کنید آیا متذکّ 
فقیر و اضافه یتیم، ه جهت مانند خودشان است ب کردند که مردی از هر مکه تعجب میمردم : نکات

کردند مانند زمان ما که  لذا قبول نمی تی بر ایشان نداشته چگونه پیغمبر شده وهم بوده و مزیّ  سواد بی

چنان  چنین و خلقتش از نور نباشد و از جلو و عقب نبیند و و گویند اگر پیغمبر علم غیب نداند می

ما بدتر از زمان جاهلیت شده و تکبر به مردم  شود زمان معلوم می !رسالت او را قبول نداریم نباشد ما

 . سپس بر عرش قرار گرفتیعنی: ». سپس بر عرش استوا کرد«ه شود: آیۀ کریمه فوق اینگونه ترجمبلکه صحیح آن است که  -١

، نگا: تعلیق -همانگونه که سزاوار او تعالی است-استوای بالکیف خداوند متعال بر عرش خویش  صفتراجع به 

 سورۀ رعد. [ُمصحح] ۲ُمصحح در پاورقی تفسیر آیۀ 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٤٠

ما خدا جواب داده که ما بشوند. ا تجهت مانند خودشان اسدهد که مطیع رسولی که از هر نمی اجازه

کس تکبر را کنار گذارد و به او ایمان آورد  ایم و هر تان است رسول قرار دادههمین مرد را که مانند خود

لهی در نهی ا مر ومرکز ا ﴾ٱۡلَعۡرِش ﴿ راستی جلو رفته. و مقصود ازه قدمی در راه راست برداشته وب

داللت دارد  ﴾َشفِيعٍ  ِمن َما﴿ ۀ:جمل .!*"تعالی بر آن نافذ و مستولی است جهان خلقت است که حق

شفاعت رجوع شود به ۀ دربار او. برای توضیحۀ ز پس از تعیین و اجازکه هیچ شفیع و شفاعتی نیست ُج 

 بقره.ۀ سور ۲۵۴ۀ ینکات در ذیل آ

ۖ  َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�ۡهِ ﴿ ِ  وَۡعدَ  َ�ِيٗعا ۚ  ٱ�َّ ا ْ  إِنَُّهۥ َحقًّ ِينَ  ِ�َۡجِزيَ  يُعِيُدهُۥ ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا  ٱ�َّ
 ْ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ِينَ  بِٱۡلقِۡسِط�  ٱل�َّ ْ  َوٱ�َّ ابٞ  لَُهمۡ  َ�َفُروا ۢ  وََعَذاٌب  َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�َ ِ�ُم

َ
 أ

ْ  بَِما   ]۴:یونس[  ﴾٤ يَۡ�ُفُرونَ  َ�نُوا
 آغازراستی او آفرینش را ه است، ب حقخدا ۀ عدو سوی اوسته شما بۀ بازگشت هم: ترجمه

جزا به عدالت گرداند تا آنان را که ایمان آورده و عمل صالح کردند  کند سپس آنرا بازمی می
سبب اینکه به ه آب جوشان و عذاب دردناک ب که کافرند برای ایشان است شرابی از آنان ودهد

 )۴کفر خود برقرار بودند.(
این از خلقت جهان هدفی دارد، آن هدف را در  کند و چون خدا حکیم است کار بیهوده نمی: نکات

فردی  دهد به قیامت، برای اینکه هر می خلق را از نیستی آورده و سپس اعاده آیه تعیین کرده که او ابتداءً 

 جزا بدهد. پس هدف خلقت آوردن قیامت است.به عدالت را 

ِي ُهوَ ﴿ ۡمَس  َجَعَل  ٱ�َّ َرهُۥ نُوٗر� َوٱۡلَقَمرَ  ِضَيآءٗ  ٱلشَّ ْ  َمَنازَِل  َوقَدَّ نِ�َ  َعَددَ  ِ�َۡعلَُموا  ٱلّسِ
ُ  َخلَقَ  َما َوٱۡ�َِساَبۚ  �  إِ�َّ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّ ّقِ ُل  بِٱۡ�َ  ٱۡختَِ�ِٰف  ِ�  إِنَّ  ٥ لَُمونَ َ�عۡ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ

ۡلِ  ُ  َخلَقَ  َوَما َوٱ�ََّهارِ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ
َ
ِينَ  إِنَّ  ٦ َ�تَُّقونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َوٱۡ�  َ�  ٱ�َّ

ْ  لَِقآَءنَا يَرُۡجونَ  ۡ�َيا بِٱۡ�ََيٰوةِ  َورَُضوا ْ  ٱ�ُّ نُّوا
َ
ِينَ  بَِها َوٱۡطَم�  ٧ َ�ٰفِلُونَ  َءاَ�ٰتَِنا َ�نۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
َوٮُٰهمُ  أ

ۡ
ْ  بَِما ٱ�َّارُ  َمأ  ]۸-۵:یونس[  ﴾٨ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

اندازه ه و ماه را نور قرار داد و برای آن منازلی ب ضیاءی است که خورشید را او آن خدای: ترجمه
به حق نیافرید، ما آیات را  حساب را بدانید، خدا آنرا جز سالها و ۀد تا عدد و شمار ر معین ک

که در آمد و رفت و کم و زیاد  درستیه ) ب۵دانند( کنیم برای گروهی که می فصل فصل بیان می

 ه توبه گذشت.بیان معنای عرش در تعلیق مصحح بر تفسیر آیات آخر سور -١
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پرهیزکاری یاتی است برای گروهی که آشدن شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده 
نیا خوشنودند و به آن ندارند و به زندگی د میدابه مالقات ما که  راستی آنانه ) ب۶د(کنن

) آنان مأوایشان آتش دوزخ است به سبب آنچه ۷که از آیات ما غافلند( اند وآنان اطمینان یافته
  )۸کردند.( کسب می

لی ماه نور است یعنی روشنی و خورشید ضیاء است، یعنی نوربخش است و تابش دارد: نکات

َرُهۥ﴿ ۀ:جمل عرضی است و روشنی ماه و خورشید ذاتی داللت دارد بر تدبیر و علم  ،﴾َمَنازَِل  َوقَدَّ

د آن، زیرا ترتیب گردش قمر و سیر آن به طور منظم و همچنین کمی و زیادی نور سطح جوحکمت مو

َرهُۥ﴿ ر آن است. و منظور ازآن به طور دقیق، دلیل بر علم و حکمت مدبّ  گردش داللت  ،﴾َمَنازَِل  َوقَدَّ

همچنین گردش دیگر آن  دور زمین وه ب میلیونها سالی ماه » وحمري العقوليتغريّ  وال«انتقالی یکنواخت 

 است. ماه در تقابل با خورشید همواره وضع ثابت و ال دور خورشیده توأم با زمین ب و تبعیت از زمینه ب

و روشن است.  انعکاس نور خورشیدۀ در نتیج نیمی از آن همیشه رو به خورشید وری دارد، یعنی یتغیّ 

 خالف زمین گردش وضعی ندارد. وخورشید و تاریک است. چون ماه بر نیم دیگر آن همیشه پشت به

روشن ماه بدر ۀ ی از نیمهای شدن تمام یا قسمتور  (دیده نور سطح ماه در نظر مردمشدن  لذا کم و زیاد

ۀ ماهانه، تمامی نیمآخرین شبهای سیر  تا هالل) در تقابل با زمین است نه خورشید، تا آنجا که در

آن نمودار  هاللی ازشود، تا وقتی که در شروع ماه جدید  گیرد و دیده نمی تاریک آن رو به زمین قرار می

ای تخلف و انحراف تا هر زمان که خدا خواسته باشد ادامه خواهد  ههانه بدون ذّر این گردش ما و شود می

ْ ﴿ ۀ:جمل داشت. و نِ�َ  َعَددَ  ِ�َۡعلَُموا تعالی ماه قمری را از اول  داللت دارد که حق ﴾َوٱۡ�َِساَب  ٱلّسِ

 سالها قرار داده است.ۀ غیره و شمار شمسی برای حساب شب، روز،ۀ تشکیل منظوم

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتِِهمُ  ِمن َ�ۡرِي �ِإِيَ�ٰنِِهۡمۖ  َر�ُُّهم َ�ۡهِديِهمۡ  ٱل�َّ
َ
 ٱۡ�

ٰتِ  ِ�   َدۡعَوٮُٰهمۡ  َوَءاِخرُ  َسَ�ٰمۚٞ  �ِيَها َوَ�ِيَُّتُهمۡ  ٱللَُّهمَّ  ُسۡبَ�َٰنَك  �ِيَها َدۡعَوٮُٰهمۡ  ٩ ٱ�َِّعيمِ  َج�َّ
نِ 

َ
ِ  ٱۡ�َۡمدُ  أ  ]۱۰-۹:یونس[  ﴾١٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ

گارشان به برکت د ر ملهای شایسته را انجام دادند پروکه ایمان آورده و ع راستی آنانه ب: ترجمه
باغهای ود از زیر کاخهای ایشان نهرها درش کند، جاری می ایمانشان هدایتشان می

 و )منزهی خدایا توسبحانک الّلهّم (= ) :در آن باغها (چنین است شاندعای) ۹پرنعمت(
تحیت ایشان (بر یکدیگر) در آن باغها سالم است و پایان دعای ایشان این است که الحمدلله 

 )۱۰لیمن.(رب العا
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داللت دارد که خدا بشر را به برکت ایمان، به صفات حسنه و  ﴾�ِإِيَ�ٰنِِهمۡ  َر�ُُّهم َ�ۡهِديِهمۡ ﴿: نکات

کند،  اگر ایمان نباشد اخالق و صفات حسنه اثری نمی و کند و صراط مستقیم هدایت می راه سعادت

همچنین  شود. و باز مبتال به رشوه می دهمۀ گیرد اگر ایمان نداشت در مرتب یعنی مرد عادلی که رشوه نمی

دهم به ستم مبتال ۀ خورد و مرتب خره گول هوی و هوس را میکند و ایمان ندارد باأل ه ظلم نمیکسی ک

کنند یعنی  داللت دارد که اهل بهشت بر یکدیگر سالم می ﴾َسَ�ٰمٞ  �ِيَها َوَ�ِيَُّتُهمۡ ﴿ ۀ:جمل شود. می

آخر هر مجلس و یا  مردم اقتدا به اهل بهشت کنند و سالم کنند وکنند و باید  طلب رحمت از خدا می

 گویند. »احلمدهللا رب العاملني«غذا 

ُل  َولَوۡ ﴿ ُ  ُ�َعّجِ َّ  لِلنَّاِس  ٱ�َّ َجُلُهۡمۖ  إَِ�ِۡهمۡ  لَُقِ�َ  بِٱۡ�َۡ�ِ  ٱۡستِۡعَجالَُهم ٱل�َّ
َ
ِينَ  َ�َنَذرُ  أ  َ�  ٱ�َّ

�َ�ٰنَ  َمسَّ  �َذا ١١ َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  لَِقآَءنَا يَرُۡجونَ  ُّ  ٱۡ�ِ ۦٓ  َدَ�نَا ٱل�ُّ وۡ  ِ�َ�بِهِ
َ
 قَاِعًدا أ

وۡ 
َ
ا قَآ�ِٗما أ هُۥ َ�ۡنهُ  َكَشۡفَنا فَلَمَّ ن َمرَّ  ُ�َّ

َ
ٓ  لَّمۡ  َكأ ُهۥۚ  ُ�ّٖ  إَِ�ٰ  يَۡدُ�َنا سَّ  ُزّ�ِنَ  َكَ�ٰلَِك  مَّ

ْ  َما لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ    ]۱۲-۱۱:یونس[  ﴾١٢ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
شتاب خیر را  ان بدم شر را بیاورد مانند اینکه ایشاشتاب و عجله برای مر  او اگر خدا ب: ترجمه

رها رسد، پس آنان را که امید به مالقات ما ندارند  ایشان می به شاناجلقطعًا  ،طلبند می
خفته  به پهلو) و چون به انسان ضرری رسد ما را ۱۱در طغیانشان سرگردان باشند(کنیم تا  می

اعتناء شود  پس چون ضرر او را از او برطرف کردیم بگذرد و بی یا ایستاده بخواند، و یا نشسته و
، این چنین زینت داده شد برای بود گویا ما را به کشف ضرری که به او رسیده نخوانده

 )۱۲ند.(کن چه را مدام عمل میکنندگان آن فاسرا

ُل  َولَوۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات ُ  ُ�َعّجِ درخواست شر دعای مردم را فوری ه تعالی ب که حق داللت دارد ﴾ٱ�َّ

کند و إال باید همه را هالک کند. روزی چند بار مادر در حق فرزند، زیردست برای  اجابت نمی

کنند؟ وهمچنین  جر نفرین میمستأجر برای مو گر برای کارفرما وباالدست، مأمور برای آمر خود، کار

 
ّ

غیر اینها. اگر بنا باشد خدا اجابت کند همه هالک  و کنند ق نفرین میاهل خرافات دائما برای مردم محق

ِينَ  َ�َنَذرُ ﴿ ۀ:جمل شود. می کند که خدا منکرین معاد را در طغیان خودشان  داللت بر نفی جبر می ﴾ٱ�َّ

 در آن. رها کرده و آزاد گذاشته

ۡهلَۡكَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ا َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن ٱۡلُقُرونَ  أ ْ  لَمَّ ْ  َوَما بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  رُُسلُُهم وََجآَءۡ�ُهمۡ  َظلَُموا  َ�نُوا

 ْۚ �ِض  ِ�  َخَ�ٰٓ�َِف  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  ُ�مَّ  ١٣ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  ِ�ُۡؤِمُنوا
َ
 ِمنۢ  ٱۡ�
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ِينَ  قَاَل  َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءايَاُ�َنا َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا ١٤ َ�ۡعَملُونَ  َكۡيَف  ِ�َنُظرَ  َ�ۡعِدهِمۡ   يَرُۡجونَ  َ�  ٱ�َّ
ٓ  َ�ۡ�ِ  بُِقۡرَءانٍ  ٱئۡتِ  لَِقآَءنَا وۡ  َ�َٰذا

َ
ۚ  أ ُ�ۡ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما قُۡل  بَّدِ

َ
َ�ُۥ أ بَّدِ

ُ
�  تِۡلَقآيِٕ  ِمن �  إِنۡ  َ�ۡفِ�ٓ

تَّبِعُ 
َ
ۖ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  � ٓ  إَِ�َّ َخاُف  إِّ�ِ

َ
  ]۱۵-۱۳:یونس[  ﴾١٥ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

و به تحقیق ما قرنهای پیش از شما را هالک کردیم چون ستم کردند و پیغمبرانشان : ترجمه
چنین جزا خط ایمان نبودند، این  لی مردم درو های روشن آمدند برای ایشان با دلیل

) سپس شما را جانشین ایشان در زمین قرار دادیم ۱۳دهیم گروه گناهکاران و مقصرین را( می
 قرائت شود آنانبر ایشان آیات ما که روشن است ) و چون ۱۴کنید( تا بنگریم چگونه عمل می

 تو ایمان آوریم)،این بیاور یا آنرا تغییر بده( تا ما به  از که به لقاء ما امید ندارند گویند قرآنی غیر
شود،  کنم مگر آنچه به من وحی می ش خود تبدیل کنم، پیروی نمییپکه آنرا از  نرسدبگو مرا 

 ) ۱۵ترسم.( که من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می بدرستی

�ِض  ِ�  َخَ�ٰٓ�َِف  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ ﴿: نکات
َ
جانشین  ت اسالمی رامّ کند که خدا ا داللت می ﴾ٱۡ�

 ۀ:جمل کنیم. مجرمین کرده در زمین تا مانند مجرمین عمل نکنیم و عبرت گیریم و خدا ببیند ما چه می

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما﴿
َ
َ�ُۥ أ بَّدِ

ُ
کند و  داللت دارد که خود رسول پیروی وحی می ﴾َ�ۡفِ�ٓ  تِۡلَقآيِٕ  ِمن �

 جتهاد خود نکند.آنچه به او وحی شده بر او واجب است عمل کند و عمل به ا

ُ  َشآءَ  لَّوۡ  قُل﴿ ۡدَرٮُٰ�م َوَ�ٓ  َعلَۡيُ�مۡ  تَلَۡوتُُهۥ َما ٱ�َّ
َ
 ّمِن ُ�ُمٗر� �ِيُ�مۡ  َ�ِۡثُت  َ�َقدۡ  بِهۦِۖ  أ

ۦٓۚ  فََ�  َ�ۡبلِهِ
َ
ۡظلَمُ  َ�َمنۡ  ١٦ َ�ۡعقِلُونَ  أ

َ
نِ  أ ىٰ  ِممَّ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ وۡ  َكِذبًا ٱ�َّ

َ
َب  أ ۦٓۚ � َكذَّ  َ�  إِنَُّهۥ َ�ٰتِهِ

  ]۱۷-۱۶:یونس[  ﴾١٧ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ُ�ۡفلِحُ 
 آگاهشما را به آن  همخدا کردم و را بر شما تالوت نمی خواست آن بگو اگر خدا می: ترجمه

ام، آیا عقل را به کار  به تحقیق عمری پیش از نزول قرآن در میان شما مانده کرد نمی
) پس کیست ستمکارتر از آنکه به دروغ بر خدا افتراء زند و یا به آیات او تکذیب ۱۶برید( نمی

 )۱۷شوند.( کاران رستگار نمی کند، حقیقت این است که گنه
 : نکات

ّ
 کردند ر و یا این را تبدیل کن ممکن است مسخره میگفتند قرآنی غیر از این بیاو ار که میکف

مانند قرآن بیاورد یا خیر؟ ه تواند کالمی ب خواستند ببینند آیا او می گفتند و می و ممکن است از جد می

 
ّ

یا مقصودشان این بوده کالمی بیاورد که ذم  و اب استکه اگر بیاورد بفهمند از خودش بوده و کذ

یان شما بود و چهل سال م صدهد که محمد لی در این آیه جوابشان میتعا معبودانشان نباشد. حق

ر بودید که نه کتابی خوانده و نه استادی دیده و اگر خواست و گفتار خدا نباشد او یبشما به احوال او خ
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سرار قصص الطائف اخالق و  تواند کتابی به این عظمت که دارای دقائق علم توحید و احکام و نمی

 باشید. کنید ستمکارترین مردم می شما که تکذیب می است بیاورد و

ِ  ُدونِ  ِمن َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ ُؤَ�ٓءِ  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما ٱ�َّ ِۚ  ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا َ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ�َنّ�ِ  قُۡل 

َ
َ  ونَ  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َ�ۡعلَمُ  َ�  بَِما ٱ�َّ �ِض�  ِ�  َوَ�  ٱلسَّ

َ
ا َوتََ�َٰ�ٰ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ ٱۡ�  �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ

 ]۱۸:یونس[  ﴾١٨
 که نه ضرر به ایشان دارد و نه نفع بر ایشان وپرستند  میی را به غیر از خدا چیزهای و: ترجمه

دهید به آنچه را در آسمانها و  گویند اینها شفیعان مایند نزد خدا، بگو آیا خدا را خبر می می
 )۱۸دهید.( ه و برتر است او از آنچه شریک او قرار میداند، منزّ  نمیزمین 
کشیم از این   یم و یا خجالت میند ما قابل نیستیم با خدا سخن گویگفت بدانکه کفار می: نکات

  جهت به این چیزهای غیرخدا کرنش و عبادت می
ّ
ی هر اقلیمی از اقالیم را کنیم و معتقد بودند که متول

بعضی معتقد بودند که  و دانستند کند و بتها را مظاهر آن ارواح می که آنرا اداره می روح معینی است

کنند مظهری  چون کواکب غروب می و دانستند واکب در این عالم مؤثرند و بتها را مظاهر کواکب میک

های بتها به شکل انبیاء و  معتقد بودند که مجسمه یکند و آن بت است. و بعض دارد که غروب نمی

در این دنیا نزد خدا برایشان اشتغال به عبادت این بتها آن بزرگان ۀ واسطه باشند و ب بزرگان گذشته می

کس تعظیم قبور انبیاء و اولیاء را  نیز این است که هرعوام ۀ کنند. چنانکه در زمان ما عقید شفاعت می

کنند. و بعضی دیگر معتقد بودند خدای بزرگ نور بزرگی است و  دا از او شفاعت مینماید. ایشان نزد خ

بزرگ و برای مالئکه صورتهای   نام بته آمدند برای خدای بزرگی صورتی ب پسباشند  مالئکه انواری می

دا خدا برای اینکه تمام این خرافات را باطل سازد فرموده خ ؛های دیگر باشد قرار دادند دیگری که بت

داند و چیزی که خدا نداند پس اصل و وجودی نداشته و باطل  چنین چیزهائی در آسمانها و زمین نمی

داند. تعجب این است که پس از این  خواهید خدا را خبر دهید به آنچه نمی است حال آیا شما می

باید دانست  و ستزمان ما در میان ملت ما به عنوان دین موجود ا بیانات قرآن باز این افکار خرافی در

 که اعراب جاهلیت 
ً
انی مور دنیوی از قبیل ارزخدا برای امعتقد به قیامت نبودند و این شفعاء را نزد غالبا

 خواستند. امنیت می و فراوانی و

 

 

 

 



 ٢٤٥  سورة یونس

ٓ  ٱ�َّاُس  َ�نَ  َوَما﴿ ةٗ  إِ�َّ مَّ
ُ
ْۚ  َ�ِٰحَدةٗ  أ ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َولَۡوَ�  فَٱۡخَتلَُفوا  بَۡيَنُهمۡ  لَُقِ�َ  رَّ

 ]۱۹:یونس[  ﴾١٩ َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  �ِيَما
ۀ رفت اگر فرمان سابقه و و تالف کردنده نبودند پس اخدمت واحو مردم جز ا: ترجمه

 )۱۹حکمی شده بود.( کردند قضاوت و آنچه اختالف می پروردگارت نبود البته بین ایشان در
 هوی و ۀواسطه لهی و اسالم بودند. پس بدین فطری اه واحدی بودند یعنی همه بت مّ مردم ا: نکات

 کرد هوس ایجاد اختالف شد و اگر فرمان پروردگار به آزادی بشر نبود همه را ناچار به رفع اختالف می

َ رَ  تْ قَ بَ سَ «: خدا که فرمودهۀ فرمودۀ لیکن بواسطو تعالی تعجیل در عقاب نکرده  حق !*"»يبِ ضَ غَ  يتِ محْ

 بقره.ۀ سور ۲۱۳ۀ فرمان اوست به اختیار و آزادی بشر. رجوع شود به آی لهیاۀ لمک است و

نزَِل  لَۡوَ�ٓ  َوَ�ُقولُونَ  ١٩﴿
ُ
ّ�ِهۦِۖ  ّمِن َءايَةٞ  َعلَۡيهِ  أ ِ  ٱۡلَغۡيُب  إِ�ََّما َ�ُقۡل  رَّ َّ�ِ  ْ  َمَعُ�م إِّ�ِ  فَٱنَتِظُرٓوا

ٓ  ٢٠ ٱلُۡمنَتِظِر�نَ  ّمِنَ  َذۡ�َنا �َذا
َ
آءَ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  رَۡ�َةٗ  ٱ�َّاَس  أ ۡتُهمۡ  َ�َّ ۡكرٞ  لَُهم إَِذا َمسَّ  َءايَاتَِناۚ  ِ�ٓ  مَّ

ُ  قُلِ  عُ  ٱ�َّ َ�ۡ
َ
 ]۲۱-۲۰:یونس[ ﴾٢١ َ�ۡمُكُرونَ  َما يَۡ�ُتُبونَ  رُُسلََنا إِنَّ  َمۡكًر�ۚ  أ

 شود. ای از پروردگارش نازل نشده و نمی گویند چرا بر این رسول آیت و معجزه و می: ترجمه
 

پس بگو جز این نیست که آمدن معجزه از طرف خدا امریست غیبی و مخصوص خداست پس 
) و چون مردم را پس از ۲۰که من با شما از انتظار کشندگانم( راستیه ب و شما منتظر باشید

یرنگی در آیات ما ناگهان برای ایشان ن ،رحمتی بچشانیم ،که به ایشان رسیده ییسختیها
 )۲۱نویسند.( کنید می ریعتر است، محققا مأمورین ما آنچه مکر میرش ساست، بگو خدا مک

ّ�ِهِ  ّمِن َءايَةٞ ﴿ ۀ:جمل :نکات  نیست و امر غیبی است و صداللت دارد که معجزه کار رسول ﴾رَّ

ۡكرٞ  لَُهم إَِذا﴿ ۀ:جمل ی از آمدن و وقت ایجادش خبر ندارد. وحتّ  صرسول خدا داللت دارد که  ﴾مَّ

چه معجزات بسیاری برای ایشان  عناد و لجاج بود و حاضر برای قبول حق نبودند و اگربناء مشرکین بر 

مکه قحطی شد از  بیاید زیرا معجزه خواستن ایشان جز برای بهانه و عناد نبود چنانکه هفت سال در

 آمده!از برکت بتها باران : بارانی و چون باران آمد گفتند بی

ِي ُهوَ ﴿ ُُ�مۡ  ٱ�َّ ٰٓ  َوٱۡ�َۡحرِ�  ٱۡلَ�ِّ  ِ�  �َُسّ�ِ  َطّيَِبةٖ  بِرِ�حٖ  بِِهم وََجَرۡ�نَ  ٱۡلُفۡلكِ  ِ�  ُكنُتمۡ  إَِذا َح�َّ
 ْ ْ  َمَ�نٖ  ُ�ِّ  ِمن ٱلَۡمۡوجُ  وََجآَءُهمُ  َ�ِصٞف  رِ�حٌ  َجآَءۡ�َها بَِها َوفَرُِحوا �َُّهمۡ  َوَظنُّٓوا

َ
ِحيَط  �

ُ
 بِِهمۡ  أ

 ْ َ  َدَعُوا �َۡيتََنا لَ�ِنۡ  نَ ٱّ�ِي َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ
َ
ِٰكرِ�نَ  ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َ�ِٰذهِۦ ِمنۡ  أ ٓ  ٢٢ ٱل�َّ ا  فَلَمَّ

 »رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است.« -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٤٦

�َٮُٰهمۡ 
َ
�ِض  ِ�  َ�ۡبُغونَ  ُهمۡ  إَِذا أ

َ
�  بَِغۡ�ِ  ٱۡ� َها ٱۡ�َّقِ ُّ�

َ
� ٰٓ  َ�ۡغُيُ�مۡ  إِ�ََّما ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ نُفِسُ�م�  َ�َ

َ
 أ

َ�ٰعَ  ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  مَّ ۡ�َيا   ]۲۳-۲۲:یونس[ ﴾٢٣ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُننَّبُِئُ�م َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�َۡنا ُ�مَّ  ٱ�ُّ
در کشتی باشید  دهد تا چون ی است که شما را در خشکی و دریا سیر میاو آن خدای: ترجمه

گهان) باد تندی ن خوشحال شوند(ناآکه به برکت  ها ایشان را به باد مالیمی ببرندکشتی و
حال  آن درایشان برخیزد و گمان کنند که بالها به ایشان احاطه شده  طرِف از هر  موج بیاید و
نجات دهی البته از شکرگزاران بال این  از خلوص دین او بخوانند که اگر ما را اب خدا را
آهای  د،کننمیسرکشی  ناحق دهد ناگهان ایشان در زمین به شاننجات س چون) پ۲۲باشیم(

 ستسوی ماه سپس ب ،یدطلب ، متاع دنیا را میخودتان استمردم همانا ستم شما بر ضرر
 )۲۳م.(یده ر میکردید خب پس شما را به آنچه می ،بازگشت شما

شود که مشرکین در وقت هولناک دریا فقط به خلوص خدا را  یات استفاده میآاز این : نکات

لی در عین حال از ملت و شتندگ پرستی برمی به ستم و بت کردند یخواندند ولی چون نجات پیدا م می

امامزاده را  خوانند بلکه با توسل، امام و خدا را نمیهم  هول ما بهتر بودند زیرا ملت ما وقت گرفتاری و

 شرک ایشان دائم است.خوانند. پس   می

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَثُل  إِ�ََّما﴿ نَزۡلَ�ٰهُ  َكَمآءٍ  ٱ�ُّ
َ
َمآءِ  ِمنَ  أ �ِض  َ�َباُت  بِهِۦ فَٱۡخَتلََط  ٱلسَّ

َ
ا ٱۡ�  ِممَّ

ُ�ُل 
ۡ
نَۡ�ٰمُ  ٱ�َّاُس  يَأ

َ
ٰٓ  َوٱۡ� ٓ  َح�َّ َخَذتِ  إَِذا

َ
�ُض  أ

َ
�ََّنۡت  زُۡخُرَ�َها ٱۡ� ٓ  َوَظنَّ  َوٱزَّ ۡهلَُها

َ
ُهمۡ  أ َّ�

َ
� 

ٓ  َ�ِٰدُرونَ  ٓ  َعلَۡيَها تَٮَٰها
َ
ۡمُرنَا �

َ
وۡ  َ�ًۡ�  أ

َ
ن َحِصيٗدا افََجَعۡلَ�ٰهَ  َ�َهاٗر� أ

َ
ۡمِس�  َ�ۡغنَ  لَّمۡ  َكأ

َ
 بِٱۡ�

ُل  َكَ�ٰلَِك  ُرونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ   ]۲۴:یونس[  ﴾٢٤ َ�َتَفكَّ
ه باشیم پس ب  از آسمان نازل کرده راآبی این است که همانا مثل زندگانی دنیا مانند : ترجمه
تا انبوه و) درهم شود  (فراوان وخورد  زمین از آنچه انسان و حیوان می ۀیده شدروی ،آن وسیلۀ
گمان کنند که  ) و آراسته گردد و اهل آنو زیبا خرم که زمین زینت خود را بگیرد(سبز، آنگاه

امر ما در شب و یا روز بیاید و همه را درو کند که گویا  (ناگهان) ،ی دارندایشان بر آن توانای
 )۲۴کنیم.( د بیان مینکن فکر میدیروز چیزی نداشته، این چنین آیات را برای مردمی که 

خرم شود  باران بر آن ببارد و خوش و که آب هایی تشبیه کرده به سبزه تعالی حیات دنیا را حق: نکات

 آنرا نابود کند و وجه تشبیه این مَ  ی برسد وسپس بالی
َ
که صاحب  ل در رجاء و یأس است، همانطوریث

حوادِث  که رسد همینطور دنیاطلبان بت به یأس میبستان به آن سبزه و باران امیدوار است ولی عاق

 رساند. و ممکن است وجه تشبیه عاقبت غیرمحمود باشد همانطوری بیماری و مرگ ایشان را به یأس می

 ممکن است وجه تشبیه سعی بیهوده باشد همانطوری پائیز است همنیطور عاقبت دنیا. وکه عاقبت بهار 

 



 ٢٤٧  سورة یونس

شود همینطور سعی اهل دنیا برای دنیا بیهوده   بیهوده میکه سعی صاحب بستان در وقت آمدن بال

ل و متحّم دباشد که صاحب بستان و اهل دنیا هر  و ممکن است وجه تشبیه حسرات و غصهخواهد شد. 

شود باز  که بستان همه ساله تباه می باشد همانطوری کان عود کماشوند و ممکن است وجه تشبیه  می

 کند. همینطور دنیای ما فوت و در آخرت عود می کند سال دیگر زینت آن عود می

﴿ ُ ْ  َوٱ�َّ َ�ٰمِ  َدارِ  إَِ�ٰ  يَۡدُعٓوا ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  �ََشآءُ  َمن َوَ�ۡهِدي ٱلسَّ ِينَ  ٢٥ مُّ ْ  ۞ّلِ�َّ ۡحَسُنوا
َ
 أ

ٞۖ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ۚ  َ�َ�َٞوَ�  وُُجوَهُهمۡ  يَۡرَهقُ  َوَ�  َوزَِ�اَدة ْوَ�ٰٓ�َِك  ذِلٌَّة
ُ
  أ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  ٱۡ�َنَّةِ�  ۡصَ�ُٰب أ

ونَ  ِينَ  ٢٦ َ�ِٰ�ُ ْ  َوٱ�َّ ّ�ِ  َكَسُبوا ِۢ  َجَزآءُ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ۖ  َوتَۡرَهُقُهمۡ  بِِمۡثلَِها َسّيَِئة ا ذِلَّةٞ ِ  ّمِنَ  لَُهم مَّ  ٱ�َّ
ٓ  َ�ِص�ٖ�  ِمنۡ  َما َّ�

َ
ۡغِشَيۡت  َك�

ُ
ۡلِ  ّمِنَ  قَِطٗعا وُُجوُهُهمۡ  أ ۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمۡظلًِما

ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 ُهمۡ  ٱ�َّارِ�  أ

ونَ  �ِيَها   ]۲۷-۲۵:یونس[  ﴾٢٧ َ�ِٰ�ُ
سوی ه که را بخواهد ب کند و هر تی (یعنی بهشت) دعوت میسوی دار سالمه و خدا ب: ترجمه

 و که نیکی کردند مزد نیکوتر و زیادتی است ) برای آنان۲۵کند( راه راست هدایت می
در آن جاودان و  و و نه ذلتی، ایشانند اهالی بهشتگیرد میصورتهای ایشان را نه غباری 

خواری  و مانند آن بدیه ی است بد بها کسب کردند جزای که بدی ) و آنان را۲۶ماندگارند(
ی از شب های نیست، گویا صورتهاشان به پارهایشان را بگیرد، برای ایشان از طرف خدا پناهی 

 )۲۷یده شده، ایشانند اهالی آتش، خود در آن ماندگارند.(تاریک پوش
سالم کرده که آنجا سالمتی از آفات است پیامبرانش مردم را دعوت به داراإلتعالی به توسط  حق: نکات

بدخواهی و  می که آلوده به هزاران آفت خدعه، کبر،فانه مردبرد. متأّس  و ارواح صالحین را به دارالسالم می

 د لیاقت دعوت خدا را ندارند مگر اینکه خود را از این آفات دور کنند.نبغض و مانند اینها باش

ِينَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ ْ  لِ�َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
نُتمۡ  َمَ�نَُ�مۡ  أ

َ
َ�ٓؤُُ�مۚۡ  أ  بَۡيَنُهۡمۖ  فََز�َّۡلَنا َوُ�َ

َ�ٓؤُُهم َوقَاَل  ِ  فََكَ�ٰ  ٢٨ َ�ۡعُبُدونَ  إِيَّانَا ُكنُتمۡ  امَّ  ُ�َ  َ�نۡ  ُكنَّا إِن َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َشِهيَدۢ� بِٱ�َّ
ْ  ُهَنالَِك  ٢٩ َلَ�ٰفِلِ�َ  ِعَباَدتُِ�مۡ  ٓ  َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َ�ۡبلُوا ا ۡسلََفۡتۚ  مَّ

َ
ْ  أ ٓوا ِ  إَِ�  َوُردُّ �  َمۡولَٮُٰهمُ  ٱ�َّ  ٱۡ�َّقِ

ا َ�ۡنُهم َوَضلَّ  ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا   ]۳۰-۲۸:یونس[  ﴾٣٠ َ�ۡفَ�ُ
یم گوی مشرک شدند میکه  ایشان را محشور سازیم سپس به کسانیۀ و روزی که هم: ترجمه

افکنیم و  می ی خود باشید، پس میان ایشان جداییشما و شریکانی که قائل شدید بر جا
) و خدا بین ما و بین شما برای شهادت ۲۸پرستیدید( شریکان ایشان گویند شما ما را نمی

کس مبتالست به ) آنجاست که هر ۲۹شما غافل بودیم(راستی که ما از عبادت ه کافی است ب
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شوند و  بازگشت دادهوالی ایشان است ی که به حق مه سوی خدایب آنچه از پیش فرستاده و
 )۳۰بستند از ایشان گم شود.( را میتفآنچه ا

نُتمۡ  َمَ�نَُ�مۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
َ�ٓؤُُ�مۡ  أ  د،بعا داللت دارد که روز قیامت مرید، مرشد، ﴾َوُ�َ

کنند.  کنند و از هم جداشان می ل بودند همه را در یک جا احضار میبود، مشرکین و شرکایی که قایمع

کردی بلکه معبود خیالی داشتی، زیرا عابد ومعبود  تو مرا عبادت نمی: گوید سپس معبود به عابد خود می

لی عابد خیال و ر احتیاج و نقص مساویند و تمام ممکنات در احتیاج به واجب مساوینددهر دو 

ی دارد و به خیال خود معبودی که طبق واقع نبوده عبادت کرده فلذا دایش صفات خدکرده معبو می

که امام را  کسانی: توان گفت خیالی تو من نبودم. بنابراین می ه کردی آن معبوداشتبا: گوید معبود او می

ناظر و قاضی الحاجات است و یک  کنند به خیال آنکه امام حاضر، میزنند. و برای او کرنش  صدا می

 آنچه شما خیال کردید من نبودم و: اند امام نیز در قیامت به ایشان خواهد گفت امام خیالی درست کرده

ما خبر از « ﴾لََ�ٰفِلِ�َ  ِعَباَدتُِ�مۡ  َ�نۡ  ُكنَّا﴿گیرد که  جوید و خدا را شاهد می ی میاز ایشان تبّر 

ْ ﴿ ۀ:جمل .»عبادت شما نداشتیم ٓوا ِ  إَِ�  َوُردُّ  شوند و  میسوی حکم خدا رد ه این است که ب ﴾ٱ�َّ

چگونه بتها روز قیامت سخن شوند. حال اگر کسی بگوید  شده می خدایان خیالی ایشان مانند گم

  می
ً
عنوان ه رستان بپ معبود بت: گویند؟ جواب این است که معبود مشرکین منحصر به بت نبوده. ثانیا

عنوان آلی و آن بزرگان معبود استقاللی بودند و ه گانی بوده بل نبوده بلکه بت مجسمه و تمثال بزراستقال

 گویند. در قیامت سخن می

َمآءِ  ّمِنَ  ميَۡرزُُق�ُ  َمن قُۡل ﴿ �ِض  ٱلسَّ
َ
ن َوٱۡ� مَّ

َ
ۡمعَ  َ�ۡملُِك  أ بَۡ�ٰرَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡلَ�َّ  ُ�ۡرِجُ  َوَمن َوٱۡ�

ۚ  يَُدبِّرُ  َوَمن ٱۡلَ�ِّ  ِمنَ  ٱلَۡمّيَِت  َوُ�ۡخرِجُ  ٱلَۡمّيِِت  ِمنَ  ۡمَر
َ
ۚ  َفَسَيُقولُونَ  ٱۡ� ُ فََ�  َ�ُقۡل  ٱ�َّ

َ
 َ�تَُّقونَ  أ

ُ  فََ�ٰلُِ�مُ  ٣١ ۖ  َر�ُُّ�مُ  ٱ�َّ ۖ  إِ�َّ  ٱۡ�َقِّ  َ�ۡعدَ  َ�َماَذا ٱۡ�َقُّ َ�ُٰل ٰ  ٱلضَّ َّ�
َ
فُونَ  فَ�  َكَ�ٰلَِك  ٣٢ تُۡ�َ

ۡت  ِينَ  َ�َ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َحقَّ ْ  ٱ�َّ �َُّهمۡ  فََسُقٓوا
َ
 ]۳۳-۳۱:یونس[ ﴾٣٣ يُۡؤِمُنونَ  َ�  �

دیدگان  مالک گوش ودهد آیا کیست  بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می: ترجمه
خلقت  رمسازد و کیست ا از زنده خارج می آورد و مرده را کیست که زنده را از مرده بیرون می و

) پس آن خدا ۳۱کنید( خدا، پس بگو آیا پرهیز نمی :کند؟ پس خواهند گفت را تدبیر می
 )۳۲شوید( پروردگار شماست به حق و پس از حق چیست جز گمراهی، پس به کجا برده می

 )۳۳آورند.( ابکاران که ایمان نمیناین چنین ثابت شده فرمان پروردگارت بر 
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ر مدبّ  زمین و ل از مشرکین کرده که مالک آسمان،تعالی سؤا در این آیات و آیات بعد حق: نکات

ری غیر مدبّ شود که مشرکین خالق و اند که خداست، پس معلوم می خلقت کیست؟ مشرکین اقرار کرده

کردند مانند  کردند و برای آنان کرنش می ها می بودند ولی در حوائج خود رجوع به بتاز خدا قائل ن

 کنند برای او کرنش می خوانند و صالحی را در حوائج می ۀبسیاری از مسلمین که خدا را قائلند ولی بند

اندرکار خلقت نیز  زیرا گاهی این بندگان صالح را شریک و یا دست ،دانپرستان لی این افراد بدتر از بتو

َ�ُٰل  إِ�َّ  ٱۡ�َقِّ  َ�ۡعدَ  َ�َماَذا﴿ ۀ:جمل دانند. می داللت دارد که حق یکی و باقی غیر آن هر چه  ﴾ٱلضَّ

 هست باطل است.

َ�ٓ�ُِ�م ِمن َهۡل  قُۡل ﴿ ن ُ�َ ْ  مَّ ۥۚ  ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا ُ  قُلِ  يُِعيُدهُ ْ  ٱ�َّ ۥۖ  ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا  يُِعيُدُه
 ٰ َّ�

َ
َ�ٓ�ُِ�م ِمن َهۡل  قُۡل  ٣٤ تُۡؤفَُكونَ  فَ� ن ُ�َ �  إَِ�  َ�ۡهِديٓ  مَّ ُ  قُلِ  ٱۡ�َّقِ �  َ�ۡهِدي ٱ�َّ  لِۡلَحّقِ

َ�َمن
َ
َحقُّ  ٱۡ�َقِّ  إَِ�  َ�ۡهِديٓ  أ

َ
ن أ

َ
ن يُتََّبعَ  أ مَّ

َ
ٓ  يَِهّدِيٓ  �َّ  أ ن إِ�َّ

َ
 َكۡيَف  لَُ�مۡ  َ�َما ٰىۖ ُ�ۡهدَ  أ

  ]۳۵-۳۴:یونس[  ﴾٣٥ َ�ُۡكُمونَ 
فقط سپس آنرا بازگرداند، بگو  آغاز ورا  آفرینشهست که کسی بگو آیا از شریکان شما : ترجمه

) بگو ۳۴( شوید پس به کجا رجوع داده می .گرداند کند سپس آنرا بازمی می آغاز خدا آفرینش
سوی حق ه دا هدایت بسوی حق هدایت کند، بگو خه آیا از شریکان شما کسی هست که ب

کند سزاوارتر است که پیروی شود و یا کسی  نکه به سوی حق هدایت میکند، آیا آ می
 )۳۵کنید.( شود، پس شما را چه شده چگونه حکم می هدایتیابد مگر آنکه  راه نمی (خود)که

ی انبیاء محتاج یکدیگرند و همه حتّ تمام مخلوقات در احتیاج به هستی و هدایت در عرض : نکات

محتاج به هدایت است، از باشند. بنابراین توجه به مخلوق و خواندن چیزی که خود  لهی میبه هدایت ا

  ت است. و حققاکفر و حم
ّ
فین و قضاوت ایشان استفهام توبیخی تعالی در این آیات برای بیداری مکل

 فرماید. می

ۡ�َ�ُُهمۡ  يَتَّبِعُ  َوَما﴿
َ
ۚ  �َّ إِ  أ نَّ  إِنَّ  َظنًّا ۚ  ًٔ َشۡ�  ٱۡ�َقِّ  ِمنَ  ُ�ۡغِ�  َ�  ٱلظَّ َ  إِنَّ  ا ۢ  ٱ�َّ  بَِما َعلِيُم

  ]۳۶:یونس[  ﴾٣٦ َ�ۡفَعلُونَ 
راستی که ظن و گمان به هیچ وجه ه کنند، ب ایشان جز گمان را پیروی نمی و اکثر: ترجمه

ورند آ خدا به آنچه به جا میراستی که ه انسان را بی نیاز نکند، ب کفایت از حق نکند و
 )۳۶داناست.(
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را معتبر ندانسته و فرموده در هیچ  انو علم را حجت قرار داده و ظن و گم لتعالی عق حق: نکات

داشته باشد. و تقلید از  ماین هر مکلفی باید به اصول و فروع اسالم خود عل کجا بدنبال ظن نروید، بنابر

پیروی از فتاوی ظنی  ی است وی ایشان ظنّ امجتهدین اقرار دارند که فتاوز نیست و تمام ه جایاحکام ظنیّ 

 باطل است.

ن ٱۡلُقۡرَءانُ  َ�َٰذا َ�نَ  َوَما﴿
َ
ِ  ُدونِ  ِمن ُ�ۡفَ�َىٰ  أ ِي تَۡصِديقَ  َوَ�ِٰ�ن ٱ�َّ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  ٱ�َّ

مۡ  ٣٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  رَّّبِ  ِمن �ِيهِ  َرۡ�َب  َ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َوَ�ۡفِصيَل 
َ
ٮُٰهۖ  َ�ُقولُونَ  أ ْ  قُۡل  ٱۡ�َ�َ تُوا

ۡ
 �ُِسوَر�ٖ  فَ�

ْ  ّمِۡثلِهِۦ ِ  ُدونِ  ّمِن ٱۡسَتَطۡعُتم َمنِ  َوٱۡدُعوا ْ  بَۡل  ٣٨ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ٱ�َّ بُوا ْ  لَمۡ  بَِما َكذَّ  ُ�ِيُطوا
ا بِعِۡلِمهِۦ تِِهمۡ  َولَمَّ

ۡ
وِ�لُُهۥۚ  يَأ

ۡ
َب  َكَ�ٰلَِك  تَأ ِينَ  َكذَّ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  َ�ۡبلِِهۡمۖ  ِمن ٱ�َّ

ٰلِِم�َ    ]۳۹-۳۷:یونس[  ﴾٣٩ ٱل�َّ
آن چیزی است که ۀ کنندافترائی غیرخدا نبوده ولیکن تصدیق  ۀو این قرآن ساخت: ترجمه

) ۳۷ان است(بیان این کتاب بدون اینکه شکی در آن باشد از پروردگار جهانی و باشد جلو او می
کس غیرخدا  ای مانند آن بیاورید و هر س سورهافته، بگو پافترا به بآن را  (محمد) گویند آیا می
) بلکه تکذیب کردند به چیزی که ۳۸ید(گوی د به کمک بخوانید اگر راست میتوانی را می
 ش از ایشان بودندیپکه  ایشان نیامده، آنان هنوز تأویل آن برای ای به علم آن ندارند و احاطه

 )۳۹تکذیب کردند، پس بنگر عاقبت ستمگران چگونه بود.( ناین چنی (نیز)
محمد ۀ با کمال اطمینان این آیات را بر مردم خواند که اگر قرآن را ساخت صمحمد: نکات

و  .دانشمندی را به کمک بخوانید بیاورید و هرید افترا به خدا زده یک سوره مانند آن گوی دانید و می می

گذرد یک  ن میآآوردند تا زمان ما که هزار و چهارصد سال از نزول قر توانستند یک سوره می اگر می

 مانند آن بیاورد. ه تواند ب غیرخدا نیست و بشر نمی ۀشود ساخت اند. پس معلوم می سوره نیاورده

ن َوِمۡنُهم﴿ ن َوِمۡنُهم بِهِۦ يُۡؤِمنُ  مَّ ۡعلَمُ  َوَر�َُّك  بِهِۦۚ  يُۡؤِمنُ  �َّ  مَّ
َ
 �ن ٤٠ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ  أ

بُوكَ  نُتم َ�َملُُ�ۡمۖ  َولَُ�مۡ  َ�َمِ�  ّ�ِ  َ�ُقل َكذَّ
َ
ٓ  ونَ  ُٔ بَِرٓ�  أ ا ۡ�َمُل  ِممَّ

َ
۠  أ نَا

َ
ا بَرِٓيءٞ  َو�  َ�ۡعَملُونَ  ّمِمَّ

ن َوِمۡنُهم ٤١ نَت  إَِ�َۡكۚ  �َۡسَتِمُعونَ  مَّ
َ
فَأ

َ
مَّ  �ُۡسِمعُ  أ ْ  َولَوۡ  ٱلصُّ ن َوِمۡنُهم ٤٢ َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َ�نُوا  مَّ

نَت  إَِ�َۡكۚ  يَنُظرُ 
َ
فَأ

َ
ْ  َولَوۡ  ٱۡلُعۡ�َ  َ�ۡهِدي أ ونَ  َ�  َ�نُوا   ]۴۳-۴۰:یونس[  ﴾٤٣ ُ�ۡبِ�ُ

 آورد و آورد و بعضی از ایشان به آن ایمان نمی و بعضی از ایشان به این قرآن ایمان می: ترجمه
را تکذیب کردند بگو عمل من برای من و  واگر ت ) و۴۰پروردگارت داناتر است به مفسدان(

) و ۴۱کنید بیزارم( کنم بیزارید و من از آنچه شما می عمل شما برای شما، شما از آنچه من می
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شنوانی  آیا پس تو می دهد، گوش می ه سوی تو (به ظاهر)بعضی از ایشان کسی است که ب
بعضی از ایشان کسی است که به سوی تو ) و ۴۲کار نیندازند(ه چه عقلشان را ب کران را و اگر

 )۴۳کنی کوران را و اگرچه نبینند.( نگرد آیا پس تو هدایت می می (به ظاهر)
بند و بار نباشد به خدا و کتاب او ایمان آورد. ولی مردم فاسق  کس از خطر پرهیز کند و بی هر: نکات

اگر گوش بدهند برای فهم نیست و  و ندارندبار در هر زمانی باشند به خدا و کتب آسمانی اعتنا  و  بند بی

 لذا فائده ندارد.

َ  إِنَّ ﴿ نُفَسُهمۡ  ٱ�َّاَس  َوَ�ِٰ�نَّ  ا ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّاَس  َ�ۡظلِمُ  َ�  ٱ�َّ
َ
ن َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ  ٤٤ َ�ۡظلُِمونَ  أ

َ
 َكأ

ْ  لَّمۡ  ِينَ  َخِ�َ  دۡ قَ  بَۡيَنُهمۚۡ  َ�َتَعاَرفُونَ  ٱ�ََّهارِ  ّمِنَ  َساَعةٗ  إِ�َّ  يَۡلَبُثٓوا ْ  ٱ�َّ بُوا ِ  بِلَِقآءِ  َكذَّ  َوَما ٱ�َّ
 ْ   ]۴۵-۴۴:یونس[  ﴾٤٥ ُمۡهَتِدينَ  َ�نُوا

خودشان خود برکند ولیکن مردم  راستی که خدا در هیچ چیز به مردم ستم نمیه ب: ترجمه
-جز ساعتی از روز درنگ نکرهکنیم گویا  ) و روزی که ایشان را محشور می۴۴کنند( ستم می

که به مالقات خدا تکذیب  دهند بین خودشان، به تحقیق زیان کردند آنان ی میآشنایاند، 
 )۴۵کردند و هدایت یافته نبودند.(

شوند که در برزخ و یا در دنیا  ه میداللت دارد که وقت حشر متوّج  ﴾...َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿: نکات

  ظاهر این است که در عالم اند. و یک لحظه بیشتر نبوده
ّ

 اند. ت آن متوجه نشدهبرزخ به مد

ا﴿ ِي َ�ۡعَض  نُرَِ�نََّك  �مَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  ٱ�َّ
َ
َينََّك  أ ُ  ُ�مَّ  َمرِۡجُعُهمۡ  فَإَِ�َۡنا َ�َتَو�َّ ٰ  َشِهيدٌ  ٱ�َّ  َما َ�َ

ةٖ  َولُِ�ِّ  ٤٦ َ�ۡفَعلُونَ  مَّ
ُ
ۖ  أ  ٤٧ ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوُهمۡ  بِٱۡلقِۡسِط  بَۡيَنُهم قُِ�َ  رَُسولُُهمۡ  َجآءَ  فَإَِذا رَُّسوٞل

ٓ  قُل ٤٨ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ٱلۡوَۡعدُ  َ�َٰذا َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ  ۡملُِك  �َّ
َ
� ِ�َۡفِ�  أ  إِ�َّ  َ�ۡفًعا َوَ�  َ�ّٗ

ۗ  َشآءَ  َما ُ ةٍ  لُِ�ِّ  ٱ�َّ مَّ
ُ
ۚ  أ َجٌل

َ
َجلُُهمۡ  َجآءَ  إَِذا أ

َ
 ﴾٤٩ �َۡسَتۡقِدُمونَ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ  ٔۡ �َۡسَ�  فََ�  أ

  ]۴۹-۴۶:یونس[  

پس  ،بنمایانیم و یا تو را بمیرانیمایم به تو  بعضی از آنچه ایشان را وعده دادهو اگر : ترجمه
) و برای هر ۴۶(آورند گواه است سوی ما است سپس خدا بر آنچه به جا میه بازگشت ایشان ب

عدالت شود و بر ایشان ه ایشان حکم بمتی رسولی است، پس چون رسول ایشان آمد بین ا
) بگو برای خودم ۴۸گویند چه وقت است این وعده اگر راستگویانید( ) و می۴۷ستم نشود(

چون  و مالک ضرر و نفعی نیستم مگر آنچه خدا خواسته باشد، برای هر امتی اجلی است
 )۴۹ای تأخیر نکنند و نه پیشی گیرند.( اجل ایشان رسد پس لحظه
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ا﴿ ۀ:جمل :نکات ها که خدا توسط رسول  بعضی از ذلت و خواری هداللت دارد ک ﴾...نُرَِ�نََّك  �مَّ

از جمله : واقع شده. مطلب دیگر آنکه صخود وعده به کفار داده بود در همین دنیا در زمان رسول خدا

ت برای خودش و برای دیگران متصدی نفع وضرری نیس صآیاتی که داللت دارد بر اینکه رسول خدا

 داند همین آیات است. و غیب نمی

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
تَٮُٰ�مۡ  إِنۡ  أ

َ
وۡ  بََ�ًٰتا َعَذابُُهۥ �

َ
اَذا َ�َهاٗر� أ ُ�مَّ  ٥٠ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ِمۡنهُ  �َۡسَتۡعِجُل  مَّ

َ
 إَِذا �

ۦٓۚ  َءاَمنُتم َوَ�عَ  َما ِينَ  �ِيَل  ُ�مَّ  ٥١ �َۡسَتۡعِجلُونَ  بِهِۦ ُكنُتم َوقَدۡ  َءآۡل�نَ  بِهِ ْ  لِ�َّ ْ  َظلَُموا  ُذوقُوا
  ]۵۲-۵۰:یونس[ ﴾٥٢ تَۡ�ِسُبونَ  ُكنُتمۡ  بَِما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َهۡل  ٱۡ�ُۡ�ِ  َعَذاَب 
، که اگر عذاب خدا شبانه و یا روز بیاید اید آیا فکر کرده و به چشم دل دیده: بگو: ترجمه

از آنکه عذاب واقع شود  ) آیا پس۵۰خواهند( شتاب میعذاب چه چیز را به از آن  مجرمان
) سپس به ستمگران گفته شود ۵۱(کردید آورید و حال آنکه به آن عجله می ایمان به آن می

 )۵۲شوید.( کردید جزا داده می عذاب جاوید را بچشید، آیا به جز به آنچه کسب می
 ،نیامدپس چرا عذاب خدا : گفتند کردند و می مقصود در آیه جواب کفار است که عجله می: نکات

خواهند  فرماید اگر عذاب خدا ناگهانی بیاید مجرمین با این عجله از آن چه می آید؟ خدا می پس کی می

 توانند عذاب را دفع کنند. شود و نه می درحالیکه نه ایمان از ایشان پذیرفته می

َحقٌّ  ونََك  ُٔ َو�َۡسَت�ِ� ﴿
َ
ٓ  إِي قُۡل  ُهَوۖ  أ ۖ  إِنَُّهۥ َوَرّ�ِ ٓ  َ�َّقٞ   َوَما

َ
نَّ  َولَوۡ  ٥٣ بُِمۡعِجزِ�نَ  نُتمأ

َ
ِ  أ  لُِ�ّ

�ِض  ِ�  َما َظلََمۡت  َ�ۡفٖس 
َ
ْ  بِهِۦۗ  َ�ۡ�َتَدۡت  ٱۡ� وا ُّ�َ

َ
ا ٱ�ََّداَمةَ  َوأ ْ  لَمَّ ُوا

َ
 بَۡيَنُهم َوقُِ�َ  ٱۡلَعَذاَبۖ  َرأ

َ�ٓ  ٥٤ ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  وَُهمۡ  بِٱۡلقِۡسِط 
َ
ِ  إِنَّ  � َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما ِ�َّ �ِض�  ٱلسَّ

َ
َ�ٓ  َوٱۡ�

َ
ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  �  َحقّٞ  ٱ�َّ

ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ 
َ
ۦ ُهوَ  ٥٥ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ   ]۵۶-۵۳:یونس[  ﴾٥٦ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  َوُ�ِميُت  يُۡ�ِ

 کنند که آیا آن عذاب حق است؟ بگو آری قسم به پروردگارم که آن و از تو خبرگیری می: ترجمه
 بود میکس که ستم کرده ملک زمین  ) و اگر برای هر۵۳گیر آن نیستید(حق است و شما جلو 

 و در دل پشیمانی کنند ببینندزمانی که عذاب را  و دادمیرا فداء  آن (برای نجات خود از عذاب)
ملک خداست  ) آگاه باشید که محققاً ۵۴به ایشان ستم نشود( عدالت حکم شود وه بین ایشان ب

خدا حق است ولیکن اکثر ایشان ۀ است آگاه باشید که وعد آنچه در آسمانها و زمین
 )۵۶شوید.( سوی او برگشت داده میه میراند و ب می کند و ) او زنده می۵۵دانند( نمی

ه روز قیامت چون عذاب خدا را ببینند خود را ببازند و اگر شخص جهنمی تمام دنیا را ب: نکات

چه واضح است که روز قیامت هیچکس  فائده ندارد، اگرفدا از عذاب بدهد، برای او  عنوان بازخرید و
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ْ ﴿ ۀچیزی ندارد. کلم وا ُّ�َ
َ
 ؛و ممکن است به معنی .گرفت ،پنهان کنند ؛را ممکن است به معنی ﴾أ

 گرفت، چون به هر دو معنی آمده است. .اظهار کنند

َها﴿ ُّ�
َ
� وِۡعَظةٞ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن مَّ ُدورِ  ِ�  لَِّما َوِشَفآءٞ  رَّ  َورَۡ�َةٞ  وَُهٗدى ٱلصُّ

ِ  بَِفۡضلِ  قُۡل  ٥٧ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ْ  فَبَِ�ٰلَِك  َو�ِرَۡ�َتِهِۦ ٱ�َّ ا َخۡ�ٞ  ُهوَ  فَۡلَيۡفرَُحوا  قُۡل  ٥٨ َ�َۡمُعونَ  ّمِمَّ
رََءۡ�ُتم

َ
ٓ  أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ  أ ُ  قُۡل  وََحَ�ٰٗ�  َحَراٗما ّمِۡنهُ  فََجَعۡلُتم ّرِۡزقٖ  ّمِن لَُ�م ٱ�َّ ذِنَ  َءآ�َّ

َ
مۡ  َلُ�ۡمۖ  أ

َ
 أ

 َ�َ  ِ ونَ  ٱ�َّ ِينَ  َظنُّ  َوَما ٥٩ َ�ۡفَ�ُ ونَ  ٱ�َّ ِ  َ�َ  َ�ۡفَ�ُ َ  إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ و ٱ�َّ ُ�َ 
ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّاِس  َ�َ  فَۡضلٍ 

َ
 ]۶۰-۵۷:یونس[   ﴾٦٠�َۡشُكُرونَ  َ�  أ

ای از پروردگارتان آمد و برای آنچه در  آهای مردم به تحقیق برای شما، موعظه: ترجمه
) بگو به فضل خدا و به رحمت ۵۷و هدایت و رحمت است برای مؤمنین( .هاست شفائی سینه

) بگو آیا به نظر ۵۸کنند( جمع می (فاسقان) شاد شوند. آن بهتر است از آنچه (مؤمنین)او باید
را حرام و بعضی را  اید آنچه خدا از رزق برای شما نازل کرده پس شما بعضی از آن عقلی دیده

) و در روز ۵۹بندید( اید، بگو آیا خدا به شما اذن داده و یا بر خدا افتراء می حالل قرار داده
که خدا بر مردم  راستیه ؟ بمان دارندبندند، چه گ کسانی که به دروغ برخدا افتراء می قیامت

 )۶۰کنند.( لیکن اکثر ایشان شکر نمیو صاحب فضل است
کند. و شفاء است از  قرآن موعظه است برای اینکه از معاصی و از مفاسد اخالق منع می: نکات

ِ  َ�َ ﴿ ۀ:جمل یافتن به سعادت.  و هدایت است برای راه .عقاید مهلکه و اخالق پست ونَ  ٱ�َّ  ﴾َ�ۡفَ�ُ
ت و دادِن به حالل و حراِم چیزی بدوِن سند از وحی است مانند زمان جاهلیّ   داللت بر حرمت فتوی

 حرام آوردند.ه نام خدا حالل واسرائیل که هر چه خواستند ب زمان ریاست علمای بنی

نٖ  ِ�  تَُ�ونُ  َوَما﴿
ۡ
ْ  َوَما َشأ  َعلَۡيُ�مۡ  ُكنَّا إِ�َّ  َ�َملٍ  ِمنۡ  نَ َ�ۡعَملُو َوَ�  قُۡرَءانٖ  ِمن ِمۡنهُ  َ�ۡتلُوا

ّ�َِك  َعن َ�ۡعُزُب  َوَما �ِيهِ�  تُفِيُضونَ  إِذۡ  ُشُهوًدا �ٖ  ّمِۡثَقالِ  ِمن رَّ �ِض  ِ�  َذرَّ
َ
َمآءِ  ِ�  َوَ�  ٱۡ�  ٱلسَّ

ۡصَغرَ  َوَ�ٓ 
َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ٓ  َ�ٰلَِك  ِمن أ

َ
بِ�ٍ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ َ�ٓ  ٦١ مُّ

َ
ۡوِ�َآءَ  إِنَّ  �

َ
ِ  أ  َخۡوٌف  َ�  ٱ�َّ

ِينَ  ٦٢ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ىٰ  لَُهمُ  ٦٣ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱۡلبُۡ�َ  ٱ�ُّ
ِ�  َوِ�  ِۚ  لَِ�َِ�ِٰت  َ�ۡبِديَل  َ�  ٱ�ِخَرة   ]۶۴-۶۱:یونس[  ﴾٦٤ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّ

کنی و عملی را انجام  قرآن تالوت نمی سوی او کنی و از و تو در هیچ کاری اقدام نمی: ترجمه
از پروردگارت  و کنید دهید مگر اینکه ما بر شما گواهیم در وقتی که در آن شروع می نمی
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مگر آنکه در نه بزرگتر  ای در زمین و نه در آسمان و نه کوچکتر از آن و وزن ذره پنهان نیست هم
نه و دوستان خدا نه بر ایشان ترسی است  ) آگاه باش که محققاً ۶۱است( (ثبت) کتابی روشن

) برای ایشان در زندگی ۶۳) آنانکه ایمان آوردند و پرهیزکار بودند(۶۲( شوند اندوهگین می
دنیا و در آخرت بشارت است، برای کلمات خدا تبدیلی نیست، این است همان کامیابی 

 )۶۴(بزرگ.

نٖ  ِ�  تَُ�ونُ  َوَما﴿: نکات
ۡ
است ولیکن در این جهت  صخطاب به رسول خدا ﴾َشأ

حاالت گواه تمام افراد انسان است و از تمام کارها ۀ با دیگران فرقی ندارد که خدا در هم صخدا رسول

است یعنی چیزی که هموزن ذره  ن بهوزَ يُ  ما ؛و خیاالت نفسانی ایشان مطلع است. و مثقال به معنی

باشد از علم خدا پنهان نیست. و بشارتی که برای دوستان خدا هست بعضی گفته عبارت است از 

رؤیای صالحه در دنیا و در آخرت بهشت. بعضی گفته بشارت دنیا محبت اهل ایمان است او را. بعضی 

و در قیامت سالم پروردگار. ولی  رحمت است وقت احتضار مرگۀ بشارت دنیوی نزول مالئک: اند گفته

 باشد. باید دانست که بشارت مطلقه شامل تمام اینها و زیادتر می

ةَ  إِنَّ  قَۡولُُهمۘۡ  َ�ُۡزنَك  َوَ� ﴿ ِ  ٱۡلعِزَّ َّ�ِ  ۚ ِميعُ  ُهوَ  َ�ِيًعا َ�ٓ  ٦٥ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
َ
ِ  إِنَّ  �  ِ�  َمن ِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض�  ِ�  َوَمن ٱلسَّ
َ
ِينَ  يَتَّبِعُ  َوَما ٱۡ� ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعونَ  ٱ�َّ ۚ  ٱ�َّ َ�َٓء  إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ُ�َ

نَّ   ]۶۶-۶۵ :یونس[  ﴾٦٦ َ�ُۡرُصونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  ٱلظَّ
تمام عزت مخصوص خدا است، او شنوای  حقیقتاً  .و قول آنان محزونت نکند: ترجمه

از خدا  آنانکه غیر و زمین ملک خدایند ی) آگاه باش عقالی آسمانها و عقال۶۵داناست(
نباشند جز  و کنند ز گمان را پیروی نمیُج  ،دنکن روی مییپچه چیز را  خوانند، شریکانی را می

 )۶۶دروغگویان.(
این آیات داللت دارد که انسان نباید از قول مردم محزون شود و از کثرت نفرات و اموال : نکات

 در »ما« ۀ:اوست. کلمۀ اراده قدرت خدایند و عزت و ذلت ب ۀدر قبضمردم وحشت کند بلکه تمام ایشان 

ِينَ  يَتَّبِعُ  َوَما﴿ ۀ:جمل  (سؤالی) فهامیهتممکن است نافیه و یا اینکه چنانکه ما ترجمه کردیم اس ﴾...ٱ�َّ

عقالی آسمانها و زمین و شریکانی که ایشان آنان را : ما موصول، باشد، یعنی »ما« دتوان باشد. و می

 خوانند، همه ملک خدایند. می

ِي ُهوَ ﴿ َۡل  لَُ�مُ  َجَعَل  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ �ۚ  َوٱ�ََّهارَ  �ِيهِ  لِتَۡسُكُنوا  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ُمۡبِ�ً
ْ  ٦٧ �َۡسَمُعونَ  َذَ  قَالُوا ُ  ٱ�َّ �ۗ  ٱ�َّ ۥۖ  َوَ�ٗ ۖ  ُهوَ  ُسۡبَ�َٰنُه َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ُۥ ٱۡلَغِ�ُّ �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�
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ٓۚ  ُسۡلَ�ٰ� ّمِن ِعنَدُ�م إِنۡ  َ�ُقولُونَ  بَِ�َٰذ�
َ
�  َ�َ  ِ ِينَ  إِنَّ  قُۡل  ٦٨ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ ونَ  ٱ�َّ  َ�ۡفَ�ُ

 َ�َ  ِ ۡ�َيا ِ�  َمَ�ٰعٞ  ٦٩ ُ�ۡفلُِحونَ  َ�  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ  ٱۡلَعَذاَب  نُِذيُقُهمُ  ُ�مَّ  َمرِۡجُعُهمۡ  إَِ�َۡنا ُ�مَّ  ٱ�ُّ
ِديدَ  ْ  بَِما ٱلشَّ  ]۷۰-۶۷:یونس[  ﴾٧٠ يَۡ�ُفُرونَ  َ�نُوا

 هی است که برای شما شب را قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز را روشن، باو آن خدای: ترجمه
 

خدا فرزندی : ) گفتند۶۷( شنوند ، آیاتی است برای گروهی که میامر راستی که در این
نیاز است، از آِن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، نزد  بی گرفت، او منزه است، او

دهید چیزی را که  ید و به خدا نسبت میگوی لی بر این گفتار نیست، آیا میشما دلی
) بهره و ۶۹شوند( بندند رستگار نمی میبرخدا دروغ که  راستی آنانه ) بگو ب۶۸دانید( نمی

سوی ما است سپس ایشان را عذاب سخت ه شان بمتاعی در دنیا دارند سپس بازگشت ای
 )۷۰.(ورزیدندکفر میچشانیم به سبب آنچه  می

که فرزندی برای خدای سبحان قائل شدند به چند برهان که  این آیات رد است بر قول آنان: نکات

: سومبودن او از صاحب و فرزند.  نیاز بی: دوممنزه بودن او از صفات بشری. : اول: در آیه اشاره شده

 نداشتن ایشان دلیلی و حجتی بر قول خود. 

  َعلَۡيِهمۡ  َوٱتُۡل ﴿
َ
َقاِ�  َعلَۡيُ�م َكُ�َ  َ�نَ  إِن َ�َٰقۡومِ  لَِقۡوِمهِۦ قَاَل  إِذۡ  نُوٍح  َ�َبأ  َوتَۡذكِ�ِي مَّ

ِ  َ�ٰتِ � ِ  َ�َعَ�  ٱ�َّ ُۡت  ٱ�َّ ْ  تََو�َّ ۡ�ُِعٓوا
َ
ۡمَرُ�مۡ  فَأ

َ
َ�َٓءُ�مۡ  أ ۡمرُُ�مۡ  يَُ�نۡ  َ�  ُ�مَّ  َوُ�َ

َ
 َعلَۡيُ�مۡ  أ

ةٗ  ْ  ُ�مَّ  ُ�مَّ  ]۷۱:یونس[  ﴾٧١ تُنِظُرونِ  َوَ�  إَِ�َّ  ٱۡقُضٓوا
من و  اقامتای قوم من اگر : و بخوان بر ایشان خبر نوح را وقتی که به قوم خود گفت: ترجمه

  بر خدا توکل )منکه  بدانید(آید، پس  بر شما گران و بزرگ می ،یادکردِن من آیات خدا را
جمع کنید سپس کار شما بر خود را فکر و همت شریکان خویش  همراه با پس شما ،ام کرده

 )۷۱شما پوشیده نماند سپس بر من حکم کنید و مهلتم ندهید.(
قوانین و سنن  ان دالئل ملول نشود، گاهی هدایت،اینکه خواننده از مواعظ و بی تعالی برای حق :نکات

کند تا خواننده با وجد و نشاط قرائت کند و به اضافه تسلیت و عبرتی  ل قصه بیان میدر خال و مواعظ را

و امتش باشد، در اینجا نوح پس از آنکه نزدیک به هزار سال میان قومش بود  صبرای رسول خدا

هر  -۱: اید چند کار بکنید خسته شده اگر بودن من میان شما و سخنان من بر شما گران آمده و: فرماید می

مسلکان خود را به  شریکان و هم -۲توانید از مکر و کید خود و وسائل پیروزی خود را فراهم کنید.  چه می

هر حکمی خواستید بر من  -۴ی خودتان روشن سازید. ارمقصد خود را ب هدف و -۳بخوانید.  یاری خود

 گردم. رنمیمهلتم ندهید. ولی بدانید توکل من بر خداست و من از هدف خود ب -۵برانید. 

 



 تابشی از قرآن    ٢٥٦

ُۡتمۡ  فَإِن﴿ ۡ�ُُ�م َ�َما تََو�َّ
َ
ۡجٍر�  ّمِنۡ  َس�

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ِۖ  َ�َ  إِ�َّ  أ ِمۡرُت  ٱ�َّ

ُ
نۡ  َوأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 ِمنَ  أ

بُوهُ  ٧٢ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ۡيَ�ٰهُ  فََكذَّ َعُهۥ َوَمن َ�َنجَّ ۡغَرۡ�َنا َخَ�ٰٓ�َِف  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ  ٱۡلُفۡلكِ  ِ�  مَّ
َ
ِينَ  َوأ  ٱ�َّ

 ْ بُوا ۖ � َكذَّ  إَِ�ٰ  رُُسً�  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  َ�َعۡثَنا ُ�مَّ  ٧٣ ٱلُۡمنَذرِ�نَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  َ�ٰتَِنا
ْ  َ�َما بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  فََجآُءوُهم قَۡوِمِهمۡ  ْ  َ�نُوا ْ  بَِما ِ�ُۡؤِمُنوا بُوا ۚ  ِمن بِهِۦ َكذَّ ٰ  َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  َ�ۡبُل َ�َ 

 ]۷۴-۷۲:یونس[  ﴾٧٤ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  وبِ قُلُ 
اجری هیچ من از شما  بگردان شوید (عذری نزد خدا ندارید زیرا) پس اگر رو: ترجمه

تکذیب  ) پس او را۷۲( نیست اجرم مگر بر خدا و مأمورم که از مسلمین بوده باشم ،امخواستهن
شدگان  ایشان را جانشینان غرق و او بودند در کشتی نجات دادیم کردند پس او و کسانی که با

ود عاقبت د غرق نمودیم، پس بنگر چگونه بقرار دادیم و آنان را که به آیات ما تکذیب کردن
سوی قوم خودشان فرستادیم که با حجتهای ه بعد از او رسوالنی ب ) سپس۷۳شدگان( داده بیم

 ،ذیبش را کرده بودندکه قبًال تک آنچهبه سوی آنها آمدند و ایشان ایمان آورنده ه روشن ب
 )۷۴کنندگان مهر زدیم.( این چنین بر دلهای تعدی نبودند.

ۡجرِيَ  إِنۡ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
ِ  َ�َ  إِ�َّ  أ جر که رهبر دینی باید برای کار خود اداللت دارد  ﴾ٱ�َّ

استعمال اینکه هر کجا لفظ خلیفه در قرآن  داللت دارد بر ﴾َخَ�ٰٓ�َِف  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ ﴿ ۀ:جمل نخواهد.

ْ  َ�َما﴿ ۀ:جمل لهی.ای جانشین گذشتگان است نه خالفت اشده به معن ْ  َ�نُوا ْ  بَِما ِ�ُۡؤِمُنوا بُوا  بِهِۦ َكذَّ
تال مانع از ای مبتال شدند آن اب د و به عقیدهداللت دارد که هر قومی چون به راه خطا رفتن ،﴾َ�ۡبُل  ِمن

 به برگشت نیستند.شود و باز اگرچه بفهمند حاضر  هدایت ایشان می

وَ�ٰ  َ�ۡعِدهِم ِمنۢ  َ�َعۡثَنا ُ�مَّ ﴿ يْهِۦ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  َوَ�ُٰرونَ  مُّ ْ  َ�ٰتَِنا� َوَمَ�ِ وا ْ  فَٱۡسَتۡكَ�ُ  َوَ�نُوا
ۡرِِم�َ  قَۡوٗما ا ٧٥ �ُّ ْ  ِعنِدنَا ِمنۡ  ٱۡ�َقُّ  َجآَءُهمُ  فَلَمَّ بِ�ٞ  لَِسۡحرٞ  َ�َٰذا إِنَّ  قَالُٓوا  ُموَ�ٰٓ  اَل قَ  ٧٦ مُّ

َ�ُقولُونَ 
َ
ا لِۡلَحقِّ  � ِسۡحرٌ  َجآَءُ�ۡمۖ  لَمَّ

َ
ِٰحُرونَ  ُ�ۡفلِحُ  َوَ�  َ�َٰذا أ ْ  ٧٧ ٱل�َّ ِجۡئتََنا قَالُٓوا

َ
 ِ�َۡلفَِتَنا أ

ا �ِض  ِ�  ٱۡلِكۡ�َِ�آءُ  َلُكَما َوتَُ�ونَ  َءابَآَءنَا َعلَۡيهِ  وََجۡدنَا َ�مَّ
َ
 لَُكَما َ�ۡنُ  َوَما ٱۡ�

  ]۷۸-۷۵:یونس[  ﴾٧٨بُِمۡؤِمنِ�َ 
سوی فرعون و ه ب مانسپس بعد از ایشان موسی و هارون را با آیات خود: ترجمه

) پس چون حق از ۷۵دند(ر ورزیدند و قومی گنهکار بودیم پس تکبّ ومبعوث نم اشراف(قوم)او
را ا حق آی: ) موسی گفت۷۶ی آشکار(نیست این مگر جاودی: ایشان آمد گفتندجانب ما بر 

) ۷۷شوند( ید این سحر است در حالیکه ساحران رستگار نمیگوی چون برای شما آمده می

 



 ٢٥٧  سورة یونس

به آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم بگردانی و بزرگواری روی  ای تا ما را از توجه آیا آمده: گفتند
 )۷۸زمین برای شما دو نفر باشد و ما به شما ایمان آورنده نیستیم.(

: دوم تکبر.: اول: چهار چیز بوده ایمان مردم به موسی دارد که مانع ازاین آیات داللت : نکات

 مور دنیا.شدن ا ترس از کسر: چهارم .دین تقلیدی: سومکاری.  شبهه

ا ٧٩ َعلِي�ٖ  َ�ِٰحرٍ  بُِ�ّلِ  ٱۡ�ُتوِ�  فِرَۡعۡونُ  َوقَاَل ﴿ َحَرةُ  َجآءَ  فَلَمَّ وَ�ٰٓ  لَُهم قَاَل  ٱلسَّ ْ  مُّ ۡلُقوا
َ
�  ٓ  َما

نُتم
َ
ۡلُقونَ  أ ٓ  ٨٠ مُّ ا ْ  فَلَمَّ ۡلَقۡوا

َ
ۖ  بِهِ  ِجۡئُتم َما ُموَ�ٰ  قَاَل  � ۡحُر َ  إِنَّ  ٱلّسِ ۥٓ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  َسيُۡبِطلُُه  َ�  ٱ�َّ

ُ  َوُ�ِحقُّ  ٨١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  َ�َمَل  يُۡصلِحُ    ﴾٨٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  بَِ�لَِ�ٰتِهِۦ ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ
  ]۸۲-۷۹:یونس[ 

) پس چون ساحران آمدند ۷۹ی را نزد من بیاورید(هر ساحر دانای: و فرعون گفت: ترجمه
) پس زمانی که افکندند موسی ۸۰افکنید( بیندازید آنچه شما می: موسی به ایشان گفت

خدا آن را باطل خواهد کرد زیرا خدا عمل  را آوردید سحر است، محققاً  آنچه آن: گفت
کند و اگرچه مجرمین  ) و خدا با کلمات خود حق را ثابت می۸۱کند( مفسدین را اصالح نمی

 )۸۲خواسته باشند.(

َ  إِنَّ ﴿ ۀ:جمل :نکات کار او نبوده بلکه کار خدا  موسیۀ داللت دارد که معجز ﴾َسيُۡبِطلُهُ  ٱ�َّ

 و نیز .گوید من باطل خواهم کرد را باطل خواهد کرد و نمی گوید خدا آن می بوده زیرا موسی

ُ  َوُ�ِحقُّ ﴿ ۀ:جمل  به فرمان خدا بوده است. کند که اثبات حقانیت موسی داللت می ﴾ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ

﴿ ٓ ٰ  قَۡوِمهِۦ ّمِن ُذّرِ�َّةٞ  إِ�َّ  لُِموَ�ٰٓ  َءاَمنَ  َ�َما يِْهمۡ  فِرَۡعۡونَ  ّمِن َخۡوٖف  َ�َ ن َوَمَ�ِ
َ
 �نَّ  َ�ۡفتَِنُهمۚۡ  أ

�ِض  ِ�  لََعالٖ  فِرَۡعۡونَ 
َ
 َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن َ�َٰقۡومِ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل  ٨٣ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  لَِمنَ  �نَُّهۥ ٱۡ�

 ِ ْ  َ�َعَلۡيهِ  بِٱ�َّ ُٓوا ۡسلِِم�َ  ُكنُتم إِن تََو�َّ ْ  ٨٤ مُّ ِ  َ�َ  َ�َقالُوا ۡنَ  ٱ�َّ  ّلِۡلَقۡومِ  فِۡتَنةٗ  َ�َۡعۡلَنا َ�  َر�ََّنا اتََو�َّ
ٰلِِم�َ    ]۸۶-۸۳:یونس[ ﴾٨٦ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  بِرَۡ�َتَِك  َوَ�َِّنا ٨٥ ٱل�َّ

پس ایمان به موسی نیاوردند مگر فرزندانی از قوم او برای ترس از فرعون و سران : ترجمه
ه ب و راستی که فرعون برتری جوی در زمین بوده ب وقومش که مبادا ایشان را عقوبت کنند

باشید   به خدا ایمان آوردهشما اگر  ،ای قوم من: ) و موسی گفت۸۳درستی که از مسرفین بود(
 اایم، پروردگار  فقط بر خدا توکل کرده: ) پس گفتند۸۴( یدتسلیم اویتوکل کنید اگر  او پس بر

) و نجات بده ما را به ۸۵برای قوم ستمگران قرار مده( )و آزمایش عذابدستخوش فتنه ( ما را
 )۸۶رحمت خود از قوم کافرین.(

 



 تابشی از قرآن    ٢٥٨

 داللت دارد که جوانان قومش ایمان آوردند زیرا امتحان ،﴾قَۡوِمهِ  ّمِن ُذّرِ�َّةٞ  إِ�َّ ﴿ۀ جمل :نکات
 

هان را دلیل و برتر از پیران هستند و زودتر حق را قبول و بهتر  تر و روشن شده که جوانان رقیق القلب

 به معنی امتحان و آزمایش است.فتنه  گرایند. و خیر و صالحی میپذیرند و سریعتر به هر می

﴿ ٓ وَۡحۡيَنا
َ
ِخيهِ  ُموَ�ٰ  إَِ�ٰ  َوأ

َ
ن َوأ

َ
ْ  ُ�ُيوٗتا بِِمۡ�َ  لَِقۡوِمُكَما َ�َبوََّءا أ  قِۡبلَةٗ  ُ�ُيوتَُ�مۡ  َوٱۡجَعلُوا

 ْ �ِيُموا
َ
ۗ  َوأ لَٰوةَ ِ  ٱلصَّ ٓ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل  ٨٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َّ�ِ هُۥ فِرَۡعۡونَ  َءاَ�ۡيَت  إِنََّك  َر�ََّنا

َ
 زِ�َنةٗ  َوَمَ�

ۡمَ�ٰٗ� 
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َوأ ْ  َر�ََّنا ٱ�ُّ ٰٓ  ٱۡطِمۡس  َر�ََّنا َسبِيلَِكۖ  َعن ِ�ُِضلُّوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َ�َ

َ
ٰ  َوٱۡشُددۡ  أ َ�َ 

ْ  فََ�  قُلُو�ِِهمۡ  ٰ  يُۡؤِمُنوا ْ  َح�َّ ِ�مَ  ٱۡلَعَذاَب  يََرُوا
َ
ِجيَبت قَدۡ  قَاَل  ٨٨ ٱۡ�

ُ
ۡعَوتُُ�َما أ  فَٱۡسَتقِيَما دَّ

ِينَ  َسبِيَل  تَتَّبَِعآنِّ  َوَ�    ]۸۹-۸۷:یونس[  ﴾٨٩ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّ
ی های شما برای قوم خود در مصر خانهسوی موسی و برادرش وحی کردیم که ه و ب: ترجمه

) و ۸۷بشارت ده مؤمنین را( و پا داریدرهای خود را قبله قرار دهید و نماز را ب خانهبگیرید و 
سران و اشراف قوم او را زینت و مالها در زندگی  گمان تو فرعون، پروردگارا بی: موسی گفت

دلهاشان را سخت  دنیا دادی پروردگارا تا از راهت گمراه کنند، پروردگارا اموالشان را نابود کن و
به تحقیق دعای شما : ) خدا گفت۸۸ان که ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را ببینند(گرد

 )۸۹دانند پیروی مکنید.( دو تن اجابت شد پس استقامت کنید و راه آنانکه نمی

ْ ﴿ ۀ:جمل :نکات نماز خواندن  داللت دارد که در دین موسی ﴾...قِۡبلَةٗ  ُ�ُيوتَُ�مۡ  َوٱۡجَعلُوا

 .!*"های خودشان نیز بوده ایشان خانه ۀبوده و قبل

ٰٓءِيَل  بِبَِ�ٓ  َوَ�َٰوۡزنَا﴿ ۡ�َبَعُهمۡ  ٱۡ�َۡحرَ  إِۡسَ�
َ
ٰٓ  وََعۡدًو�ۖ  َ�ۡغٗيا وَُجُنوُدهُۥ فِرَۡعۡونُ  فَ� ٓ  َح�َّ ۡدَرَ�هُ  إَِذا

َ
 أ

نَُّهۥ َءاَمنُت  قَاَل  ٱۡلَغَرُق 
َ
ِيٓ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ْ  بِهِۦ َءاَمَنۡت  ٱ�َّ ٰٓءِيَل  َ�ُنٓوا ۠  إِۡسَ� نَا

َ
 ٩٠ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ِمنَ  َو�

يَك  فَٱۡ�َۡومَ  ٩١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ِمنَ  َوُ�نَت  َ�ۡبُل  َعَصۡيَت  َوقَدۡ  َءآۡل�نَ   لَِمنۡ  ِ�َُكونَ  بَِبَدنَِك  ُ�َنّجِ
ۚ  َخۡلَفَك   ]۹۲-۹۰:یونس[ ﴾٩٢ لََ�ٰفِلُونَ  َءاَ�ٰتَِنا َ�نۡ  ٱ�َّاِس  ّمِنَ  َكثِٗ�� �نَّ  َءايَٗة
ستم و عداوت  پس فرعون و لشکریانش برای ،دریا گذرانیدیم اسرائیل را از و بنی: ترجمه

ه ایمان آوردم که ب: گفت ،دریافت شدنغرق  راوقتی که فرعون ایشان را دنبال کردند تا 
) ۹۰مسلمینم(من از ائیل به او ایمان آوردند واسر  ی که بنینیست جز آن خدایلهی اراستی 

) ۹۱که قبال عصیان کردی و از مفسدین بودی( حالیگفته شد) اکنون(ایمان آوردی) در او (به

 ها نماز بخوانند.شان را مسجد نموده و در آنهاییعنی امر شده بودند که خانه -١
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ه باشند آیتی باشد و ب دهیم تا برای کسانی که پس از تو می پس امروز بدن تو را نجات می
 )۹۲ا غافلند.(م استی که بسیاری از مردم از آیاتر 

ا چون مّ مان آورد و از عصیان توبه کند. ایتواند ا های مرگ می انسان تا قبل از دیدن نشانه: نکات

م. خدا به او دایمان آور: گفت نشد ود مانند فرعون که در حال غرقآمد توبه پذیرفته نش رگعالئم م

  حالی اکنون ایمان آوردی در: فرموده
ً
آوریم تا مردم  و ما بدن تو را از آب باال می !سرکش بودی که قبال

لندن برای عبرت  ۀببینند. گویند در این زمان نیز بدن فرعون در موزباز را   بدن طاغی دروغگوی حقه

 اهل دنیا موجود است.

نَا َولََقدۡ ﴿
ۡ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  بَوَّ�   إِۡسَ�

َ
أ ّيَِ�ٰتِ  ّمِنَ  َوَرزَۡقَ�ُٰهم ِصۡدقٖ  ُمَبوَّ ْ  َ�َما ٱلطَّ ٰ  ٱۡخَتَلُفوا  َجآَءُهمُ  َح�َّ

ْ  �ِيَما ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  مۡ بَۡيَنهُ  َ�ۡقِ�  َر�ََّك  إِنَّ  ٱۡلعِۡلمُۚ   َشّكٖ  ِ�  ُكنَت  فَإِن ٩٣ َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  َ�نُوا
 ٓ ا ٓ  ّمِمَّ نَزۡ�َا

َ
ِينَ  لِ  َٔ فَۡ�  إَِ�َۡك  أ ّ�َِك  ِمن ٱۡ�َقُّ  َجآَءكَ  لََقدۡ  َ�ۡبلَِكۚ  ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  َ�ۡقَرُءونَ  ٱ�َّ  رَّ

ِينَ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  ٩٤ ٱلُۡمۡمَ�ِ�نَ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  ْ  ٱ�َّ بُوا ِ  َ�ِٰت � َكذَّ  ِمنَ  َ�َتُكونَ  ٱ�َّ
  ]۹۵-۹۳:یونس[  ﴾٩٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 

جای دادیم و از  درجایگاهی نیکو هالک دشمنان) (پس از اسرائیل را و به تحقیق بنی: ترجمه
درستی ه چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، پس اختالف نکردند تا دانش برایشان آمد، ب

) ۹۳کند( کردند حکم می که پروردگارت در روز قیامت بین ایشان در آنچه در آن اختالف می
ا پیش از پس بپرس از آنانکه کتاب ر  ،ایم در شکی باشی سویت نازل کردهه پس اگر تو از آنچه ب

) و البته ۹۴آوران نباش( به تحقیق از پروردگارت حق برای تو آمده پس از شک دند.خوان تو می
 )۹۵باشی از زیانکاران.( نباش از آنانکه به آیات خدا تکذیب کردند که می

ْ  َ�َما﴿ ۀ:جمل :نکات ٰ  ٱۡخَتلَُفوا در بعثت داللت دارد بر اینکه اختالف دینی  ﴾ٱۡلعِۡلمُ  َجآَءُهمُ  َح�َّ

طلبی و حسد و تفوق خواهی  ن علم برای ریاستکه مردم عالم شدند و دانسته و َع  انبیاء نبوده تا وقتی

خواهد آمد اختالف  صنام محمده یهود در اینکه رسولی ب ؛دانشمندانشان ایجاد اختالف کردند مثال

لی چون و دادند خبر می صیر و بنوقینقاع به مبعث محمدالنض بنیقریظه،  و حتی یهود بنی نداشتند

 
ً
در زمان پیغمبر : قرآن که علم است نازل شد ایشان برای حفظ ریاست مبعث او را انکار کردند. مثال

ز آنکه دانشمندان زیاد شدند و ق اسالمی نبود ولی پس اَر شیعه و سایر فِ  اختالف سنی، صخاتم

اثر ت کند و در از دیگران مذمّ  مریدکردن   کس برای ریاست خود دکانی باز کرد ناچار شد برای جمع هر

خوانها لعن و   زار سال روضهبغض و عداوت زیاد شد تا اینکه پس از ه ذم این و آن لعن و سب و شتم،

 !دانند ق اسالمی را ثواب میَر عداوت سایر فِ  بغض وشتم، 
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ِينَ  إِنَّ ﴿ ۡت  ٱ�َّ ٰ  َءايَةٍ  ُ�ُّ  َجآَءۡ�ُهمۡ  َولَوۡ  ٩٦ يُۡؤِمُنونَ  َ�  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َعلَۡيِهمۡ  َحقَّ ْ  َح�َّ  يََرُوا
ِ�مَ  ٱۡلَعَذاَب 

َ
 ]۹۶-۹۵:یونس[  ﴾٩٧ ٱۡ�

براستی آنانکه فرمان پروردگارت بر ایشان تحقق یافته(یعنی فرمان عذاب) ایمان : ترجمه
ای بیاید، تا آنکه عذاب دردناک را  دلیل و معجزه) و اگرچه برای ایشان هر ۹۶آورند( نمی

 )۹۷ببینند.(
تحقق فرمان پروردگار به عذاب برای سوء اختیار بنده است، پس چون خدا دانست که بنده : نکات

 نماید. کند طبق قانونی که گذاشته او را مشمول خذالن می نفاق و عصیان را انتخاب می ،کفر

ٓ  َءاَمَنۡت  قَۡرَ�ةٌ  َ�نَۡت  فَلَۡوَ� ﴿ ٓ  َ�َنَفَعَها ٓ  يُو�َُس  قَۡومَ  إِ�َّ  إِيَ�ُٰنَها ا ْ  لَمَّ  َ�ۡنُهمۡ  َكَشۡفَنا َءاَمُنوا
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱۡ�ِۡزيِ  َعَذاَب    ]۹۸:یونس[  ﴾٩٨ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمتَّۡعَ�ُٰهمۡ  ٱ�ُّ
ز قوم یونس، نفع دهد ُج به حالش نبود که ایمان آورد و ایمانش  ایقریهپس چرا هیچ : ترجمه

طرف کردیم و تا مدتی  خواری را در زندگی دنیا از ایشان برآوردند عذاب  زمانی که ایمان
 )۹۸ایشان را بهره دادیم.(

اند ولی ظاهر و معنی  افیه گرفتهن »ماِء «ی را در این آیه بعضی از مفسرین به معن ﴾فَلَۡوَ� ﴿ :نکات

و  ۸۷ۀ انبیاء آیۀ حضرت یونس در سورۀ باشد چنانکه ما ذکر کردیم. و قص می هال حقیقی آن همان

حضرت  شود که از بعضی روایات معلوم می ،ذکر شده ۴۸ۀ قلم آیۀ و سور ۱۴۰ۀ صافات آیۀ سور

 بوده است.إ  در زمان حضرت سلیمان و داود یونس

ی بر قوم خود گسال که یونس در سن سی خبر داد جبرئیل مرا: روایت شده که فرمود صاز رسول خدا

به او ایمان نیاورد  خود ماند و به توحید و نبوت خود خواند ومبعوث شد. پس سی و سه سال در میان قوم 

یق بود و نبوت یونس با او رف بل ازنبوت و حکمت بود و ق علم، ۀکه از خانوادروبیل  یکی: مگر دو مرد

چرانید و به آن  یکه عابد زاهدی بود ولی از علم و حکمت خالی بود. روبیل گوسفند م نوخاتدیگری 

آورند  دید که قومش ایمان نمی نسنمود. چون یو کن بود و از آن معاش می وخا هیزمنتکرد و  معاش می

ب و غضب سال ایشان را از عذا ۳۳صبری کرد و به خدا شکایت نمود و عرض کرد خدایا  دلتنگ شد و بی

ترسم مرا بکشند، پس ایشان را عذاب کن زیرا  استخفاف و تهدید کردند و می تو ترسانیدم، مرا تکذیب،

عقل هستند و منم  اطفال نابالغ و ضعیفان کم ید که در میان ایشان زنان حامله،آورند. خطاب رس ایمان نمی

َ رَ  تْ قَ بَ سَ «خدای حکیم عادل    عذاب نمی »يبِ ضَ غَ  يتِ محْ
ُ

گناه بزرگان، ای یونس قوم تو بنده ه ردان را بکنم خ

بر بدیهای  رأفت پیغمبری وه و تو مدارا کن ب کنم خورند و با ایشان مدارا می و مخلوق منند و روزی مرا می
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ی نسبت به بیمار، پس تو تندی کردی و مدارا نکردی. یونس دانایۀ کنند ایشان صبر کن مانند طبیب مداوا

رین نکردم مگر وقتی که کنند و نف عرض کرد خدایا من غضب نکردم مگر برای اینکه مخالفت تو می

ایشان بیش  ای یونس: آورند. خطاب آمد ست که ایشان ایمان نمیردند پس عذاب خود را بفرعصیان تو ک

و من دوست دارم با ایشان  رسد هم میکنند و بندگان من از ایشان ب د میهزار نفرند و شهرهای مرا آبا از صد

مدارا کنی. ای یونس من عالم به غیب و باطن امورم و تو به ظاهر احوال علم داری و از باطن و آخر کار 

 ۀتو نخواهد شد و درج ۀداری. ای یونس من دعای تو را مستجاب کردم ولی این باعث زیادتی بهرخبر ن

شوال پس از طلوع آفتاب نازل خواهد شد،  ۀقرب تو افزون نخواهد شد، عذاب من روز چهارشنبه نیم

بیا تا : شاد شد و به نزد تنوخا آمد و او را از عذاب خبر داد و گفت ایشان را اعالم کن. پس یونس

: چرا خبر کنی بگذار در کفر و عصیان بمانند تا هالک شوند. فرمود: وخا گفتنبرویم ایشان را خبر کنیم. ت

برویم نزد روبیل و با او مشورت کنیم زیرا او مرد عالمی است. چون نزد روبیل رفتند و او را خبر دادند و 

برگرد بسوی خدا و برای ایشان شفاعت : فتدانی بروم ایشان را خبر کنم؟ روبیل گ چه مصلحت می: گفت

نیاز  از ایشان برگرداند زیرا خدا از عذاب ایشان بی کن مانند رسول حلیم صاحب کرمی، که خدا عذاب را

شاید قوم تو ایمان  گردد و تر و سبب قرب تو می ت تو نافععدارد و شفا است و نرمی و مدارا را دوست می

وای بر تو این چه مصلحت برای یونس باشد که شفاعت کند از : وخا گفتبیاورند پس صبر و مدارا کن. تن

او را از خانه بیرون کردند و خواستند او را سنگسار کنند. روبیل  و ایشان پس از کفر و انکارشان نبوت او را

گر عذاب خدا آیا ا: و سؤال کرد .شد باز متوجه یونس و ساکت باش که مرد عابد نادانی هستی: گفت

نازل شد و مشاهده  شاید چون عذاب: روبیل گفت .همه: ند یا بعضی؟ گفتشو د همه هالک میبرس

وای بر تو : از آن تو را دروغگو دانند. تنوخا گفت کردند توبه کنند و خدا عذاب را از ایشان بگرداند و پس

که عمل تو حبط ی رد قول خدا نموده و شک کردی برو گوی هد و تو چنین مید پیغمبر خدا تو را خبر می

هزار نفر بر دست  اگر عذاب بیاید صد: گفت و به یونس .رأی تو ضعیف است: است. روبیل گفت

تو هالک شده. پس یونس به اهل شهر خبر داد. و او را تکذیب نموده و از شهر بیرون کردند و او با تنوخا به 

: شوال شد بر جای بلندی رفت و گفتعذاب رفتند. ولی روبیل در میان شهر ماند. چون اول ماه  انتظار

ماه پس  ۀاست و خدا به یونس وحی کرده که روز چهارشنبه نیم منم روبیل، مهربانم بر شما اینک ماه شوال

کند. پس فکر کنید چه خواهید کرد؟ سخن  خود را خالف نمی ۀاز طلوع آفتاب عذاب نازل کند وخدا وعد

 دانی برای ما؟ و تو دانا و تو چه مصلحت می: ه کردند و گفتندسوی روبیل توجه او اثر کرد و ترسیدند و ب

ز طلوع آفتاب روز قبل ا: بسیار شفاعت کردی؟ روبیل گفت که نزد یونس مهربان بودی و شنیدیم

کوه و اطفال را در  ۀاطفال شیرخوار و غیر شیرخوار را از یکدیگر جدا کنید، زنان را در دامن چهارشنبه زنان،

و راه سیالب بیندازید و حیوانات را از اطفال جدا کنید. پس چون دیدید باد زردی از جانب ها  میان دره
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بَّ «: یدناله و استغاثه بلند کنید و بگوی آید خرد و بزرگ صدا به گریه، می مشرق نَا رَ بْ ذَّ كَ نَا وَ سَ نَا أَنْفُ لَمْ نَا ظَ

ولَ  سُ ْ تَ رَ إِنْ ملَ ْ نَ لَ رْ فِ غْ كَ وَ محَ تَرَ ونَنَّ نَا ا وَ نْ اخلَ  لَنَكُ ِ مِ نَا  .يِنَ ارسِ ْ محَ مَ  يااِرْ حَ ِنيَ  أَرْ امحِ . و استغفار و تضرع کنید !*"»الرَّ

و ناله کنید تا آفتاب غروب کند و یا عذاب برطرف شود. پس رأی همه متفق شد که به آنچه روبیل گفت 

وز چهارشنبه سیاه شد. پس عمل کنند. و به روایت دیگر روز قبل از چهارشنبه صورتهای ایشان زرد و ر

طوریکه روبیل در بلندی صدای ایشان را ه ایشان بلند شد ب ۀروز موعود همه از شهر خارج گشته و نال

زیدن گرفت، چون آن و بسیار تندی که صدای عظیمی داشت ۀشنید و چون آفتاب طلوع کرد باد زرد تیر می

کردند و  کردند و اطفال به طلب مادران شیون میباد را دیدند همه به یکبار صدا به گریه و ناله بلند 

شهر شد ظهر کرد. چون اول وقت  کردند و روبیل دعا می شنیدند و نفرین می و تنوخا می یونس

ایشان را قبول کرد. و  ۀم شد. و خدا توبدرهای رحمت گشوده شد و غضب حق بر ایشان تبدیل به ترّح 

ایشان را قبول کردم و من بر  ۀمن ایشان را ترحم کردم و توبوحی شد به اسرافیل برو به سوی قوم یونس، 

بر قوم خود از من عذاب خواست فرستادم، پس به زمین برو و عذاب را از  بندگانم مهربانم. یونس

اند.  دههای ایشان رسیده تا برسم هالک ش وشرافیل عرض کرد خدایا عذاب تو به گایشان بگردان. اس

مر به آنها برسد. پس ای دارند تا ا مر کردم عذاب را باالی سر ایشان بازاخطاب رسید من مالئکه را 

سرافیل آن عذاب را از نینوا به کوههای ا کوهها برگردان تا آهن شوند. پس اسرافیل برو و عذاب را بسوی

 ها برگشتند و حمد خدا را موصل برگردانید. چون قوم یونس مطلع شدند از سر کوهها بزیر آمده به خانه

 ه را در جای دیگر ضمن آیات متناسبه ذکر خواهیم کرد.. و باقی این قّص !+"بجا آوردند

�ِض  ِ�  َمن �َمنَ  َر�َُّك  َشآءَ  َولَوۡ ﴿
َ
ۚ  ُ�ُُّهمۡ  ٱۡ� نَت  َ�ِيًعا

َ
فَأ

َ
ٰ  ٱ�َّاَس  تُۡ�رِهُ  أ ْ  َح�َّ  يَُ�ونُوا

ن ِ�َۡفٍس  َ�نَ  َوَما ٩٩ ُمۡؤِمنِ�َ 
َ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  تُۡؤِمنَ  أ ِينَ  َ�َ  ٱلرِّۡجَس  َوَ�ۡجَعُل  ٱ�َّ  َ�  ٱ�َّ

  ]۱۰۰-۹۹:یونس[  ﴾١٠٠ َ�ۡعقِلُونَ 
آوردند آیا تو  خواست البته تمام کسانی که در زمینند ایمان می و اگر پروردگارت می: ترجمه

 که ایمان بیاورد مگر باذن خدا را نرسد) و کسی ۹۹ی تا مؤمن شوند(دار وامیاکراه به مردم را 
 )۱۰۰کنند.( که پیروی عقل نمی دهد بر آنان پلیدی را قرار می خدا و

پروردگارا ما بر خود ظلم کردیم و فرستاده تو را تکذیب نمودیم. اگر ما را شامل مغفرت و آمرزش خود قرار ندهی و « -١

 »ترین مهربانان به ما رحم کن.به ما رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود. ای مهربان
) ۳۹۷ -۱۴/۳۹۲( بحار األنوارو در ) روایت کرده است. و مجلسی از ا۲/۱۲۹این داستان را عیاشی در تفسیرش ( -٢

 کند. و سند موثقی برای آن نیست.نقل می
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مختاری است و اکراه و اجبار  لهی آزادی و خودشود که در دین ا آیات استفاده می از این: نکات

توانست مردم را به اضطرار و  خواست می داللت دارد که اگر خدا می ﴾ ...َشآءَ  َولَوۡ ﴿ ۀ:جمل نیست. و

  ﴾...ٱلرِّۡجَس  َوَ�ۡجَعُل ﴿ ۀ:جمل .به ایمان کنداجبار وادار 
ّ
تی دنبال عقل نرود و داللت دارد که هر مل

 استقالل فکری نداشته باشد و پیرو دیگران باشد به پلیدی و نکبت سزاوار است.

ْ  قُلِ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َماَذا ٱنُظُروا �ِض�  ٱلسَّ
َ
 ١٠١ يُۡؤِمُنونَ  �َّ  قَۡو�ٖ  َعن َوٱ�ُُّذرُ  ٱ�َ�ُٰت  ُ�ۡغِ�  َوَما َوٱۡ�

يَّامِ  ِمۡثَل  إِ�َّ  يَنَتِظُرونَ  َ�َهۡل 
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  قُۡل  َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن َخلَۡوا  ّمِنَ  َمَعُ�م إِّ�ِ  فَٱنَتِظُرٓوا

ِينَ  ُسلََنارُ  ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ  ١٠٢ ٱلُۡمنَتِظرِ�نَ  ْۚ  َوٱ�َّ ا َكَ�ٰلَِك  َءاَمُنوا  ﴾١٠٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  نُنجِ  َعلَۡيَنا َحقًّ
  ]۱۰۳-۱۰۱:یونس[  

دالئل و انذارها قومی را که ایمان  لی آیات،و بگو نظر کنید که در آسمانها و زمین چیست: ترجمه
بگو  برند؟ انتظار میای اشخاص گذشتگان مانند روزهه) پس آیا جز ۱۰۱ورند فائده ندهد(آمین

اند از  ) سپس رسوالن خود و آنانکه ایمان آورده۱۰۲(منتظرانم پس انتظار برید که من با شما از 
 )۱۰۳نجات دهیم مؤمنین را.( ما کهۀ حّقی است برعهداین چنین  ،رهانیم عذاب می

 َوَما﴿ ۀ:جمل و ﴾ٱنُظُروا﴿ ۀ:جمل دلیله دقت و استدالل است ب دین قرآن دین نظر،: نکات
آنرا استفهام گرفت ولی بهتر آن است که نافیه بگیریم. به هر حال رسول » ما«توان  که می ﴾...ُ�ۡغِ� 

ُروا يِف اخلَ «: فرموده صخدا
َّ
 َ�َفك

ْ
َالِقوَ  قِ ل

ْ
ُروا يِف اخل

َّ
 َ�َفك

َ
تواند در خلق نظر کند و از  . انسان می!*"» ال

 لهی خدا را بشناسد.حکمت و قدرت ا آثار علم و

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�ُبدُ  فََ�ٓ  دِيِ�  ّمِن َشّكٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

َ
ِينَ  أ ِ  ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۡ�ُبدُ  َوَ�ِٰ�نۡ 
َ
َ  أ ِي ٱ�َّ ِمۡرُت  َ�َتَوفَّٮُٰ�ۡمۖ  ٱ�َّ

ُ
نۡ  َوأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
نۡ  ١٠٤ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  أ

َ
قِمۡ  َوأ

َ
 وَۡجَهَك  أ

ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدعُ  َوَ�  ١٠٥ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  َحنِيٗفا لِّ�ِينِ   َوَ�  يَنَفُعَك  َ�  َما ٱ�َّ
َكۖ  ٰلِِم�َ  ّمِنَ  إِٗذا فَإِنََّك  َ�َعۡلَت  فَإِن يَُ�ُّ   ]۱۰۶-۱۰۴:یونس[  ﴾١٠٦ ٱل�َّ
از خدا  شما غیرن شکی باشد پس آنان را که بگو آهای مردم اگر شما را در دین م: ترجمه

مأمورم که از  و میراند ی را که شما را میپرستم خدای پرستم ولیکن می من نمیپرستید  می

 )۵( ، ش:۱/۲۱۶از ابن عباس:  کتاب العظمةرا در آنأبوالشیخ ». در آفریدگان اندیشه کنید و در (ذات) خالق نیندیشید« -١

از ابن عباس روایت کرده است. نگا: سیوطی،  الحلیةرا ابن النجار از أبوهریره و أبونعیم در روایت کرده است. و مانند آن

 را ضعیف دانسته است.. و البانی آن۵۴۲۹تا  ۵۴۲۷، احادیث: في ضم الزیادة إلی الجامع الصغیر لفتح الکبیرا
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البته از مشرکین  و ین حنیف بداریدسوی ه روی خود را ب مأموری که) و ۱۰۴مؤمنین باشم(
کار را را که نه به تو نفع بخشد و نه ضرر، پس اگر این  ) و نخوان غیر از خدا چیزی۱۰۵مباش(

 )۱۰۶تو در این هنگام از ستمگرانی.( کردی (یعنی غیر خدا را خواندی) پس محققاً 
از اینکه آنچه را  -۱: مر خدا معرفی کردهدین خود را به ا صدر این آیات رسول خدا: نکات

دست او است. ه ی را باید پرستید که مرگ شما بفقط خدای -۲پرستم.  من نمی ،پرستند مردم میغیرخدا 

مأموریتم این است که توجه خود را خالص کنم به دین حنیف.  -۴باشم.  من فردی از مؤمنین می -۳

 گر آنچه ضرر و نفع ندارد یعنی مخلوقات را نخوانم و -۶انواع و اقسام ایشان نباشم. ه مشرکین ب از -۵

را نباید ‡ پیامبراناین  کند. بنابر بعد نیز همین مطالب را تأیید می ۀنه از ستمگرانم. و سپس در آی

 خواند زیرا ایشان مانند موجودات دیگر نفع و ضرری ندارند.

ُ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿ ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  ٱ�َّ ۡ�ٖ  يُرِۡدكَ  �ن ُهَوۖ  إِ�َّ  َ�ُ
 لَِفۡضلِهۦِۚ  َرآدَّ  َفَ�  ِ�َ

ِۦۚ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن بِهِۦ يُِصيُب  َها ُقۡل  ١٠٧ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  وَُهوَ  ِعَبادِه ُّ�
َ
�  َجآَءُ�مُ  قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن ٱۡ�َقُّ  ۖ  يَِضلُّ  فَإِ�ََّما َضلَّ  َوَمن ِ�َۡفِسهۦِۖ  َ�ۡهَتِدي فَإِ�ََّما ٱۡهَتَدىٰ  َ�َمنِ  رَّ ٓ  َعلَۡيَها  َوَما
 ۠ نَا

َ
ٰ  َوٱۡصِ�ۡ  إَِ�َۡك  يُوَ�ٰٓ  َما َوٱتَّبِعۡ  ١٠٨ بَِو�ِيلٖ  َعلَۡيُ�م � ۚ  َ�ُۡ�مَ  َح�َّ ُ  َخۡ�ُ  وَُهوَ  ٱ�َّ

  ]۱۰۹-۱۰۷:یونس[  ﴾١٠٩ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ 
اگر خدا  و نیستجز خود او ای برای آن  کننده و اگر خدا ضرری به تو برساند برطرف: ترجمه

را به هرکس از بندگان خود  ای برای فضل او نیست، آن کننده کند هیچ رد خیری برای تو ۀاراد
) بگو آهای مردم به تحقیق این حق (کتاب ۱۰۷( رحیمۀ اوست آمرزند و رساند میبخواهد 

کس هدایت یافت پس همانا به نفع خود  پروردگارتان برای شما آمد پس هر رهنما) از طرف
شود و من وکیل بر شما  رر خود گمراه میپس همانا بر ض که گمراه شد و هر هدایت یافته

شود و صبر نما تا خدا حکم کند و او بهترین  به تو وحی می) و پیروی کن آنچه ۱۰۸نیستم(
 )۱۰۹کنندگان است.( حکم

ی خود و حتّ ‡ ی انبیاءز خدا نیست حتّ عطی خیری ُج هم مُ  کاشف ضرر و دافع آن و: نکات

تواند جلب خیر و یا دفع ضرری کند مگر به قدر سایر افراد بشر. در  برای خودش نمی صاألنبیاء خاتم

خواهند و چرا به  ی نیستند چه میفع ضرر و کاشف سویااین صورت ملت اسالم از بندگان صالحی که د

به  مردم قرار نداده، چه برسدۀ کنند و خدا طبق این آیات رسول خود را وکیل و نمایند قرآن مراجعه نمی

تواند تخلف از  نمی صداللت دارد که رسول خدا ﴾إَِ�َۡك  يُوَ�ٰٓ  َما َوٱتَّبِعۡ ﴿ ۀ:جمل دیگر کارها.

 دستور وحی بنماید.

 



 
 
 

 سورة هود (مكية وهي مائة وثالث وعرشون آية)

 باشد آیه می ۱۲۳هود مکی و دارای ۀ سور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡحِكَمۡت  كَِ�ٌٰب  الٓر� ﴿
ُ
لَۡت  ُ�مَّ  َءاَ�ُٰتُهۥ أ نۡ  ِمن فُّصِ ُ  ]1:[هود  ﴾١ َخبِ�ٍ  َحِكي�ٍ  �َّ

کتابی است که آیات آن محکم شده سپس  .نام خدای رحمن رحیم. الف الم راه ب: ترجمه
 )۱تفصیل داده شده از جانب حکیم خبیری.(

یم در این سوره نیز چون ابتدا به تمجید و سابق نیز ذکر کردیم ممکن است بگویچنانکه در : نکات

 همین حروف است، اگر قرآن مرکب ازآمده که  ﴾الٓر� ﴿ ذکر عظمت قرآن شده لذا ابتدای سوره

شود که تمام قرآن محکمات است یعنی تمامش  این آیه ظاهر میرا بیاورد. از  تواند مانند آن  میبشر

نۡ  ِمن﴿ ۀ:جمل باشد. المعنی می اللفظ و صحیح صیحف ُ داللت بر صحت مطالب و  ،﴾َخبِ�ٍ  َحِكي�ٍ  �َّ

 آن دارد. اتقان

﴿ َّ�
َ
�  ْ ۚ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدٓوا َ نِ  ٢ َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  ّمِۡنهُ  لَُ�م إِنَِّ�  ٱ�َّ

َ
ْ  َوأ ْ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  ٱۡسَتۡغِفُروا  تُوُ�ٓوا

َ�ًٰعا ُ�َمّتِۡعُ�م إَِ�ۡهِ  َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َحَسًنا مَّ
َ
َسّ�ٗ  أ ۥۖ  فَۡضلٖ  ذِي ُ�َّ  َوُ�ۡؤتِ  مُّ ْ  �ن فَۡضلَُه ٓ  تََولَّۡوا  فَإِّ�ِ

َخاُف 
َ
ِ  إَِ�  ٣ َكبِ�ٍ  يَۡو�ٖ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ ٰ  وَُهوَ  َمرِۡجُعُ�ۡمۖ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ َ�ٓ  ٤ قَِديرٌ  َ�ۡ

َ
� 

ْ  ُصُدورَُهمۡ  يَۡثُنونَ  إِ�َُّهمۡ  َ�  ِمۡنهُۚ  لِيَۡسَتۡخُفوا
َ
ونَ  َما َ�ۡعلَمُ  �َِياَ�ُهمۡ  �َۡسَتۡغُشونَ  ِح�َ  �  َوَما �ُِ�ُّ

ۢ  إِنَُّهۥ ُ�ۡعلُِنونَۚ  ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  ]٥-٢:[هود   ٥ ٱلصُّ

راستی که من از جانب او برای شما ه الذات را نپرستید. ب که جز خدای کامل: ترجمه
) و اینکه از پروردگار خودتان طلب آمرزش کنید سپس ۲باشم( میدهنده  دهنده و بشارت بیم

و به هر صاحب فضلی مند سازد خوبی بهره تا زمان معینی بهسوی او توبه کنید تا شما را ه ب
من بر شما از عذاب روز بزرگی  اگر رویگردانید پس محققاً  و دهد او را می ۀبرتری و درج

که  ) آگاه باشید۴ت و او بر هر چیزی تواناست(سوی خداسه ببازگشت شما ) ۳ترسم( می
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که  از او پنهان دارند، آگاه باش هنگامی(خود را) کنند تا  های خود را خم و تا می ایشان سینه
کنند،  دارند و آنچه آشکار می داند آنچه پنهان می د خدا مینکش های خود را بر سر می جامه

 )۵شد.(با ها است دانا می زیرا او به آنچه در سینه

�َّ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
لَۡت ﴿ است برای مفعول له ﴾...َ�ۡعُبُدٓوا � یعنی فصول این قرآن از توحید  ﴾فُّصِ

داللت دارد که شأن  ﴾َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ ﴿ و خدا را نپرستید.م و قصص همه برای این است که غیرو احکا

بشارت دهد  و کند و بندگی می کس را که ترک عبادت همین است فقط که بترساند هر صرسول خدا

داللت  ﴾...ُ�َمّتِۡعُ�م﴿ ۀ:جمل نیست. صاوۀ کار دیگری بر عهد و کس را که اطاعت کرده است هر

 فَۡضلٖ  ذِي ُ�َّ  َوُ�ۡؤتِ ﴿ ۀ:جمل دنیوی نیز دارد. وۀ و انحرافات فائد رد که توبه و استغفار از کجرویهادا
 يَۡثُنونَ ﴿ ۀ:جمل کند. و مقصود از باشد خدا به او عطاء می ئقکس هرچه ال داللت دارد که هر ﴾فَۡضلَهُ 

گاهبنا به قولی  ﴾...ُصُدورَُهمۡ  دیدند پشت  را می صکردن و تنبیه منافقین است که هرگاه رسول خدا آ

خدا : فرماید گفتند در پشت پرده و لباس، کسی از کار ما مطلع نیست. در این آیه می کردند و می می

 مطلع است.

�ِض  ِ�  َدآبَّةٖ  ِمن َوَما﴿
َ
ِ  َ�َ  إِ�َّ  ٱۡ� ۚ  ُمۡسَتَقرََّها َوَ�ۡعلَمُ  رِزُۡ�َها ٱ�َّ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  ُ�ّٞ  َوُمۡسَتۡوَدَ�َها

بِ�ٖ  ِي َوُهوَ  ٦ مُّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ِ�َۡبلَُوُ�مۡ  ٱلَۡمآءِ  َ�َ  َعۡرُشُهۥ َوَ�نَ  �

يُُّ�مۡ 
َ
ۡحَسنُ  �

َ
ۗ  أ ۡبُعوثُونَ  إِنَُّ�م قُۡلَت  َولَ�ِن َ�َمٗ� ِينَ  َ�َُقولَنَّ  ٱلَۡمۡوتِ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  مَّ ْ  ٱ�َّ  َ�َفُرٓوا

ٓ  إِنۡ  بِ�ٞ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا ۡرنَا َولَ�ِنۡ  ٧ مُّ خَّ
َ
ةٖ  إَِ�ٰٓ  ٱۡلَعَذاَب  َ�ۡنُهمُ  أ مَّ

ُ
ٖ  أ ۡعُدوَدة َُقولُنَّ  مَّ  َما �َّ

ۥٓۗ َ�ۡبِسُ  َ�  ُه
َ
�ِيِهمۡ  يَۡومَ  �

ۡ
وفًا لَۡيَس  يَأ ا بِِهم وََحاَق  َ�ۡنُهمۡ  َمۡ�ُ ْ  مَّ  ﴾٨ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا

 ]۸-۶:[هود 

او و  داند قرارگاه ای در زمین نیست مگر بر خداست روزی او و خدا می و هیچ جنبنده: ترجمه
ی است که خلق نمود ) و او آن خدای۶کتابی است آشکار( جای عاریتی او را، هر یک در

آسمانها و زمین را در شش روز و نفوذ او بر آب بود این خلقت برای این است که شما را 
ی پس از مرگ برانگیخته اگر بگوی و ز جهت عمل نیکوتر استبیازماید که کدامیک شما ا

) و اگر از ۷د نیست این مگر سحر آشکار(گوین اند می خواهید شد البته البته آنانکه کافر شده
گویند چه چیز آنرا نگهداشته آگاه  عذاب را تا مدتی معین به تأخیر افکنیم البته می نایشا

اند  کرده باش روزی که عذابشان بیاید از ایشان برگشت نشود و آنچه را به آن استهزاء می
 )۸را فراگیرد.( ایشان

 



 ٢٦٧  سورة هود

داند  آنها را کسی نمیۀ شود و شمار خزندگان و پرندگان می چرندگان،شامل تمام  ﴾َدآبَّةٖ ﴿: نکات

داند  مساکن آنها را میمحل زیست و  داند طبیعت آنها و اعضاء، جوارح، غذاها، خالق آنها که میجز 

 ۀ:جمل کند. درد و دوای آنها را و از هر جهت ایشان را کفایت و رهبری می احتیاجات، اراده، مقاصد،

داللت دارد که قبل از خلقت آسمان و زمین آب خلقت شده و مقصود از  ﴾ٱلَۡمآءِ  َ�َ  ۡرُشُهۥعَ  َوَ�نَ ﴿

ةٖ ﴿ و مقصود از !*"باشد. تعالی می نفوذ و سلطنت حق عرش مَّ
ُ
ٖ  أ ۡعُدوَدة ةٖ ﴿زمان  ﴾مَّ مَّ

ُ
ٖ  أ ۡعُدوَدة  ﴾مَّ

 انعام ذکر شد.ۀ سور ۵۹ ۀکتاب همان است که در آی باشد. و مقصود از می

َذۡ�َنا َولَ�ِنۡ ﴿
َ
�َ�ٰنَ  أ َذۡقَ�ٰهُ  َولَ�ِنۡ  ٩ َكُفورٞ  وٞس  ُٔ َلَ�  إِنَُّهۥ ِمۡنهُ  نَزَۡعَ�َٰها ُ�مَّ  رَۡ�َةٗ  ِمنَّا ٱۡ�ِ

َ
 أ

آءَ  َ�ۡعدَ  َ�ۡعَمآءَ  ۡتهُ  َ�َّ ّ�ِ  َذَهَب  َ�َُقولَنَّ  َمسَّ �  اُت  َٔ ٱلسَّ ٓ ِينَ  إِ�َّ  ١٠ فَُخورٌ  لََفرِحٞ  إِنَُّهۥ َ�ّ�ِ  ٱ�َّ
ْ َصَ�ُ  ْ  وا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱل�َّ

ُ
ٞ  لَُهم أ ۡغِفَرة ۡجرٞ  مَّ

َ
 ]۱۱-۹:[هود ﴾١١ َكبِ�ٞ  َوأ

او  را از وی بازداریم، محققاً  و اگر انسان را رحمتی از خودمان بچشانیم سپس آن: ترجمه
ی اگر او را پس از رنجها و سختیهایی که به او رسیده، نعمتهای ) و۹گر شود( ناامید و کفران

 ) مگر آنان۱۰راستی که او شادمان شود و بنازد(ه گوید بدیها از من برفت، ب بچشانیم، البته می
 )۱۱جر بزرگ است.(رده باشند آنان برایشان آمرزش و اعمل صالح ک که صبر کرده و

و زودگذر است از آنها به چشیدن تعبیر شده زیرا کم  یآن نعمت دنیا موقت، چون زحمت و: نکات

س دارد و در حال در حال چشیدن رنج حال یأ: را ندارد و قلیل است و با این حال انسان طاقت آن

 ر.چشیدن نعمت، تکبّ 

ن َصۡدُركَ  بِهِۦ َوَضآ�ِقُۢ  إَِ�َۡك  يُوَ�ٰٓ  َما َ�ۡعَض  تَارُِكۢ  فَلََعلََّك ﴿
َ
ْ  أ نزَِل  لَۡوَ�ٓ  َ�ُقولُوا

ُ
 َك�ٌ  َعلَۡيهِ  أ

وۡ 
َ
ٓ  َملٌَكۚ  َمَعُهۥ َجآءَ  أ َما نَت  إِ�َّ

َ
ۚ  أ ُ  نَِذيٞر ٰ  َوٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ مۡ  ١٢ َو�ِيٌل  َ�ۡ

َ
ٮُٰهۖ  َ�ُقولُونَ  أ  قُۡل  ٱۡ�َ�َ

 ْ تُوا
ۡ
َ�ٰتٖ  ّمِۡثلِهِۦ ُسَورٖ  بَِعۡ�ِ  فَ� ْ  ُمۡفَ�َ ِ  ُدونِ  ّمِن ٱۡسَتَطۡعُتم َمنِ  َوٱۡدُعوا  َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ٱ�َّ
  ]۱۳-۱۲:[هود  ﴾١٣

و  ترک کنی (مبادا ترک کنی) شود سویت وحی میه پس شاید تو بعضی از آنچه ب: ترجمه
ای  گویند چرا بر او گنج نازل نشده و یا با او فرشته که میاز این ودات به آن تنگ ش سینه

گویند این  ) بلکه می۱۲است( چیز کارگزار و وکیلای و خدا بر هر مانا تو ترسانندهنیامده؟ ه

 بیان و توضیح معنای عرش در تفسیر آیات پایانی سوره توبه گذشت. (ُمصحح) -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٦٨

د توانی که را غیر از خدا می را بیاورید و هر دروغ بر خدا بسته، بگو ده سوره مانند آنه قرآن را ب
 )۱۳ید.((برای کمک) بخوانید اگر راستگوی

  صدر اینکه رسول خدا: نکات
ّ
ی نیست زیرا ترک وحی منجر به عصیان نباید وحی را ترک کند شک

تهدید رسول  ﴾...تَارُِكۢ  فَلََعلََّك ﴿ ۀ:جمل شریعت خواهد شد. پس مقصود ازصحت  و شک در

سفاهت مردم کوتاهی در ابالغ  ۀواسطه است که در مقابل تمسخر مردم مقاومت کند و ب صخدا

آنکه این سوره مکی است و با اذیت و آزار مردم بسازد. و بد و رسالت و تأخیر در ابالغ بعضی آیات نکند

های  دانند ده سوره مانند آن بیاورند. ولی در سوره را کالم خدا نمی فرموده منکرین قرآن اگر آندر اینجا 

 
ّ

 مانند آن بیاورند.ه آورند یک سوره ب ی را شدیدتر نموده و فرموده اگر ده سوره نمیمدنی تحد

ْ  فَإِلَّمۡ  ﴿ ْ  لَُ�مۡ  �َۡسَتِجيُبوا ٓ  فَٱۡعلَُمٓوا َما َّ�
َ
نزَِل  �

ُ
ِ  بِعِۡلمِ  أ ن ٱ�َّ

َ
ٓ  َوأ نُتم َ�َهۡل  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ

َ
 أ

ۡسلُِمونَ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن ١٤ مُّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  نُوَّفِ  َوزِ�نََتَها ٱ�ُّ
َ
 َ�  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها أ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥ ُ�ۡبَخُسونَ 
ُ
ِينَ  أ ۖ  إِ�َّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  لَُهمۡ  َلۡيَس  ٱ�َّ ْ  َما وََحبَِط  ٱ�َّاُر  َوَ�ِٰطلٞ  �ِيَها َصَنُعوا

ا ْ  مَّ   ]۱۶-۱۴:[هود  ﴾ ١٦ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 و ا قرآن به علم خدا نازل شدهبت نکردند پس بدانید که همانپس اگر برای شما اجا: ترجمه

خواهد  میرا  ) کسی که همواره دنیا و زینت آن۱۴(؟  لهی جز او نیست، پس آیا شما مسلمیدا
ند که اان کسانی) آن۱۵جزای اعمالشان را در دنیا تمام بدهیم و به آنان در دنیا کم داده نشود(

شده اند باطل  کرده اند تباه گردد و آنچه می ایشان نیست و آنچه کردهز آتش بر در آخرت ُج 
 )۱۶باشد.(

ٓ ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات َما َّ�
َ
نزَِل  �

ُ
ِ  بِعِۡلمِ  أ این است که علمای بشری مانند قرآن نیاورند.  ،﴾ٱ�َّ

 يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ۀ جمل لهی است. و مقصود ازن از علم بشری نیست بلکه از علم اباید دانست که قرآ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ   کنند. ند که تمام همشان دنیاست و برای آخرت فکری نمیاآن کسانی ،﴾ٱ�ُّ

َ�َمن﴿
َ
ٰ  َ�نَ  أ ّ�ِهِۦ ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ۚ  إَِماٗما ُموَ�ٰٓ  كَِ�ُٰب  َ�ۡبلِهِۦ َوِمن ّمِۡنهُ  َشاهِدٞ  َوَ�ۡتلُوهُ  رَّ  َورَۡ�ًَة

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
ۡحَزابِ  ِمنَ  بِهِۦ يَۡ�ُفرۡ  َوَمن بِهِۦۚ  يُۡؤِمُنونَ  أ

َ
ۥۚ  فَٱ�َّارُ  ٱۡ�  ّمِۡنهُۚ  ِمۡرَ�ةٖ  ِ�  تَُك  فََ�  َموِۡعُدهُ

ّ�َِك  ِمن ٱۡ�َقُّ  إِنَّهُ  ۡ�َ�َ  َ�ِٰ�نَّ وَ  رَّ
َ
 ]۱۷:[هود ﴾١٧ يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

دگارش ر که بر دلیل و برهانی از پروردگار خود بوده در حالیکه شاهدی از پرو آیا آنان: ترجمه
دنبال آن آید و در حالیکه از پیش کتاب موسی امام و رحمتی برایشان باشد(مانند دیگرانند ه ب

 



 ٢٦٩  سورة هود

کسی از احزاب به آن کافر گردد پس  آورند و هر به آن ایمان میند که که دلیلی ندارند) آنان
حق است از جانب پروردگارت ولیکن  ، زیرا آننگاه اوست پس در شک مباش از آ آتش وعده

 )۱۷بیشتر مردم ایمان نیاورند.(
عقل و : اول: سه چیز دلیل بر صحت دین اسالم است که در این آیه آن سه را بیان کرده: نکات

ّ�ِهِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�ٰ ﴿ ۀ:جمل .راتوشهادت ت: سوم .شهادت قرآن: دومعقلی. دالئل  همان دالئل  ﴾رَّ

 كَِ�ُٰب  َ�ۡبلِهِۦ َوِمن﴿ ۀ:جمل ، شهادت قرآن است. و﴾ّمِۡنهُ  َشاهِدٞ  َوَ�ۡتلُوهُ ﴿ ۀ:جملوعقلی است. 
اند ولی ظاهر  همان شهادت تورات است، در این آیه احتماالت دیگری نیز داده ﴾َورَۡ�َةً  إَِماٗما ُموَ�ٰٓ 

ۀ جمل یه تصدیق کرده ایمان مؤمنین به قرآن را بهآآیه همین معنی است که ما ذکر کردیم زیرا این 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
است. و بدیهی و یا نظری  مطالب بر دو قسم است یا زیرا: دالئل سه گانهه ، ب﴾بِهِ  يُۡؤِمُنونَ  أ

لهی است. پس اگر در اثبات وحی و الهام اه برهان عقلی است و یا ب حجت وه نظری تثبیت آن یا ب

عقل شهادت به صدق آن داد و هم وحی.   شرعی جمع شد یعنی هم مطلبی این دو قسم دالئل عقلی و

دانند به  می که اسالم آورده و قرآن را حق گوید کسانی بدون شک حقانیت آن محرز است. این آیه می

داللت دارد که کتاب هم  ﴾َورَۡ�َةً  إَِماٗما ُموَ�ٰٓ  كَِ�ُٰب ﴿ ۀ:جمل سه دلیل فوق ایمانشان ایمان است. و

علویه  ۀدر دعای خود در صحیف توان به کتاب امام گفت و لذا علی بن ابیطالب امام است و می

لَ عَ «: گوید می زَ ي أنْ دُ أَنَّ الكِتَابَ الَّذِ هَ امِي يبِ النَّ  یلأَشْ ۀ پروند ۱۲ۀ یس آیۀ عالی در سورت . و لذا حق»إِمَ

 مسلمانی قرآن است.خوانده است، پس امام هر امام مال رااع

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ىٰ  ِممَّ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ ۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َكِذبًا

ُ
ٰ  ُ�ۡعَرُضونَ  أ ۡشَ�ٰدُ  َوَ�ُقوُل  َرّ�ِِهمۡ  َ�َ

َ
 ٱۡ�

ُؤَ�ٓءِ  ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ٰ  َكَذبُوا َ�  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ
َ
ِ  َلۡعَنةُ  � ٰلِِم�َ  َ�َ  ٱ�َّ ِينَ  ١٨ ٱل�َّ ونَ  ٱ�َّ  َسبِيلِ  َعن يَُصدُّ

 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٩ َ�ٰفُِرونَ  ُهمۡ  بِٱ�ِخَرةِ  وَُهم ِعوَٗجا َوَ�ۡبُغوَ�َها ٱ�َّ
ُ
ْ  لَمۡ  أ  ِ�  ُمۡعِجِز�نَ  يَُ�ونُوا

�ِض 
َ
ِ  ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�نَ  َوَما ٱۡ� ۡوِ�َآَءۘ  ِمنۡ  ٱ�َّ

َ
ْ  َما ٱۡلَعَذاُبۚ  لَُهمُ  يَُ�َٰعُف  أ  �َۡسَتِطيُعونَ  َ�نُوا

ۡمعَ  ْ  َوَما ٱلسَّ ونَ  َ�نُوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٢٠ ُ�ۡبِ�ُ
ُ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ ٓوا نُفَسُهمۡ  َخِ�ُ

َ
ا َ�ۡنُهم َوَضلَّ  أ ْ  مَّ  َ�نُوا

ونَ  �َُّهمۡ  َجَرمَ  َ�  ٢١ َ�ۡفَ�ُ
َ
ونَ  ُهمُ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  � ۡخَ�ُ

َ
 ]۲۲-۱۸:[هود  ﴾٢٢ٱۡ�

 و ان بر پروردگارشان عرضه شوندآنخدا بزند؟ ه دروغ افترا برتر از آنکه ب کیست ظالم و: ترجمه
اه باش لعنت خدا بر گگواهان گویند ایشانند آنانکه بر پروردگارشان دروغ بستند. آ 

آنان به  همجویند و  دارند از راه خدا و کجی در آن می بازمی (مردم را)که  ) آنان۱۸ستمگران(

 



 تابشی از قرآن    ٢٧٠

(قدرت حق) نبوده و جز خدا سرپرستانی  ۀکنند ) آنان در زمین عاجز۱۹آخرت کافرند(
نداشته و  را (حق) ی شنیدنیشود، آنان توانا مقابل می ان دوآنبرای عذاب ندارند، 

بستند از نظرشان گم  واردکردند و آنچه افترا می) ایشان آنهایند که به خود زیان ۲۰دیدند( نمی
 )۲۲) ناچار که ایشان در آخرت خود زیانکارترند.(۲۱شد(

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿ ۀ:جملمقصود از: نکات
َ
نِ  أ دانشمندانند که رأی و  همان مجتهدان و ﴾...ٱۡ�َ�َىٰ  ِممَّ

ایر بزرگان اهل بدعت که س هم مرشدان و دهند و به خدا نسبت می فتوای خود را حکم خدا دانسته و

گردند و گواهان، گواهی  ران احضارلهی مانند مقّص اۀ بدعتهای خود را از دین خدا دانسته و در محکم

لهی بازداشته و فریب داده یشانند که مردم را از راه حقیقی اهای ایشان. و ا کجی بدعتها و تاوی،دهند بر ف

گواهاِن قیامت عبارتند از فرشتگان و مردمان زمان ایشان. و اند. و  وجود آوردهه و در راه راست کجی ب

نام آن اولیاء، خود از مردم ه زنند و ب ی برای مردم ساخته و دم از والیت ایشان مییایشانند که ولی یا اولیا

 در این آیات فرموده سواری می
ً
ِ  ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�نَ  َوَما﴿: گیرند در حالیکه خدا صریحا  ِمنۡ  ٱ�َّ

ۡوِ�َآءَ 
َ
 ندا ترین اهل جهانبدترین و ستمکار نکارترین مردم،. پس اینان که راه خدا را خراب کرده زیا!*"﴾أ

 فانه مقلدین و پیروانشان خبر ندارند.لی متأّس و

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْ  ٱل�َّ ۡخَبُتٓوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َوأ

ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 ُهمۡ  ٱۡ�َنَّةِ�  أ

ونَ  �ِيَها ۡ�َ�ٰ  ٱۡلَفرِ�َقۡ�ِ  ۞َمَثُل  ٢٣ َ�ِٰ�ُ
َ
َصمِّ  َكٱۡ�

َ
ِميِع�  َوٱۡ�َِص�ِ  َوٱۡ�  �َۡسَتوَِ�انِ  َهۡل  َوٱلسَّ

فََ�  َمَثً�ۚ 
َ
ُرونَ  أ   ]۲۴-۲۳:[هود  ﴾٢٤ تََذكَّ
پروردگارشان که ایمان آورده و عملهای شایسته نموده و نسبت به  راستی آنانه ب: ترجمه

گروه مانند و دل این ثَ ) َم ۲۳( ند ایشانند اهل بهشت، خود در آن ماندگارندافروتن و متواضع
 )۲۴شوید؟( ل یکسانند؟ آیا متذکر نمیثَ بینا و شنوا است. آیا این دو در مَ  کور و کر،

ل ایمان و گزاران را ذکر کرد در این آیات اه منافقین و بدعت تعالی اصناف کفار، چون حق: نکات

مقابل آنان ذکر کرده و دو گروه مقابل یکدیگر آورده. انسان باید سعی کند و خود را  عمل و فروتنان را در

نوح  ۀذکر قصه بیان حقایق و کفر و ایمان، ب تعالی پس از ذکر این آیات، د. حقگروه مؤمنین بگردان از

  :فرمود و پرداخته تا خواننده خسته و ملول نگردد

 ].۲۰[هود: » و جز خدا سرپرستانی ندارند.« -١
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رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
بِ�ٌ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  قَۡوِمهِۦٓ  إَِ�ٰ  نُوًحا أ ن ٢٥ مُّ

َ
ْ  �َّ  أ ۖ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدٓوا َ ٓ  ٱ�َّ َخاُف  إِّ�ِ

َ
 أ

ِ��ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ 
َ
ِينَ  ٱلَۡمَ�ُ  َ�َقاَل  ٢٦ أ ْ  ٱ�َّ � إِ�َّ  نََرٮَٰك  َما قَۡوِمهِۦ ِمن َ�َفُروا ٗ�ََ� 

ِينَ  إِ�َّ  ٱ�ََّبَعَك  نََرٮَٰك  َوَما ّمِۡثلََنا َراذُِ�َا ُهمۡ  ٱ�َّ
َ
يِ  بَادِيَ  أ

ۡ
أ  ِمن َعلَۡيَنا لَُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما ٱلرَّ

  ]۲۷-۲۵:[هود  ﴾٢٧ َ�ِٰذ�ِ�َ  َ�ُظنُُّ�مۡ  بَۡل  فَۡض�
بیم سوی قومش فرستادیم که بگوید به تحقیق من برای شما ه و به تحقیق نوح را ب: ترجمه

راستی که من از عذاب روز دردناک بر شما ه لله را با) که نپرستید جز ۲۵آشکارم(ۀ دهند
بشری مانند  جزما تو را : که کافر بودند گفتنداز قوم او،) پس آن گروه اشرافی ۲۶ترسم( می

، در جز مردمان پست ما پیروی کرده باشند تو ازرا که ی انکسبینیم  نمی و بینیم خودمان نمی
بینیم برای شما بر خودمان برتری باشد بلکه شما را دروغگویان گمان  نمی و ر رأیظاه
 )۲۷کنیم.( می

. و مقصود از نمودمبعوث لی او را به نبّوت اتع حقاز پیامبران بزرگ است که  نوح :نکات

ن﴿ ۀ:جمل و.مت اوستهمان ا ﴾قَۡوِمهِ  إَِ�ٰ ﴿ ای هکلم
َ
ْ  �َّ  أ َ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدٓوا داللت دارد که بعثت  ﴾ٱ�َّ

شود که قوم  سوی توحید بوده آن هم توحید عبادی زیرا از سایر آیات احوال نوح معلوم میه برای دعوت ب

کردند و در نذر و حوائج خود به آنان توجه  ای از مردمان صالح را که مرده بودند پرستش می نوح عده

َراذُِ�َا ُهمۡ ﴿ ۀ:جمل داشتند. و
َ
مردم فقیری بودند دارای کسبهای  مؤمنین به نوحداللت دارد که  ﴾أ

يِ  بَادِيَ ﴿ ۀ:اهمیت که به حسب ظاهر مورد توجه نبودند. و مقصود از کلم بی
ۡ
أ  ، ﴾ٱلرَّ

ً
است  اینظاهرا

ی است و یا اینکه به ظاهر رأی ایمان اند و رأی ایشان ابتدای مان آوردهکه بدون فکر و تأمل به تو ای

 باطن.ه اند نه ب آورده

رََءۡ�ُتمۡ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل ﴿
َ
ٰ  ُكنُت  إِن أ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ  َ�ُعّمَِيۡت  ِعنِدهِۦ ّمِنۡ  رَۡ�َةٗ  َوَءاتَىِٰ�  رَّ

نُۡلزُِمُكُموَها َعلَۡيُ�مۡ 
َ
نُتمۡ  �

َ
ۡ�  َ�ٓ  َوَ�َٰقۡومِ  ٢٨ َ�ٰرُِهونَ  لََها َوأ

َ
ۡجِريَ  إِنۡ  َماً�ۖ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 أ

ِۚ  َ�َ  إِ�َّ  ٓ  ٱ�َّ ۠  َوَما نَا
َ
ِينَ  بَِطارِدِ  � ْۚ  ٱ�َّ ْ  إِ�َُّهم َءاَمُنٓوا َ�ُٰقوا ٓ  َرّ�ِِهمۡ  مُّ َرٮُٰ�مۡ  َوَ�ِٰكّ�ِ

َ
 َ�َۡهلُونَ  قَۡوٗما أ

ِ�  َمن َوَ�َٰقۡومِ  ٢٩ ِ  ِمنَ  يَنُ�ُ فََ�  َطَرد�ُُّهمۚۡ  إِن ٱ�َّ
َ
ُرونَ  أ  ]۳۰-۲۸:[هود ﴾٣٠ تََذكَّ

اید که اگر من بر دلیل و برهانی از  بصیرت دیدهۀ دید اآیا ب ای قوم من: گفت(نوح) : ترجمه
نزد خود رحمتی داده باشد که بر شما پوشیده باشد، آیا ما شما را به  پروردگارم باشم و او مرا از

از شما بر  ،) و ای قوم من۲۸خواهید( ا نمیایم در حالیکه شم م و مجبور ساختهقبولی آن ملز
اند  مزد من جز بر خدا نیست و من آنان را که ایمان آورده ،کنم رسالت مالی را درخواست نمی
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راستی که ایشان پروردگار خود را مالقات خواهند کرد لیکن من شما را قومی ه کنم ب طرد نمی
ا طرد ر  نکند اگر ایشا چه کس مرا از جانب خدا یاری می ،) و ای قوم من۲۹بینم( نادان می

 )۳۰شوید؟( کنم آیا متذکر نمی
مانند ما. هستی، اینکه تو بشری : اول: د نوح آوردندرهار دلیل بر پس از آنکه قوم نوح چ: نکات

اینکه ما : چهارماینکه شما بر ما برتری ندارید. : سومفکرند.  اینکه پیروان تو از مردم پست بی: دوم

بصیرت خود را بکار ۀ گوید شما دید می رت نوحگمان دروغ بر شما داریم. در جواب ایشان حض

یرا من شما ارزشی ندارد. ز اندازید اگر من حجتی از پروردگارم داشته باشم، در مقابل حجت، سخنان

ر را کنار گذارید و سخن بشر و یا بشری غیر شما هستم و شما اگر تکبّ مدعی نیستم که موجودی غیر

ما اینکه گفتید پیروان من چنین و چنانند چه ربطی به دعوت ا و مانند خود را بپذیرید خوب استبشری 

ید گوی اگر میخواهم چه فقیر باشند و چه غنی. و   جر نمیید فقیرند که من ابگویمن دارد یعنی اگر 

داند. و  و خدا باطن ایشان را میمنافقند جواب شما این است که ایشان مالقات پروردگار خواهند کرد 

ما گمان دروغ بر شما : ما اینکه گفتید. و اندارید. ما که مدعی برتری نیستیمبرتری : گفتیدبه ما ما اینکه ا

احتمال دهید که شاید من  شود. پس فکر کنید و از من دلیل بخواهید و داریم، گمان که دلیل نمی

اضافه ما که شما را مجبور به متابعت خود ه مشمول رحمت خدا باشم و بر شما پوشیده باشد. ب

ۡ�  َ�ٓ ﴿ وایم.  نکرده
َ
 ﴾َماً�  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

ّ
د و گرفتن سهم جر بگیرغ توحید نباید ا، داللت دارد که مبل

 نبوده است. ‡نبیاءامام و خمس از دین ا

قُوُل  َوَ�ٓ ﴿
َ
ِ  َخَزآ�ِنُ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ۡعلَمُ  َوَ�ٓ  ٱ�َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  ٱۡلَغۡيَب  أ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َملَكٞ  إِّ�ِ  أ

َ
 أ

ِينَ  ۡ�ُيُنُ�مۡ  تَۡزَدرِيٓ  لِ�َّ
َ
ُ  يُۡؤ�َِيُهمُ  لَن أ �ۖ  ٱ�َّ ُ  َخۡ�ً ۡعلَمُ  ٱ�َّ

َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  بَِما أ

َ
ٓ  أ َِّمنَ  إِٗذا إِّ�ِ  ل

ٰلِِم�َ   ]۳۱:[هود  ﴾٣١ ٱل�َّ
گویم  دانم و نمی غیب نمی و های خدا نزد من است گویم که خزینه و برای شما نمی: ترجمه

گویم خدا به ایشان  ام و برای کسانی که چشمانتان ایشان را کوچک شمرده نمی که من فرشته
(اگر جز این درستی که ه خیر نخواهد داد، خدا به آنچه در جان ایشان است داناتر است. ب

 )۳۱در این صورت من از ستمگرانم.(گویم) 

قُوُل  َوَ�ٓ ﴿ ۀ:جمل :نکات
َ
ِ  َخَزآ�ِنُ  ِعنِدي َلُ�مۡ  أ  مور رزق، حیات،مأ ءداللت دارد که انبیا ﴾ٱ�َّ

اتباع  خدا وۀ کردند فرستاد این جمالت جواب است برای قوم. زیرا قوم خیال می ند وتسقدرت و شفاء نی

ۡعلَمُ  َوَ�ٓ ﴿ ۀ:جمل لهی باشند نه فقیر و پست. وئن ااو باید دارای خزا
َ
بر اینکه دلیل است  ﴾ٱۡلَغۡيَب  أ
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رذل  ونافق پیروان تو مردم م: گفتند این جواب در مقابل قوم است که می و دانند نبیاء غیب نمیا

قُوُل  َوَ�ٓ ﴿من علم به باطن ایشان که غیب است ندارم. : فرماید می باشند. نوح می
َ
 ﴾َملَكٞ  إِّ�ِ  أ

 
َ
گفتند پیروان  ت در مقابل قوم که میاین نیز جواب اس و ک را ندارنددلیل است بر اینکه انبیاء قدرت مل

 مر خدا اعمال زشت ایشان را ثبت کنم.م که به اتسگوید من ملک نی می تو زشتکارند نوح

﴿ ْ ۡ�َ�َۡت  َ�َٰدۡ�َنَا قَدۡ  َ�ٰنُوحُ  قَالُوا
َ
تِنَا ِجَ�َٰ�َا فَأ

ۡ
ٓ  بَِما فَأ ِٰد�ِ�َ  مِنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا  قَاَل  ٣٢ ٱل�َّ

�ِيُ�م إِ�ََّما
ۡ
ُ  بِهِ  يَأ ٓ  َشآءَ  إِن ٱ�َّ نتُم َوَما

َ
َردتُّ  إِنۡ  نُۡصِ�ٓ  يَنَفُعُ�مۡ  َوَ�  ٣٣ بُِمۡعِجزِ�نَ  أ

َ
نۡ  أ

َ
 أ

نَصحَ 
َ
ُ  َ�نَ  إِن لَُ�مۡ  أ ن يُرِ�دُ  ٱ�َّ

َ
  ]۳۴-۳۲:[هود  ﴾٣٤ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  َر�ُُّ�مۡ  ُهوَ  ُ�ۡغوِ�َُ�مۚۡ  أ

نمودی پس بیاور برای ما  ما جدال هم با بسیارای نوح با ما مجادله کردی و : گفتند: ترجمه
اگر بخواهد همانا خدا : ) نوح گفت۳۲اگر از راستگویانی( عذاب) (ازای آنچه به ما وعده کرده

اگر خدا گمراهی شما را(به ) و ۳۳خدا و مانع او نیستید( ۀکنند آورد و شما عاجز را می آن
نصیحت من شما را بهره ندهد اگر من خواسته باشم ن) خواسته باشد سبب تکّبرو اعراضتا
 )۳۴شوید.( سوی او برگشت داده میه ار شما و بگاوست پرورد  ،شما را نصیحت کنم

ند و دین ایشان تحقیقی ااهل بحث و جدال ‡داللت دارد که انبیاء ﴾َ�َٰدۡ�ََنا﴿ ۀ:جمل :نکات

ۡ�َ�َۡت ﴿ ۀ:جمل است. و
َ
مدتها با قوم خود جدال کرده و  داللت دارد که حضرت نوح ﴾ِجَ�َٰ�َا فَأ

تَِنا﴿ ۀ:جمل مقصود از
ۡ
ٓ  بَِما فَأ �ِيُ�م إِ�ََّما﴿ ۀ:جمل عذاب است. و ﴾تَعُِدنَا

ۡ
ُ  بِهِ  يَأ داللت دارد که  ﴾ٱ�َّ

ُ  َ�نَ  إِن﴿ ۀ:جمل نبیاء. و مقصود ازآوردن عذاب و اعجاز کار خدا است نه کار ا ن يُرِ�دُ  ٱ�َّ
َ
 أ

سرکشی و اعراض ممکن است خذالن خدا شامل حال شما  این است که از کثرت طغیان، ﴾ُ�ۡغوَِ�ُ�مۡ 

 شود و شما را به ضاللت خودتان واگذارد آن وقت نصیحت من نفعی ندهد.

مۡ ﴿
َ
ٮُٰهۖ  َ�ُقولُونَ  أ ۡ�ُتُهۥ إِنِ  قُۡل  ٱۡ�َ�َ ۠  إِۡجَراِ�  َ�َعَ�َّ  ٱۡ�َ�َ نَا

َ
ا بَِرٓيءٞ  َو� وِ�َ  ٣٥ ُ�ۡرُِمونَ  ّمِمَّ

ُ
 إَِ�ٰ  َوأ

نَُّهۥ نُوٍح 
َ
ْ  بَِما تَۡبَت�ِۡس  فََ�  َءاَمنَ  قَدۡ  َمن إِ�َّ  قَۡوِمَك  ِمن يُۡؤِمنَ  لَن �  َوٱۡصَنعِ  ٣٦ َ�ۡفَعلُونَ  َ�نُوا
ۡ�ُينَِنا ٱۡلُفۡلَك 

َ
ِينَ  ِ�  تَُ�ِٰطۡبِ�  َوَ�  َووَۡحيَِنا بِأ ْ  ٱ�َّ ۡغَرقُونَ  إِ�َُّهم َظلَُمٓوا  ]۳۷-۳۵:[هود   ﴾٣٧ مُّ

گویند رسالت را افترا بسته، بگو اگر افتراء بسته باشم وبال گناه من بر من  بلکه می: ترجمه
از  سوی نوح که محققاً ه ) و وحی شد ب۳۵شوید( است و من بیزارم از گناهی که مرتکب می

) و ۳۶کنند افسرده مباش( قوم تو ایمان نخواهد آورد مگر آنکه ایمان آورده پس به آنچه می
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آن کسان که ستم کردند با من سخن مگوی، ۀ دربار  بساز وبا نظارت ما و وحی ما کشتی را 
 )۳۷گمان آنان غرق خواهند شد.(بی

ود و امیدوار بود بلکه ایمان از ایمان نیاوردن و اعمال زشت قومش افسرده ب چون نوح: نکات

تعالی به او وحی نمود که ایشان ایمان نخواهند آورد و تو هم از عذاب ایشان و افعال ایشان  آورند. حق

ۡ�ُينَِنا﴿ ۀ:شتی را بساز. و مقصود از کلمبرای نجات خود و پیروانت ک و باشافسرده م
َ
این  ﴾َووَۡحيَِنا بِأ

 دستور ما کشتی را بساز.ه ما و باست که در زیر نظر ما و فرشتگان 

  َعلَۡيهِ  َمرَّ  َوُ�ََّما ٱۡلُفۡلَك  َوَ�ۡصَنعُ ﴿
ٞ
ْ  قَۡوِمهِۦ ّمِن َمَ� ْ  إِن قَاَل  ِمۡنهُۚ  َسِخُروا  فَإِنَّا ِمنَّا �َۡسَخُروا

�ِيهِ  َمن َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  ٣٨ �َۡسَخُرونَ  َكَما ِمنُ�مۡ  �َۡسَخرُ 
ۡ
 َعلَۡيهِ  َوَ�ِحلُّ  ُ�ۡزِ�هِ  َعَذابٞ  يَأ

قِيمٌ  َعَذابٞ  ٰٓ  ٣٩ مُّ ۡمُرنَا َجآءَ  إَِذا َح�َّ
َ
 ٱثۡنَۡ�ِ  َزوَۡجۡ�ِ  ُ�ّٖ  ِمن �ِيَها ٱۡ�ِۡل  قُۡلَنا ٱ�َّنُّورُ  َوفَارَ  أ

ۡهلََك 
َ
ٓ  َءاَمَنۚ  َوَمنۡ  ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيهِ  َسَبقَ  َمن إِ�َّ  َوأ ۥٓ  َءاَمنَ  َوَما   ]۴۰-۳۸:[هود ﴾٤٠ قَلِيلٞ  إِ�َّ  َمَعُه

گذشتند او را مسخره  ساخت و هر زمان که گروهی از قومش بر او می و کشتی را می: ترجمه
خواهیم ما از شما استهزاء  کنید پس محققاً  اگر شما از ما مسخره می: کردند، نوح گفت می
زودی خواهید دانست برای چه کسی عذاب ه ) پس ب۳۸کنید( چنانکه شما استهزاء می کرد

فرمان ما آمد که تا وقتی (وضع چنین بود) ) ۳۹ید(آننده بیاید و بر او عذاب دائمی فرود خوارک
به کشتی  نیز کشتی حمل کن و از هر جفتی (از حیوانات) دو تن باگفتیم ، و تنور فوران کرد
 و کس را ایمان آورده به کشتی آور هر او گذشت و نیزۀ دربار  گر آنکه سخنآور کسانت را م

 )۴۰کمی.(ۀ عّد ایمان نیاورد با او مگر 
شد و آنرا در میان بیابان   کشتی نوح بسیار بزرگ بوده و مدت زیادی طول کشید تا ساخته: نکات

دیوانه : گفت سازد، دیگری باستهزاء می خانه می: گفت کردند یکی می ساخت، مردم که عبور می می

از ترس : گفت سازد. دیگری می انبار می: گفت زاء میسازد، دیگری به استه است که کشتی در بیابان می

تعالی به او وحی کرد از هر  لهی رسید و آب از زمین جوشیدن کرد. حقزد. تا آنکه فرمان اسا سرما می

 َسَبقَ  َمن إِ�َّ ﴿خود و مؤمنین را حمل بر کشتی کن. و مقصود از  ۀحیوانی یک جفت نر و ماده و خانواد
با زنانشان بر کشتی  یافثو  حام، سامبود. ولی سه پسر دیگر  کنعانزن نوح و فرزندش  ،﴾ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيهِ 

 حمل شدند.

ْ  َوقَاَل ﴿ ِ  � �ِيَها ٱۡرَكُبوا ٓۚ  َ�ۡ�ٮَٰها ٱ�َّ  بِِهمۡ  َ�ۡرِي َوِ�َ  ٤١ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  َوُمۡرَسٮَٰها
َبالِ  َمۡوجٖ  ِ�  َعَنا ٱۡرَكب َ�ُٰبَ�َّ  َمۡعزِلٖ  ِ�  َوَ�نَ  ٱۡ�َنُهۥ نُوحٌ  َونَاَدىٰ  َكٱۡ�ِ عَ  تَُ�ن َوَ�  مَّ  مَّ
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�  ِمنَ  َ�ۡعِصُمِ�  َجَبلٖ  إَِ�ٰ  اوِيٓ  َٔ َ�  َقاَل  ٤٢ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ۡمرِ  ِمنۡ  ٱۡ�َۡومَ  َ�ِصمَ  َ�  قَاَل  ٱلَۡمآءِ
َ
ِ  أ  ٱ�َّ

 ]۴۳-۴۱:[هود  ﴾٤٣ ٱلُۡمۡغَر�ِ�َ  ِمنَ  فََ�نَ  ٱلَۡمۡوجُ  بَۡيَنُهَما وََحاَل  رَِّحمَۚ  َمن إِ�َّ 
راستی که ه نام خداست روان شدنش و ایستادنش. به و گفت در آن سوار شوید. ب: ترجمه

) و آن کشتی ایشان را در میان موجی مانند کوهها ۴۱رحیم است(ۀ پروردگار من آمرزند
با ما سوار شو و با کافران  ،ای پسرک من: نوح پسرش را که در کناری بود ندا کرد و برد می

گیرم.  برم و جای می به زودی به کوهی که مرا از آب حفظ کند پناه می: ) گفت۴۲مباش(
ند. و موج ای نیست مگر آنکه خدا به او رحم ک امروز از فرمان خدا نگهدارنده: (نوح) گفت

 )۴۳شدگان گردید.( از غرق حائل شد، پس دو آنمیان 

َباَرٗ� ﴿ ۀ:جمل در منزلۀ هر دو مصدرند مانند کلم سیرمُ و  جریمَ : نکات نزِۡلِ� ُمَ�ٗ� مُّ
َ
. ﴾أ

ِ  �﴿ این ممکن است بنابر را  مرسیو  جمریمبتدا شود. و بعضی  مرسیو  جمری خبر مقدم باشد ﴾ٱ�َّ

مخالف لی این قول چون اعرابش و اند گرفته اللهوزن اسم فاعل خوانده و آنها را اسم فاعل و صفت ه ب

ْ  َوقَاَل ﴿ ۀ:جمل باشد. و ممکن است مصحف میان مردم است به نظر ما صحیح نمی  � �ِيَها ٱۡرَكُبوا
 ِ ٓ  َ�ۡ�ٮَٰها ٱ�َّ ِ  �﴿کالم واحد باشد. و ممکن است  ﴾َوُمۡرَسٮَٰها  و کالم مستقل باشد ﴾َ�ۡ�ٮَٰها ٱ�َّ

مجری نیست بلکه خدای دهنده   مقصود از این جمله این است که ساکینن کشتی بدانند کشتی، نجات

ه کشتی اعتماد نکنند بلکه به فضل خدا اعتماد کنند. و بدانکه باشد پس ب دهنده می نجات سیو مر

او را  ها چون در کشتی فکر نشست، امواج خیاالت و گمراهی الله ةمعرفانسان در مطالب توحیدی و 

  احاطه می
ّ
ل و اعتماد کند تا کشتی کند، پس چون شخصی به فکر وارد شد باید به خدا و هدایت او توک

 !فکرش غرق نشود

�ُض  َو�ِيَل ﴿
َ
أ ۡقلِِ�  َوَ�َٰسَمآءُ  َمآَءكِ  ٱبۡلَِ�  َ�ٰٓ

َ
ۡمرُ  َوقُِ�َ  ٱلَۡمآءُ  وَِ�يَض  أ

َ
 َ�َ  َوٱۡسَتوَۡت  ٱۡ�

 ۖ ٰلِِم�َ  ّلِۡلَقۡومِ  ُ�ۡعٗدا َو�ِيَل  ٱۡ�ُودِّيِ �َُّهۥ نُوحٞ  َونَاَدىٰ  ٤٤ ٱل�َّ ۡهِ�  ِمنۡ  ٱبِۡ�  إِنَّ  َرّبِ  َ�َقاَل  رَّ
َ
 أ

نَت  ٱۡ�َقُّ  وَۡعَدكَ  �نَّ 
َ
ۡحَ�مُ  َوأ

َ
ۡهلَِكۖ  ِمنۡ  لَۡيَس  إِنَُّهۥ َ�ُٰنوحُ  قَاَل  ٤٥ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ  أ

َ
 إِنَُّهۥ أ

ٓ  ِعۡلٌمۖ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما نِ لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  َ�ٰلِٖح�  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ  ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

ٓ  َرّبِ  قَاَل  ٤٦ ُعوذُ  إِّ�ِ
َ
نۡ  بَِك  أ

َ
ۡ�  أ

َ
ُ�ن َوتَۡرَ�ِۡ�ٓ  ِ�  َ�ۡغفِرۡ  ��َّ  ِعۡلٞمۖ  بِهِۦ ِ�  َلۡيَس  َما لََك  َٔ أ

َ
 أ

  ]۴۷-۴۴:[هود  ﴾٤٧ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ّمِنَ 
شد و فرمان  و آب فرو (و نبار)شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان بازدار وگفته: ترجمه

باد برای قوم (از رحمت) انجام شد و کشتی بر جودی قرار گرفت و گفته شد دوری 
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راستی پسر من از اهل ه پروردگارا ب: ) و نوح پروردگار خود را ندا کرد پس گفت۴۴ستمگران(
ای : گفت(خدا)) ۴۵کنندگانی( تو حق است و تو بهترین حکم ۀدرستی که وعده من است و ب

راستی که او از اهل تو نیست. زیرا او عمل ناصالح است. پس آنچه را که برای تو علمی ه نوح ب
) ۴۶دهم تا مبادا از جاهلین باشی( راستی که من تو را پند میه ، بمخواهبه آن نیست از من 

 برم به تو از اینکه سؤال کنم آنچه را به آن علمی ندارم میراستی که من پناه ه پرودگارا ب: گفت
 )۴۷باشم.( اگر مرا نیامرزی و رحم نکنی از زیانکاران می و

ۡهلَِك  ِمنۡ  لَۡيَس ﴿ ۀ:جمل مقصود از: نکات
َ
 َ�َمن﴿ ۀ:جمل دلیله این است که او ایمان ندارد ب ﴾أ

کید است مانند ﴾لِحٖ َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ۥإِنَّهُ ﴿و  ﴾ِمّ�ِ  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِ�  یا به تقدیر  و زید عدل: برای تأ

درخواست نوح راجع به فرزندش چون بدون علم صادر شده و  و ذو عمل غیرصالح ؛مضاف است یعنی

 تاقول بالعلم گناه است و لذا مورد عتاب شده و سپس استغفار و عذرخواهی نموده و پناه به خدا برده 

ٓ  َرّبِ  قَاَل ﴿: دهدر آتیه چنین نکند و عرض کر ُعوذُ  إِّ�ِ
َ
نۡ  بَِك  أ

َ
ۡ�  أ

َ
 ﴾...ِعۡلمٞ  بِهِۦ ِ�  لَۡيَس  َما لََك  َٔ أ

ٰٓ  َعَلۡيَك  َوَ�رََ�ٍٰت  ّمِنَّا �َِسَ�ٰ�ٖ  ٱۡهبِۡط  َ�ُٰنوحُ  �ِيَل ﴿ َم�ٖ  َوَ�َ
ُ
ن أ َعَكۚ  ّمِمَّ َممٞ  مَّ

ُ
 ُ�مَّ  َسُنَمّتُِعُهمۡ  َوأ

ُهم ِ�مٞ  َعَذاٌب  ّمِنَّا َ�َمسُّ
َ
�َبآءِ  ِمنۡ  تِۡلَك  ٤٨ أ

َ
ٓ  ٱۡلَغۡيبِ  أ ٓ  ُكنَت  َما إَِ�َۡكۖ  نُوِحيَها نَت  َ�ۡعلَُمَها

َ
 أ

ۖ  َ�َٰذ�ۖ  َ�ۡبلِ  ِمن قَۡوُمَك  َوَ�   ] ۴۹-۴۸:[هود ﴾٤٩ لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡلَ�ٰقَِبةَ  إِنَّ  فَٱۡصِ�ۡ
 و با تواندی که از ما و برکاتی بر تو و بر امتهای یسالمت اگفته شد ای نوح فرود آی ب: ترجمه

زودی ایشان را بهره دهیم سپس به ایشان از جانب ما عذابی دردناک ه ی که بتهایّم ا
کنیم آنها را به سوی تو. پیش از اینکه به تو  که وحی می) اینها از اخبار غیب است ۴۸برسد(

راستی که عاقبت برای ه پس صبر کن، ب .دانستی آنها را و نه قوم تو نه تو می وحی شود،
 )۴۹متقین است.(

وحشت  است فرود آمد حضرت نوح صلچون کشتی بر کوه جودی که در اطراف مو: نکات

دانست که دیگر  دانست پیاده شود یا خیر؟ خطاب رسید به سالمت پیاده شو. نوح داشت و نمی

ٰٓ ﴿ ۀ:جمل برکات به او و همراهانش داد. وۀ از جهات معاش هم خدا وعد آسیبی نیست و َم�ٖ  َوَ�َ
ُ
 أ

ن َعَكۚ  ّمِمَّ َممٞ  مَّ
ُ
وجود آمدند و بشر فعلی از ه ی بداللت دارد که از او و همراهانش امتهای ﴾َسُنَمّتُِعُهمۡ  َوأ

، ﴾َسُنَمّتُِعُهمۡ ﴿: تعالی راجع به مؤمنین نفرموده باشد و چون دنیا متاع پستی است، حق ها می متهمان ا

ُهم ُ�مَّ  َسُنَمّتُِعُهمۡ ﴿: بلکه راجع به کفار فرموده ِ�مٞ  َعَذاٌب  ّمِنَّا َ�َمسُّ
َ
ٓ  ُكنَت ما﴿ۀ جمل و .﴾أ  َ�ۡعلَُمَها

نَت 
َ
این مطالب غیبی و قصص قرآنی را  صداللت دارد که رسول خدا، ﴾َ�َٰذا َ�ۡبلِ  ِمن قَۡوُمَك  َوَ�  أ
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شود که  دانسته و نه قومش، پس بطالن روایات غالیان ظاهر می دانسته، نه خودش می قبل از وحی نمی

قبل از رسالت او به دنیا آمد  عمویش علیاند و پسر دانسته همه چیز را می گویند او وجانشینانش می

 و تمام کتب آسمانی را خواند، که اینها کفر و 
ً
 بر ضد قرآن است. تماما

َخاُهمۡ  َ�دٍ  �َ�ٰ ﴿
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ُهوٗد�ۚ  أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥٓۖ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ ُه نُتمۡ  إِنۡ  َ�ۡ�ُ

َ
 إِ�َّ  أ

ونَ  ۡ�  َ�ٓ  َ�َٰقۡومِ  ٥٠ ُمۡفَ�ُ
َ
ۡجًر�ۖ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجِريَ  إِنۡ  أ

َ
ِي َ�َ  إِ�َّ  أ �  ٱ�َّ َفَ�  َ�َطَرِ�ٓ

َ
 َ�ۡعِقلُونَ  أ

ْ  َوَ�َٰقۡومِ  ٥١ ْ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  ٱۡسَتۡغفُِروا َمآءَ  يُۡرِسلِ  إَِ�ۡهِ  تُوُ�ٓوا  قُوَّةً  َوَ�زِۡدُ�مۡ  ّمِۡدَراٗر� َعلَۡيُ�م ٱلسَّ
تُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ْ  َوَ�  قُوَّ   ]۵۲-۵۰:[هود  ﴾٥٢ ُ�ۡرِِم�َ  َ�َتَولَّۡوا

قوم من خدا را بپرستید ای : برادرشان هود را، گفتسوی قوم عاد ه و فرستادیم ب: ترجمه
) ای قوم ۵۰لهی (مقصد در حوائج) غیر او نیست، نیستید شما مگر افترازنندگان(برای شما ا

، هوجود آورده کنم، نیست اجر من مگر بر آنکه مرا ب من درخواست اجری بر این رسالت نمی
من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس  ) و ای قوم۵۱اندازید( یا عقل خود را به کار نمیآ
نیروی  ی بردرپی بفرستد و نیروی شما باران پیسوی او بازگشت کنید،(او) از آسمان برای ه ب

 )۵۲کاری.( د در حال گنهشما بیافزاید و اعراض نکنی
 ۸تا  ۶فجر آیات ۀ سور و به بعد ۲۱ۀ آی احقافۀ و قوم او عاد در سور حضرت هودۀ قص: نکات

ذکر شده. و  ،۸تا  ۶آیات  ۀالحاقۀ سور و به بعد ۱۲۳شعراء آیات ۀ سور و ۷۲تا  ۶۵اعراف آیات ۀ سور و

صالح ۀ اند و ایشان سه بت داشتند که از سه بند عمان و حضرموت مسکن داشته قوم عاد بین یمن،

دانستد و در حوائج دنیوی خود آنان را  اینان را شفیع نزد خدا می و هباء ،صمود ،صداء بنام: تمثال بود

ن مستحق اشند که شفاعت اینان دروغ است و ایک ایشان را نهی می خواندند و لذا حضرت هود می

را حقیر شمردند و شأن او را کوچک دانستند و او را به سفاهت و  کرنش نیستند ولیکن ایشان هود

در دعوت خود، ثبات قدم  نبارید. هود نکه سه سال باران رحمت بر ایشاکذب نسبت دادند تا این

و  یدرپی بر شما بباراند و قو لهی برگردید خدا باران رحمت را پیاگر به هدایت ا: به خرج داد و گفت

و مدتی پس از  های حضرت نوح از نواده حضرت هود و نعمت خود را بر شما بیفزاید

اند هفتصد و شصت سال قوم خود را  ل سالگی. و به قولی نوشتهمبعوث شده در سن چه نوح

 زراعت و تجارت بود. دعوت به توحید کرد و ایشان ایمان نیاوردند. و کار حضرت هود

﴿ ْ  بُِمۡؤِمنِ�َ  لََك  َ�ۡنُ  َوَما قَۡولَِك  َعن َءالَِهتَِنا بَِتارِِ�ٓ  َ�ۡنُ  َوَما بِبَّيَِنةٖ  ِجۡئتََنا َما َ�ُٰهودُ  قَالُوا
ٮَٰك  إِ�َّ  �َُّقوُل  إِن ٥٣ ٓ  قَاَل  �ُِسوٓءٖ�  َءالَِهتَِنا َ�ۡعُض  ٱۡ�َ�َ ۡشِهدُ  إِّ�ِ

ُ
َ  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  َوٱۡشَهُدٓوا

َ
ا بَرِٓيءٞ  �  ّمِمَّ
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ُۡت  إِّ�ِ  ٥٥ تُنِظُرونِ  َ�  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا فَِكيُدوِ�  ُدونِهِۦۖ  ِمن ٥٤ �ُۡ�ُِ�ونَ  ِ  َ�َ  تََو�َّ  ّ�ِ رَ  ٱ�َّ
ا َوَرّ�ُِ�م�  ۢ  ُهوَ  إِ�َّ  َدآبَّةٍ  ِمن مَّ ٓۚ  َءاِخُذ ٰ  َرّ�ِ  إِنَّ  بَِناِصَيتَِها ۡسَتِقي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  َ�َ ْ  فَإِن ٥٦ مُّ  تََولَّۡوا

بۡلَۡغُتُ�م َ�َقدۡ 
َ
�  ٓ ا رِۡسۡلُت  مَّ

ُ
ُ�مۡ  قَۡوًما َرّ�ِ  َو�َۡسَتۡخلُِف  إَِ�ُۡ�مۚۡ  بِهِۦٓ  أ ونَُهۥ َوَ�  َ�ۡ�َ ۚ  ًٔ َشۡ�  تَُ�ُّ  ا

ٰ  َرّ�ِ  إِنَّ  ءٍ  ُ�ِّ  َ�َ   ]۵۷-۵۳:[هود  ﴾٥٧ َحفِيٞظ  َ�ۡ

ترک نکنیم و های خود  إلهقول تو  برایای نیاوردی و ما  ای هود برای ما معجزه: گفتند: ترجمه
بعضی از إله  یم جز اینکهگوی ) ما چیزی در حق تو نمی۵۳تیم(آورنده نیس ما برای تو ایمان

م و گواه باشید که من از گیر  من خدا را گواه می: رسانده، (هود) گفت های ما به تو آسیبی
کر کنید مبا من  اشم ۀچه جز او است، پس هم) بیزارم از هر۵۴کنید بیزارم( آنچه شریک او می

ردگار پروردگار من و پرو ،ام بر خدا راستی که من توکل کردهه ) ب۵۵سپس مرا مهلت ندهید(
راستی که پروردگار من بر ه ست، بپیشانی او ۀمگر اینکه او گیرند ای نیست جنبندههیچشما، 

را که به  پیغامی) پس اگر روی بگردانید به تحقیق من به شما ابالغ نمودم ۵۶راه راست است(
 و شما را جانشین شما خواهد کرد پروردگار من قومی غیر و ام سوی شما فرستاده شدهه آن ب

 )۵۷راستی که پروردگار من بر هر چیزی نگهبان است.(ه زنید، ب شما چیزی به او ضرر نمی

ٮَٰك ﴿ ۀ:جمل مقصودشان از و پرستی خود اصرار ورزیدند قوم هود در بت: نکات این بود که  ﴾ٱۡ�َ�َ

ۢ  ُهوَ  إِ�َّ ﴿ ۀ:جمل اند. و مقصود از بتهای ما تو را دیوانه کرده بعضی از ٓ  َءاِخُذ این است که  ﴾بَِناِصَيتَِها

تواند بر او غلبه کند. و  کس موی پیشانی کسی را بگیرد می نبدگان مقهور قدرت اویند زیرا هرتمام ج

ُ�مۡ  قَۡوًما َرّ�ِ  َو�َۡسَتۡخلُِف ﴿ ۀ:جمل مقصود از لِكُ « ؛این است که ﴾َ�ۡ�َ مهيُ مْ وَ  كُ كُ رِ فْ لبِكُ مْ  يَستَبدِ بِكُ

مغَ  كُ امَ أَ  ريَ مْ  لَكَ هكَ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ ه کند و دیگران را به جای شما ب شما را به سبب کفرتان هالک می« :»مَ

 .».ورد، ـ همانگونه که پیشینیانتان را هالك گردانید ـ..آ وجود می

ا﴿ ۡمُرنَا َجآءَ  َولَمَّ
َ
ِينَ  ُهوٗدا َ�َّۡيَنا أ ْ  َوٱ�َّ  َغلِيٖظ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  َوَ�َّۡيَ�ُٰهم ّمِنَّا بِرَۡ�َةٖ  َمَعُهۥ َءاَمُنوا

ۖ  َوتِۡلَك  ٥٨ ْ  َ�دٞ ْ  َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � َجَحُدوا ْ  رُُسلَُهۥ وََعَصۡوا َبُعٓوا ۡمرَ  َوٱ�َّ
َ
ِ  أ  ٥٩ َعنِيدٖ  َجبَّارٍ  ُ�ّ

 ْ تۡبُِعوا
ُ
ِ  ِ�  َو� ۡ�َيا َ�ِٰذه َ�ٓ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  َوَ�ۡومَ  لَۡعَنةٗ  ٱ�ُّ

َ
ْ  َ�ٗدا إِنَّ  � َ�  َر�َُّهۡمۗ  َ�َفُروا

َ
 قَۡومِ  ّلَِعادٖ  ُ�ۡعٗدا �

 ]۶۰-۵۸:[هود  ﴾٦٠ ُهو�ٖ 
به رحمت خودمان، ایمان آورده بودند با او که  و چون فرمان ما آمد هود را با آنان: ترجمه

) و این است قوم عاد که به آیات ۵۸ایشانرا از عذاب سخت نجات دادیم( و نجات دادیم
پروردگارشان انکار کردند و فرستادگان او را عصیان نمودند و هر زورگوی عنودی را پیروی 
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شد، آگاه باش که قوم  فرستاده دنبال ایشان در این دنیا و روز قیامت لعنته ) و ب۵۹کردند(
 )۶۰است برای عاد قوم هود.( (از رحمت)دور باش شدند، آگاه باعاد به پروردگارشان کافر ش

اوردند و شفعاء اجدادی و تقلید از بزرگانشان ایمان نی ب دین آباء وباألخره قوم عاد برای تعّص  :نکات

هفت  ،ادان خدا در رسید و بمری کرده بودند از دست ندادند تا فگذار ی که خود نامهای و باب الجوائح

 روز   شبانه
ّ
 خداوند، پاره شان کرد و  ط گردید و پارهبر ایشان مسل

ّ
ط باد هود و مؤمنین را از رسیدن و تسل

 حفظ نمود. مدت قلیل عصیان کردند و تا قیامت مبتال به لعن شدند.

َخاُهمۡ  َ�ُمودَ  �َ�ٰ ﴿
َ
ۚ  أ ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  َ�ٰلِٗحا َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ ُه ُ�م ُهوَ  َ�ۡ�ُ

َ
�َشأ

َ
 أ

�ِض  ّمِنَ 
َ
ْ  ُ�مَّ  فَٱۡسَتۡغِفُروهُ  �ِيَها َوٱۡسَتۡعَمَرُ�مۡ  ٱۡ� ِيبٞ  قَرِ�بٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  إَِ�ۡهِ�  تُوُ�ٓوا ُّ� ٦١  ْ  قَالُوا
� �ِيَنا ُكنَت  قَدۡ  َ�َٰ�ٰلِحُ  ٓ  َ�َٰذ�ٓۖ  َ�ۡبَل  َمرُۡجّوٗ َ�ۡنَهٮَٰنا

َ
ن �

َ
ۡعُبدَ  أ َنا َءابَآُؤنَا َ�ۡعُبدُ  َما �َّ  َشّكٖ  لَِ�  ��َّ

ا ٓ  ّمِمَّ  ]۶۲-۶۱:[هود  ﴾٦٢ ُمرِ�بٖ  إَِ�ۡهِ  تَۡدُعونَا
خدا را، ای قوم من عبادت کنید : سوی قوم ثمود برادرشان صالح را گفته و فرستادیم ب: ترجمه

د در حوائجی) غیر او، او شما را از زمین ایجاد کرد و در آن شما را لهی (مقصنیست برای شما ا
کنید، براستی که و توبه زندگی داد، پس، از او طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگشت 

 ۀای صالح به تحقیق تو از پیش (قبال) مای: ) گفتند۶۱کننده است( پروردگار من نزدیک و اجابت
 کنی که عبادت کنیم؟ و دند نهی میپرستی ما را از آنچه پدران ما می امید در میان ما بودی، آیا

 )۶۲( گمان بد. شکیم و خوانی در سوی آن میه ا بر راستی که ما از آنچه ما ه ب
در جنگ تبوک به  صنشین و در پناه کوهستان مسکن داشتند و رسول خدا قوم ثمود کوه :نکات

داشتند که تمثال چند نفر از بزرگان صالحین بود، چون آن ی ایشان برخورد کرد. و ایشان بتهای مساکن

های ایشان را برای تسلی خود برداشتند و به آنان در حوائج  گان صالح از دنیا رفتند اینان مجسمهزرب

 ،ةمنا ،شمس ،جد ،ودعنوان شفاعت در درگاه خدا و بتان ایشان عبارت بود از ه جستند ب توسل می

تا  ۴۵ۀ نمل آی و ۷۹و  ۷۳ۀ اعراف آیۀ سور و۱۵۸تا  ۱۴۱ۀ شعراء آیۀ در سور . و در قرآنالالتو  مناف

سالگی مأمور  ۱۶اند که حضرت صالح از سن  های دیگر ذکری از ایشان شده است و نوشته سوره و ۵۳

 رسالت شد و تا صد و بیست سال از عمر خود دعوت کرد ولی فائده نبخشید.

رََءۡ�ُتمۡ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل ﴿
َ
ٰ  ُكنُت  إِن أ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ِ�  َ�َمن رَۡ�َةٗ  ِمۡنهُ  َوَءاتَىِٰ�  رَّ ِ  ِمنَ  يَنُ�ُ  ٱ�َّ

ۥۖ  إِنۡ  ِ  نَاقَةُ  َ�ِٰذهِۦ َوَ�َٰقۡومِ  ٦٣ َ�ِۡس�ٖ  َ�ۡ�َ  تَزِ�ُدونَِ�  َ�َما َعَصۡيُتُه ۖ  لَُ�مۡ  ٱ�َّ  فََذُروَها َءايَٗة
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ُ�ۡل 
ۡ
�ِض  ِ�ٓ  تَأ

َ
ِۖ  أ وَها�َ  َوَ�  ٱ�َّ ُخَذُ�مۡ  �ُِسوٓءٖ  َمسُّ

ۡ
 َ�َقاَل  َ�َعَقُروَها ٦٤ قَرِ�بٞ  َعَذابٞ  َ�َيأ

 ْ يَّا�ٖ�  ثََ�َٰثةَ  َدارُِ�مۡ  ِ�  َ�َمتَُّعوا
َ
 ] ۶۵-۶۳:[هود ﴾٦٥ َمۡكُذوبٖ  َ�ۡ�ُ  وَۡعدٌ  َ�ٰلَِك  �

دلیل بر  پروردگارم جانباز اید اگر من بصیرت دیدهۀ دید اای قوم من آیا ب: گفت: ترجمه
کیست مرا اگر او را عصیان کنم، باشم و او از رحمت خود به من عطا کرده باشد، پس  روشنی

) و ای قوم من، این است ۶۳ید(پس شما برای من جز زیان نیفزای ،از جانب خدا یاری کند
که  را رها کنید بخورد در زمین خدا و بدی به او نرسانید شتر خدا برای شما آیتی است پس آن

خودتان سه روز بهره  ۀرا پی کردند پس گفت در خان ) پس آن۶۴را بگیرد( شما  عذاب نزدیک
 )۶۵نشدنی.( غو در  است ای برید این وعده

به دعای  خدا جزه خواستند وعبا اینکه از او م و ب دینی مانع از تفکر قوم صالح شدتعّص : نکات

 پی کردند. و مقصود ازرا  ، باز روی عداوت آنآورد از سنگ شتری برای ایشان بیرون حضرت صالح،

ُ�ۡل  فََذُروَها﴿ ۀ:جمل
ۡ
�ِض  ِ�ٓ  تَأ

َ
ِ  أ  این است که مخارجی ندارد بگذارید در زمین خدا بچرد ،﴾ٱ�َّ

در جوف کوه خدا او را به چنین  -۲از سنگ خلق شده.  -۱: لی وجود او از جهاتی برای معجزه استو

 -۵تناسل به این صورت درآمده.  بدون تولد و -۴نر حامله شده.  بدون تماس با -۳و  صورتی درآورده

 کند.  شما را از شیر خود سیراب می ۀآشامد و روز دیگر هم یک روز آب می

ایشان  ۀتوبلی بزرگانشان با وسوسه مانع از و و خدا سه روز به ایشان مهلت داد بلکه توبه کنند 

به ایشان گفت روز اول صورتشان زرد خواهد شد و روز دوم سرخ و  ا اینکه حضرت صالحشدند، ت

 ۀلی عناد و تعصب مانع از توبو این احوال را دیدند و یقین به عذاب پیدا کردند چون و روز سوم سیاه

 .!*"ای عذاب شدندایشان شد و همه مهیّ 

ا﴿ ۡمُرنَا َجآءَ  فَلَمَّ
َ
ِينَ  َ�ٰلِٗحا َ�َّۡيَنا أ ْ  َوٱ�َّ  إِنَّ  يَۡوِم�ٍِذ�  ِخۡزيِ  َوِمنۡ  ّمِنَّا بِرَۡ�َةٖ  َمَعُهۥ َءاَمُنوا

َخذَ  ٦٦ ٱۡلَعزِ�زُ  ٱۡلَقوِيُّ  ُهوَ  َر�ََّك 
َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ ۡيَحةُ  َظلَُموا ْ  ٱلصَّ ۡصَبُحوا

َ
 ٦٧ َ�ٰثِِم�َ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِ�  فَأ

ن
َ
ْ  لَّمۡ  َكأ ۗ  َ�ۡغَنۡوا ٓ َ�ٓ  �ِيَها

َ
ْ  إِنَّ  � ْ  َ�ُموَدا َ�  َر�َُّهۡمۗ  َ�َفُروا

َ
َُمودَ  ُ�ۡعٗدا �   ]۶۸-۶۶:[هود ﴾٦٨ ّ�ِ

 بهایمان آورده بودند با او که  صالح را با آنان ،آمد(برای عذاب)پس چون فرمان ما : ترجمه
 

راستی که پروردگار تو ه ب ،نجات بخشیدیم از خواری آنروز نجات دادیم ورحمتی از جانب خود 
 های خود برو ستم کرده بودند صیحه گرفت پس در خانه ) و آنان را که۶۶نیرومند عزیز است(

 ) استفاده کرده است.۱۸/۲۰فخر الدین رازی ( مفاتیح الغیبمولف در تفسیر این بخش از تفسیر  -١

 

                                                           



 ٢٨١  سورة هود

) گویا اقامت در آن نکرده بودند، آگاه باش که قوم ثمود کافر به پروردگار خود ۶۷افتادند(
 )۶۸شدند، آگاه باش برای قوم ثمود دور باش است.(

ۡيَحةُ ﴿مقصود از : نکات و گوشها پاره شد آسمانی است که در اثر آن زمین لرزید ۀ صدا و صاعق ،﴾ٱلصَّ

 دوری از رحمت است. ،به زمین خوردند و مقصود از دورباش د و جانها از بدنها خارج و بروو دلها طپی

ٓ  َجآَءۡت  َولََقدۡ ﴿ ىٰ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  رُُسلَُنا ْ  بِٱۡلبُۡ�َ ۖ  قَالُوا ن َ�َِث  َ�َما َسَ�ٰٞمۖ  قَاَل  َسَ�ٰٗما
َ
 بِعِۡجلٍ  َجآءَ  أ

ا ٦٩ َحنِيذٖ  ٓ رَءَ  فَلَمَّ يِۡدَ�ُهمۡ  ا
َ
وَۡجَس  نَِ�رَُهمۡ  إَِ�ۡهِ  تَِصُل  َ�  �

َ
ۚ  ِمۡنُهمۡ  َوأ ْ  ِخيَفٗة ٓ  َ�َۡف  َ�  قَالُوا ا  إِ�َّ

 ٓ رِۡسۡلَنا
ُ
تُُهۥ ٧٠ لُوطٖ  قَۡومِ  إَِ�ٰ  أ

َ
َ�َٰها فََضِحَكۡت  قَآ�َِمةٞ  َوٱۡمَر� ۡ  إِۡسَ�ٰقَ  َوَرآءِ  َوِمن �ِإِۡسَ�ٰقَ  فَبَ�َّ

ِ�ُ  َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ  قَاَلۡت  ٧١ َ�ۡعُقوَب 
َ
۠  َءأ نَا

َ
ۖ  َ�ۡعِ�  َوَ�َٰذا َعُجوزٞ  َو� ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  َشۡيًخا  ٧٢ َعِجيبٞ  لََ�ۡ

 ْ َ�ۡعَجبِ�َ  قَالُٓوا
َ
ۡمرِ  ِمنۡ  �

َ
ِۖ  أ ِ  رَۡ�َُت  ٱ�َّ ۡهَل  َعَلۡيُ�مۡ  َوَ�رََ�ُٰتُهۥ ٱ�َّ

َ
 َ�ِيدٞ  إِنَُّهۥ ٱۡ�َۡيِت�  أ

ِيدٞ    ]۷۳-۶۹:[هود  ﴾٧٣�َّ
: گفت .سالم (بر تو): نزد ابراهیم آمدند و گفتندبا بشارت و به تحقیق فرستادگان ما : ترجمه

) پس چون دید ۶۹بریانی آورد( ۀگوسال (ابراهیم) دیری نپایید کهپس  .سالم (بر شما)
و در  ناشناسشان گرفتخوردند)  رسد (و از آن گوشت نمی دستهای ایشان به آن گوشت نمی

راستی که ما به سوی قوم لوط فرستاده ه مترس ب: گفتند دل ترسی از ایشان گرفت،
نسل اسحاق  پس او را به اسحاق مژده دادیم و از .) و زن او ایستاده بود که خندید۷۰ایم( شده

زنم و این شوهرم پیرمرد  ای وای مرا آیا فرزند آورم و حال آنکه من پیره: ) گفت۷۱یعقوب را (
آیا از فرمان خدا تعجب : ) گفتند۷۲جیب است(راستی که این البته چیزی عه است ب

 )۷۳بزرگوار است.( ۀدرستی که او ستوده و برکات او بر شما خانواده، ب کنی؟ رحمت خدا می
حضرت ابراهیم و ۀ بیان قص ،‡هود و صالح حضرت نوح،ۀ تعالی پس از ذکر قّص  حق: نکات

دادِن او را به  ابراهیم برای بشارتلهی یعنی فرشتگان آمدند نزد را کرده که چون مأمورین ا إلوط

که بسیار مهمان دوست بود فوری  فرزند و برای خبردادن او را به هالکت قوم لوط، حضرت ابراهیم

چون  .کنند ن کرد و برای ایشان حاضر نمود ولی دید ایشان دست به سوی غذا دراز نمیاای بری گوساله

شناخت و خیال  مالئکه را نمی خورد، ابراهیم یشد از غذای او نم هرگاه دشمنی به کسی وارد می

ه داللت این قّص  و این است که او را ترس گرفت ،خورند قصد عداوتی دارند کرد اینان که غذا نمی می

ِ  رَۡ�َُت ﴿ ۀ:جمل خبرند. و مور غیبی و تکوینی بیاز ا ‡که انبیاء دارد ۡهَل  َعلَۡيُ�مۡ  َوَ�رََ�ُٰتُهۥ ٱ�َّ
َ
 أ

ای را  با اینکه خطاب به زن ابراهیم حضرت ساره است مذکر آمده برای تغلیب، یعنی خانواده ،﴾ٱۡ�َۡيتِ 

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٢

احزاب اگر ۀ سور ۳۳ۀ اعتبار مدیر ایشان که مرد است. بنابراین در آیه کنند ب به خطاب مذکر خطاب می

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ بگوئیم ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
است  صبه زنان رسول خدا ، خطاب!*"﴾ۡ�َۡيتِ ٱأ

 اشکالی ندارد.

ا﴿ ۡوعُ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�نۡ  َذَهَب  فَلَمَّ ىٰ  وََجآَءتۡهُ  ٱلرَّ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  إِنَّ  ٧٤ لُوٍط  قَۡومِ  ِ�  يَُ�ِٰدُ�َا ٱۡلبُۡ�َ
ٞ  َ�َلِيمٌ  ٰه َّ�

َ
نِيبٞ  أ إِبَۡ�ٰهِيمُ  ٧٥ مُّ ۡعرِۡض  َ�ٰٓ

َ
ۡمرُ  َجآءَ  َقدۡ  إِنَُّهۥ َ�َٰذ�ٓۖ  َ�نۡ  أ

َ
 َءا�ِيِهمۡ  ��َُّهمۡ  َرّ�َِكۖ  أ

  ]۷۶-۷۴:[هود  ﴾٧٦ َمۡرُدو�ٖ  َ�ۡ�ُ  َعَذاٌب 
(نجات) قوم ۀ دربار  به او رسید،طرف شد و بشارت فرزند  پس چون دلهره از ابراهیم بر: ترجمه

کننده  بردبار دلسوز بازگشت ) بدرستی که ابراهیم محققاً ۷۴کرد( با ما مجادله میلوط 
ه ) ای ابراهیم از این اعراض کن، حقیقت این است که فرمان پروردگارت آمده و ب۷۵بود(

 )۷۶راستی عذابی ایشان را خواهد آمد که برگشت ندارد.(
 و کرد لهی بوده، خدا فرموده با ما مجادله میچون با مأمورین ا حضرت ابراهیمۀ مجادل: نکات

لهی نبود و لذا خدا او را تمجید کرده که او بردبار دلسوز بود. معلوم برای عدم رضا به فرمان ان مجادله ای

از دلسوزی برای قوم لوط بوده تا شاید خدا به ایشان رحم کند و  حضرت ابراهیم ۀشود که مجادل می

ْ لُِكوٓ ُمهۡ  إِنَّا﴿: لذا چون مالئکه گفتند و عذابشان نکند هۡ  ا
َ
ِ َ�ٰ  لِ أ اگر : گفت ابراهیم ﴾َ�ةِ رۡ قَ لۡ ٱ ِذه

نه. : نه. گفت اگر چهل نفر باشد؟ گفتند: نید؟ گفتندک مؤمن در آن باشد آیا هالکشان میپنجاه مرد 

اگر در آن قریه یک مرد : نه. گفت: نه. تا به ده نفر رسید؟ گفتند: سی نفر باشد چطور؟ گفتند: گفت

ما : در آن قریه است؟ گفتند	!+"بدرستی که لوطنه. گفت : کنید؟ گفتند مسلمان باشد آنرا هالک می

 دهیم. داناتریم و او را نجات می

ا﴿ ءَ  لُوٗطا رُُسلَُنا َجآَءۡت  َولَمَّ  وََجآَءهُۥ ٧٧ َعِصيبٞ  يَۡومٌ  َ�َٰذا َوَقاَل  َذرٗۡ�  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ِ�ٓ
ّ�ِ  َ�نُواَْ�ۡعَملُونَ  َ�ۡبُل  َوِمن إَِ�ۡهِ  ُ�ۡهرَُعونَ  قَۡوُمُهۥ ُؤَ�ٓءِ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  اِت�  َٔ ٱلسَّ ۡطَهرُ  ُهنَّ  َ�َناِ�  َ�ٰٓ

َ
 أ

ْ  لَُ�ۡمۖ  َ  فَٱ�َُّقوا �  ِ�  ُ�ُۡزونِ  َوَ�  ٱ�َّ لَۡيَس  َضۡيِ�ٓ
َ
ْ  ٧٨ رَِّشيدٞ  رَُجلٞ  ِمنُ�مۡ  �  َعلِۡمَت  لََقدۡ  قَالُوا

نَّ  لَوۡ  قَاَل  ٧٩ نُرِ�دُ  َما َ�َۡعلَمُ  �نََّك  َحقّٖ  ِمنۡ  َ�َناتَِك  ِ�  َ�َا َما
َ
وۡ  ُقوَّةً  بُِ�مۡ  ِ�  أ

َ
 إَِ�ٰ  َءاوِيٓ  أ

ْ  ٨٠ َشِديدٖ  رُۡ�نٖ  ْ  لَن َرّ�َِك  رُُسُل  إِنَّا َ�ٰلُوُط  قَالُوا ۡ�ِ  إَِ�َۡكۖ  يَِصلُٓوا
َ
ۡهلَِك  فَأ

َ
 ّمِنَ  بِقِۡطعٖ  بِأ

 »خواهد ناپاکی را از شما اهل این خانه ببرد. همانا خدا می« -١

 باشد.) می۱۸/۲۹فخر رازی ( مفاتیح الغیبمضمون این مجادله برگرفته از تفسیر  -٢

 

                                                           



 ٢٨٣  سورة هود

ۡلِ  َحدٌ  ِمنُ�مۡ  يَۡلَتِفۡت  َوَ�  ٱ�َّ
َ
تََكۖ  إِ�َّ  أ

َ
ٓ  ُمِصيُبَها إِنَُّهۥ ٱۡمَر� َصاَ�ُهمۚۡ  َما

َ
ۡبحُۚ  َموِۡعَدُهمُ  إِنَّ  أ  ٱلصُّ

لَۡيَس 
َ
ۡبحُ  � ا ٨١ بَِقرِ�بٖ  ٱلصُّ ۡمُرنَا َجآءَ  فَلَمَّ

َ
ۡمَطۡرنَا َسافِلََها َ�ٰلَِيَها َجَعۡلَنا أ

َ
 ِحَجاَرةٗ  َعلَۡيَها َوأ

يلٖ  ّمِن نُضو�ٖ  ِسّجِ َسوََّمةً  ٨٢ مَّ ٰلِِم�َ  ِمنَ  ِ�َ  َوَما َرّ�َِكۖ  ِعندَ  مُّ   ]۸۳-۷۷:[هود ﴾٨٣ بَِبعِيدٖ  ٱل�َّ
تنگ شد و گفت دل برآنان واز آمدشان بدحال شد و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند : ترجمه

آمدند و از قبل به سوی او کردند  درحالیکه شتاب می) و قوم لوط ۷۷این روز سختی است(
برای شما پاکترند. پس از خدا  ای قوم من اینان دختران منند: کردند. گفت کارهای بد می

طور ه ب: ) گفتند۷۸م رسوا مکنید، آیا در شما مرد رشیدی نیست(انمهمان بارۀبترسید و مرا در
دانی چه  راستی که تو میه ب و دانی که ما را در دختران تو حقی نیست تحقیق می

کردم و یا  دفع میشما را  ،بودبرای مقابله با شما ی اگر برای من نیروی: ) گفت۷۹خواهیم( می
ستی که ما فرستادگان راه ای لوط ب: ) فرشتگان گفتند۸۰بردم به پناهگاه محکمی( پناه می

ای از شب سیر  ات را در پاره ، پس خانوادهدست نخواهند یافتیم اینان هرگز به تو پروردگار توی
رسد،  ایشان میرسد آنچه به  شما توجه به عقب نکند، مگر زنت، زیرا به او می کسهیچبده و 

) پس چون فرمان ما آمد ۸۱گاه ایشان صبح است آیا صبح نزدیک نیست( راستی که وعدهه ب
ۀ از سنگ گل مهیا شد هاییپارهآوردیم و بر آن باراندیم سنگ آن شهر را سرنگون و زیر آنرا رو

دور از ستمگران  ه نزد پروردگارت و این عذابشد  ی) نشانای) (سنگه۸۲درپی( پی
 )۸۳.(نیست
 م شود به بهترین شکلی درآید و لذا حضرت لوطچون فرشته اگر به شکل انسان مجّس : نکات

نوازی نکند برخالف انسانیت است و اگر فرشتگان را به منزل برد ممکن است  بدحال شد که اگر مهمان

ی به حیای بیایم پیش آمده و قوم او از روز سختی بر: مورد سوءنظر همشهریانش بشوند این بود که گفت

مقصود از دختران  و ترند دخترانم برای شما پاکیزه: گفت درب منزل او هجوم کردند. حضرت لوط

او همان زنان قوم بود زیرا او پدر امت است و زنان امت حکم دختران او را دارند. یعنی به ازدواج زنان 

فرشتگان کور  ۀت خدا و به اشارشرمی کردند به قدر قناعت کنید و مرا رسوا مسازید. ولی چون قوم بی

ما : ی برای دفع ایشان داشت فرشتگان به او گفتندتمنای نیروی شدند در حالیکه حضرت لوط

 یم یعنی بهترین نیرو برای دفع ستمکارانیم.مأمورین خدای

َخاُهمۡ  َمۡدَ�نَ  �َ�ٰ ﴿
َ
ۚ  أ ْ  َ�َٰقۡومِ  َقاَل  ُشَعۡيٗبا َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥۖ  َ�ٰهٍ إِ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ ْ  َوَ�  َ�ۡ�ُهُ  تَنُقُصوا

ٓ  َوٱلِۡمَ�اَنۖ  ٱلِۡمۡكَياَل  َرٮُٰ�م إِّ�ِ
َ
ۡ�ٖ  أ

َ�ِ  ٓ َخاُف  �ّ�ِ
َ
ِيٖط  يَۡو�ٖ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ  َوَ�َٰقۡومِ  ٨٤ �ُّ

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٤

 ْ ۡوفُوا
َ
ْ  َوَ�  بِٱۡلقِۡسِط�  َوٱلِۡمَ�انَ  ٱلِۡمۡكَياَل  أ ۡشَيآَءُهمۡ  ٱ�َّاَس  َ�ۡبَخُسوا

َ
ْ  َوَ�  أ �ِض  ِ�  َ�ۡعَثۡوا

َ
 ٱۡ�

ِ  بَقِيَُّت  ٨٥ ُمۡفِسِدينَ  ۡؤِمنَِ�ۚ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ ٓ  مُّ ۠  َوَما نَا
َ
  ﴾٨٦ ِ�َفِيٖظ  َعلَۡيُ�م �

 ]۸۶-۸۴:[هود 
من خدا را بندگی کنید  ای قوم: سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفته و ب: ترجمه

پیمانه و ترازو را کم مکنید براستی که من  و حوائج) غیر او نیستلهی (ملجأی در برای شما ا
راستی من بر شما از عذاب روزی که به شما احاطه کند ه بینم و ب شما را به خیر می

کم  به مردم اجناسشان را و کامل کنید) و ای قوم من پیمانه و میزان را به عدالت ۸۴ترسم( می
ای ر خدا ب ۀگذاشت ) باقی۸۵ر حالیکه فسادگر باشید(کاری نکنید د د و در زمین خرابندهی

 )۸۶شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید و من بر شما نگهبان نیستم.(

باشد که شهری است بین شام و حجاز و  می لی اهل مدینإ ؛﴾َمۡدَ�نَ  �َ�ٰ ﴿مقصود از : نکات

پردازد و در قوم  چون هر پیامبری پس از دعوت به توحید، به دفع عیبی که بین مردم شایعتر است می

 لذا اولین سخن شعیب و گذاشتن متاع مردم، شیوع پیدا کرده بود کم نقص و فروشی، شعیب کم

سنجند، چه  چیزی گفته شود که به آن اشیاء را می میزان به هر و نهی از این کار است ،پس از توحید

چه متر و چه چیز دیگر که در تمام اینها باید اهل کسب و تجارت مواظبت کنند  و چه قپان، ترازو باشد

ۡوفُوا﴿ ۀ:جمل عالوه طبقه کم نکنند و کم ندهند و ب
َ
ْ  َوَ� ﴿ ۀ:تمام بدهند. و مقصود ازجمل ﴾أ  َ�ۡبَخُسوا

ۡشَيآَءُهمۡ  ٱ�َّاَس 
َ
خاص، در تمام  میزانو  یلکعام است و  اشیاءنیست، بلکه  ﴾تَنُقُصوا َوَ� ﴿ تکرار ﴾أ

ِ  بَقِيَُّت ﴿ ۀ:جمل مقصود از حقوق نگذاشت. و کم ا مراعات کرد وچیزها باید حق مردم ر  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ
اکتفاء کند و حرص نزند. ماند که باید کاسب به آن  ای است که می کاسبی و بهرهۀ ، همان بقی﴾لَُّ�مۡ 

 
ّ

ِ  بَقِيَُّت ﴿ اند مقصود از اند، گفته ای از کسانی که قرآن را به میل خود تفسیر به رأی کرده هعد ام ام ﴾ٱ�َّ

تعالی به قوم شعیب نامربوط  کسی نبوده به ایشان بگوید چگونه حق داوزدهم شیعیان اثنی عشری است!!

که امام و مأمومی نبوده جز  زمان شعیب !برای شما بهتر استامام دوازدهم : نعوذبالله گفته باشد

 و پیروانشان.‡أنبیاء

﴿ ْ َصلَٰوتَُك  َ�ُٰشَعۡيُب  قَالُوا
َ
ُمُركَ  أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ  َ�ۡعُبدُ  َما �َّۡ�ُكَ  أ وۡ  َءابَآُؤنَا

َ
ن أ

َ
ۡفَعَل  أ ۡمَ�ِٰ�َا ِ�ٓ  �َّ

َ
 َما أ

 ْۖ ُؤا نَت  إِنََّك  �ََ�ٰٓ
َ
رََءۡ�ُتمۡ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ٨٧ ٱلرَِّشيدُ  ٱۡ�َلِيمُ  َ�

َ
ٰ  ُكنُت  إِن أ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ  رَّ

ۚ  رِۡزقًا ِمۡنهُ  َوَرزَقَِ�  ٓ  َحَسٗنا رِ�دُ  َوَما
ُ
نۡ  أ

َ
َخالَِفُ�مۡ  أ

ُ
ٓ  إَِ�ٰ  أ ۡ�َهٮُٰ�مۡ  َما

َ
رِ�دُ  إِنۡ  َ�ۡنهُۚ  �

ُ
 إِ�َّ  أ

 



 ٢٨٥  سورة هود

ۡصَ�ٰحَ  ِۚ  إِ�َّ  تَۡو�ِيِ�ٓ  َوَما ٱۡسَتَطۡعُتۚ  َما ٱۡ�ِ ُۡت  َعلَۡيهِ  بِٱ�َّ �ِيُب  �َ�ۡهِ  تََو�َّ
ُ
 َ�  َوَ�َٰقۡومِ  ٨٨ أ

ن ِشَقاِ�ٓ  َ�ۡرَِمنَُّ�مۡ 
َ
ٓ  ّمِۡثُل  يُِصيَبُ�م أ َصاَب  َما

َ
وۡ  نُوٍح  قَۡومَ  أ

َ
وۡ  ُهو�ٍ  قَۡومَ  أ

َ
 َوَما َ�ٰلِٖح�  قَۡومَ  أ

ْ  ٨٩ بَِبعِيدٖ  ّمِنُ�م لُوطٖ  قَۡومُ  ْ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  َوٱۡسَتۡغِفُروا  ﴾٩٠ َوُدودٞ  رَِحيمٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  إَِ�ۡهِ�  تُوُ�ٓوا
 ]۹۰-۸۷:[هود  

ند، رها پرستید کند که آنچه پدران ما می امر میتو را ای شعیب آیا نمازت : گفتند: ترجمه
راستی که تو حلیم و ه ترک بکنیم؟ ب تصّرف در اموالمان را به دلخواه خودکنیم، یا 

 شم واگر من بر حجتی از پروردگارم با ایددیدۀ بصیرت دیده آیا باای قوم : ) گفت۸۷(!رشیدی
 کنم نسبت به آنچه شما را از آن نهی میو  او مرا رزق نیکو داده باشد (آیا از او اطاعت نکنم)

نیست توفیق من جز  و خواهم مگر اصالح را توانم نمی تا می ،مخالفت کنم با شما خواهم  نمی
به ) و ای قوم من مخالفت با من، شما را ۸۸گردم( وی او بازمیبا خدا، بر او توکل دارم و بس

قوم لوط  و یا قوم صالح،یا قوم هود ،به قوم نوح که برسد به شما مانند آنچه رسید جایی نکشد
تی ) و از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس بسوی او برگردید، براس۸۹از شما دور نیست(

 )۹۰که پروردگارم رحیم ودود است.(
ه و زراعت بوده و نماز بسیار میگ دارای ثروت، حضرت شعیب :نکات

ّ
خوانده ولذا به او  ل

فروشی امر بکنی؟ و این کالم را از  کم  آیا نماز تو، تو را وادار کرده که ما را به سوی توحید و ترک: گفتند

نَت ﴿ ۀ:جمل گفتند. و همچنین روی تمسخر و استهزاء به او می
َ
تمسخر  را نیز از ﴾رَِّشيدُ ٱل ٱۡ�َلِيمُ  َ�

در مقابل استهزاء ایشان  گویند. ولی حضرت شعیب فتند. آری قوم مغرور نادان چنین سخن میگ

گوید مقصود من اصالح است و عداوت شما با من باعث نگردد که مبتال به عذاب إلهی شوید مانند  می

ن نزدیک شود بالد قوم لوط به مدی معلوم می ﴾بَِبعِيدٖ  ّمِنُ�م لُوطٖ  قَۡومُ  َوَما﴿ ۀ:جمل اقوام گذشته. و از

 ۀ:جمل یم زمان هالکت قوم لوط نزدیک زمان حضرت شعیب بوده. وممکن است بگویو بوده است

رََءۡ�ُتمۡ ﴿
َ
 استفهام تقریری است یعنی ببینید و تأمل کنید. ﴾أ

﴿ ْ ا َكثِٗ�� َ�ۡفَقهُ  َما َ�ُٰشَعۡيُب  قَالُوا ٮَٰك  �نَّا َ�ُقوُل  ّمِمَّ ۖ  �ِيَنا لََ�َ  رَۡهُطَك  َولَۡوَ�  َضعِيٗفا
ٓ  لَرََ�َۡ�َٰكۖ  نَت  َوَما

َ
رَۡهِطيٓ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ٩١ بَِعِز�زٖ  َعلَۡيَنا أ

َ
َعزُّ  أ

َ
ِ  ّمِنَ  َعلَۡيُ�م أ َۡذُ�ُموهُ  ٱ�َّ  َوٱ�َّ

ۖ  َوَرآَءُ�مۡ  ْ  َوَ�َٰقۡومِ  ٩٢ ُ�ِيٞط  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َرّ�ِ  إِنَّ  ِظۡهِر�ًّا ٰ  ٱۡ�َملُوا ۖ  إِّ�ِ  َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ  َ�ِٰمٞل
�ِيهِ  َمن َ�ۡعلَُمونَ  َسۡوَف 

ۡ
ْ  َ�ِٰذٞبۖ  ُهوَ  َوَمنۡ  ُ�ۡزِ�هِ  َعَذابٞ  يَأ  ٩٣ َر�ِيبٞ  َمَعُ�مۡ  إِّ�ِ  َوٱۡرتَقُِبٓوا

ا ۡمُرنَا َجآءَ  َولَمَّ
َ
ِينَ  ُشَعۡيٗبا َ�َّۡيَنا أ ْ  َوٱ�َّ َخَذتِ  ّمِنَّا ۡ�َةٖ بِرَ  َمَعُهۥ َءاَمُنوا

َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ  َظلَُموا

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٦

ۡيَحةُ  ْ  ٱلصَّ ۡصَبُحوا
َ
ن ٩٤ َ�ٰثِِم�َ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِ�  فَأ

َ
ْ  لَّمۡ  َكأ ۗ  َ�ۡغَنۡوا ٓ َ�  �ِيَها

َ
 َكَما لَِّمۡدَ�نَ  ُ�ۡعٗدا �

 ]۹۵-۹۱:[هود  ﴾٩٥ َ�ُمودُ  بَعَِدۡت 
راستی که ما تو را ه فهمیم و ب ما نمی گویی ای شعیب بسیاری از آنچه تو می: گفتند: ترجمه

کردیم و تو برای ما گرامی  ات نبود تو را سنگسار می بینیم و اگر قبیله در بین خود ناتوان می
ترند که او را پشت سر  خدا گرامی من برای شما از ۀای قوم من آیا قبیل: ) گفت۹۱نیستی(

) و ۹۲کنید احاطه دارد( پروردگارم به آنچه میراستی که ه اید ب خود انداخته و فراموش کرده
دانید  زودی میه کنم ب درستی که من نیز عمل میه ای قوم من آنچه تمکن دارید بکنید ب

منتظر باشید که من با  و خواهد آمد و دروغگو کیست چه کسی فرود برکننده   عذاب خوار
به رحمت  ایمان آورده بودند کسانی را که با و) و چون فرمان ما آمد شعیب ۹۳شما منتظرم(

را که ستم کرده بودند صیحه گرفت پس صبح کردند در حالیکه  آنان و نجات دادیمخودمان 
است  (از رحمت)) گویا در آنجا نبودند، آگاه باش دور باد۹۴های خود افتاده بودند( در خانه

 )۹۵دور شد.( قوم ثمود (از رحمت)برای اهل مدین چنانکه 
اره چنین بوده و خواهند بود که احترام قبیله و باألخره احترام بندگان خدا را بیش از مردم همو: نکات

ۡيَحةُ ﴿کردیم. و  گویند اگر فامیل تو نبود سنگسارت می خدا منظور دارند چنانکه قوم شعیب می  ﴾ٱلصَّ

 ﴾...ٱۡ�َملُوا َوَ�َٰقۡومِ ﴿ ۀ:جمل همان صدای آسمانی بود که همه از ترس مردند و روی زمین افتادند. و

ن﴿ ۀ:جمل تهدید است. و
َ
ْ  لَّمۡ  َكأ ٓ  َ�ۡغَنۡوا برای عبرت است یعنی آیندگان عبرت گیرند و بنگرند که  ﴾�ِيَها

 اند و سرنوشت شما نیز مانند آنان است. أمم گذشته گویا در این دنیا نبوده

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
بِ�ٍ  وَُسۡلَ�ٰنٖ  َ�ٰتَِنا� ُموَ�ٰ  أ يْهِۦ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  ٩٦ مُّ ْ  َوَمَ�ِ َبُعٓوا ۡمرَ  فَٱ�َّ

َ
 فِرَۡعۡوَنۖ  أ

 ٓ ۡمرُ  َوَما
َ
ۡوَرَدُهمُ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  قَۡوَمُهۥ َ�ۡقُدمُ  ٩٧ بَِرِشيدٖ  فِرَۡعۡونَ  أ

َ
ۖ  فَأ  ٱلۡوِۡردُ  َو�ِۡئَس  ٱ�َّاَر

ْ  ٩٨ ٱلَۡمۡوُرودُ  تۡبُِعوا
ُ
�َبآءِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  ٩٩ ٱلَۡمۡرفُودُ  ٱلّرِۡفدُ  بِۡئَس  َمةِ� ٱۡلِقَ�ٰ  َوَ�ۡومَ  لَۡعَنةٗ  َ�ِٰذهِۦ ِ�  َو�

َ
 أ

ُهۥ ٱۡلُقَرىٰ   ]۱۰۰-۹۶:[هود  ﴾١٠٠ وََحِصيدٞ  قَآ�ِمٞ  ِمۡنَها َعلَۡيَكۖ  َ�ُقصُّ
ی قوم فرعون و سوه ) ب۹۶دلیلی روشن فرستادیم( و به تحقیق موسی را با آیات خود و: ترجمه

حال آنکه فرمان فرعون صواب  پس ایشان فرمان فرعون را پیروی کردند و گروه اشراف قوم او،
) او روز قیامت پیشقدم قوم خود باشد پس ایشان را به آتش وارد سازد و بداست ورود ۹۷نبود(

بد است چه ) و در پی ایشان لعنتی آورده شد در دنیا و در روز قیامت. ۹۸در آن جایگاه(
بعضی از آن  خوانیم ها است که بر تو می ) این از اخبار قریه۹۹(ی که به آنان داده شده عطای

 )۱۰۰ست و بعضی از آنها درو و ویران شده است.(شهرها(هنوز) برپا

 



 ٢٨٧  سورة هود

کس امر کسی را کورکورانه پیروی کرد با او محشور خواهد شد و او در قیامت امام و  هر: نکات

این  ۀاو در قرآن مکرر بیان شده. و خدا قصشدن ملت فرعون با او و امامت  پیشوای او است. و محشور

 ها را پس از دالئلی عقلی بیان کرده تا بهتر دلنشین برای عموم گردد. قریه

ْ  َوَ�ِٰ�ن َظلَۡمَ�ُٰهمۡ  َوَما﴿ نُفَسُهۡمۖ  َظلَُمٓوا
َ
ٓ  أ ۡ�َنۡت  َ�َما

َ
 ُدونِ  ِمن يَۡدُعونَ  ٱلَِّ�  َءالَِهُتُهمُ  َ�ۡنُهمۡ  أ

 ِ ءٖ  ِمن ٱ�َّ َّمَّ  َ�ۡ ۡمرُ  َجآءَ  ال
َ
ۡخذُ  َوَ�َ�ٰلَِك  ١٠١ تَۡتبِيبٖ  َ�ۡ�َ  َزاُدوُهمۡ  َوَما َرّ�َِكۖ  أ

َ
ٓ  َرّ�َِك  أ َخذَ  إَِذا

َ
 أ

ۚ  َوِ�َ  ٱۡلُقَرىٰ  ۥٓ  إِنَّ  َ�ٰلَِمٌة ۡخَذهُ
َ
ِ�مٞ  أ

َ
ِ�  َعَذاَب  َخاَف  لَِّمنۡ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ١٠٢ َشِديدٌ  أ  ٱ�ِخَرة

ُۡموعٞ  يَۡومٞ  َ�ٰلَِك  َّ�  ُ ۡشُهودٞ  يَۡومٞ  َوَ�ٰلَِك  ٱ�َّاُس  �َّ ۥٓ  َوَما ١٠٣ مَّ ُرهُ َجلٖ  إِ�َّ  نَُؤّخِ
َ
ۡعُدو�ٖ  ِ�  ﴾١٠٤ مَّ

  ]۱۰۴-۱۰۱:[هود  

چون ستم کردند پس  خود به خویشتنو ما به ایشان ستم نکردیم و لیکن ایشان : ترجمه
خواندند به حال ایشان مفید  ی را که غیر از خدا میخدایان و آن چیزهایفرمان پروردگارت آمد 

) و این چنین ۱۰۱برای ایشان زیاد نکردند (جز زیان و هالکت را واقع نشد. و آن معبودها 
راستی که گرفتن ه ها را در حالیکه ستمگرند، ب است گرفتن پروردگارت چون بگیرد اهل قریه

تن آیتی است برای کسی که بترسد از ) براستی که در این گرف۱۰۲او دردناک شدید است(
است که مردم برای آن جمع خواهند شد و این روزی است که  عذاب آخرت، این عذاب روزی

 )۱۰۴اندازیم.( به تأخیر نمیجز برای مدت معینی را  ) و ما آن۱۰۳مشهود گردد(
الوه بر تعالی از بیان این قصص ذکر توحید و رد شرک است و معبود مشرکین ع هدف حق: نکات

ٓ ﴿ ۀ:جمل خسارت و ضرر ایشان است چنانکه در اینکه به ایشان نفعی ندارد موجب ۡ�َنۡت  َ�َما
َ
 أ

ُۡموعٞ  يَۡومٞ ﴿تا آخر بیان شده است. و روز قیامت را  ﴾َ�ۡنُهمۡ  َّ�  ُ ۡشُهودٞ  يَۡومٞ ﴿و  ﴾ٱ�َّاُس  �َّ  ﴾مَّ
 اند زیرا در آنجا همه جمع شوند و همه از اعمال یکدیگر باخبر خواهند شد. نعوذ بالله. خوانده

تِ  يَۡومَ ﴿
ۡ
ا ١٠٥ َوَسعِيدٞ  َشِ�ّٞ  فَِمۡنُهمۡ  �ِإِۡذنِهۦِۚ  إِ�َّ  َ�ۡفٌس  تََ�لَّمُ  َ�  يَأ مَّ

َ
ِينَ  فَأ ْ  ٱ�َّ  ٱ�َّارِ  فَِ�  َشُقوا

َ�َٰ�ُٰت  َداَمتِ  َما �ِيَها َ�ِٰ�ِينَ  ١٠٦ وََشِهيقٌ  زَ�ِ�ٞ  �ِيَها لَُهمۡ  �ُض  ٱلسَّ
َ
 إِنَّ  َر�َُّكۚ  َشآءَ  َما إِ�َّ  َوٱۡ�

الٞ  َر�ََّك  ا ١٠٧ يُرِ�دُ  لَِّما َ�عَّ مَّ
َ
ِينَ  ۞َوأ ْ  ٱ�َّ  َداَمِت  َما �ِيَها َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�َنَّةِ  فَِ�  ُسعُِدوا

َ�َٰ�ُٰت  �ُض  ٱلسَّ
َ
 ]۱۰۸-۱۰۵:[هود  ﴾١٠٨ َ�ُۡذوذٖ  َ�ۡ�َ  َطآءً �َ  َر�َُّكۖ  َشآءَ  َما إِ�َّ  َوٱۡ�

ایشان شقی و کس جز با اذن او سخن نگوید، پس بعضی از  روزی بیاید که هیچ: ترجمه
ست در آن فریاد سخت شقی شدند پس در آتشند ایشان را که ا آنانّم ) و ا۱۰۵بعضی سعیدند(

است مگر آنچه پروردگارت برج) در آن بمانند مادامی که آسمانها و زمین ۱۰۶زار( ۀو نال

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٨

که سعید  ا آنانّم ) و ا۱۰۷آورنده است( راستی که پروردگارت آنچه بخواهد بجاه ب بخواهد
مگر  برپاستدر آن ماندنی باشند مادامی که آسمانها و زمین  ،اند در بهشتند وخوشبخت شده

 )۱۰۸نشدنی.(  ی است قطعباشد، عطای آنچه پروردگارت خواسته

ت و شقاوت عارضی است نه داللت دارد بر اینکه سعاد ﴾ُسعُِدو﴿ و ﴾َشُقوا﴿: عبارات :نکات

چگونه کسی که مثال هفتاد سال یاغی و یا  :ا خلود در جهنم و یا بهشت مورد اشکال شده کهمّ ذاتی. و ا

اند که خالی از ایراد نبوده است.  ها داده این اشکال جواب عاصی بوده باید دائم در آتش بسوزد؟ از

تعالی خلود  برای اهل دوزخ حق ،﴾َر�َُّك  َشآءَ  َما إِ�َّ ﴿: طبق آیه که خدا فرموده: اوال: توان گفت می

الٞ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿: که خدا حق وتو دارد زیرا فرموده ،﴾َر�َُّك  َشآءَ  َما إِ�َّ ﴿ایشان را استثناء زده به   لَِّما َ�عَّ
وعید در مورد عفو قبیح  کند و خلف وعده اگر قبیح باشد خلفتواند از اهل دوزخ عفو  . و می!*"﴾يُرِ�د

توان گفت به  لهی، عقال اشکالی ندارد. و میت اگر دائم در آن بمانند به فضل اما اهل بهشنیست. و ا

تعالی  در آخر آیه حق ﴾َر�َُّك  َشآءَ  َما إِ�َّ ﴿ همین مناسبت در مورد اهل بهشت پس از آنکه فرموده

ٓ ﴿: فرموده و  تو دارد چه خدا به علت وجود حاکمیت دائمش حّق و . یعنی اگر﴾َ�ُۡذوذٖ  َ�ۡ�َ  ءً َ�َطا

کند و اهل بهشت در  لی به فضل و عطای خود آنرا قطع نمیو تواند بهشت را خاتمه دهد و نابود کند می

: فرموده صاهل توحید عذاب دائم ندارند زیرا رسول خدا: توان گفت آن همیشه ماندگارند. و می

َنَّة« آیا کفری موجب خلود نیست و  رود یعنی هر خره موحد به بهشت می. و باأل!+"»اتلَّوِْحيُد َ�َمُن اجلْ

 ].۱۰۷[هود: » هد بجا آورنده است.براستی که پروردگارت آنچه بخوا« -١

یک از کتب حدیث نیافتم. اما معنای آن صحیح است این روایت را با این الفاظ در هیچ». بهای بهشت توحید است« -٢

َنَّةَ  َل خَ يئًا دَ شَ  ال �رشك باهللاِ  اَت ن مَ مَ «و در معنای آن احادیث صحیح زیادی وارد شده است از جمله: 
ْ
(متفق » اجل

ْن «و » شود.هرکس درحالی بمیرد که به خداوند شرک نورزیده باشد، وارد بهشت می«علیه): 
َ
َمْن َماَت َوُهَو َ�ْعلَُم أ

 
َّ

 إال
َ

 إهل
َ

َنَّةَ  اهللاال
ْ
هرکس «(مسلم در صحیحش و أحمد در مسند و ابن حبان در صحیحش و...): ». َدَخَل اجل

و در مصادر شیعه امامیه نیز در این ». شود، وارد بهشت میداند معبود بر حقی جز الله نیستدرحالی بمیرد که می

ّمی (معروف به شیخ صدوق) در دو کتابش 
ُ
عیون أخبار «و » التوحید«مفهوم روایاتی وارد شده است: ابن بابویه ق

قَاَل اُهللا َجلَّ « شنيدم كه فرمودند: ص�َ گوید: از رسول خدابا سندش از علی بن أبی طالب که می» الرضا
ُ جَ 

ُ
نَا فَاْ�بُُدوِ�  :َالهل

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
نَا اُهللا ال

َ
ِْخَالِص َدَخَل يِف  ،إِ�ِّ أ

ْ
 اُهللا بِاإل

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
َوَمْن َجاَء ِمنُْ�ْم �َِشَهاَدِة أ

ِمَن ِمْن َعَذايِب  ،ِحْصِ� 
َ
بر حقی جز من  خداوند متعال فرمودند: من الله هستم، معبود»: «َوَمْن َدَخَل يِف ِحْصِ� أ

نیست پس مرا عبادت کنید؛ و هرکس خالصانه با گواهی الاله اال الله نزد شما آمد، در قلعه من وارد شده است و 

 )۳/۶( بحار األنوار». هرکس وارد قلعه من شود از عذاب من در امان خواهد بود

 

                                                           



 ٢٨٩  سورة هود

نهایت را که حق خالق باشد انکار کرده و  شرک موجب خلود است. آن هم برای اینکه مشرک حق بی

ۀ باشد. و لذا در سورهمچنین مانند مشرک است کافری که منکر وجود خدا  ونهایت عذاب شود باید بی

 :فرموده ۶۲ۀ بقره آی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِٰ� ٱوَ  �ََّ�َٰرىٰ ٱَهاُدواْ وَ  �َّ ِ  �َ  ِٔ ل�َّ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب وََعِمَل  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 

َ
  .﴾٦٢َ�ٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

خوف و حزن  د خدا مأجور،که طبق این آیه تمام کفار اگر خدا و قیامت را بپذیرند و معاند نباشند نز

ب شوند موقت است البته در صورمهمی بر
ّ

که اسالم حقیقی به ایشان نرسیده  تیایشان نیست و اگر معذ

 
ً
مؤمن به خدا باشد نسبت به خدا لجوج نیست و اگر اسالم حقیقی به او برسد  باشد زیرا کسی که واقعا

 مذکور مراجعه شود). ۀکند. (برای توضیح بیشتر به آی و آنرا بفهمد انکار نمی

ا ِمۡرَ�ةٖ  ِ�  تَُك  فََ� ﴿ �  َ�ۡعُبدُ  ّمِمَّ ُؤَ�ٓءِ ۚ  ّمِن َءابَآؤُُهم َ�ۡعُبدُ  َكَما إِ�َّ  َ�ۡعُبُدونَ  َما َ�ٰٓ  �نَّا َ�ۡبُل
 َولَۡوَ�  �ِيهِ�  فَٱۡخُتلَِف  ٱۡلِكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ  ١٠٩ َمنُقوٖص  َ�ۡ�َ  نَِصيَبُهمۡ  لَُمَوفُّوُهمۡ 

ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  ا ُ�ّٗ  �نَّ  ١١٠ ُمرِ�بٖ  ّمِۡنهُ  َشّكٖ  َلِ�  ��َُّهمۡ  بَۡيَنُهمۚۡ  لَُقِ�َ  رَّ َّمَّ  ل
ۡعَ�ٰلَُهمۚۡ  َر�َُّك  َ�ُوَّ�َِينَُّهمۡ 

َ
ٓ  فَٱۡسَتِقمۡ  ١١١ َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما إِنَُّهۥ أ ِمۡرَت  َكَما

ُ
 َمَعَك  تَاَب  َوَمن أ

ْۚ  َوَ�   ]۱۱۲-۱۰۹:[هود  ﴾١١٢ بَِص�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما إِنَُّهۥ َ�ۡطَغۡوا
که  چنان آنمگر پرستند پرستند، در شک مباش. نمی بارۀ آنچه اینان میپس در: ترجمه

خواهیم  کاست ایشان را به تمام بدون کم و ۀا بهر م قاً پرستیدند و محّق  پدرانشان از پیش می
اگر نبود سخنی که از  و ) و به تحقیق موسی را کتاب دادیم پس در آن اختالف شد۱۰۹داد(

شکند از  راستی که ایشان دره شده بود. و ب بین ایشان قضاوت محققاً  پروردگارت پیشی یافته
یک را البته البته  ه راستی که کارهای هر) و ب۱۱۰این قرآن شکی که موجب بدگمانی است(

که  طور نهما) پس ۱۱۱کنند آگاه است( دهد زیرا او به آنچه می پروردگارت جزای تمام می
و طغیان  .کسی که با تو توبه کردههم تو و هم  ،استقامت کن و ثابت باشای  بدان امر شده

 )۱۱۲کنید بیناست.( نکنید زیرا او به آنچه می

داللت دارد که دین مشرکین تحقیقی نیست بلکه تقلیدی از پدران است  ﴾تَُك  فََ� ﴿ ۀ:جمل :نکات

 خصوو اعتماد نمود و برای کسی نباید موجب تردید گرددنباید توجه کرد و  چنین عقاید را و
ً
برای  صا

کسی است که ایمان  رو ه صخطاب به رسول ﴾...فَٱۡسَتِقمۡ ﴿ۀ جمل ی. ومانند تویی که مأمور خدای

ۀ ه انسان در خطی راه رود که آن خط فاصلکدارد که باید در راه خدا ثبات قدم داشته باشد و نلغزد، چنان
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بین تشبیه و تعطیل در توحید و ۀ کردن عین خط چه برسد به فاصل باشد مشکل است پیدابین نور و سایه 

ماندن بر  شهویه و هکذا. پس باقی ضبیه، بین غضبیه،غ عاقله،ۀ بین قوۀ تفریط و فاصل بین افراط،ۀ فاصل

 َشيََّبتِْ� ُسوَرةُ ُهودٍ «: فرمود صحد وسط و عمل به آن کار مشکلی است چنانکه رسول خدا

َخَواُ�َها
َ
َشيََّبْتِ� ُسوَرةُ «: خواب دید و عرض کرد از شما روایت شده در را صحضرت . کسی آن!*"»وَأ

ِ «: اش؟ فرمود به کدام آیه: بلی. عرض کردند: ، فرمود»ُهودٍ  ٓ  فَٱۡسَتِقمۡ ﴿ :وهلقَ ب ِمۡرَت  َكَما
ُ
 .!+"	»﴾أ

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ  إَِ�  تَۡرَكُنٓوا ْ  ٱ�َّ ُ�مُ  َظلَُموا ِ  ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما ٱ�َّارُ  َ�َتَمسَّ ۡوِ�َآءَ  ِمنۡ  ٱ�َّ
َ
 َ�  ُ�مَّ  أ

ونَ  قِمِ  ١١٣ تُنَ�ُ
َ
لَٰوةَ  َوأ ِۡل�  ّمِنَ  َوُزلَٗفا ٱ�ََّهارِ  َطَرَ�ِ  ٱلصَّ ّ�ِ  يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ٰتِ  إِنَّ  ٱ�َّ  اِت�  َٔ ٱلسَّ

ٰكِرِ�نَ  ذِۡكَرىٰ  َ�ٰلَِك  َ  فَإِنَّ  َوٱۡصِ�ۡ  ١١٤ لِل�َّ ۡجرَ  يُِضيعُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 ِمنَ  َ�نَ  فَلَۡوَ�  ١١٥ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  أ

ْ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن ٱۡلُقُرونِ  ْولُوا
ُ
�ِض  ِ�  ٱۡلَفَسادِ  َعنِ  َ�ۡنَهۡونَ  بَقِيَّةٖ  أ

َ
نۡ  قَلِيٗ�  إِ�َّ  ٱۡ� َ�ۡيَنا ّمِمَّ

َ
 أ

ِينَ  َوٱ�ََّبعَ  ِمۡنُهۡمۗ  ْ  ٱ�َّ ٓ  َظلَُموا ْ  َما تۡرِفُوا
ُ
ْ  �ِيهِ  �  ]۱۱۶-۱۱۳:[هود ﴾١١٦ ُ�ۡرِِم�َ  َوَ�نُوا

رسد و شما را جز خدا یاورانی  که شما را آتش می اعتماد نکنیدو به آنان که ستمگرند : ترجمه
دارید نماز را دو طرف روز و ساعات کمی از شب،  ) و بپا۱۱۳شوید( نیست سپس یاری نمی

) و صبر ۱۱۴گیرندگان( تذکری است برای پندبرند، این  ها را می ها، بدی بدرستی که نیکی
) پس چرا از مردمان قرون قبل از شما ۱۱۵کند( جر نیکوکاران را ضایع نمیخدا ا کن محققاً 

کمی از کسانی که ۀ صاحبان خیری پیدا نشدند که نهی از فساد در زمین کنند مگر عد
 )۱۱۶رم بودند.(که ستم کردند پیرو لذتهای خود شدند و مج و آنان م.نجاتشان دادی

کردن به  اعتماد به ظالم موجب دخول در آتش است ولی برای رفع ظلم و استیفای حق، رجوع: نکات

قِمِ ﴿ ۀ:جمل ظالم اشکالی ندارد. و
َ
لَٰوةَ  َوأ داللت دارد بر وجوب نماز صبح و عصر که  ﴾ٱ�ََّهارِ  َطَرَ�ِ  ٱلصَّ

» الخصال«را در دو کتابش دوق) آنابن بابویه قمی (معروف به شیخ ص». سوره هود و خواهرانش مرا پیر کرد« -١

ای رسول خدا، پیری زودهنگام به سراغ شما آمده  شخصی گفت: ابن عباس روایت نموده که گفت: از» األمالي«و

 «فرمودند:  است؟
ْ
 های هود و واقعه و مرسالت و عمسوره»: «ُمرَْسَالُت َوَ�مَّ يَتََساَءلُونَ ـَشيَّبَتِْ� ُهوُد َوالَْواقَِعُة َوال

).  و در مصادر أهل سنت از ابن عباس روایت شده ۱۶/۱۹۲( بحار األنوارنگا: مجلسی، ». یتساءلون مرا پیر کردند

در حاکم  و است؛ ن غریبَس َح این روایت : گویدمی ) و۳۲۹۷( ش:، ۵/۴۰۲در السنن:  یترمذاست: 

در  ابن أبی شیبةو همچنین . ی صحیح استشرط بخار بر :گویدمی ) و۳۳۱۴( ش:، ۲/۳۷۴: الـمستدرك

ف  .اندو... روایت کرده )۳۰۲۶۸( ش: ،۶/۱۵۲ :الـمصنَّ
ابوحامدغزالی بدون سند موجود است.  و در هر صورت حدیث نیست  إحیاء علوم الدینروایت به این صورت در  -٢

 بلکه تنها حکایتی از یک خواب است و بس.

 

                                                           



 ٢٩١  سورة هود

ْمِس َوَ�بَْل ﴿ :دیگر که فرمودهۀ دو طرف روز است مانند آی وََسّبِْح ِ�َْمِد َرّ�َِك َ�بَْل ُطلُوِع الشَّ
و تقویت قلب اوست که در أمم  صتسلیت رسول خدا ﴾...َ�نَ  فَلَۡوَ� ﴿ ۀ:جمل . و مقصود از﴾ُغُرو�َِها

  گذشته نیز اهل خیر و پیرو عقل کم بودند و آنان
ً
 ستمگر بودند. که بدنبال وسعت و نعمت دنیا رفتند غالبا

ۡهلَُها بُِظۡل�ٖ  ٱۡلُقَرىٰ  ِ�ُۡهلَِك  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿
َ
 ٱ�َّاَس  َ�ََعَل  َر�َُّك  َشآءَ  َولَوۡ  ١١٧ ُمۡصلُِحونَ  َوأ

ةٗ  مَّ
ُ
ۖ  أ ۡت  َخلََقُهۡمۗ  َولَِ�ٰلَِك  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ ُ�َۡتلِفِ�َ  يََزالُونَ  َوَ�  َ�ِٰحَدٗة  َرّ�َِك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ

مۡ 
َ
نَّ َ�

َ
نَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ� ۡ�َعِ�َ  َوٱ�َّاِس  ٱۡ�ِ

َ
  ]۱۱۹-۱۱۷:[هود  ﴾١١٩ أ

که اهل آنها به  ستم هالک کند در حالیه ها را ب و پروردگار تو چنین نبوده که قریه: ترجمه
دهد  مت قرار میت خواسته باشد البته مردم را یک ا) و اگر پروردگار۱۱۷اند( اصالح پرداخته

برای این رحم  و (به ایشان) رحم کند ) مگر آنانکه پروردگارت۱۱۸همواره اختالف دارند( لیو
کنم دوزخ را از جنیان و  سخن پروردگارت تمام شد که البته پر می و ایشان را خلق کرده

 )۱۱۹آدمیان.(

شرک  کفر، ۀواسطه تعالی قومی را ب تا آخر داللت دارد که حق ﴾...َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿ ۀ:جمل :نکات

 ﴾َر�َُّك  َشآءَ  َولَوۡ ﴿ ۀ:جمل کند. و مقصود از و ظلم در صورتیکه به اصالح پرداخته باشند هالکشان نمی

 برای امتناع است، یعنی خدا نخواسته مردم را مجبور به هدایت کند. و مقصود از لو جبری است وۀ اراد

طلب و کوشش خود مشمول رحمت  تحقیق، ۀواسطه کسانی است که ب ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿ ۀ:جمل

 همین است. ﴾َخَلَقُهمۡ  َولَِ�ٰلَِك ﴿ ۀ:جمل مقصود از و اند پروردگارند که اینان برای رحمت خلق شده

�َبآءِ  ِمنۡ  َعلَۡيَك  �َُّقصُّ  َوُ�ّٗ ﴿
َ
ِ  ِ�  وََجآَءكَ  ُفَؤاَدَكۚ  بِهِۦ نُثَّبُِت  َما ٱلرُُّسلِ  أ  ٱۡ�َقُّ  َ�ِٰذه

ِينَ  َوقُل ١٢٠ لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َوذِۡكَرىٰ  َوَموِۡعَظةٞ  ْ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ّلِ�َّ ٰ  ٱۡ�َملُوا  إِنَّا َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ
ْ  ١٢١ َ�ِٰملُونَ    ]۱۲۲-۱۲۰:[هود  ﴾١٢٢ ُمنَتِظُرونَ  إِنَّا َوٱنَتِظُرٓوا

آن  ۀواسطه است که بو هر یک از اخبار این پیامبران را که برای تو ذکر کردیم چیزی : ترجمه
ای آمده و تذکری است برای  داریم و تو را در این اخبار، حق و موعظه دل تو را ثابت می

(برطبق ن خود عمل کنید که ما نیزروی تمکّ بگو آورند  ) و به آنانکه ایمان نمی۱۲۰مؤمنین(
 )۱۲۲که ما نیز منتظریم.( ) و منتظر باشید۱۲۱کنیم( عمل می وظیفۀ خود)

ای یهای انب قصه صتعالی برای محمد داللت دارد که حق ﴾...بِهِ  نُثَّبُِت  َما﴿ ۀ:جمل :نکات

لهی همه در سختی و مبتال به سرکشی قوم خود دل او آرام گردد و بداند رسوالن اگذشته را بیان کرده که 
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خسته نگردد. و البته برای مؤمنین  صبودند و همه صبر بر اذیت و آزار قوم خود کردند تا اینکه محمد

ْ ﴿ ۀ:جمل و مقصود از ﴾لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َوذِۡكَرىٰ ﴿: ها مفید است چنانکه فرموده نیز این قصه ٰ  ٱۡ�َملُوا َ�َ 
تعالی در کمین  توانید بکنید حق کار می تشر و تهدید است که هر اب آمیز،عتاب عق ،﴾َمَ�نَتُِ�مۡ 

  :بعد فرمودهۀ است چنانکه در آی

﴿ ِ َ�َٰ�ٰتِ  َ�ۡيُب  َوِ�َّ �ِض  ٱلسَّ
َ
ۡمرُ  يُرَۡجعُ  �َ�ۡهِ  َوٱۡ�

َ
ۡ  فَٱۡ�ُبۡدهُ  ُ�ُُّهۥ ٱۡ�  َر�َُّك  َوَما َعلَۡيهِ�  َوتََو�َّ

ا بَِ�ٰفِلٍ    ]۱۲۲:[هود  ﴾١٢٣ َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ
را  سوی او تمام امور بازگردد، پس اوه و مخصوص خداست غیب آسمانها و زمین و ب: ترجمه

 )۱۲۳کنید غافل نیست.( پروردگار تو از آنچه می و عبادت نما و بر او توکل کن
غیب ماضی، غیب حال و غیب استقبال. و انسان محتاج است به : غیب بر سه قسم است: نکات

  :شناخت این سه غیب

 آنچه قبل از او بوده است.: اول

 وجب کمال است در زمان حیات.غیب حال را که عبارت است از دانستن آنچه مفید و م: دوم

 بشر از عالم آخرت.ۀ غیب استقبال عبارتست از آینده و آیند: سوم

وحی  ۀواسطه که علم واقعی حقیقی به تمام این اقسام غیب، مخصوص خداست. و بشر باید ب

 تعالی خبرگیری کند. از حق‡نبیاءا

 



 
 
 

 عرشة آية) إحدسورة يوسف (مكية وهي مائة و

 باشد آیه می ۱۱۱یوسف مکی و دارای ۀ سور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

آ  ١ ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  الٓر� ﴿ نَزۡلَ�ٰهُ  إِ�َّ
َ
ا ُقۡر�نًا أ  ﴾٢َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َعَر�ِّيٗ

 ]۲-۱:یوسف[   

راء. اینها آیات کتابی است  مالّذات و الّصفات رحمن رحیم. الف ال  نام خدای کامله ب: ترجمه
 )۲را قرآن عربی نازل کردیم تا باشد شما تعّقل کنید.( ) ما آن۱روشن(

 ﴾َءاَ�ُٰت ﴿ مبتداء و مؤنث آمده به مناسبت خبر آن که جمع است، اسم اشاره، ﴾تِۡلَك ﴿: نکات

سم ا ُمبینو الم کتاب برای عهد است یعنی همین کتاب.  و الف و ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿ خبر آن اضافه شده به

ۀ جمل اسم آن و ناضمیر  ،بالفعل هۀاز حروف مشب إنّ صفت کتاب است.  فاعل اجوف از باب افعال و

نَزۡلَ�ٰهُ ﴿
َ
عنوان حال ضمیر ه منصوب است ب ﴾قُۡر�نًا﴿ .باشد فاعل و مفعول خبر آن می فعل، ﴾أ

ا﴿مفعول.   ،ههازحروف مشبّ  ﴾لََعل﴿ صفت قرآن. ﴾َعَر�ِّيٗ
ُ
که جمع  ﴾َ�ۡعقِلُونَ ﴿ ۀ:جمل اسم آن، مک

 مخاطب از فعل مستقبل است خبر آن.

داللت دارد که تمام آیات قرآن روشن و بیان واضح  ،﴾ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك ﴿ ۀ:جمل

 است.

نَزۡلَ�ٰهُ ﴿ ۀ:جمل و
َ
داللت دارد که از مقام باالتری این قرآن فرود آمده و مقام باالتر همان مقام  ﴾أ

مالئکه در  مکان و مقام اند و یم چون مالئکه فرود آوردهممکن است بگوی ظمت پروردگار است. وع

 یر به نزول شده.بعآسمان است بدین جهت ت

باشد و  ةسهل القراء شود که قابل قرائت و که مصدر و یا صفت مشّبهه باشد به چیزی گفته می قرآن

باشد بدین جهت به آن قرآن  قرائت آن موجب نشاط گردد. چون این کتاب آسمانی دارای این مزایا می

ا﴿ ۀ:گفته شده. و کلم عراب از ب و اِ َر سازد، چون َع  شکار میآداللت دارد که معانی مقصود را  ﴾َعَر�ِّيٗ
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بودن قرآن این است که مقاصد   مقصود از عربی و عراب به معنای إظهار المعنی استه است و اِ یک مادّ 

  کس به آن نزدیک شود و هر و آن روشن است
ً
از آن  ۀاگر به زبان عرب آشنا باشد لیاقت استفاد خصوصا

تواند مفاهیم آن را درک کند زیرا مطالب آن طبق فطرت است و احساساِت پاک و عقل  می و را دارد

فهمد. و اینکه به لغت عربی نازل شده برای این است که لغت عرب از جهت  ک زود آن را میاتابن

 دیگر اینکه از جهات نکات ادبی و و عراب استتوسط اِ ه فصاحت و روانی و فهمانیدن مقاصدش، ب

و ترکیب مفردات و  بندی و از نظر جمله .بر سایر لغات امتیاز روشنی دارد ،مشتقات صاریف وکثرت ت

استعاره و ضرب امثال بر تمام  مجاز و کنایه و از جهت تقدیم تأخیر، حذف و ذکر، وصل و فصل،

این نظیر است. و در هیچ زبان  ت دارد و زبان عرب یک زبان ادبی کامل و بیدنیا مزیّ  ۀزبانهای زند

اعتبار ه ی بیان، بجهت جمال لفظی، شیرینی، دلنشینی و زیبای امتیازات جمع نشده. و قرآن از

است نه لغات  بعجاز رسیده و مظهر کامل آن لغت عرحد اه ی و فنون بالغت تا ببودن و شیوای عربی

ه لغات دیگر و بودنش ادا کرده ب  عربیۀ واسطه ها که ب کاری به تجربه رسیده که نکات و ریزه و دیگر

 و شود مانند عربی آن نمیه ب روان برای قرآن بیاورند باز ۀهر قدر ترجم و توان ادا کرد زبانهای دیگر نمی

احکام و استحکام مبانی  ن هدایت، علوم،ه جمال معنوی قرآن که همارساند. و البتّ  مفاهیم آن را نمی

 بهتر از سایر لغات قابل درک باشد ی آمده کهلی به لفظ عربو ت استتشریعی آن باشد بیشتر مورد اهمیّ 

ا قُۡر�نًا﴿ :لذا فرموده و  .﴾َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َعَر�ِّيٗ

ۡحَسنَ  َعلَۡيَك  َ�ُقصُّ  َ�ۡنُ ﴿
َ
ٓ  ٱۡلَقَصِص  أ ٓ  بَِما وَۡحۡيَنا

َ
 ِمن ُكنَت  �ن ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َٰذا إَِ�َۡك  أ

 ]۳:یوسف[  ﴾٣ ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ  لَِمنَ  َ�ۡبلِهِۦ
و حقیقتًا تو  حتماً  خوانیم و کردن این قرآن بر تو می ما بهترین داستانها را با وحی: ترجمه

 )۳اطالع بودی.( بی پیش از این وحی از مردِم 
 ی قرآنبهترین داستانهااز شیرین و ۀ عنوان یک قصه داستان یوسف را ب تعالی این سوره و حق :نکات

ۡحَسنَ ﴿
َ
طور کلی بهتر از قصص سایر کتب است از ه قصص قرآن ب ومعّرفی کرده.  ﴾ٱۡلَقَصِص  أ

 : جهاتی

لهی بیان کرده نه از سالطین و نه العمل ا و مردمان صحیح ‡نبیاءاز جهت اینکه از داستان ا: اول

انگیز و هوی و هوس  اعتبار و نه از قصص عشقی شهوت بند وباران و نه از ثروتمندان بی پهلوانان و بی

 فّساق و فّجار.
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م، پند و موعظه و ا اینکه در قصص قرآن مقصود تعلیم و: دّوم
ّ
وقت  رِف ِص  رِف نه ِص  رشاد است،تعل

 دانستن مطالب بیهوده. و

ات بیر و بصیر است نه خیاالت و حدسیّ آن خدای خۀ گویند آنچه قرآن گفته طبق واقع بوده و: سوم

 بافندگان.

لذا  و آمده، در هیچ کتابی جمع نشده است مزایای دیگر که در قصص قرآنۀ عالوه و این مزایا ب

 : مدح شاهان سروده، در اّول کتاب یوسف و زلیخای خود چنین گوید فردوسی که شصت هزار شعر در

ـــــوک ـــــتان مل ـــــر داس ـــــویم دگ  نگ

ــــاک ــــت پ ــــتانها دروغس ــــه آن داس  ک

 دلـــم گشـــت ســـیر و گـــرفتم مـــالل

ــــه ــــدم بســــی داســــتان ب  نظــــم آوری

ــــــ ــــــر گون ــــــتم هز ه ــــــم آراس  نظ

ـــرا  ـــر م ـــون گ ـــتکن ـــد روزی بقاس  چن

 ز پیغمبـــــران گفـــــت بایـــــد ســـــخن

ـــــوان ـــــول دادار خ ـــــه از ق ـــــا قص  بی

ـــــــف الم را تِ  ـــــــَک ال ـــــــات را  ل  آی

 حکایات ایـن داسـتان بـس خـوش اسـت
 

 دلـــم ســـیر شـــد ز اســـتان ملـــوک 

 دوصــد زان نیــرزد بــه یــک مشــت خــاک

ــور زال ــم از پ ــوس و ه ــو و ط ــم از گی  ه

ـــــــتان ـــــــة باس ـــــــانه و گفت  ز افس

ـــتم در او آن ـــبگف ـــتچ ـــود خواس  مه خ

ـــت ـــه راه راس ـــز هم ـــپرم ج ـــر نس  دگ

 کـــه جـــز راستیشـــان نبـــد بـــیخ و بـــن

ــــیار دان ــــرد بس ــــذیرد آن م ــــه بپ  ک

 بخــــوان تــــا بــــدانی حکایــــات را

ـــان ـــخنهای ج ـــت س ـــش اس  پرور دلک
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تقدیرات نامیده زیرا در این قّصه، عقائد، اخالق، اوضاع و  »أحسن القصص«تعالی این قصه را  حق

ل شده استا
ّ
باشند بسیار  برای جوانان امروزه که غرق شهوات و ماّدّیات می و لهی بطور عجیبی ممث

 باشد. مفید می

یان، پرندگان، روش پادشاهان، چهارپا ، پیامبرزادگان، فرشتگان، آدمیان،†در اینجا ذکر پیامبران

ر زنان، حسد حاسدان، شیفتگی آداب بندگان، احوال زندانیان، فضل عالمان، نقص جاهالن، مک

ت جوانمردان،
ّ

 سیاست و ، علم فراست،علم تعبیر ، علم توحید، فقه،زدگان  محنت ۀنال عاشقان، عف

 ی است از خوی نیکو از روی نیکو.نیکوی ۀمعاشرت و تدبیر معیشت، قص کیاست،

این قصص را  صمبر اسالمداللت دارد که پیا ﴾ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ  لَِمنَ  َ�ۡبلِهِۦ ِمن ُكنَت  �ن﴿ ۀ:جمل

ه مامام ه گویند پیغمبر و دانسته و این دلیل واضحی است بر رّد خرافیین که می قبل از نزول وحی نمی

گویند پیغمبر  معترضین مسیحی و سایر معاندین که می و نیز دلیل روشنی است بر ردّ  !اند دانسته چیز می

اسالم مضامین قرآن را از اهل کتاب و معاصرین دانشمند خود یاد گرفته و با افکار خود به هم آمیخته و 
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  صبه صورت قرآن اظهار داشته. ولی طبق این آیه رسول خدا
ً
با اهل کتاب  اطالعی نداشته و اصال

بند وحی یپا صجهت رسول خدا از هر لهی بوده ون است همان وحی ارآی نداشته و آنچه در قطارتبا

های تورات مخلوط به  با قرآن تفاوت بسیاری دارد و قصهاضافه آنچه در تورات ذکر شده ه بوده است. ب

که چنین نیست و  ل آناح تفاوت باشد و بدون از آنها گرفته بود باید  صاگر پیغمبر اسالم و اوهام است

  رآنی خرافات و اوهام ندارد.های ق قّصه

�ِيهِ  يُوُسُف  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
بَتِ  ِ�

َ
� يُۡت  إِّ�ِ  َ�ٰٓ

َ
َحدَ  َر�

َ
ۡمَس  َكۡوَكٗبا َعَ�َ  أ ۡ�ُتُهمۡ  َوٱۡلَقَمرَ  َوٱلشَّ

َ
 ِ�  َر�

  ]۴:یوسف[  ﴾٤ َ�ِٰجِدينَ 
قیق من درخواب دیدم یازده ای پدر من، به تح: وقتی که یوسف به پدرش گفت: ترجمه
 )۴خورشید و ماه برایم سجده کردند.( ستاره،
جود دارد و نام فلسطینه ی، بآب و هوای یای مدیترانه، زمین خوشدر ساحل جنوب شرقی در :نکات

 است. این سرزمین دارای تّپه
ّ

های  ارتفاع و دّره های کم که برای کشاورزی و دامپروری بسیار مستعد

  و ژرف است کم
ّ

یان در اینجا ن. کنعادده کامل مورد استفاده قرار می نسیمهای مفید مدیترانه را به حد

 گویند. اند و به همین مناسبت آنجا را کنعان می ساکن بوده

در بالد کلده برای دعوت توحید قیام کرد و خدایان دروغین را به باد  چون حضرت ابراهیم

ند. و پس از آنکه خدا او را توهین گرفت، دادگاه بابل او را محکوم به اعدام کرد و او را به آتش افکند

دیگری، اموال خود را از توقیف حکومت بابل ۀ محاکمۀ نجات داد، محکوم به تبعید شد. و در نتیج

الّنهرین به حوران شام کوچ کرد. و  خدم و حشم خود از سرزمین بین خود ساره، ۀبا زوج خارج کرد و

م شد،
ّ
تی که بزرگواری او نزد اهالی حوران مسل

ّ
به طرف فلسطین مهاجرت کرد. و پادشاه آن  پس از مد

حدود، سرزمین فلسطین را به او واگذار کرد. و در این سرزمین پر نعمت و برکت حشم و خدم او بسیار 

ه داشت و به همین ن: اند شد. نوشته
ّ
مواشی دیگر است. و تا  خدم و بت چوپان وسچهار هزار سگ گل

هاجر کنیزی که ساره به او بخشیده بود  سپس خدا از شش سالگی فرزندی خدا به او نداد. سّن هشتاد و

ت بزرگ عرب و اجداد پیغمبر اسالم اسماعیل
ّ
 وجود آمدند.ه از او ب صرا به وی داد که مل

ت بیارحمل این کنیز، ب
ّ
فرزندی، او بوده نه شوهرش. و از  ی ساره بسیار ناگوار آمد زیرا فهمید عل

ی دید که وارث خاندان ابراهیم فرزند کنیز او خواهد شد و اموال و حشم او را ضبط خواهد کرد و طرف

ل منتقل به فرزند هووی او می
ّ
شود. این تصّورات او را وادار به سختگیری با حضرت  این زندگی مجل

ن مجبور شد هاجر را با فرزندش به یک بیابا که حضرت ابراهیم طوریه نمود. ب ابراهیم
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ه باشد، ببرد. ولی احتمال داده خشک و بی
ّ
های  از عرب اند که هاجر آب و علفی که همین مک

ه اقامت داشتند
ّ
ه برد تا به قبیله اش بسپرد و او را  ابراهیم و جرهم بود که در حدود مک

ّ
هاجر را به مک

را به او  حاقتسکین نیافت تا خدا در سّن هشتادسالگی اس‘ پرستاری کنند. ولی باز خاطر ساره

 سال داشت و چشم ساره روشن شد. صد داد در حالیکه ابراهیم

کلی از خانمان و اموال پدر محروم ه زاده بود، حضرت اسماعیل ب ولی با وجود اسحاق که خانم

او به چهل سال رسید حضرت  گردید و در حجاز ماند و جانشین رسمی ابراهیم، اسحاق شد. چون سّن 

الّنهرین که وطن اصلی او بود به توسط خادمی برای او  ادر خود را از بیندختِر بر ابراهیم

را به او تزویج کرد. و پس از زمانی دو پسر توأم برای اسحاق  رفقه و این دختر بنام خواستگاری کرد

 یکی یعقوب و دیگری عیسو. :آورد

 مدار گردید. و سیاستو عیسو مردی پهلوان و صحراگرد  یعقوب جانشین نبّوت و روحانّیت پدر شد

ت بچون خدا به ساره و
ّ
 رگی به او عطا کند در یعقوبزعده کرده بود فرزندی با برکت و پدر مل

د گرفت و از هر زنی دو پسر آورد که ب
ّ

زودی یک فامیل بزرگی ه این وعده عملی شد. یعقوب زنان متعد

 شدند.

 نبّوت بدر میان فرزندان یعقوب، یک پسر زیبا و شیرین و دارای 
ّ

 نام یوسفه روح بزرگ و مستعد

همه به دنبال  برادرانی که از مادر با او جدا بودند، کوچکتر بود. برادران بزرگشۀ وجود داشت، که از هم

ه
ّ
پیرمردی سالخورده شده بود و در  داری و خرید و فروش بودند. یعقوب کار و زندگی و شکار و گل

ت وخوشی او انس با این دست ه خانه نشسته و زمام امور را ب
ّ

فرزنداِن رشید خود سپرد و بزرگترین لذ

در او احساس  ت پدری چون نمایش روح بزرگ نبّوت رااضافه بر محبه زیبا و شیرین بود. بکودک 

 کرد بیشتر به او عالقه داشت. می

که ده الیح داد، در ربود و به خود اختصاص می طور کامل دل و توجه پدر را میه روز به یوسف روز ب

یک  ادب و روحانّیت نمایش یک جوان الیق را داشت. یوسف سال بیشتر نداشت. در جمال،

 داشت و ده برادر دیگر از زنان دیگر داشت. بنيامنينام ه ب راحيلبرادری از مادر خود 

جای داشت. و  که کودکی نورس بود، همواره در دامان پدری مانند یعقوِب پیغمبر یوسف

 استفاده از مقام پدر بود. افکار بلند پدر و ۀعصمت و هوش سرشار، آماد ،تربیت پاکبا فطرت نبّوت، 

ای این پسر منعکس می
ّ

افکار بزرگی در  و شد محّبت مفرطی که پدر به این طفل داشت در وجود مصف

تی م ۀزد و او را برای رتب مغز او دور می
ّ
ساخت. پرتو نور نبّوت پدر  هّیا میبلند نبّوت و زمامداری مل

ی می
ّ
  :لذا شبی خوابی دید و داد همیشه شعور باطنی او را تحریک و ترق
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 ملکوتی رؤیای
 معنوی و رؤیای ملکوتی آغاز کرده است.ۀ را از این جلو قرآن، سرگذشت یوسف  

رؤیا : اند گفتهبعضی : رؤیا، سخنان بسیاری است که تمام دانشمندان را حیران نموده در حقیقِت 

عبارت است از إلقاءات فرشته و یا شیطان. خوابهای راستی که مطابق واقع باشد و تعبیر صحیحی داشته 

در صورتی که اوهام و  و رساند باشد از إلقاءات فرشته است که در حاِل خواب به گوش انسان می

د صورت دیگری دارد. و خوابهای وهام باشواقعّیتی دارد. و اگر مخلوط به ا خیاالت با آن مخلوط نشود

خواب همان خیاالت و افکاِر خود : اند پریشان از إلقاءات شیطان است که واقعّیتی ندارد. بعضی گفته

 و آید میدر تکند، گاهی درس بینی می موری پیشکند و به ا انسان کار می ۀمتخّیل ۀانسان است که قو

 : اند گاهی نادرست، چنانکه گفته

 دانــــه ینــــد پنبهخــــواب ب شــــتر در
 

 دانـــه مـــش خـــورد گـــه دانه گهـــی مش 
 

م، عالِ : بیند هر کس شغلی دارد در فکر همان شغل است و در خواب نیز متناسب آن خواب می

جی. زید، پدر خود را خواب کتابخانه می
ّ

ان حال
ّ
ج، خواب دک

ّ
خود  عمرو پدر و در خواب بیند بیند. حال

 را. ولی چون انبیاء و ا
ً
ۀ آالیشی دارد و قّو  روح پاک و بی د یوسفنطفل معصومی مان ولیاء، خصوصا

ط دارد، خواب ایشان پریشان نیست بلکه درک واقعیتی است. چنانکه در خبر ۀ اش بر قّو  عاقله
ّ
واهمه تسل

، روح با صفای یوسِف نورانی، در آن عالم پاکی و جهان وسیع !*"رؤیا جزئی از نبّوت است ؛آمده

ته یازده ستاره و خورشید و ماه ب: بیند ملکوتی می
ّ

بخش او را  احترام وی تواضع کردند. این رؤیای لذ

 کند. سمانی او را حیران میآۀ این نقش و گرداند شاد می

  کودِک روشن دِل خوش
ّ

و غش رشد کرده در خواب خود  ذوق که در بیت نبّوت، پاکیزه و بدون غل

 که این خواب و این منظره چه تعبی تعّجب دارد
ُ
رات باال برای من چه معنی دارد؟ آیا ر دارد. تواضع ک

قّیت بزرگی نصیب من خواهد شد؟ درخشانی را به من نوید میۀ آیند
ّ
 دهد و موف

کند. پدر  باألخره خواب خود را به پدِر خیرخواِه خود که طهارت و پاکی را از او ارث برده اظهار می

ۀ جال آسمانی است متوّجه شد که این خواب کشف از آیندبزرگوارش که با عالم وحی ارتباط دارد و از ر

ْرَ�ِعَ� ُجزًْءا ِمَن «ن الفاظ روایت شده است: این روایت را با این الفاظ نیافتم اما با ای -١
َ
احِلَُة ُجزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأ ؤ�ا الصَّ الرُّ

ةِ  مسلم در صحیحش. و در روایات دیگر با این لفظ » خواب نیک بخشی از چهل و شش جزء نبوت است.»: «انلَّبُوَّ

ُجزٌء ِمْن «و در روایتی چنین آمده است:  »بخشی از هفتاد جزء نبوت است.»: «ُجْزٌء ِمْن َسبِْع�َ «آمده است: 
�نَ  ةِ  مَخَْسٍة وَِعرْشِ و طبرانی در األوسط با این لفظ » بخشی از بیست و پنج جزء نبوت است.»: «ُجْزًءا ِمَن انلَّبُوَّ

ةِ «روایت کرده است:  احِلََة َحظٌّ ِمَن انلُّبُوَّ ْؤ�ا الصَّ  »ای از نبوت است.خواب نیک بهره»: «الرُّ
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دهد، از این  درخشانی را نوید میۀ ملکوتی و از طفل معصومی است، آیند لهی وخوبی دارد، رؤیای ا

 : کند جهت به فرزنِد نورِس شیرین زباِن خود سفارش می

ٰٓ  رُۡءيَاكَ  َ�ۡقُصۡص  َ�  َ�ُٰبَ�َّ  قَاَل ﴿ ْ  إِۡخَوتَِك  َ�َ ۡيَ�ٰنَ  إِنَّ  َكۡيًد�ۖ  لََك  َ�َيِكيُدوا �َ�ٰنِ  ٱلشَّ  لِۡ�ِ
بِ�ٞ  َعُدوّٞ    ]۵:یوسف[  ﴾٥ مُّ

برند،  کار میه را برای برادرانت مگو که نیرنگی سخت برای تو ب تجانم خوابای پسر: ترجمه
 )۵بدون تردید شیطان برای انسان دشمنی است آشکار.(

تزاحم و خصومت میانشان  رخت و ریشه تشکیل شده باز تنافر،با اینکه یک خانواده از یک د: نکات

  :بیشتر از اجانب است، به جهاتی

 در منافع با هم مزاحمند و بر سر یک سفره و یک نقطه همه طمع دارند. -۱

 کند. کثرت معاشرت آنان را از یکدیگر ملول و آزرده می -۲

های یک  نیز موجود است. شاخهگیاهان  های درختان و تزاحم در میان شاخه ی این تنافر وگوی

 شوند. کنند از هم دورتر می چه امتداد پیدا می د هرنباش های یک گیاه که از یک تنه می درخت و رشته

وجود آمده باشند، بیشتر در منافع با هم ه و مادر ثروتمند و بزرگ ب در برادران وخواهرانی که از پدر

 با هم لی اوالد یک فقیر گمنام چنین نو تزاحم دارند
ً
یستند. فرزندان یک ثروتمند و یا یک حاکم غالبا

 شود. حضرت یعقوب گاهی جنگهای خونینی بر سر ریاست پدر و ثروت او پیدا می و نزاع دارند

 ، سرمایه وارث حضرت ابراهیمو پیغمبری است بزرگ، صاحب ریاست روحانی و شیخ عشیره و

جانشینی او را دارند و همه سعادت و وضع زندگی خود را رهین حشم فراوان دارد و فرزندان او همه امید 

شب و روز با  و بینند این پدر دل به کودِک زیبای شیریِن خود یوسف داده دانند. اکنون می توّجه پدر می

میان قبیله جانشین پدر  او انس گرفته، مبادا ریاست روحانی و وراثت ابراهیمی به او منتقل شود. مبادا در

احتمال خطر  گردد برای برادران ِی جماِل یوسف بیشتر میهفته که آثار نبوغ، عظمت و زیبای هرگردد. 

 و وی هووی مادر ایشان است مادرِ  و فرزند مادر ایشان نیست اضافه یوسفه بیشتری است. ب

 گردد. باشد به فرزندان ایشان نیز منتقل می رشک و حسادتی که میان هووها می

کار  اضافه رنجه هموار کنند، ببرخود  ،وانند الفِت پدر را با برادِر نامادری خودت این برادران نمی

ه و حشم و داد و ستد همه بر عهد صحرا،
ّ
ایشان است. ولی برادِر نامادرِی ایشان در دامِن پدر، در ۀ گل

 حسد می ناز
ً
باشد،  هم مرد عالم و پیغمبری با تجربه می زنند. یعقوب برند و گوشه می نعمت. طبعا

کار برد. و ه محبت خود را نسبت به همه، یکسان ب کرد. اگرچه پدر بزرگوار باید بدبینی آنان را حس می

 همین کار را می
ً
 باید به طفل بیشتر برسد. یقینا

ً
 کرده. ولی طبعا
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  دادن و قانون وصایت و تعییِن جانشیِن  رحال برکته به
ّ

 ۀطمع هم روحانی نیز اهّمّیت دارد و محِل

دران است. پس چه حالی خواهند داشت فرزنداِن یعقوب هرگاه برکت و وصایت خود را در حق برا

کاری کند که حّس برادران  آن مردان رشید زحمتکش را محروم کند. این پدر باید و یوسف اجرا کند

بزرگترین محّرک برادران همین خواِب یوسف است که اگر منتشر شود باعث عداوت  و تحریک نشود

 به او فرمود برادران خواهد شد. ولذا حضرت یعقوب
ً
دا خواب خود را ای فرزند عزیزم، مبا: فورا

 که شیطان نیز برای برادران بگوی
ً
ی و به این سبب در حّق تو فکر بدی کنند و تو را گرفتار کنند، خصوصا

 زند. کند و فتنه را دامن می وسوسه می

وِ�لِ  مِن َو�َُعلُِّمَك  َر�َُّك  َ�ۡتَبِيَك  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿
ۡ
َحادِيثِ  تَأ

َ
ٰٓ  َعلَۡيَك  نِۡعَمتَُهۥ َو�ُتِمُّ  ٱۡ�  َءالِ  َوَ�َ

ٓ  َ�ۡعُقوَب  َها َكَما َ�مَّ
َ
�  ٰٓ بََو�َۡك  َ�َ

َ
ۚ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�ۡبُل  مِن �  ]۶:یوسف[ ﴾٦ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  �ۡسَ�َٰق

آموزد و نعمت  گزیند و از حقایق مشکالت به تو می و این چنین پروردگارت تو را برمی: ترجمه
کند چنانکه پیش از این بر دو جّدت ابراهیم و اسحاق تمام  خود را بر تو و بر آل یعقوب تمام می

 )۶راستی که پروردگار تو دانای حکیم است.(ه کرد، ب
م و مرّبی طفل باید در پرورش و تربیت او، او را متوّجه افکار بلند کند :نکات

ّ
افکار بلندی که  و معل

ی، افکار و مقاِصد بلند است.  ۀآید تقویت نماید، بهترین وسیل در مغز طفل پدید می
ّ
 ترق

 هّمـــت بلنـــددار کـــه مـــردان روزگـــار
 

 اند جــائی رســیدهه از هّمــت بلنــد بــ 
 

ماندگی و بی توفیقی اکثر  رسد. علِل عقب هدف عالی دارد به مقامات بلند میکسی که فکِر بلند و 

خواب فرزند خود را شنید، متوّجه شد  چون فکری است. حضرت یعقوب نظری و کوته مردم کوته

 زند که چنین خوابی دیده بزرگی در مغز این کودک زیبای شکر لب، دور می که فکر بلند و معنوّیِت 

  :را امیدوار سازد. و چند نکته را به او خاطرنشان ساخت یت کند و اوآن را تقو بایدو

فکر طفل معصوم را متوّجه پروردگارش نمود که در هر قدمی، اساس  ؛﴾َر�َُّك  َ�َۡتبِيَك ﴿ -۱

ل و اعتماِد بر عنایت پرورگار است. اگر کودکی فهمید
ّ
ی، توک

ّ
که خیری نیست  پیشرفت و ترق

بزرگترین درهای خوشبختی برای او باز شده و این فکر، تماِم حرکات جز از طرف پروردگارش، 

سرشاری از ۀ یک چشم و کند کند و تمام مشکالت را برای او آسان می از انحراف حفظ می او را

شود.  شود که روز به روز رفتار او زیباتر می دل او وارد می اعمال نیک در اخالق ومعنوّیات، 

خدا تو را : گوید او را امیدوار به پروردگارش کرده و می این است که حضرت یعقوب

 کند. گزیند، یعنی مقام نبّوت به تو عطا می برمی
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وِ�لِ  ِمن َوُ�َعّلُِمَك ﴿ -۲
ۡ
َحاِديثِ  تَأ

َ
سازد. یعنی از  او را به اهّمّیت علم و دانش متوجه می ؛﴾ٱۡ�

دست و فکر ه یاسی بفهمم که مشکالت و گرفتاریهای سیاسی و غیرس این خواِب تو چنین می

 می
ّ

ت گرسنه و آبرودادن به فامیل و قضایای عجیب را  تو حل
ّ
شود. عالج قحطی و گرفتاری مل

شناسی که  شود که پس از توحید و خدا کنی. از این بیان معلوم می تو با علِم خود کشف می

 باید در فکِر طفل پرورید و تقویت کرد، فکر دانش و علم است.

وِ�لِ ﴿ بعضی
ۡ
َحادِيثِ  تَأ

َ
اند. و این اشتباه است،  و منحصر به آن دانسته خوابهارا به معنای تعبیر ﴾ٱۡ�

  باشد و آن به معنی عجیب و مشکل و حدوثه میجمع ا حاديثازیرا 
ُ
عنی مهم به  تأويل و عجوبه استا

 ديثأحایعنی برگشت از ظاهر کالم به حقیقت و کیفّیت آن. و اگر  أولۀ کشف واقعّیات است از ماد

 دهد. خدا مآل و واقع اخبار را به تو یاد می: شود جمع حدیث باشد معنی چنین می

کند که خدا از چیزی در حّق تو دریغ  . یوسف عزیز را متوّجه می﴾َعلَۡيَك  نِۡعَمَتُهۥ َوُ�تِمُّ ﴿ -۳

کند.  مال و مقام به تو عنایت می ، ملک،جمال نعمت کامل و فیض خود را از کمال،ندارد و 

 اگرچه نعمِت کامل، همان دیِن حّق و علم و دانش است و بلکه در این آیه نبّوت است.

۴- ﴿ ٓ َها َكَما َ�مَّ
َ
�  ٰٓ بََوۡ�َك  َ�َ

َ
توّجه دادن طفل است به عظمت : چیزی که بسیار اهّمّیت دارد ﴾...�

مصلحین و  فل از صلحاء، اتقیاء،پدران ط که و بزرگی آباء و اجدادش، البّته در صورتی

کند که پدراِن تو  ، یوسف عزیز را متوجه میمجاهدین باشند. و در اینجا حضرت یعقوب

اند تو نیز باید بکوشی و چراغ این دودمان باشی  مقام ارجمنِد روحانی و عظمِت نبّوت را داشته

ی نوباوگان، توّجه تربیت و  ۀو موجب سربلندی پدران گرامی گردی. یکی از فصول برنام
ّ
ترق

اند، که در این  دادن ایشان است به عظمت و بزرگی اجداد و نیاکانشان اگر از صلحاء بوده

 یک نشاط و هّمتی در نفس طفل پیدا می
ً
شود و او را برای احراز مقام خانوادگی به  صورت قهرا

 دارد. کوشش وا می

ّما به او فهمانیده که خواِب او ا تعبیر نکرده، اِف عزیزش ردر این آیه اگرچه پدِر بزرگوار، خواب یوس

 آثار زیادی دارد.

در سن هفت سالگی خواب دید که عصای زبرجدی به او داده  حضرت یوسف: شده که و نقل 

شد و آن عصا را او به زمین فرو برد و هر یک از برادرانش نیز عصاهای خود را در اطراف آن در خاک فرو 

مان ه عصاهای برادرانش به و انند درخت تنومندی شاخ و برگ بسیار برآوردبردند. ولی عصای او م

از همان وقت نسبت به او  و آن قرار گرفتند. این خواب به گوش برادرانش رسید ۀکه بودند در سای حالی
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بودند. اکنون در فکر ریاست بر ما است. و در مقام آزار او   این کودک از هم: بدبین شدند و با خود گفتند

کوشید و او را به  مفرطی به این طفل شیرین داشت در حفظ او میۀ که عالق ولی حضرت یعقوب

گذرانید. چون در سیمای او لیاقت نبّوت  اوقات خود را با او می و داشت از برادران دور می و خود نزدیک

رگان را دید، پدرش سفارش ماه و ستا آفتاب، ۀ سجد نه یا دوازده رسید و خواب  سّن  دید. و چون به  می

لع شوند و بر او حسد برند
ّ

کید کرد که مبادا برادرانش از خواب او مط در مقام اذّیت او برآیند. البّته  و أ

به گوش برادران  و خفاء آن کوشید. ولی برخالف انتظار این راز، از پرده برون افتادنیز در ا یعقوب

 رسید.

از فرط نشاطی که در دلش موج  و طفل معصوم امیدوار بود درخشانۀ که به آیند آیا خود یعقوب

زد خواست بکاهد و خاطر خود را سبک کند با همسر خود که محرم رازش بود اظهار کرد و او را به  می

ع که نتواست این سّر را نگه دارد کتمان سفارش نمود. ولی خود یعقوب
ّ
 به !از دیگری چه توق

ۀ م خبر شدند یکباره آتش حسد در درونشان مشتعل شد و با سابقرحال چون برادرانش از خواب دّو ه

یازده ستاره : این خواب را به خودشان تعبیر کردند و گفتند و بدبینی دیگر نتوانستند خودداری کنند

ی برسد که پدر و مادرش نیز در مقابل ه جایم. و ممکن است در آینده یوسف بر ما ریاست کند و بمایی

این موضوع برایشان قابل تحّمل نبود و در مقام برآمدند که عالج واقعه قبل از وقوع او تواضع کنند. 

 نموده و خود را خالص کنند.

آ�ِلِ�َ  َءاَ�ٰتٞ  �ۡخَوتِهِۦٓ  يُوُسَف  ِ�  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿   ]۷:یوسف[  ﴾٧ ّلِلسَّ
شونده  ای جویار انگیز) ب ی است (عبرتهای رانش نشانهدبه یقین در زندگی یوسف و برا: ترجمه
 )۷کنندگان.( و سؤال

 شده: نکات
ّ

 ﴾ُعۡصَبةٌ  َوَ�ۡنُ ﴿: اند چنانکه خود گفتند برادران یوسف همه بزرگ و در زندگی مستقل
 مورد لطف پدر بوده و از  اند که در ولی فراموش کرده

ّ
اند. و اآلن  او بهره برده عواطفکودکی تا چه حد

بینند  ا میلی فقط این رو کند نسبت به آنان عدالت را مراعات می هم توجه ندارند که پدر بزرگوار تا چه

 لطاف پدر است.که یوسف خردسال مورد ا

در او هویدا بود. حسن صورت،  جهت عظمت از هر از کودکی آثار نبوغ و طفلی بود که یوسف

ی نمای قدرته طوری خداوند جمال سیرت، قد و قامت رعنا، روی زیبایش مورد تعّجب هر پیر و برنا. ب

 حسن و  ن تصور نمیی را در قالب او ریخته که نقش زیباتر از آعالم حسن و زیبای کرده و
ً
شد. اصال

شود  لی نمیو شود فهمید را ندارد فقط می گیری آن ی از موضوعاتی است که کسی قدرت اندازهزیبای

آمده که در شب معراج  صاست. در خبر از رسول خدا »فصَ ويُ  الَ وَ  كدرَ يُ «وصف و بیان نمود، 
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اند که بلند باال، بازو و ساق  مانند ماه شب چهارده بود. نوشتهه دیدم ب یوسف را در جمع انبیاء

داشت. و نیز در خبری آمده  می ای بود که همه را به تعجب وا اندازهه سطبر، لطافت و صفای جسدش ب

و  مانند ی بیید بشر تقسیم کرد. در زیباکه خدا نیمی از حسن را به یوسف و نیمی دیگر را میان افرا

  :ی بوده و علل حسن او بظاهر از چند جهت بودالمثل زیبای قهرمان جمال و ضرب

ش اسحاق از زیبای از جهت -۱
ّ

ه ی و جمال فوقوراثت زیرا جد
ّ

اش  العاده برخوردار بود. جد

ات که در توار موقعّیت تاریخی دارد عیال حضرت ابراهیم مادر اسحاق ‘ساره

در مهاجرت و مسافرت  ای که حضرت ابراهیم اندازهه حکایاتی آمده، ب راجع به جمال او

داشت که مبادا مورد نظر و طمع  که امکان داشت او را از انظار پنهان نگاه می یخود تا جای

 کسی بشود.

 اگر شو از جهت توالد، زیرا به تجربه رسیده که اوالد پدر پیر زیباتر می -۲
ً
 زمادر نیند. خصوصا

 ، چنین بوده است. راحیلجمیله و زیبا باشد. و البّته مادر یوسف، 

۳-  
ً
افزا و  پرور و دارای نسیم روح حسن آب و هوای دلکش معتدل فلسطین ساحل دریا، که طبعا

ر پرگل و ریحان که به سرزمین شیر و عسل معروف است. تّپه
ّ

 های معط

بخشد. منتهی وسائل زندگی و  ی میبایکس حسن و زی لهی بخیل نیست و به هرقدرت ا ید -۴

َرُ�مۡ ﴿ :باشد. حسن خدادادی را که فرموده حه اگر هموارهحفظ الّص  تربیت و حۡ  َوَصوَّ
َ
 َسنَ فَأ

فقر و جهل  ۀواسطه توانند حفظ کنند و پدر و مادر دیگر ب مادری می را پدر و ﴾ُصَوَرُ�مۡ 

در دامن پدری پیغمبر به دنیا آمده که به اوضاع تربیت و محاسن  توانند. یوسف نمی

دست اوست. از جهت ه ب طبیعت داناست. ثروت هنگفت حضرت ابراهیم و اسحاق

 لباس و پاکیزگی. شیرین خود را دارد. از نظر غذا، ماّدی و معنوی وسائل تربیت کودک

 حیرت و یکی از ه بشر ب میان تمام این علل دست به هم داده زیباترین فرد را در
ّ

وجود آورده که محل

و حسد  شناراحتی صاحب ۀنه این نعمت مایآیات قدرت و قلم صنع پروردگار است. ولی متأسفا

آ�ِلِ�َ  َءاَ�ٰتٞ  �ۡخَوتِهِۦٓ  يُوُسَف  ِ�  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿: برادرانش گردید. که نیش  در دنیا هیچ نوشی بی .﴾ّلِلسَّ

 هر نعمتی مقرون به نقمتی بوده است. و نبودهو هیچ خوشی بدون غم 

سرشار او و توّجه  ۀعظمت و قریح شاِر حسن و کمال، جمال و آثار نبوغ،برادران یوسف از نعمت سر

ی نداشت. حسد یک مرض این درد دوای غم و اندوه ایشان شد. و ۀمای و حسد افتادند پدر به زحمِت 
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 صرسد. رسول خدا د و گاهی محسود نیز به پایان میهالکِت حاس عجیبی است که به ضرر و زیان و
ََطَب إِنَّ «: فرموده ُل انلَّاُر احلْ

ُ
�

ْ
َما تَأ

َ
يَماَن ك ِ

ْ
ُل اإل

ُ
�

ْ
ََسَد يَأ  سوز.  . حسد آتشی است ایمان!*"» احلْ

تشی زیر آکشید. در آغاز یک  شد و از درون شعله می بدبینی برادران یوسف روز به روز زیاد می

خورد  به آنان برمی و به یکدگر اظهار کنند ندکشید در دل هر یک پنهان بود وخجالت میخاکستر بود و 

جمالش در اثر  ۀکه با آن همه نیرو با یک کودکی رقابت کنند. ولی چون خواب منتشر شد و جلو

هم  ور شد و به زبان رسید تا اینکه دور این حسد درونی شعله استکمال قوای تن پرتوافکن گردید

  و و درد اندرونی خود را برای هم گفتند نشستند
ّ

نسبت به او  پدر ۀت عالقاز جمال و کماِل یوسف و شد

اظهار بدبینی کردند، تا در نتیجه یک پیمان اتحادی علیِه این طفل کوچک و این پدر پیر بستند. در 

مات یک جبهبزر ۀحقیقت خانواد
ّ

و مقتدر در خونینی را فراهم کردند که برادران قوی  ۀگ یعقوب مقد

دست به دست هم دادند تا برادر کوچک و پدِر پیر  یک طرف و پدِر پیر و طفل زیبا در طرف دیگر بود و

یوسف خردسال و  از پای هم درآوردند. و به فکر هالکِت  و را غافلگیر کنند و آنان را از پای درآورند

و استعداد سرشار. این یکی از ی جز جمال خدای داغدار کردِن پدر افتادند. طفلی که گناهی نداشت

ام برادر شیرین دهالکت و اع به یعقوب است. حسد چنان شراراه کشید که تصمیم ۀخانواد ۀآیات عجیب

 : شاعر گوید .گناه را گرفتند بی

ــت ــین اس ــان چن ــا جه ــه ت ــت ک  دیریس
 

 انگبـــین اســـت بـــی نـــیش مگـــس کم 
 

 بســـت یوســـف کـــه ز مـــاه عقـــده می
 

ــــــرادران نمی   رســــــت از حقــــــد ب
 

 احمـــد کــــه ســــرآمد عــــرب بــــود
 

 خـــوار بولهـــب بـــودۀ هـــم خســـت 
 

ـــــــــاموش دال ز تیره ـــــــــو خ  ییگ
 

ـــ  ـــر ب ـــو جگ ـــور ت ـــازهه میخ  ییرو ت
 

أبوداود در » برد).خورد (سوزانده و از بین میکند) که آتش چوب را میخورد (نابود میحسادت چنان اعمال را می« -١

از »: «إيَّا�ْم واحلََسَد فإّن احلََسَد يَأُ�ُل احلََسناِت كما تَأُ�ُل انلاُر احلََطَب «کند: با این لفظ روایت می السنن

نگا: سنن أبي داود: » برد.خورد که آتش چوب را از بین میها را مییحسادت دوری کنید که حسادت چنان نیک

 ش:، ۴۱۸ :ص، عبد بن حمید همچنین وکند. روایت می السننرا ابن ماجه در و مانند آن). ۴۹۰۳ش: (، ۴/۲۷۶

سنن  و شیخ البانی در تعلیقش بر .اندو... روایت کرده )۶۶۰۸( ش:، ۵/۲۶۶ :شعب اإلیمان در یبیهق ) و۱۴۳۰(

یخ الکبیر در یبخارداند. و را ضعیف میأبوداود آن  .صحیح نیست: گویدرا ذکر نموده و میآن) ۱/۲۷۲( :التار

 

                                                           



 ٣٠٥  سورة یوسف

آ�ِلِ�َ  َءاَ�ٰتٞ ﴿ۀ جمل –دیگر ۀ نکت و جور اخوان او، آیات  یوسف ۀکه قص ، داللت دارد﴾ّلِلسَّ

حقیقت بدانیم. حّتی برای رسول کنندگاِن   شرا به معنای پرس سائلجویان که  عبرتی است برای حّق 

 نیز تسلیت و عبرت است. صخدا

ه، حرِم محترم خدا و معبِد عمومی عرب که همه ساله ۀ از قبیل صرسول خدا
ّ
قریش ساکن مک

کردن بار گناه   کشیدند و برای سبک خونریزی دست می عشائر عرب و ایلهای چادرنشین از جنگ و

کردند، از اهل  اهلش نگاه می با نظر قدس و پاکی به این خانه وشدند و  لهی میپناهنده به حرم امن ا

ه توقع انصاف، 
ّ
عدالت و اخالق داشتند، خدا پیغمبری بر ایشان مبعوث کرد، امین، راستگو، مک

فحشاء و منکرات نهی نمود، با هم علیه او  پرستی، شاد نمود و آنان را از بتخیرخواه، چون قیام به ار

حاد کردند و به 
ّ
دانستند و بسیاری از ایشان  قتل و غارت او و یارانش کمر بستند. با اینکه میات

لی حّب و صادق و خیرخواه است و پیشنهادات او به نفع نوع بشر است صفهمیدند که رسول خدا می

ی  حسد مانع شد و پیروی او را برای خود یک نوع پستی و زیر خودخواهی و جاه، ریاست،
ّ

دستی تلق

 رِيٖٕ مۡ ٱ ُ�ُّ  يُرِ�دُ  بَۡل ﴿یس و صاحب کتاب باشد. خواستند خود رئ ر یک از حسد میه و کردند می
ن ُهمۡ ّمِنۡ 

َ
ةٗ  اُصُحفٗ  َ�ٰ يُؤۡ  أ َ نَ�َّ : کشید که به مرگ خود حاضر بودند حسد شراره می ۀ. بطوری شعل!*"﴾مُّ

﴿ ْ مۡ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  قَّ �َۡ ٱ ُهوَ  َذاَ�ٰ  َ�نَ  إِن للَُّهمَّ ٱ قَالُوا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  ِحَجاَرةٗ  َناَعلَيۡ  ِطرۡ فَأ َما وِ  ءِ لسَّ

َ
 تَِنائۡ ٱ أ

ِ��ٖ  بَِعَذاٍب 
َ
، که به عذاب ابدی حاضر شدند ولی برای ایمان به این شخص فقیری که یتیم بوده !+"﴾أ

سوخت  ای می اندازهه خورد و دل او برای ایشان ب به حال آنان تأّسف می صحاضر نشدند. رسول خدا

�َّ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�ٰ  لََعلََّك ﴿: گوید کت رسید، تا اینکه خدا به او میکه تا نزدیک به هال
َ
�  ْ  يَُ�ونُوا

ٰ  رِۡص َ�ۡ  إِن﴿ –!,"﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ  َ�َ  ٰ َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ ُهَدٮ ا خواست رسوِل او . خد!-"﴾يُِضلُّ  َمن ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

ها  روشن کند. او را به این قّصهنحوی شده چراغ هدایت را در سرزمین عربستان  هالک نشود و هر

برای او  إانگیز یوسف و یعقوب کاست. و از سرگذشت عبرت داد و از تأّسف او می تسلیت می

 ].۵۲[المدثر: » های نشر شده به او داده شود.  خواهد صحیفه بلکه هر مردی از ایشان می« -١
» آسمان بباران و یا بیاور ما را عذابی دردناک.گفتند خدایا اگر این قرآن حق است از نزد تو پس بر ما سنگی از « -٢

 ].۳۲[األنفال: 
 ].۳[الشعراء: » گردند. شاید تو خود را تلف کنی که چرا آنان مؤمن نمی« -٣
» کند. اگر چه بر هدایت کردنشان حریصی، پس محققا خدا کسی را که به گمراهی محکوم کرده هدایت نمی« -٤

 ].۳۷[النحل: 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٠٦

 مهربان تازگی ندارد. و وفای همد جور و جفای خویشان و بیخواند که بف می
ِ

ی نزدیکان در مقابل ناصح

روز خواهی شد. زمان ما نیز چنین است، عاقبت امر پیروز شد تو ای رسول ما نیز پی چنانکه یوسف

شرک و موهومات دینی  ور در خرافات، دیکان خود را غوطهچنانکه نویسنده چون بعضی از مسلمین و نز

می و اسال ۀقلم اظهار داشتم و در حقیقت از وظیفو دیدم برای بیداری و نجات ایشان، حقایقی را با بیان 

ی و تکفیر من بدگوی که به هالکت، نابودی، ابل، اول کسانیّما در مقخیرخواهی خود دریغ نکردم. ا

ه ۀقیام کردند و شعل
ّ

نما و نیز خویشان همکار بودند. با اینکه  ای روحانی حسد را بیرون دادند، عد

ام عین حقیقت  نوشته شناختند که من خیرخواهم و اهِل مکر و دکان نیستم و آنچه فهمیدند و مرا می می

چه تهمت و افتراء بود به من زدند و حتی از حسد  این احوال هر ۀبند ندارم، با هم وی زد است و با جای

چه این  کش را در میان مسجد من فرستادند. اگر های آدم به قتل من حاضر شده و فتوی دادند و چاقوکش

گاهیم از همکارانم بیشتر ش پیش کارها و  ل من بر خدا زیادتر گردد و آ
ّ
ود. آمدها باعث شد که توک

معلومم شد که همکارانم غرق تعّصب و حسدند و دین ایشان منطقی نیست و مذهبشان مدرک و سندی 

 
ّ
 اند برای  انهای مذهبی تراشیدهندارد، فقط دک

ّ
 بر دیگران. نان و سواری و کِل

آمیزی  تسلیتۀ فرموده برای جنب» أحسن القصص«اند که خدا این قّصه را  بعضی گفته ـ دیگرۀ تکن

پدر بزرگواِر خودشان و هالکت و اوالِد یعقوب برای فالکت و اهانت به انگیزِی آن، که چگونه  و عبرت

نابودی برادر زیبای معصوم خود اقدام کردند و چگونه حسد، ایشان را مست و غافل نمود. و به رسول 

خود کنی تا رسالت  ۀشیپرا  شمار یوسف ل بیو تحّم  خود فهمانید که باید صبر جمیل یعقوب

مال بدانیم، زیرا ۀ به معنی درخواست کنند سائلرا جمع  سائلینخود را به انجام برسانی. و ممکن است 

ت گرفتاری یعقوب به فراِق عزیزش غفلت یکشب از صدق
ّ
  :بر مستحق بودهۀ در تفسیر آمده که عل

ر استیکی از چیزهای
ّ
باشد برای رضای خدا.  صدقه می ی که در زندگی و آسایش انسان بسیار مؤث

است.  یماین یکی از قوانین مالِی اسال و علم برای رضای خدا قه عبارت است از بذِل مال و جاه،صد

  صدقاِت مالی باید
ّ

ممکن  و ین برسد ولی دانش باید به جویندگان و طالبین معرفت برسدبه مستحق

وفٍ «یم هر کار خیری صدقه است، است بگوی رُ عْ لُّ مَ ةكُ قَ دَ  .!*"»صَ

ــان ده ــت محتاج ــان حاج ــه جه ــوانی ب ــا ت  ت
 

ــا قلمــی  ــدمی ی ــا ق ــا درمــی ی ــه دمــی ی  ب
 

مضایقه به محتاجان و فقراء برسانند تا در  نصی که قدرت علمی و یا مالی دارند باید بدواخشا

سطح زندگی برابر شوند. صدقه تأثیرات معنوی دارد. انسان در هر آن، جان و مال و اوالدش ممکن 

را روایت بخشی از حدیث مشهور و متفق علیه است که شیخان بخاری و مسلم آن». قه استهر امر نیکی صد« -١

 اند.را روایت کردهاند؛ و أبودواد و ترمذی و نسائی و أحمد در مسند و... آنکرده
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تواند به ضررها و زیانها و دشمنانی  است به هزاران خطر برخورد و زندگی او نابود شود. هیچکس نمی

دفاع از بلّیات و زیانهای ناگهانی ۀ لهی. یکتا وسیلی رسوالن ااحاطه داشته باشد، حتّ  که در کمین اویند

انواع قشون بلّیات و آفات در نظر  و امور دارد ۀبه هم ۀکه انسان خبر ندارد، همانا خداست که احاط

این بود که  رسم و آئیِن یعقوب: اند تواند از انسان دفاع کند و او را حفظ نماید. نوشته اوست. او می

ش ابراهیم نکرد، ای ای برای واردین آماده می کشت و سفره هر روز گوسفندی می
ّ

 عمل سّنت جد

خورد تا  نشست و غذا نمی عمومی داشت که بر سر سفره نمی ۀبود که برای واردین و محتاجان مهمانخان

تی گرسنه می و مهمانی پیدا شود
ّ

ابراهیم این سّنت را  ۀادخانوماند برای نیامدن مهمان. و  گاهی مد

این سّنت را دارند که در همه جا مضیف خانه  ر عرب اوالد اسماعیلاآلن نیز بعضی عشای تند وداش

 شبی سائلی به سرای یعقوب عبور کرد گرسنه و محتاج
ً
فاقا

ّ
مشاغل  ۀواسطه سؤال کرد. ولی ب و دارند. ات

: بب گرفتاری این خانواده شد، زیرا خدا فرمودهاهِل خانه کسی جواب او را نداد و محروم گشت و این س

ا﴿ مَّ
َ
ٓ ٱ َوأ ا مۡ  َوِ�ٓ ﴿: و نیز فرموده !*"﴾َهرۡ َ�نۡ  فََ�  �َِل لسَّ

َ
ٰ أ ٓ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ� ا ۡ ٱوَ  �ِلِ ّلِلسَّ پس سائلی  !+"﴾ُرومِ َمحۡ ل

 ی به اواعتنای کند رّدکردن و یا بی از میسوی تو دره فروشد و دست حاجت ب که آبروی خود را می

کردن آبروی اوست و اثرش این است که خدا ممکن است جلو قشون آفات را برای تو نگیرد و  پامال

 مبتال شوی.

ت دیگری نیز برای گرفتاری یعقوب
ّ
انَ « :در کامل ابن اثیر گوید: اند نوشته و بعضی عل : كَ قِيلَ

ولٌ  جُ ا عُ ةٌ هلََ رَ قَ انَ لَهُ بَ هُ كَ ئِهِ أَنَّ تِالَ بَبُ ابْ َ سَ تُيلِ ابْ ، فَ قُوبُ عْ ا يَ ْهَ محَ رْ لَمْ يَ ورُ فَ ُ يَ ختَ هِ َا وَ هيْ دَ َ يَ ا بَنيْ وهلََ جُ بَحَ عُ ذَ فَ

ا نْهَ هُ مِ طْعِمْ مْ يُ لَ كِنيٌ فَ سْ امَ بِبَابِهِ مِ قَ ، فَ اةً بَحَ شَ : ذَ قِيلَ ، وَ هُ نْدَ هِ عِ لَدِ زِّ وَ دِ أَعَ قْ  .!,"»بِفَ

بود که او را از مادر جدا نمود و او  بشريخود  ۀزادسبب ابتالی او، فروختن کنیز: اند و بعضی نوشته

 .!-"از مصر، خواهد آمد قِت آوردن پیراهن یوسفو نفرین کرد، که در اواخر قّصه

 ].۱۰[الضحی: » و با سائل خشونت مکن.«  -١

 ].۱۹الذاریات: » [کردند. شان برای سائل و محروم حقی منظور میو در اموال«  -٢

اش را در برابر گاو ذبح ای داشت پس گوسالهگفته شده: سبب ابتالی یعقوب این بود که گاوی داشت که گوساله« -٣

کشید اما یعقوب به آن رحم نکرد؛ پس با گم کردن عزیزترین فرزندانش نزد وی، مورد که فریاد مینمود درحالی

 » را ذبح نمود و فقیری نزد وی رفته و چیزی از آن به وی نداد.امتحان قرار گرفت. و گفته شده: گوسفندی 
کند که در تفاصیل زیادی را ذکر می یادآوری این نکته ضروری است که مولف در تعلیقاتش بر داستان یوسف  -٤

بی ثابت نشده است. بلکه این تفاصیل از امور غی صها نصی از کتاب الله و سنت رسول الله یک از آنمورد هیچ
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ْ  إِذۡ ﴿ ُخوهُ  َ�ُوُسُف  قَالُوا
َ
َحبُّ  َوأ

َ
بِيَنا إَِ�ٰٓ  أ

َ
بَانَا إِنَّ  ُعۡصَبةٌ  َوَ�ۡنُ  ِمنَّا أ

َ
بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  َلِ�  �  ٨ مُّ

 ْ وِ  يُوُسَف  ٱۡ�ُتلُوا
َ
�ٗضا ٱۡطرَُحوهُ  أ

َ
�ِيُ�مۡ  وَۡجهُ  لَُ�مۡ  َ�ُۡل  أ

َ
ْ  أ  قَۡوٗما َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  َوتَُ�ونُوا

  ]۹-۸:یوسف[  ﴾٩ َ�ٰلِِح�َ 
 ترند با اینکه ما جماعتی آنگاه که گفتند یوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوب: ترجمه

 

) یوسف را بکشید و یا در یک سرزمینی ۸حتمًا پدر ما در گمراهی آشکاری است( و نیرومندیم
سوی شما باشد و پس از آن جمعی شایسته ه معلوم بدور افکنید تا توّجه پدر یکجا ب نا

 )۹شوید.(
کنفرانسی برای اظهار درِد خود  و ی برای دفع یوسف آمدندجوی برادراِن یوسف در مقام چاره: نکات

معون، الوی، یهودا، یساکار، زبولون، دان، نفتالی، جاد، آشیر. روبیل، ش: ایشان عبارت بودند از دادند و

 در این کنفرانس نبوده. اینان ب
ً
خام و خیال  ۀاندیشه ولی بنیامین که برادر مادری او و کوچک بود حتما

را از پدر بگیرد باعث شدند غلط که مبادا یوسف بر تمام ما ریاست کند و نبّوت به او منتقل شود و برکت 

بدبینی برادران را  د. حضرت یعقوبنکه خطاهای دیگری کردند و حوادث ناگواری را بوجود آورد

  ه میگحّس کرده بود و لذا یوسف را با خود ن
ً
داشت. رقابت طبیعی که میان برادران است خصوصا

  ۀمهر و رابط و اند هبرادرانی که از زنان و مادران دیگرند که همه پیر شده و یا مرد
ً
 آنان از بین رفته و فعال

روز حسد و بدبینی برادران نسبت به   به  مین جهت روزه پدر منحصر شده به زن جوان. و به ۀعالق

انجمن کرده و درد دل خود را با  و که نتوانستند از اظهاِر آن خودداری کند یوسف بیشتر شده تا جائی

تر از مایند. پدر ما  که کاری از آنها ساخته نیست پیش پدر محبوبیکدیگر گفتند که یوسف و برادرش 

کند، ما باید زحمت  از دسترنج ما که مردان نیرومنِد کارکن هستیم وسائل آسایش آنان را فراهم می

یم و پدرمان با فرزندان کوچکش و راحیل مادرشان به عیش و خوشگذرانی بپردازد و قدِر زحمات شبک

 راحیل گردیده.ۀ کند. پدر ما گمراه شده یعنی فریفت قدرت و قّوت ما را هیچ حساب میداند و  ما را نمی

روح  برادراِن یوسف توّجهی به مقامات معنوی یوسف و نبوغ او نداشتند. ولی حضرت یعقوب

به و بود  کرد و شاید از جانب خدا مأمور محافظت یوسف لهی در او مشاهده مینبّوت و استعداد ا

گونه موهبت و  او قطع نشود. ولی ظهور هرۀ خواست او را تربیت کند تا نبّوت از خان میطور کامل 

 مزیِد کینه و عداوت است.ۀ عظمت معنوی، در چشم حسود مای

باشد هرچند اسناد برخی از این نمی -که همگی برگرفته از اسرائیلیات هستند -است. و فهم آیه وابسته به این روایات

 الله باشد.  روایات تا بعضی از مفسران تابعین رحمهم
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 عدالت و ،حسد
ّ

انصاف است. حسود حاضر نیست به لیاقت و حقوق محسود  دشمن حّق و ضد

 بدگویحسوِد یوسف حّتی به پدر خود اعتراف کند. برادران 
ّ

ی و انتقاد کردند و او را گمراه خواندند. البد

 کافر می
ّ

  مقصودشان گمراهی در دین نبوده و إال
ّ

موسی بن  شدند با اینکه در میان آنان الوی جد

بوده، پس مقصودشان از ضاللت، گمراهی عرفی بوده، یعنی از روی منطق و عقل، کار  عمران

 ش شده.کند، بلکه مغلوب محبت یوسف و مادر نمی

خاطر شوند در انجمن شده و مشورت کردند که چه کار کنند؟ و سه   رحال برای اینکه آسودهه به

  :رأی دادند

 گناه. کشتن طفل بی: اّول

 که روی پدر نبیند. یتبعید به جای: دّوم

 و قید بندگی در آورنده انداختن میان چاهی که در مسیر قافله است که او را اسیر کرده و ب: سّوم

 یوسف همیشه اسیر و بنده باشد.

مشترک این آراء همان مفارقت ابدی میان پدر و پسِر کوچک بود. ولی رأی اّول که قتل یوسف ۀ نتیج

دلی مّتصف بودند و اکثرّیت این رأی را دادند. ولی  باکی و سخت باشد از همه بدتر و صاحبانش به بی

کرد. این نظرها مجازات  سلب می ادی را از یوسفلی، حق زندگی و آزو تر بود رأی دّوم و سّوم سهل

 بدترین جنایتکاران جهان است، در حالیکه کودِک معصوم گناهی نداشت و نسبت به آنان سوءقصدی

وادار نمود، آنان را به این ستمکاری و قساوت  ،خالفی مرتکب نشده بود. فقط جنبش حسد ونکرده بود 

 وتهای خانمانسوز دنیا از اثر همین حسد بوده است.خونریزیها و قسا چنانکه بیشتر جنگها،

ْ  َ�  ّمِۡنُهمۡ  قَآ�ِلٞ  قَاَل ﴿ ۡلُقوهُ  يُوُسَف  َ�ۡقُتلُوا
َ
يَّاَرةِ  َ�ۡعُض  يَۡلَتقِۡطهُ  ٱۡ�ُّبِ  َغَ�َٰبِت  ِ�  َو�  إِن ٱلسَّ

  ]۱۰:یوسف[  ﴾١٠ َ�ٰعِلِ�َ  ُكنُتمۡ 
در چاهی سر راه بیندازید تا برخی از یوسف را نکشید و او را : ی از آنان گفتسخنگوی: ترجمه

 )۱۰کاروانان او را بربایند اگر کاری خواهید کرد.(
یوسف را محکوم به اعدام کردند  ،حسد بود با تصویب اکثریتۀ انجمنی که مملّو از شعل در :نکات

  که اگر این نظر إجراء می
ّ
 ۀیعقوب. ولی یک تن که شاید الوی پسرخال ۀننگی بود در خانواد ۀشد، لک

ای داد که همه قبول  نظرّیه و عدام را نقض نمودو مهربانتر بوده قیام کرد و رأی ایوسف بوده و نسبت به ا

او را در چاهی که سِر راه کاروانها واقع شده : کردند و برای یوسف تضمین حیاتی بود غیر آزاد. گفت

برند و جمال و  عنوان بنده همراه میه ی است او را بچون کودک زیبای و دبیندازید که بدسِت آنها بیفت

 کماِل او همه جا دستگیر اوست.
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لی مشکِل دیگری وجود داشت و آن اینکه چگونه او را از و شد مقصود برادران با این رأی عملی می

ی بدون او آرام دامِن پدر بیرون کشند، یوسفی که شب و روز مونس پدر پیر خود است و پدرش ساعت

چه وسیله او را سه فرسخ ببرند و در چاه بیفکنند. این ه از طرف دیگر به ایشان بدگمان شده، ب و ندارد

دن او در دست نیست. در اینجا شور دیگری رای برای ب طفلی که صحرا نرفته و چوپانی نکرده، بهانه

  :ذیل بیایدۀ کردند و رأیشان چنین شد که در آی

﴿ ْ بَانَا قَالُوا
َ
� �نَّا َ�  َمالََك  َ�ٰٓ

ۡ
ٰ  تَأ رِۡسۡلهُ  ١١ لََ�ِٰصُحونَ  َ�ُۥ �نَّا يُوُسَف  َ�َ

َ
 يَۡرَ�عۡ  َغٗدا َمَعَنا أ

  ]۱۲-۱۱:یوسف[  ﴾١٢ لََ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ �نَّا َوَ�ۡلَعۡب 
اینکه ما دانی با  مین نمییوسف ا ۀبار  در را تو را چه شده که ما ،ای پدر جان: گفتند: ترجمه

) فردا او را با ما بفرست تا گردش کند و بازی نماید و محققًا ما ۱۱(هستیم محققًا خیرخواه او
 )۱۲حفظ خواهیم کرد.( او را

 خیرخواهی وۀ شمن تظاهر به دوستی است. برادران حسود این حربدهای  یکی از حربه :نکات

ت، طبیعت زندگی را نو کرده، چمنها سبز فصل بهار اس ،دوستی یوسف را وسیله قرار دادند که پدرجان

ها در میان  ی و نواهای دلکش مشغولند، گلهسرای رندگان به نغمهرندگان و چپ م و پر از گل، الله،و خّر 

در را  آورد. شما یوسف کس برای نشاط خود، رو به صحرا می گردش و چرا هستند. هر ها در این دره

مکرر آنها را دیده، با کودک نورس  و طبیعی اعتنا ندارد به مناظری که خود ای. نباید پیر خانه حبس کرده

 تفریح طفل مانع شود. از لذت گردش و و خود بماند

ت و علوم ربانی را بیاموزد ولی جوانان خواهد به طفل عزیزش اسرار نبّو  پدر بزرگوار صبح تا شب می

برند. این  میروند و با شباناِن خود بسر یم ماندِن خانه را ندارند و با تیر و کمان به شکارۀ دیگر حوصل

کنار داشتند. پس  نگرند که چرا از مناظر صحرا، خود را بر جوانان با نظر تعجب به این پیر و کودک می

 
ً
ای،  منزل نگاه داشته ۀبه حضور پدر آمدند که این کودک را در گوش برادران همین را وسیله کرده و جمعا

گردد. اکنون که چمن از سبزی آراسته  نشاطش مبدل به کسالت می و شود صّحت او دستخوش آفت می

وجود آمده، یوسف را با ما بفرست تا در صحرا گردش کند و در کنار ه افزا ب و انواع مناظر روح

ها بازی کند. این کودک باید برای آتیه مردی اجتماعی و صحرانورد گردد.  های روان و دامِن تّپه چشمه

رِۡسۡلهُ ﴿
َ
 هر چه زودتر او را با ما روانه کن. ﴾َغٗدا َناَمعَ  أ

ن َ�َۡحُزنُِ�ٓ  إِّ�ِ  قَاَل ﴿
َ
ْ  أ َخاُف  بِهِۦ تَۡذَهُبوا

َ
ن َوأ

َ
ُ�لَهُ  أ

ۡ
نُتمۡ  ٱّ�ِئُۡب  يَأ

َ
 ١٣ َ�ٰفِلُونَ  َ�ۡنهُ  َوأ

 ْ َ�َلهُ  لَ�ِنۡ  قَالُوا
َ
ٓ  ُعۡصَبةٌ  َوَ�ۡنُ  ٱّ�ِئُۡب  أ ا ونَ  إِٗذا إِ�َّ   ]۱۴-۱۳:یوسف[  ﴾١٤ لََّ�ِٰ�ُ
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ترسم گرگ او را  شوم و می محققًا من از اینکه یوسف را ببرید غمگین می: یعقوب گفت: ترجمه
 ماگر گرگ او را بخورد با اینکه ما جمعی نیرومندی: ) گفتند۱۳بخورد و شما از او غافل باشید(

 )۱۴محققًا ما از زیانکاران خواهیم بود.(
انی به نظر خوبی نداشت و اطمین به این پیشنهاِد بردِن یوسف حضرت یعقوب: نکات

به این  طوری سخن گوید که و چه کند باید روی بدبینی خود سرپوش بگذارد ّماکرد. ا زندان خود نمیفر

  :خواِه نیرومند برخورد نکند و بدتر لجبازی و اظهار عداوت نکنند. دو عذر آورد جواناِن خود

سبب  و منزل انیسی جز این کودک ندارمۀ نید که من زمینگیرم و در این گوشدا آنکه شما می: اول

 گردم. مانم و اندوهگین می نشاط من این طفل است و اگر او را ببرید من تنها می

یوسف کودکی است نورس و بیابان مأوای درندگان است و یوسف قادر به دفاع نیست، : دوم

 را بدّرد. ترسم شما از او غافل شوید و گرگ او می

 من گذارید. این است که شما بروید و او را با بهتر

چگونه ممکن است ما : فرزندان یعقوب عذر او را نپذیرفتند و از غم و اندوِه او اندیشه نکردند. گفتند

 ای از جوانان نیرومند با یوسف باشیم و گرگ او را بخورد؟ عده

چنگال گرگان بیابان شده (در تاریخ در خواب دیده بود که یوسفش گرفتار  حضرت یعقوب

الَ لَ  :آمده امَ قَ إِنَّ لِكَ ـوَ مْ ذَ ئْبُ [ هُ هُ الذِّ لَ أْكُ افُ أَنْ يَ أَخَ بَلٍ  ]،وَ أْسِ جَ ىلَ رَ فَ عَ أَنَّ يُوسُ هِ كَ نَامِ أَ يفِ مَ انَ رَ هُ كَ َنَّ ألِ

، وَ  تُلُوهُ يْهِ لِيَقْ لَ وا عَ دُّ دْ شَ ئَابِ قَ نَ الذِّ ةً مِ َ رشَ أَنَّ عَ كَ بَ وَ هَ ذَ قَّتْ فَ ضَ انْشَ َرْ أَنَّ األْ كَ ، وَ نْهُ ي عَ ْمِ ا حيَ نْهَ ا ذِئْبٌ مِ إِذَ

امٍ  ةِ أَيَّ ثَ دَ ثَالَ عْ ا إِالَّ بَ نْهَ جْ مِ ْرُ لَمْ خيَ ا فَ دید. و شاید  را خطرناک می و به همین جهت رفتن یوسف .)فِيهَ

چه بدترین  شاید بیابان فلسطین گرگ زیادی داشته. اگر و ندمقصودش از گرگان همین برادران حسود بود

 گرِگ دّرنده مردم حسودند که از هیچ جنایتی دریغ ندارند و روگردان نیستند.
خاک بر سِر ما، اگر با وجود ما گرگ یوسف را بخورد، چه : رحال برادران قبول نکردند و گفتنده به

ونَ ﴿ انع کردند. و مقصود اززیانی از این بدتر و رسواتر. باألخره پدر را ق  و یا ونكهلال ﴾لََّ�ِٰ�ُ
 است. غريفائزين و یا لعاجزون

قانع کنند وحس بدبینی در او دیدند،  ندتوان برادران یوسف چون دیدند پدر را نمی: اند بعضی نوشته

ی. یوسف پاک ست کن که روزی با ما به گردش بیایرا دیدند که تو از پدر خود درخوا خود یوسف

پدر خود درخواست  لذا از ذهن صاف خود چه می دانست که براراِن او دشمِن جان اویند و طینت با

 ذن بیرون رفتن داد تا از مناظر صحرا استفاده کند.کرد تا پدر او ا
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فردا ۀ بردن یوسف را گرفتند و آمادۀ به هر صورت قضا و قدر کار خود را کرد و خواهی نخواهی اجاز

 شدند.

شد ممکن بود  می ای نداشت زیرا اگر مانع از رفتن یوسف جز صبر چاره حضرت یعقوب

رور در همان این جواناِن مغ و برادران عداوت خود را علنی کنند و در همان میان خانه زد و خورد کنند

نبوت را ببرند. و همچنین چون  ۀخانواد ۀآبروی چندین سال و ی را زیادترخانه خونریزی و رسوای

 ۀخورد توانست درصدد تحقیق بیشتری برآید یا بدن نیم بردند در چاه انداختند او نمیرا  یوسف

یوسف را که به قول ایشان گرگ ربوده از ایشان بخواهد، زیرا ممکن بود آنان لجبازی کرده و بروند 

 یوسف را در همان چاه بکشند.

انداختن او را در  ۀطر جمع نقشبرادران یوسف چون اذن بردن یوسف را به صحرا گرفتند، شبانه با خا

جنایت را به خود تلقین کردند که یوسف را  ه و جرأت ایندچاه کشیدند و تا صبح به خود دلداری دا

پردازیم،  دهیم، سپس به توبه می کنیم و محبِت پدر را به خود اختصاص می کشیم و یا از پدر دور می می

 ۀگترین دام شیطان است. نقشپرورانند و این خود بزر می در خیالچنانکه تمام جنایتکاران همین افکار را 

 د.هرگز موفق نشوای که شاید  امید توبهه دارد ب می شیطان این است که بشر را به گناه وا

ا﴿ ْ  فَلَمَّ ْ  بِهِۦ َذَهُبوا ۡ�َُعٓوا
َ
ن َوأ

َ
ٓ  ٱۡ�ُّبِۚ  َغَ�َٰبتِ  ِ�  َ�َۡعلُوهُ  أ وَۡحۡيَنا

َ
ۡمرِهِمۡ  َ�ُنَّبَِئنَُّهم إَِ�ۡهِ  َوأ

َ
 بِأ

  ]۱۵:یوسف[  ﴾١٥ �َۡشُعُرونَ  َ�  وَُهمۡ  َ�َٰذا
ه ب و پس چون او را بردند و اتفاق کردند که او را در مخفیگاِه آن چاه قرارش دهند: ترجمه

سوی او وحی کردیم که البته از این کارشان خبر خواهی داد و حال آنکه ایشان درک 
 )۱۵کنند.( نمی

ل، وسایۀ چون صبح شد از خواب برخاستند و هنگام اجرای نقشه رسید. پس از تهی: نکات

مادر جدا کردند و تا مسافتی پدر و مادِر مهربان او، یوسِف عزیِز  را با مهربانی از دامن پدر و یوسف

یکی از برادرانش نو پوشانیده و سفارشش را به هر ۀخود را مشایعت کردند و او را نوازش داده جام

 وطپید   از مفارقت یوسف می که برای پدر و مادر نمایان بود و دل یعقوب ین تا جاینمودند. ایشا

عمِر سفر کوتاه، چند ساعت دیگر یوسف خود را در آغوش خود  دادند که شب نزدیک است و وعده می

 د دید.نخواه

نمودند و او را از  رم میرس یعقوب و راحیل بودند یوسف را نوازشهای گتا زمانی که برادران در چشم

گذاشتند پیاده برود و خسته شود. ولی چون از منظر خانواده دور  ربودند و نمی بغل و دوش یکدیگر می

گناه نموده او را از دوش به  های بیابان فلسطین فاصله شد، آغاز بدرفتاری با این کودک بی تپه شدند و
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خورد و تا  برد سیلی و کتک می کدام پناه می و او به هر را در بیابان دوانیدهزمین افکنده و با سیلی او 

کشان  دوانیده و یا کشان نرفته، را  ها بود یعنی سه فرسخ، با سرعت، طفِل راهنچاهی که سر راه کاروا

خواستند او را بکشند  شود که در سِر چاه باز اختالف کردند. بعضی می فحوای آیه استفاده میبردند. از 

لی ظاهر آیه این و کنند و یا در میان چاه پرتاب کنند. در روایات آمده که او را پرتاب کردندو یا نابود 

 با هر طریق دیگر. یا و است که نظِر اکثر و یا تماِم ایشان این شد که او را تِه چاه بگذارند با ریسمان

 ساختمان و موار و بیلی عمیق و مهیب بود. و اطراف آن ناهو این چاه در سر راه کاروانهای مصر بود

بوده  هایی ه. ممکن است در شکم چاه رخنهتعبیر شد ﴾ٱۡ�ُّبِ  َغَ�َٰبِت ﴿ی بوده که به رای تاریکیهایدا

 دارای ظلمت.

اسرائیل و رئیس خانواده و در آغوش پدر ومادری  کودکی که تا چند ساعت قبل در دامن بزرگ بنی

ستم، در چاِه عمیقی  ۀکتک و طپانچ خواهند او را با سیلی، لگد، فحش، اکنون می پرستاری شده،

مکانی است   ،تر بوده. حبِس تاریک تر و نمناک ک حشتناو سرازیرش کنند. چاهی که از حبِس تاریک

 ّما این. ادباش لی در محل أمن و زیر نظر مأمورین و پاسبانها میو تنگ و تاریک و از نور آفتاب محروم

حشرات و موذیات بیابان مور،  رود و سِر راه مار و چاه، پائیِن آن مملّو از آب و ترِس افتادن و سقوط می

 است.

فشار و اندوِه او چقدر  ۀبال چه گذشته و انداز ۀآیا بر این طفِل نورس در این اول منزِل تبعید و مرحل

 توان تصور کرد.  بوده؟ نمی

را از بدنش بیرون آوردند برای  کنند بدن او را برهنه کردند و پیراهن اوقبل از آنکه او را سرازیِر چاه 

با چشم گریان  مهربان ببرند. آیا یوسف عنوان اینکه گرگ او را ربوده برای پدره ب و اینکه خونین کنند

و را ا و به کودکِی من ترحم کنید و یا به پدر پیر خود ترّحم کنید: گفت اچه درخواستی از ایشان کرد؟ آی

آمدن   چه بود او را در چاهی که امید بیرون ید و یا بدن مرا برهنه نکنید؟ هری من نسوزانجدایۀ از غص

چین  نداشت گذاشتند. چاهی که دستگیره و جای پا به دیوارهای آن وجود ندارد و اطراف آن سنگ

 رسد. نیست و طفِل کوچک قدمش به این طرف و آن طرف نمی

پس از افتادن در آب، روی آن سنگ خود را نگه  فسب سنگی بود که یواند در کناِر آ نوشته

داشت. پس او را صدا زدند؟ او جواب داد. فهمیدند او زنده است. خواستند سنگ را سِر او بزنند یهودا 

 مانع شد.

د. امواج غم و غصه در دلش شکن او سکوت را میۀ سکوِت مرگبار، فضای چاه را فراگرفته، فقط گاهی نال

یا من در این چاه زنده آاهریمنی شده. ۀ عالم یک چهرۀ زندگی در نظرش زشت و چهرۀ د. قیافخروش می
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  می
َ

میرم و یا از اثر گزند حیواناِت  م و یا از گرسنگی و تشنگی مییَ نِ مانم و آیا چند روز و شب در این چاه ماند

 مسدود و از همه جا ناامید است.امید بر او ۀ نجات و روزنۀ میرم؟ وسیل موذی دور از آغوش پدر می

 عنایت إلهی و نوید غیبی
 مه تا کسی نا  

ً
خویشان خود را نبیند متوجه خدای مهربان  کسان و ربانی و آزار مردم، خصوصا

مانده و شاید نابود گردد و  داند. یوِسف خردسال که در چاه بال قدر الطاف خدای مّنان را نمی شود و نمی

های بال روی قلب نازکش سنگینی و در قعر چاه از وحشت بمیرد، در اینجا  حلقهیا از غصه سکته کند و 

َ اَ «: استعداِد سرشاری که در نهاد او بود گفت ريْ الِبًا غَ ا غَ يَ ، وَ عِيدٍ َ بَ ريْ يبًا غَ رِ ا قَ يَ ، وَ ائِبٍ َ غَ ريْ ا غَ دً اهِ ا شَ مَّ يَ هُ للَّ

ا  جً رَ ي فَ رِ نْ أَمْ عَلْ يلِ مِ ، اجْ لُوبٍ غْ بُ مَ تَسِ يْثُ الَ أَحْ نْ حَ نِي مِ قْ زُ ارْ ا، وَ جً ْرَ خمَ توّجه او به خدا او را مدد  و »وَ

کرد و خدای مهربان که از حال بندگان مطلع و نگهبان است او را مورد عنایت خود قرار داد و همانجا 

نیس او بخشی به دلش باز و وحی الهی در این مکان غربت ا نبوت او شروع گردید و ناگهان نور حیات

ٓ ﴿: دامن لطف و آرامش خود حفظ کرده شد، در این پرتگاه خطر او را ب ۡوَحۡيَنا
َ
یوسفا غم  ﴾...إَِ�ۡهِ  َوأ

 مخور که پایان شب سیه، سپید است و در ناامیدی بسی امید است.

خدا نبندد، ارتباط با حق میسر نشود. قدمی که روی  سائل مادی قطع نشود و نظر از غیرانسان تا از و

کند. یک طفل دوازده ساله یا نه ساله  آرزوها و امیدها نزدیک میۀ هم آمال و آرزو گذاشتی تو را به مبدءِ 

بر اینکه  که از خانمان و زندگی بریده شده و در ته چاهی در بیابان وحشتناکی سقوط کرده، عالوه

نزد او آمد که  او تبدیل به شادی گردید و جبرئیلۀ وحی شد و غص لهی شد، به اومشمول لطف ا

و برادرانت را از  چاه به اوج ماه خواهی رسید خوب و سعادتمندی داری و از قعرۀ اندوهگین مباش، آیند

در حالیکه اآلن  ،شناسند ارند و تو را نمیسمخبر خواهی داد درحالیکه ایشان شراین عمل وحشیانه 

زانو درآیند و از تو طلب ه عظمت تو بوار در پیش تخت  برادرانت بنده واند شعور خود را از دست داده

عفو کنند. آیا در آن روز بر این برادران چه خواهد گذشت؟ ولی اکنون حجاب جهل و حسد مانع از فهم 

ی او به وظائف است. تا ی ضمیر انسان و آشناینهمان روش ،. شعور﴾�َۡشُعُرونَ  َ�  وَُهمۡ ﴿: ایشان است

تابد و چراغ هدایت باطنی خاموش نشده، ممکن نیست مرتکب  وقتی نور عقل و ایمان در دل انسان می

، دهد که تا انسان بیدار است روح در تمام اعضاء و جوارح فرمان می گناهی شود، همانطوری جنایت و

عضوی به وظائف خود آشناست، همینطور تا حّس عقل و ایمان  بیند و هر شنود، چشم می گوش می

و ممکن نیست آدم خردمند دیندار خالف وظیفه کند. آن وقتی که  کند بیدار است شعور انسان کار می

 و رود وقتی است که حس عقل و ایمان او بمیرد سوی عصیان میه ب و زند انسان دست به جنایت می
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ارُِب وَ «: فرموده صعقل و ایمان شود و یا بگو بی شعور گردد. چنانکه رسول خدا بی ُب الشَّ  �رَْشَ
َ

ُهَو ال

 يَْزِ� الزَّاِ� َوُهَو ُمْؤِمن  ُمْؤِمن
َ

. انسان چون از خواب غفلت بیدار شد و شعور باطنی او هشیار !*"» َوال

 ایمان است و باید خود را معالجه کند. اگر پشیمان نشد بی وشود گردید اگر گناهی کرده پشیمان می

بَاُهمۡ  وََجآُءوٓ ﴿
َ
ْ  ١٦ َ�ۡبُكونَ  ِعَشآءٗ  � ٓ  قَالُوا بَانَا

َ
�  ِعندَ  يُوُسَف  َوتََرۡ�َنا �َۡستَبِقُ  َذَهۡبَنا إِنَّا َ�ٰٓ

َ�لَهُ  َمَ�ٰعَِنا
َ
ٓ  ٱّ�ِئُۡبۖ  فَأ نَت  َوَما

َ
َا بُِمۡؤِمنٖ  أ ٰ  وََجآُءو ١٧ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنَّا َولَوۡ  �َّ  قَِميِصهِۦ َ�َ

لَۡت  بَۡل  قَاَل  َكِذٖب�  بَِد�ٖ  نُفُسُ�مۡ  َلُ�مۡ  َسوَّ
َ
ۡمٗر�ۖ  أ

َ
ۖ  فََصۡ�ٞ  أ ُ  َ�ِيٞل ٰ  ٱلُۡمۡسَتَعانُ  َوٱ�َّ  َما َ�َ

  ]۱۸-۱۶:یوسف[  ﴾١٨ تَِصُفونَ 
ه ای پدِر ما، ب: ) گفتند۱۶کنان نزد پدر آمدند( و هنگام شب فرزندان یعقوب گریه: ترجمه

تو  و راستی ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را در پیش متاع خود گذاشتیم پس گرگ او را خورد
) و ۱۷هم باشیم( کنی و اگرچه راستگو ایمان و اعتقاد به ما نداری و سخن ما را باور نمی

نفس شما کاری را نزد شما : پیراهن او را که به خون دروغی آلوده بود آوردند. یعقوب گفت
خدا بر این مصیبتی که توصیف  و خوشنما کرده، من در این زمینه جز صبر جمیل چاره ندارم

 )۱۸برای من مددکار است.( کنید می
یکی از کارهای بشر نیرنگ و خدعه است. برادران یوسف پس از قراردادن او در چاه توقف  :نکات

ای را بدهد و در موقع گزارِش خبِر دروغ،  کردند و مراجعت را به شب انداختند که پدر احتمال واقعه

کار گواهی بر دروغ ایشان است. ولی تهای شرمساِر خیان چشم پدر روی ایشان را نبیند زیرا صورت

توانستند چنین  ای است. اگر هوا روشن و چشم پدر میان چشم ایشان بود، شاید نمی شب پرده یسیاه

تصنع شجاعانه و دروغ بزرگی را اظهار کنند و فاش بگویند که ما مسابقه رفتیم و یوسف را گرگ خورد، 

 باشیم. د میبا اینکه قبال خود گفته بودند ما جمعی نیرومن

برود محل  بسته باشد زیرا در روز ممکن بود این خبر را شبانه آوردند که راه تفتیش بر یعقوب

 دانستند چنین دروغی به سهولت باور لذا خود ایشان می تواند و ّما شب نمیحادثه را مالحظه کند. ا

ٓ َومَ ﴿: گفتند کردنی نیست، برای همین جهت پیراهن را خونین آوردند و باز نَت  ا
َ
َا بُِمۡؤِمنٖ  أ  . به﴾�َّ

راهن را پاره نکرده بودند و پیراهن پاره نشده را که به خون آلوده یرحال چون مشمول خذالن بودند په

ا «: گویند. و لذا فرمود مشاهده کرد دانست که دروغ می کرده بودند آوردند. و لذا چون یعقوب ذَ إِنَّ هَ

مستفیض  متفق علیه. این حدیث». شرابخوار به هنگام خوردن شراب و زناکار به هنگام ارتکاب زنا ایمان ندارد« -١

 اند.روایت کرده صرا از رسول الله که تعدادی از صحابه آن
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 ، يمٌ حِ نِيَّ لَرَ ا بَ ئْبَ يَ لَ لَ الذِّ يْفَ أَكَ كَ هُ ـفَ يصَ مِ قْ قَ ْرِ ْ خيَ ملَ هُ وَ مَ یم حضرت چه ممکن است بگوی (اگر !*"»!حْ

: . فخر رازی نوشته﴾َ�ِيلٞ  فََصۡ�ٞ ﴿: لذا گفت و دانسته که یوسفش زنده است) از وحی می یعقوب

انَ « كَ بَاهُ وَ اجِ قَطَ حَ دْ سَ مُ قَ الَ يْهِ السَّ لَ قُوبُ عَ عْ انَ يَ الَ كَ قَ ا؟ فَ ذَ ا هَ : مَ يلَ لَهُ قِ ، فَ ةٍ قَ رْ امَ بِخِ هُ عُ فَ رْ انِ  :يَ مَ طُولُ الزَّ

انِ  زَ َحْ ةُ األْ ثْرَ كَ ى اهللاُ .وَ حَ أَوْ الَ  فَ قَ ؟ فَ وينِ كُ قُوبُ أَتَشْ عْ ا يَ اىلَ إِلَيْهِ يَ عَ ا يلِ  :تَ هَ رْ فِ اغْ ا فَ َ طَأْهتُ طِيئَةٌ أَخْ بِّ خَ ا رَ  .!+"»يَ
ی ندارد و اجماع فرزندان جز رضا و شکیبای ای در مقابل ع شب چارهنشین در این موق پیرمرد خانه

تواند برای کشف واقع اقدامی کند و یا فرزنداِن خود را شدیدا توبیخ نماید، زیرا به دشمنی او  نمی

ای جز ویرانی زندگی و رفتن آبرو و حیثیت  رفت و نتیجه  احترامی که داشت از بین می خاستند و برمی

 دلذا غائله را خاتمه  گرفت. و نمی
ً
تفّحص پرداخت و از  به تحقیق و اد. ولی آیا این پدر بزرگوار بعدا

خود را گرفت یا خیر به تقدیر واگذاشت و به انتظار وقایع بعدی بود؟  ۀشبانان و رهگذران، سراغ گمگشت

 دست نداده.ه تاریخ چیزی ب

دوانی است که در دین  تیراندازی و اسب، مسابقه در ﴾�َۡستَبِقُ ﴿ ۀ:و مقصوِد فرزندان از کلم

 کار خوبی بوده است. ‡انبیاء

عی نزد حاکم گریه کرد حاکم نباید اعتنا کند زیرا ممکن ﴾َ�ۡبُكونَ ﴿ ۀ:جمل
ّ

، داللت دارد که اگر مد

 است مانند برادران یوسف باشد.

ٞ  وََجآَءۡت ﴿ ْ  َسيَّاَرة رَۡسلُوا
َ
ۡدَ�ٰ  َوارَِدُهمۡ  فَأ

َ
ۥۖ  فَأ ىٰ  قَاَل  َدلَۡوهُ وهُ  ُغَ�ٰمۚٞ  َ�َٰذا َ�ٰبُۡ�َ ُّ�َ

َ
ۚ  َوأ  بَِ�َٰعٗة

 ُ ۢ  َوٱ�َّ   ]۱۹:یوسف[  ﴾١٩ َ�ۡعَملُونَ  بَِما َعلِيُم
و کاروانی آمد پس مأمور خود را برای آب سرچاه فرستادند چون دلوش را به چاه : ترجمه

 انخدا به کردارش و عنوان کاال پنهان کردنده او را ب و مژده این غالمی است: انداخت گفت
 )۱۹دانا بود.(

وحی آسمانی دلگرم شده و ه چه او ب در تاریکی چاه اگر ی یوسفشبهای تلخ و تنهای :نکات

چ طرفی به گوش او از هی چقدر تاریک است. هیچ صداییکند ولی باز ناگوار است. آه  تحمل می

 »ای فرزندم، این گرگ چه مهربان بوده که گوشت یوسف را خورده و لباسش را پاره نکرده است.« -١

به او  داشت، میآنها را بر یا افتاد و با پارچه ÷ یعقوب یابروها. «۴۳۰/ ص  ۱۸الفخر الرازی، مفاتیح الغیب، ج  -٢

از  یاکرد که آ یغم و اندوه است. خداوند به او وح یو فراوان یکهنسال ۀنشان این جواب داد: یست؟چ ینگفته شد: ا

 ».از من سر زد، پس مرا ببخش یگفت: پروردگارا، اشتباه ÷ یعقوب! کنی؟ یم یتمن شکا
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ب و روز باید در قعر چاه باشد، سه رسد؟ آیا چند ش رسد. آیا این شبهای غم انگیز کی به پایان می نمی

 لهی ندارد.ت روز نوشته اند. دادرسی جز فضل اروز تا هف

رسانید و مقداری قوت در چاه برای  اند که یهودا یکی از برادرانش هر روز خود را به سرچاه می نوشته

کاری کنند که  انداخت. و مواظب بودند که اگر کاروانی از آن چاه بگذرد و یوسف را بیرون برد او می

 نتواند خود را نجات دهد. و یوسف دیگر به دامان پدر نرسد

ساالری   رفتند و قافله ی برای تجارت از کنعان و فلسطین و مدین به مصر میهای و از آن طرف، قافله

کرد و خوابی دیده بود که از سرزمین کنعان متاعی به  بسیار از این راه عبور می »بن ذعر كمال«نام ه ب

آبکش خود را فرستاد تا برای  و آمد مالک آید که سود فراوان برایش دارد. در این زمان کارواِن  دستش می

ید و در میان دلو انداخت و به طناب چسپخود را  یوسف ،ته چاه رسید آنان آب بیاورد. چون دلو به

 کند بیرون آمد. از چاه مانند قرص قمری که طلوع می

ىٰ ﴿: فریاد زد و چشم مرد آبکش که به جمال طفل رعنا افتاد شاد گردید  .﴾ُغَ�ٰمٞ  َ�َٰذا �ُۡ�َ
محترم را در دل خود کشیدند و به فکر اینکه متاع خوبی ۀ بندگی یوسف آزاد و آقازادۀ در همانجا نقش

بازار مصر افتادند. به همین مناسبت او را پنهان کردند که دیگران در او طمع است، برای تجارت در 

 
ّ

 ی پیدا نکند.عی آقاینکنند و مد

افراد بشر را مانند حیوانات در  جی بوده وفروشی یک کسب رای  هردگیری و ب معلوم می شود برده

ی فکر دیگری در نظر این بردگف جز دادند. به همین مناسبت برای یوس تحت نفوذ جّباراِن دیگر قرار می

 جدا شده و مفقود گردیده و و مادر کاروان نیامد. و فکر نکردند که این فرزند عزیزی است که از پدر

باید او را به والدینش برگردانند. اگر میخواستند قضیه را بدانند باید به حکم عقل و انصاف تحقیق کنند، 

  زندانی شده ا در چاهکیستی؟ چر تو: باید از خود طفل سؤال کنند
ً
 ای و سبب اصلی آن چیست؟ مسلما

گردش مرا  نام تفریح وه هستم، برادرانم ب ابراهیم خلیلۀ داد که فرزند یعقوب از نواد او جواب می

این چاه پنهان  و در با ظلم و ستم مرا برهنه کرده و به باغ و صحرا بردند و با اصرار از پدرم جدا کردند

 کردند.

از این قافله درخواستی کرد که به خاطِر انصاف و انسانیت و جوانمردی مرا به پدر  ،گرفتار آیا یوسِف 

م است کاروانیاِن 
ّ
 و مأوای من خبر ندارد. در تاریخ چیزی ذکر نشده. آنچه مسل

ّ
پیرم برسانید که از محل

ولی خدا، یوسف را اند به او نگاه کردند.  تجارتی که مفت به دست آوردهۀ عنوان سرمایه پرست، ب سود

 اسرائیل قرار داد. سعادت و نجاِت بنی سلطنت،ۀ مشمول عنایت خود نموده و این بندگِی او را مقدم

ولی  او را نیافت. جستجو کرد و عادت هر روز بر سر چاه آمد و از یوسفه رحال یهودا به به
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این خبر  و او را دریافت کرد وسوی کاروان شتافت و از یوسف جستجو ه کاروانی را در کنار چاه دید. ب

را برای برادراِن خود برد که اکنون تبعیِد یوسف وسائِل آن فراهم شده، برادران نیز پس از شنیدن این خبر 

اخالق و فراری  ما است و بدۀ فل گریزپا، غالمزادطاین : فوری خود را به کاروان رسانیده، اظهار داشتند

 قیمتی باشد بفروشیم. ما حاضریم او را به هر نهان شده ودر چاه پاست، این طفل از دست ما گریخته و 

 و پدر بازگرداند را به او »مالک بن ذعر« و را معرفی کند برادران ترسیده بودند که مبادا یوسف خود

مراقبت کردند. و چون یوسف به دست کاروان افتاد  اینان رسوا و روسیاه شوند. به همین جهت بسیار

در این سرزمین داشتند، هیچ  ای که فرزندان یعقوب با سابقه و به کاروان رسانیدندفوری خود را 

با عجله  کرد. و لذا این برادران آنان را به چنین خیانتی مّتهم نمی و داد آنان نمیۀ دربار کس احتمال دروغ

عنواِن بندگی ه وضعی شده او را ب به هر و نان دستجمعی تکذیب کنندآمدند تا اگر یوسف اظهاری کند ای

 نیز او را تهدید کرده بودند که مبادا خود را معّرفی کنی و
ً
 کشیم. نه تو را می گر بفروشند. و شاید قبال

 که گفتار و سخنان برادرانش به این مردان بزرگ چ لیوسِف خردسال در مقاب
ً
سود ه کند؟ خصوصا

 کاروان بود.

لذا چون  و را مالک شود و به قیمت گران بفروشد خواهد آن ی را دیده و میاین کاروان متاع زیبای

خود معّرفی کردند، دیگر کسی گوش به سخن ۀ ، او را بنداین سرزمین یعنی برادران یوسف بزرگاِن 

 داد. یوسف نمی

توانسته دفاعی کند یا خیر؟ چیزی در آیه نیست.  از خود دفاعی کرده و یا می حال آیا یوسف

 اند که ب رین نوشتهولی مفّس 
ً
ی. تو باید به بندگی ما اعتراف نمای به او سفارش کردند که رادران قبال

شند،  دیده که برادران می و ستم سرخ است ۀاز پنج صورت او که هنوز یوسف
ُ
خواهند او را ِبک

رفت برادران، او را  طور مسلم اگر با کاروان نمیه تواند از دستوِر برادران سرپیچی کند؟ زیرا ب می چگونه

مات، اعتراِف یوسف می
ّ

 به بندگی حتمی بود. کشتند. و لذا با این مقد

عنوان بندگی از کنعان دور کنند که دیگر کسی نتواند از ه را ب خواستند یوسف برادراِن یوسف می

 یوسف تپدرش را خبر کند. و به همین مناسب و او خبری بگیرد
ً
را به قیمت ارزانی یعنی به چند  فورا

درهم) فروختند. برادران، او را تحقیر کردند که کاروان سخن او را مورد اعتناء  ۲۰خبر آمده  درهم(که در

 پس از مفارقت، مقصود آنان عملی شود. و قرار ندهد

ۡوهُ ﴿ ْ  َمۡعُدوَدةٖ  َدَ�ٰهِمَ  َ�ٖۡس  بَِثَم� َوَ�َ ٰهِِدينَ  ِمنَ  �ِيهِ  َوَ�نُوا   ]۲۰:یوسف[  ﴾٢٠ ٱل�َّ
اعتناء  رغبت و بی او بیۀ دربار  و بهای کمی به چند درهمی فروختندو او را به : ترجمه
 )۲۰بودند.(
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ۡوهُ ﴿ :نکات معنای خریدند نیز آمده، آیا این ضمیر جمع به کجا ه به معنای فروختند آمده و ب ﴾َ�َ

شود. و اگر ضمیر جمع به  گردد؟ اگر ضمیر جمع به برادراِن یوسف برگردد به معنای فروختند می برمی

 شود. کاروان برگردد به معنای خریدند می

یکی از دانشمنداِن معاصر ضمیر جمع را به کاروان برگردانیده ولی جمله را به معنای فروختند گرفته 

این معنی که کاروان او را به قیمِت کمی در مصر فروختند. ولی این اشتباه است زیرا برخالِف طمع ه ب

ده دیده و او را پنهان نموده که مبادا کسی آنرا از تاع خوب و پرفایاروانی که او را مکاروانیان است، ک

 چنگ درآورد، حال چه شد که او را به ثمن بخس فروخته؟

  :خود سه دلیل آورده که عبارتند ازۀ فاضل معاصر برای گفت

يَّاَرةِ ٱ ُض َ�عۡ  هُ َتقِطۡ لۡ يَ ﴿: برادراِن یوسف گفتند: گوید می -۱ خوِد آنان ، دیگر معنی ندارد که ﴾لسَّ

برادران، او را از چاه : بیایند و او را از چاه بیرون آورده بفروشند. جواب این دلیل، آن است که

لی پس از آنکه دیدند کاروان او را از چاه بیرون آورده برای اینکه مبادا و بیرون نیاوردند

 .گریزپا فروختندۀ عنواِن بنده سخنی بگوید و آزاد شود، آمدند او را ب یوسف

وهُ ﴿او را پنهانش کردند : گوید می -۲ ُّ�َ
َ
چگونه یوسِف پنهان شده را، برادران فروختند؟  ،﴾َوأ

دانستند که  می و بزرگان آن سرزمین و قوی پنجه بودند ،یوسف جواب این است که برادراِن 

ی که کاروان او را پنهان کرده. لذا آمدند طبِق میِل کاروان او را به ثمن بخس فروختند. و کاروان

  یوسف
ً
یوسف را متاع  را از ترس پنهان کرده بود با خرید او، از ترس نجات پیدا کرد و علنا

 و کاالی خویش نمود.

وهُ ﴿ ضمیرهای جمع در جمالت: گوید می -۳ ُّ�َ
َ
رَۡسلُوا﴿ ،﴾َوأ

َ
ۡوهُ ﴿و  ﴾فَأ همه به کاروان  ﴾َ�َ

لی و گردد کنیم که ضمیرها همه به کاروان برمی گردد؟ جواب این است که ما قبول می برمی

ۡوهُ ﴿  گیریم یعنی کاروان او را به ثمن بخس خریدند. را ما به معنی خریدند می ﴾َ�َ

 
ً
که با  پس این دالئل هیچیک منافات ندارد با اینکه برادراِن یوسف، او را فروخته باشند. خصوصا

تمام مطالب  و تورات موافق باشد اشکالی ندارد. زیرا تورات نیز گفته که یوسف را برادرانش فروختند

 تورات که باطل نیست.

پس نتیجه اینکه برادرانش از حسد و برای تحقیِر او و برای اینکه او را از وطنش دور کنند به ثمِن 

دو مرتبه  گران فروخته است. و حضرِت یوسف او را در مصر به قیمِت  ،بخس فروختند. ولی کاروان

 معامله شده نه یک مرتبه.
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ِي َوقَاَل ﴿ ٮٰهُ  ٱ�َّ تِهِۦٓ  ّمِۡ�َ  ِمن ٱۡشَ�َ
َ
ۡ�ِرِ�  ِ�ۡمَرأ

َ
ن َعَ�ٰٓ  َمۡثَوٮٰهُ  أ

َ
ٓ  أ وۡ  يَنَفَعَنا

َ
�ۚ  َ�تَِّخَذهُۥ أ  َوَ�ٗ

نَّا َوَ�َ�ٰلَِك  �ِض  ِ�  ِ�ُوُسَف  َمكَّ
َ
وِ�لِ  ِمن َوِ�َُعّلَِمُهۥ ٱۡ�

ۡ
َحادِيِث�  تَأ

َ
ُ  ٱۡ� ٰٓ  َ�لٌِب  َوٱ�َّ ۡمرِهِۦ َ�َ

َ
 أ

ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ 
َ
  ]۲۱:یوسف[  ﴾٢١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

ی کن، مقدِم او را گرامی دار و پذیرای: و آنکه در شهِر مصر یوسف را خرید به زنش گفت: ترجمه
بدین گونه ما یوسف را در زمین  و یا او را فرزند خود قرار دهیمامید است ما را نفعی دهد و 

ط است مر خود مسلّ خدا بر ا و تمّکن دادیم و برای اینکه بیاموزیم او را تحّقق و حلِّ مشکالت را
 )۲۱دانند.( ولیکن بیشتر مردم نمی

یرین پدر دلباخته، که تمام لذتهای زندگی را از سخن ش چند روزی است که یعقوب: نکات

ۀ کرد، هر روز صبح ستار جمال او جبران میۀ کرد و ضعف پیری را به مشاهد یوسف عزیزش دریافت می

رفته، آن  کرد، اکنون در میان غم و اندوهی فرو سحری او، یوسف بود و چشِم او را روشن می

یوسف در گرمی که از نشستن  آن و کند م نمیگوش او را مترنّ ۀ دیگر پرد زبانیهای یوسف  شیرین

بخشید از او ربوده شده. دیگر نه دامنش گرم و نه دلش  رسید و حرارت به او می دامنش بر ِدل سردش می

 خوش ونه جوش و خروش زندگی دارد.

برد، طفل نورس  امید او را با وضع قساوت و جفا میۀ افتد و مای این روزها که کاروان مصر به راه می

بیشتری برداشته و  کشِش  کنند، طنابهای امید یعقوب دور میبسته از او  او را باالی شتری کت

گاه او هراِس  دل  بیشتری دارد. آ

 گردد، زیرا شخص غریب و می تر شود برایش زندگی تاریک تر می چند بیاباِن سِر راِه یوسف وسیعهر

 ه لرزد. ب بازد و دست و پای او می میان بیابان خود را می گرفتار
َ
اند.  او را بسته ِت دستور برادرانش، ک

لی محض سفارش برادرانش این و طفلی که بیابان ندیده و راهی نرفته به بستِن دست او احتیاجی نبود

 اند. کار را کرده

از کنعان تا مصر دوازده روز راه است. آیا در این مدت به این طفل چه گذشته؟ از برگشت به آغوش 

ای دارد. آیا عاقبت  کننده رات ناراحتطخاو کند یخویش فکر مۀ و مادر مأیوس، به سرنوشت آیند پدر

این سفِر اجباری چه خواهد شد؟ آیا من طاقِت بندگِی مخلوق را دارم؟ آیا به سرنوشتی بدتر از چاه 

ای پدرم را خبر کنم؟ آیا دیگر امکان دارد روی  نشینی دچار خواهم شد؟ آیا ممکن است با یک وسیله

 قدمش کنم؟ نثارِ م و چند قطره اشک را ببین پدرم

یکی از تجارتهای شوم بوده، در فروشی که   نظری ندارد. برده یوسفۀ دربار کاروان جز فروش

گذاشتند. یوسف  گان و اسیران را در آنجا به معرض فروش میته که بردشهری بازار مخصوصی داش هر
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حراجش نمودند. بدیهی است که چون کودک زیبا و قابل توجهی بوده، او را در آن بازار به رسم مزائده 

  یوسف
ً
 باید تسلیم گردد. قدرت دفاع ندارد که بگوید من بنده نیستیم. پس اجبارا

ند و اگر طفل باشد خر صورت را برای خدمِت خانه می وشهای خ های اشراف و بزرگان، بنده خانواده

پیدا شد.  یاری برای یوسفذوق خود، او را تربیت کنند. مشتریان بسه پسندند، برای آنکه ب بهتر می

غم واندوه گرفته؟، چه تلخیها و زحمات به او  ۀنمکین را برای چه هال دانند که این طفِل  مردم چه می

پرست شده و مانند بندگان او را در  مند بوده، اکنون گرفتاِر مردِم پول رسیده. طفلی که از آزادی کامل بهره

 اند. معرض فروش آورده

ی اطالع دادند که بود، در فکر غالم الیقی بود. به و ازفريو یا  قطفريه مصر که نام او داِر پادشا خزانه

کنعانی، با  بود، دید، که غالِم » عزيز«ی در معرض فروش است. خزانه دار که لقبش سیمای غالِم خوش

 وده.ّما بسیار زیبا و مانند قرص قمر، توجه او را جلب نمنامطلوب و غبارآلوده و نامرتب ا لباس

وزنش پول نقره خرید. سپس او را به خانه  مصری و همۀ طال و دو جامۀ او را به چهل لیر دار، خزانه

لی زیباترین زنان مصر و ین و از عمل جنسی محرومنّ و به همسرش سپرد. عزیز مصر مردی است عِ  برد

  زليخاو به  راعيلرا که نام او 
ّ

انجام تقاضاهای جنسی ب است به ازدواج درآورده. شوهری که از ملق

ه خواهد رضایت همسرش را ب به هر وسیله می و اش شکسته و ذلیل است عاجز است در برابر زوجه

 او بسیار زیبا و نجیب آمد با هر دست آورد. آن هم همسری مانند زلیخا. و لذا این کودکی که به نظر

 ألفت و سرگرمی زلیخا باشد. یمتی خرید تا در خانه اسباب أنس،ق

خوشی نیز به زلیخا داد که ما ممکن است او را فرزند ۀ دار چون یوسف را به خانه آورد وعد زانهخ

ۡ�ِرِ� ﴿: وجود او تأمین کنیم و لذا گفته خواهی را ب خود بگیریم و آرزوی فرزند
َ
ن َعَ�ٰٓ  َمۡثَوٮٰهُ  أ

َ
 أ

 ٓ وۡ  يَنَفَعَنا
َ
ا َ�تَِّخَذهُۥ أ را به فرزندی قبول کنیم و  شایستگی او ممکن است در صورت لیاقت و .﴾َوَ�ٗ

ن َعَ�ٰٓ ﴿ ۀ:جمل برجا کنیم. و مقصود او از او پاۀ واسطه دودمان خود را ب
َ
ٓ  أ این بود که این  ،﴾يَنَفَعَنا

 عرفی و هدیه کند و مقامی کسب کند.مکودِک زیبای الیق را به پادشاه مصر، 

 سریع تحّوالِت 
ُ ﴿ ۀ:جمل در ٰٓ  َ�لٌِب  َوٱ�َّ َ�َ  ِ ۡمرِه

َ
ِ ﴿ ، ضمیر﴾أ ۡمرِه

َ
ممکن است  ممکن است به الله برگردد. و ﴾أ

ّما در عین حال چنان روزگار با او ِد خودمختار است، ابرگردد به یوسف. زیرا انسان گرچه موجوِد آزا

کند که گویا مجبور است و بدون اینکه بخواهد یا نخواهد،  رو می و کند و دست تقدیر او را زیر بازی می

ل زندگی برایش فراهم شود و استقالل بیشتری خود اعتراف کند. اگر انسان وسای یر است به ناتوانِی ناگز
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کند و در یک پرتگاه اخالقی  م میتی توّه شود و برای خود شخصیّ  پیدا کند، غفلت بر او مستولی می

و به ناتوانی خود  گاهی او به زانو درآید گرداند که گاه شود. و لذا خدا مقدرات را طوری می واقع می

 اعتراف کند و از کبر پیاده شود.

در پایتخت مصر در ردیف بردگان آمد، اکنون  و یوسِف آواره و اسیر که در چاه بدون پیراهن بسر برد

مانند  ،او ر و عالیترین غذاها وارد شده.ترین لباس و ظریفترین بست در بهترین کاخهای مصر و در نرم

فراست، آثار ه غالمانه داشته باشد، نیست. زیرا صاحب کاخ ب ۀسایر غالمان که از خواب و خوراک بهر

کید کرده که او را نجابت و بزرگی در یوسف  دیده و مجذوب وی شده و به بانوی حرم سفارش أ

ۡ�ِرِ� ﴿: گرامی بدار
َ
سف مانند یکی از آلن یوفرزند ما و وارث ثروت ما گردد. ا تا ﴾َمۡثَوٮٰهُ  أ

 وزیرزادگاِن مصری از زندگی برخوردار است.

برادراِن یوسف با همه سعی و نیرو او را به چاه سرازیر کرده و بند و زنجیر بندگی بر او نهادند. از مهِد 

ن دیَ ت و اعتباِر او شد. روزی که کاروان مَ عّزت، او را سرنگون کردند. همین سقوط و انحطاط نردباِن عّز 

برادراِن او، او را  و برند سعادت و عزت میۀ دادند گویا به سوی حجل ا با آن خواری بر شتر حمل میاو ر

نَّا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿سوی عّزت و سلطنت پرتاب کردند، ه ب �ِض  ِ�  ِ�ُوُسَف  َمكَّ
َ
 مصداق پیدا کرد. ،﴾ٱۡ�

را تبدیل  عبودّیت او زنجیرِ  گلستاِن پر از روح و ریحان کرد وۀ تعالی چاه تاریک را گویا مقدم خدای

نشینی نجات و شهرنشین  اسرائیل را از بیابانگردی و چادر قوم بنی و ی نمودبه تاج و تخت فرمانروای

 نمود.

ن وََعَ�ٰٓ ﴿ :ی، خیر و سعادتی در دنبال داردفشار و بالی هر
َ
ْ تَ�ۡ  أ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

 .!*"﴾لَُّ�مۡ 
 ۀ در یک خانواد و اکنون وارد پایتخت کشور باستانی مصر شده یوسف

ّ
ق معروف بزرگی که متعل

عزیز مصر با دلی پر از  و مصر و یا رئیس افواج سلطنتی است منزل کرده لِک وخازِن مُ  به رئیس دارایی

مالطفت و محّبت عزیز و زلیخا، بهترین  دسِت  و مهر و امید، به وی عالقمند شده است. مصر

شد،  ای شده برای اینکه استعداد یوسف به ظهور برسد. یوسف اگر در میان ایل خود بزرگ می وسیله

برد و شاید عاقبت به ریاست یک عده  سرما و گرمای بیابان مالحت و حسن طلعت او را از بین می

دلهای را  و ت نابغه کندآمده که او را در تاریخ بشریّ  ریهّما اکنون به ششد. ا میبیابانگرد صدنفری نائل 

 ].۲۱۶[البقرة: » و شاید چیزی را ناخوش دارید که برای شما خوب باشد.« -١
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  و او کند ۀشیفت
ّ
فکِر بلنِد او را باعِث سلطنت و  و شمار روده ی بم عالم در حسن و زیبایقهرمان مسل

 ت کند.نبّو 

مالحت و نجابت، قلب همسر او را  آن حسن، فرزنِد یعقوب نه تنها دل عزیز را تصرف نمود، بلکه با

پرمهر و ۀ عزیز گذاشت زلیخا او را با دیدۀ قدم در خان ب کرده است. روزی که یوسفنیز مجذو

کند.  پرشوری که مادِر مهربان به فرزند خود دارد، نگاه می آالیش، ماننِد نظرِ  بیۀ فرزندی و محّبت ساد

  زیرا یوسف
ّ

م به حد
ّ
بود.  بلوغ نرسیده سّنش از هفت کمتر و از دوازده سال بیشتر نبوده و مسل

 کودکی، زیبای
ً
به کودک زیبا و به غریب مهربانند زیرا با  ی و غربت دست به هم داده و زنها طبعا

ت
ّ
 کامل تهییج می احساسات رق

ّ
  آمیز زنانه موافق است و عواطف سرشار زنان را به حد

ً
 کند. خصوصا

  وجوِد این طفل زیبا نومیدیش به امیدواری و کسالتش بهه زنی که فرزند ندارد ب
ّ

 گردد. ل مینشاط مبد

کرد. مناعت طبع یک  روزهای اول بلکه تا چند سال زلیخا با چشِم پاک و معصوم به یوسف نگاه می

 زر خرید، نظِر شهوترانی داشته باشد.ۀ م محترمی چون زلیخا مانع است که نسبت به بندنخا

با کمک  و برطرف شد، عزیز، غبار پژمردگی و کدورت یوسف با دست مالطفت و توّجه کامِل 

 قشنگ و نیرو و طراوِت جوانِی ۀ زیبای نورانی و چشمان درخشان و جمال گیرندۀ آب و هوای مصر، قیاف

اد قدان و خسرو گفت یوسف شاه شمش داد. و باید ملکوتی جلوه میۀ یوسف، او را، مانند یک فرشت

معرفت به خدا و تمالک  صحیح پدر،روح و تربیت  اصالت و پاکِی  ا به حکم وراثت،مّ دهنان شد. ا شیرین

چه به رشد بدنی او افزوده  به طرف آلودگی برنداشت. بلکه هر نفس، در تمام دوران زندگی خود یک قدم

ادامه به زندگی شد و با همان خلوص و مجاهدِت نفس  شد، قدرِت روحی و بلندِی نظر او زیادتر می می

 داد ومَ  می
َ
قدس و نیکوکاری بود. جوانی که به حسب ظاهر تمام وسائل عیش و نوش  اعالی پاکدامنی، ِل ث

با  و برایش فراهم است و در اوج قدرت و نشاِط زندگی است، از فکر دینی و حدود مقررات خارج نگردد

جنگ خونین بسی آسانتر است. جلوگیرِی نفس ۀ که نبرد در جبه دکیِش خود همواره در مبارزه باشدنفِس ب

: به جوانان مجاهد فرمود صجوانی بسیار مشکل است چنانکه رسول خداۀ و تقاضاهای دوراز شهوات 

ْصَغِر �َ «
َ
ْد رََجْعُتْم ِمْن اجِلَهاِد األ

َ
 عَ ق

َ
رَبِ  يُ�مل

ْ
�

َ
یوسف در محیطی است که ممکن است  .!*"»بِاجِلَهاِد األ

 إحیاء علوم الدینتخریج أحادیث  در یحافظ عراق». از جهاد اصغر بازگشتید، پس جهاد اکبر را بر خود الزم گیرید« -١

جابر  از طریقالزهد  در یبیهقرا » رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األ�رب«حدیث : «گویدمی )۱۳۵۱ /۸(

  کشف الخفاءی در عجلونو ». وجود دارد ضعف این روایتسناد در ا: گویدمی وروایت کرده است. 

» رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب قالوا: وما اجلهاد األكرب؟ قال: جهاد القلب«: گوید) می۴۲۵ -۴۲۴ /۱(

 إبراهیم بن عیلةها شهرت یافته و از سخنان گوید: این سخن بر سر زبانمی تسدید القوس درحافظ ابن حجر 
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هی باید لبه حکم عدالت ا هر پهلوانی را آلوده کند ولی در عین حال خود را حفظ کرد. تردیدی نیست

  :تعالی در وصف او فرموده ل گردد و لذا حّق یوسف به بهترین پاداش نای

ا﴿ ۥٓ  بَلَغَ  َولَمَّ هُ ُشدَّ
َ
ۚ  ُحۡكٗما َءاَ�ۡيَ�ٰهُ  أ   ]۲۲:یوسف[  ﴾٢٢ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  وَِعۡلٗما

بدینگونه  و یمدادو چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، حکمت و علم به او : ترجمه
 )۲۲دهیم.( نیکوکاران را جزاء می

ترین مطالب را درک  یوسف در اثر پاکدامنی و طهارت، خدا به او علم و حکمتی داد که دقیق: نکات

گشود. یوسفی که به  خود می های سیاسی را با تدبیرِ  هنمود. و گر ین مشکل را حل میتر کرد و پیچیده می

او گردیده و مانند  ۀکم نسبت به او عوض شده و عاشق دلباخت های زلیخا کم نشاط جوانی رسیده و نگاه

کرد، اکنون با نظر عاجزانه به  اسیر، فانی در جمال معشوق گردیده. اگر زلیخا اول به او آمرانه رفتار می

 و التماس است. کند. نظری که سراسر تضرع مرکز آمال نظر می

وافری از ۀ مصِر باستان که بهر و م، آثار جوانی در او پیدا گردیدهمانند گل معطر و خّر  یوسف

که خدا در وجود او نهاده  نظیری تمدن دارد، جماِل یوسف را از زیر پرده بیرون آورده و لیاقت کم

 ی کرده است.خودنمای

آن صورت زیبای زلیخا تقاضا داشت که  و عزیزۀ آن ناز و نعمِت خان و این جوانی و این جمال

برای انسان  تقوی و رسوِم خدا پرستی منحرف گردد. زیرا هر یک از این امور اعتدال،یوسف از حد 

 : بزرگترین فتنه و آزمایش است، چنانکه شاعر گوید

ـــــــ نّ إ ـــــــراغالشّ ـــــــدةو باب والف  اجل
 

 مفســــــــدة مفســــــــدة للمــــــــرء أیّ  
 

ی که زندگی معنوی و روحِی او را بزرگی مبتال شد. گرفتاریهای یشهایدر زندگی به آزما یوسف

در پرتگاه خطر انداخته. چنین جوانی که در اوج قدرت، تمام وسائل عیش و اسباِب شهوترانی برایش 

ساعت حاضر است خود را قربان  چرخد و هر مان جمال به دور او میمهّیاست. از آن طرف زلیخا قهر

یخ درخطیب  و نیست. صپیامبر اکرمباشد. حدیث  می قدم «: روایت کرده است لفظا این جابر ب را ازآن شتار
قدمتم خ� مقدم وقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األ�رب «انليب من غزاة فقال عليه الصالة والسالم: 

به استقبال مجاهدان آمده و فرمود: خوش  جرسول خدا : «»قالوا: وما اجلهاد األ�رب؟ قال: �اهدة العبد هواه

 ». آمدید، از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر آمدید. گفتند جهاد اکبر چیست؟ فرمود: مجاهده بنده با هوای نفسش

به اقوال و  معرفت علم و از اهل یک یچندارد و ه یاصلگوید: این قول،  در مورد آن می /شیخ اإلسالم ابن تیمیه 

و شیخ آلبانی )  ۵۶ص یطان،الش یاءولأالرحمن و یاءولأ ینب نکرده است. (الفرقان یتآن را روا جه افعال رسول الل

 را در سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة منکر دانسته است. پس این حدیث صحیح نیست.آن
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 ۀ آمد، در برابر هم رخاست و رفت واو کند، در هر نشست و ب
ّ
ع یک نگاه مالطفتها و خدمتها، توق

ت طبیعی و حیا که خاصیت طبع ساده و نورس و نجیب  روح مهرآمیز و یک تبّسِم 
ّ

بخش دارد. ولی عف

عاشق خود را  ی،اعتنای و بخشیده که هر ساعت از بییوسف است، یک مناعت و خودداری به ا

شد. و در مقابِل  می
ُ
 دهد. خود مقاومت به خرج میۀ عاشِق دلباختک

ها را کنار  این پردهۀ هم و سوخت این موانع را میۀ های عشِق زلیخا چنان پرهیجان بود که هم شعله

های محکم را می و زد می
ّ

 بزرگ  شکست. در اینجا خدای این سد
ّ

میان عاشق و معشوق تعالی دو سد

 
ّ

 دانش و معرفت و میفه  حکمت و درستی و درست گذاشت. یکی سِد
ّ

 ُحۡكٗما َءاَ�ۡيَ�ٰهُ ﴿: دیگر سد

لی نور و زلیخا نسبت به او بانوی حرم و نفوذ کاملی داشت و زرخرید بود ۀ. گرچه یوسف بند﴾وَِعۡلٗما

حشمت و جاه در تحت نفوذ  ۀداد. و زلیخا با هم نبّوت و هیبت دین، او را در نظر زلیخا، بزرگ جلوه می

 توانست برخالف رضای او، بر او تحمیلی کند. ته و نمیمعنوی یوسف قرار گرف

عیب نیست که زنی عاشق  عشق زلیخا طوفانهای خطرناکی در او ایجاد کرده. اگرچه برای یوسف

خود را دوست بدارند وجان، فدای او کنند. ولی زلیخا  ام زنان اّمتها باید پیغمبرماو بشود و فدای او گردد. ت

ت است و یک نظر و نگاه جانبخش از آن  نه دینی. و چون میو عشق او شهوانی بود 
ّ

دید یوسف در اوج عف

وضعی شده او را بفریبد، تا از او کامیاب شود. ولی یوسفی  کند، ناچار شد به هر ش به او نمیچشمان فّتان

ثر های زلیخا و مکر او در او ا که دلش از نوِر حکمت و دانش پر و پابند مقّررات دینی است، جلوه

 تواند خود را از خطر احساسات شهوانی نجات دهد. کرد. وقتی روح بزرگ شد، انسان می نمی

بَۡ�َٰب  وََغلََّقتِ  �َّۡفِسهِۦ َعن بَۡيتَِها ِ�  ُهوَ  ٱلَِّ�  َوَ�َٰوَدتۡهُ ﴿
َ
ِۖ  َمَعاذَ  قَاَل  لََكۚ  َهۡيَت  َوقَالَۡت  ٱۡ�  ٱ�َّ

ٓ  إِنَُّهۥ ۡحَسنَ  َرّ�ِ
َ
ٰلُِمونَ  ُ�ۡفلِحُ  َ�  ۥإِنَّهُ  َمۡثَواَيۖ  أ   ]۲۳:یوسف[  ﴾٢٣ ٱل�َّ

درها را محکم بست  و وی بود او را به خویش دعوت کرد ۀهمان زنی که یوسف در خان: ترجمه
کنم)  (من به سرپرست خود خیانت نمی پناه بر خدا: ام، یوسف گفت برای تو آماده: و گفت

درستی که ستمکاران رستگار ه نمود، بزیرا او حق تربیت به گردن من دارد و مقام مرا نیک 
 )۲۳شوند.( نمی

هستی او را  و عشق، او را گرفتار ۀزلیخا با اینکه یک خانم محترم و آبرومند مصر بود، شعل: نکات

ت که حق
ّ

های عشق، نابود گردید. زلیخا ابتدا  تعالی در نهاد زن آفریده در شراره گرفت. آن همه حیا و عف

داشت، تا  اشاره اظهار می را با کنایه و خته با او وارد گفتگو شده و مقصوِد خودبا زباِن یک عاشق دلبا

 عشِق او در یوسف اثر کند.ۀ بلکه شرار
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معشوق  عشقی در مغز ترین سالح این است که شورِ  برای عاشِق دلسوخته بهترین وسیله و بّرنده

 
ً
ر کس فهمید معشوق شده متکبّ  ولی هرق یکدیگر را طوفانی کنند. های عش شراره تولید کند تا متقابال

ه د جلِب توّج کند. پس باید عاشق عشِق خود را پنهان کند تا بتوان شود و به عاشِق گرفتار اعتنا نمی می

  :بسیار مشکل است این هم و معشوق کند

 اگــر گــویم دهــان و لــب بســوزد
 

ـــوزد  ـــانم بس ـــنم ج ـــان ک ـــر پنه  و گ
 

گیری کند و هیجاِن  شود که معشوق اعتناء نکند و کناره میبرای عاشق آنگاه بدبختی عجیب فراهم 

های پر از امید عاشق تبّسمی نکند. در این  برابر دیده و خود پیوند ندهد با افکارِ  عاشق راۀ افکاِر سوزند

 زند. گردد و او را آتش می عاشق برمی دِل  عشق دوباره به دروِن ۀ سوزندۀ صورت شعل

ت و مناِعت این جوان زیبای زلیخا به جهت عشق به یوسف، 
ّ

بسیار بیچاره و بدبخت شد. زیرا عف

 خروشاِن عشِق زلیخا را که به سنگهای  اعتنا جلوه می گیر و بی عبرانی که او را سرد و کناره
ِ

داد، امواج

داد و او را زیر تالطم موجهای خود غرق ناامیدی  کرد، دوباره برگشت می ساحلی وجودش برخورد می

 کرد. می

 : ر عشق زلیخا، او را واداشت تا تمام حجابهای اخالقی و معنوی که میان او و یوسف بود دریدفشا

 مناعت طبع زن.: اول

 بزرگی او که بانوی حرم بود.: دوم

 ی.زیبای: سوم

 حّس مادری.: چهارم

 ترِس از شوهر.: پنجم

 خوف از بدنامی.: ششم

 اعتنائِی یوسف. ترِس از بی: هفتم

یش، یوسف که در حاِل جوانی و قّوِت نیروی شهوانی کرد که با چنین زیبای نمیخا گمان ولی زلی

کشد و  ه خجالت میشدن قضیّ  است باز از او خودداری کند. وی خیال کرد شاید یوسف از فاش

کرد زیرا  گیری یوسف را حمل به ریاکاری و یا ظاهرسازی و یا خوف می کناره کند. و گیری می کناره

 
ً
 که هر زنی که زیباست گمان نمی چنین جوانان اکثرا

ً
دارد.  کند مردی او را دوست نمی اند. و خصوصا

 عفیف و در خلوت هم جواِب منفی، خواهد داد. زلیخا باور نمی
ً
 کرد یوسف قلبا

این بود که زلیخا برای رفع نگرانِی یوسف، یک عمارِت مخصوص و معّینی ساخت و فکر او را از 

 های مختلفی در اثر عشق کشید. این عمارت نقشه این جهت راحت کرد. و در

 



 ٣٢٧  سورة یوسف

کند،  با نظِر آلوده و غیرعفیف به او نگاه می و از وقتی که فهمید زلیخا عاشق اوست ّما یوسفا

ور نکند.   عشق زلیخا را شعلهۀ ان او شرارکرد تا نگاِه فتّ  در برابر او همواره سر به زیر بود و به او نگاه نمی

دمید. ولی  عشق بر زلیخا میۀ ی بود و از هر بن موی خود، شرارزیبای دم مثال أتِمّ اگرچه یوسف سرتا ق

گِر زیبا، با زیر و باالشدِن مژگان، دِل عاشق دوچشماِن محبوب و نگاِه گرم او، اثر دیگری دارد. چشِم جا

افکن در دِل  رباید. گردِش چشماِن معشوق، آتش او را می و آورد او را به هیجان می و کند را زیر و رو می

د که بزرگترین ناطق از بیان آن عاجز خواه ِن معشوق، بیاِن سحرآمیزی میعاشق است. جنبِش مژگا

یوسف باید به زلیخا قلِم تواناترین نویسندگان در برابر آن سرشکست و ناچیز است. بنابراین  و است

هم یوسف  و ند تا زلیخا آرزوهای خود را در چشِم یوسف مالحظه نکندکند و سر به زیر افک ترّحم

 او را نبیند.ۀ التماسهای عاشقان

د. و لذا در آن کن ی میاعتنای مال زیبای او را ندیده، بیکرد چون یوسف ج زلیخا شاید گمان می

یوسف را متوّجه خود  عریانِی خود کشید تا بتواند ی و دلفریبی و حالِت نیمهایی از زیبای ساختمان نقشه

 کند.

که یوسف هر  طوریه کاری کرد، ب اند زلیخا کف عمارت و سقف و دیوارهای آن را آئینه بعضی گفته

 طرف نظر کند زلیخا را ببیند و به او توّجه کند و تقاضای او را جواب دهد.

سومش نقره و رکن  رکن د واند که زلیخا عمارتی بناء کرد که یک رکنش بلور و رکن دیگرش زمّر  نوشته

های پرندگان و سایر حیوانات نصب کرده  چهارم عقیق وتمام دیوارها را جواهرنشان و زرنگار و مجسمه

اندروِن آن عمارت،  و نقره ساخته بود که بار آنها جواهر و چنین وچنان بود ی از طال وختهایبود. و در

ئینه بود. پس از آن، زلیخا، خود را آرایش کرد اطاِق بلوری ساخته بود که تمام دیوارها و سقف و کف آن آ

را به آن اطاق دعوت کرد. آنحضرت تا نظرش بر  و به اقسام زینتها خود را زینت داد. سپس یوسف

 خدایا به عصمت خود مرا نگاه دار. :این اوضاع افتاد، عرض کرد

اسرار محّبت و رازهای ی و عشق تشکیل گردیده و باید زیبایۀ اکنون محفلی از پادشاه جمال و ملک

  :عشق در اینجا بازگو شود

 راز و نیاز زلیخا با یوسف
  هیچ قلم توانا و بیان شیوا نمی   

َ
  َو ما ُه تواند اسرار و راز و نیاز این محفل عشق را ک

ّ
داء کند. در ه احق

ین، جز با وجود آمده، عاشق دلباخته در برابر معشوق سرسنگه محفِل زلیخا که با تشریفات و مقدماتی ب

 آشوب، چشم است اگر تاِب دیدن داشته باشد و صدای لرزان چه بگوید؟ ناطِق این بزم پر زاری و تضّرع
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، بیان نموده است. ما در ﴾ُحبًّا َشَغَفَها قَدۡ ﴿ ۀ:دل است اگر هیجان نباشد. خدا حال زلیخا را بکلم و

 : کنیم اند بیان می که نوشتهناینجا یک پرده از مذاکرات را چنا

ل باشکوه را برای تو : زلیخا
ّ
ای دوسِت عزیز، ای نوِر چشم من، ای آرامِش دلم، این عمارِت مجل

 ام. ساخته

ل خدای: یوسف
ّ
تر  تر و با شکوه تعالی در بهشت برای بندگان خود عمارتی ساخته که از این، مجل

 لی ویرانی در آن، راه ندارد.و شود یران میو است. این

کنم به تقاضای من جواب مثبت بده و خود را یک لحظه در  عزیز، خواهش میای یوسِف : زلیخا

 اختیار من بگذار.

 تعالی مرا با این عمارت به زمین فرو برد.ترسم خدای می: یوسف

ر نموده.: زلیخا
ّ

 ای یوسِف عزیز چقدر بوی خوشت، جان مرا معط

آمیِز من گریزان  از بوی نفرت آمدی و کاش پس از سه روز از مردِن من بر بالیِن من می: یوسف

 شدی. می

 ای یوسِف عزیز، چشمان زیبایت چه قدر قشنگه.: زلیخا

پژمرده ام  نورِ  های بی گرفتِن سه روز در قبر گندابی شود و بر گونه این چشمان من پس از قرار: یوسف

 جاری گردد.

 ای یوسف عزیز، این موهای سیاه و بّراق تو چه قدر قشنگ است.: زلیخا

 ریزد، همین مویم است. رود و روی خاک می گور از دستم می اّول چیزی که در: وسفی

 ای یوسِف عزیز، روی زیبای تو چقدر قشنگ است.: زلیخا

 تر است. ی که این صورت را به من عطا نموده، بهتر و جمیلخدای: یوسف

 ای یوسف عزیز، قامِت رعنای تو چقدر زیباست.: زلیخا

 این قامت را، به من عطا کرده.خدای بزرگ، : یوسف

 اعتنائی؟. در برابِر این سوز و نواِز من، بی و دلی سنگ و عزیز دلم، چرا اینقدر خونسرد ای: زلیخا

 جویم. برای آنکه رضای خدا را می: یوسف

 دهم تا از ما خشنود گردد. کنیزان و گنجهای خود را در راه خدا میۀ هم ،عزیز ای یوسِف : زلیخا

 پذیرد. ردگاِر من، رشوه نمیپرو: یوسف

 دهد؟. کند و ثواب جزیل می ناقابل را قبول میۀ تعالی یک ذر ام خدای من شنیده: زلیخا

 پذیرد نه از دیگران. خدا از پرهیزکاران و بندگان شایسته می: یوسف
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 ید من اسالم آورده، دست از دیِن خود بردارم؟فرمای اگر می: زلیخا

 اراده و مشیِت خداست و تو مختاری. هاین موضوع ب: یوسف

 َهۡيَت ﴿مختصر که یک دفتر معنی دارد، تعبیر کرده به ۀ زلیخا را با یک کلمۀ قرآن، اظهارات عاشقان
گوید که جواِب کامل و عذری  در برابر این اظهارات عاشقانه، سه جمله می . ولی یوسف﴾لََك 

  :موجه است

ِ  َمَعاذَ ﴿ ۀ:جمل -۱ خود را در پناه خدا قرار  و ه کار زلیخا را از نظر خدا سنجیده، در این جمل﴾ٱ�َّ

 : خواهد بگوید داده و می
ّ

تهای جنسی این کار برخالف رضای خداست. زن و مرد اجنبی در لذ

 
ً
 : آزاد نیستند. خصوصا زنی که شوهر دارد. ثانیا

ً
تو ای : از جهت دین هم اعتقاد نیستیم. ثالثا

خدا. تو در  من فانی در محّبت و اطاعت و ای شهوانی شدهزلیخا، فانی در احساسات 

ی نشدنی گوی این کاری که می و عبودیتۀ رجشهوات و من در بلندترین دۀ ترین درج پست

 است.

ٓ  إِنَُّهۥ﴿ ۀ:جمل -۲ ۡحَسنَ  َرّ�ِ
َ
عقاید دینی نیست، به او  . چون زلیخا معتقد به توحید و﴾َمۡثَوايَ  أ

 ی و نمک را حفظ کنم و احساِن حفظ کنی و من باید حق پذیرایباید گوید حّق شوهرت را  می

نعمت اویم و باید شکرگزار او باشم نه خیانتکار به او. هر ۀ پرورد او را ندیده نگیرم. من دست

 حیوانی نسبت به منعم خود وفادار است.

ٰلُِمونَ  ُ�ۡفلِحُ  َ�  إِنَُّهۥ﴿ ۀ:جمل -۳  . که مفاِد آن معلوم است.﴾ٱل�َّ

ۡت  َولََقدۡ ﴿ ن لَۡوَ�ٓ  بَِها َوَهمَّ  بِهۦِۖ  َهمَّ
َ
وٓءَ  َ�ۡنهُ  ِ�َۡ�َِف  َكَ�ٰلَِك  َرّ�ِهِۦۚ  بُۡرَ�ٰنَ  رََّءا أ  ٱلسُّ

 ۚ   ]۲۴:یوسف[  ﴾٢٤ ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  إِنَُّهۥ َوٱۡلَفۡحَشآَء
نیز اگر برهان پروردگارش را طور محّقق زلیخا قصِد بدی به یوسف کرد و یوسف ه و ب: ترجمه

زشتی از او بگردانیم زیرا او از بندگان  گونه تا بدی و کرد، بدینمیقصِد زلیخا ندیده بود، 
 )۲۴مخلص ما بود.(

ۡت ﴿ ۀ:جمل :نکات ّما قصدی کرد ا ، به معنی این است که زلیخا نسبت به یوسف﴾بِهِ  َهمَّ

ا کرد که ذکر نشده ، یوسف قصدی نسبت به زلیخ﴾بَِها َوَهمَّ ﴿ ۀ:جمل همچنین و متعلق قصد ذکر نشده

  شهوت وّما از سیاق عبارت معلوم است که قصد اچه قصد کرد؟. ا
ً
یوسف  رانی نبوده زیرا صریحا

از  ؛کامیابی به کار بست وصال و های خود را برای پیشنهاد او را رد کرد و زلیخا نیز که آخرین نقشه
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 نگرانی اوو ت دلفریب،انمایش ساختن عمارت،
ِ

ۀ لی در برابر همو سائل آسودگِی خاطِر یوسف و رفع

 چیزی ندید. ی از یوسفایناعت این مساعی جز سردی و بی

جای آنکه خود ه ب و العاده، خود را رها کرد از این پرتگاه خطر، با فکِر بلند و قدرِت فوق یوسف

  را ببازد و دل از کف بدهد و تسلیِم هوی و هوس بشود، عذرهای
ِ

 موّجهی اظهار داشت. و در تاریخ

ت و مردانگی، او یک نمایش معجز
ّ

داشت که از  ی دارد. و از خود شجاعتی اظهارآسایه عف

ی که برای زلیخا نصیحت ایانگیزتر است تا ج های پهلوانان جهان در نبردهای خونین، شگفت شجاعت

در زلیخا  کرد، همانطور پند یوسفی زلیخا در یوسف اثر نکه ناز و غمزه و دلربای نمود. همانطوری

 اثر نکرد.

در این میدان مبارزه، نبرد مهیِب وحشتناکی در عین خلوتی انجام شد. در این عمارتی که به نیروی 

بارد، از یک طرف آواز حزین دلخراش زلیخا سکوِت  و دیواِر آن جمال می درعشق ساخته شده و از 

 .ق و برهاِن یوسفاز طرف دیگر منط و زد عمارت را برهم می

در  و در یک جبهه امواج مهیب عشق: مند مشغول مبارزه بودندودر این فضای آرام، دو لشکر نیر

 نیروی مردانگی و عبودیت جای گرفته است. دیگر سپاه عفت، عصمت، بههج

ممکن است  و شود میدان بر زلیخا تنگ آمد و دانست که به رضا و رغبت، حریف تسلیم نمی

خواست  کست خورد. ودر حقیقت ش و دسدستش به دامان یوسف نر و وِز عشق بسوزدهمیشه در س

ر اینکه یا صوق سنگدل خود را از میان بردارد و جان خود را خالص کند. مختتالفی کند و معش

شد و یا کاری کند که او را رسوا کند یوسف
ُ
 کاری و یا مکر دیگری چنگ زند. به کتک و را بک

دید، فکر  طرخورده و در تغییر حال و احتمال حمله و خ  حریف را شکست یوسِف پاک نیز چون

که الهام  برهان پروردگار ۀواسطه ب و باشد ی و خطر دیگری میکه مقاومت در برابر او موجب رسوای کرد

ر ِی الهی بود که او را از خطکند. این برهاِن پروردگار راهنمایکه باید میدان را خالی و فرار  باشد فهمید

 نجات داد.

خاطر عمل زشت،  ث کند، دید زلیخا برایخواست دامن خود را ملّو  اند که یوسف می بعضی نوشته

  تو از بت: ای روی بت خود انداخت، یوسف از عمل او متنبه شد و راه عذر به دستش آمد و گفت پرده

نظر ما چنین کشی، من چگونه از خدای حاضر و ناظر حیا نکنم؟. ولی به  شعوری خجالت می بی

کاری و  است که کتک کردن بد در لغت عرب به معنی قصد ﴾بَِها َوَهمَّ ﴿ :چیزی درست نیست زیرا

ۡت ﴿ :و همچنین مقاومت در مقابل حمله باشد رانی نبوده زیرا زلیخا  در شهوت ، پس سعی﴾بِهِۦ َهمَّ

ۡت ﴿ سعی خود را برای شهوت کرده بود و نتیجه نگرفته بود دیگر معنی نداشت جز تالفی  ﴾بِهِۦ َهمَّ
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لهی و اند که برخالف تمجید ا و ضرب. و البته در تفاسیر چیزهایی نوشتهشکست و حمله برای قتل 

 خالف ظاهر قرآن است. تقوای یوسف و بر

ۡت ﴿ :بنابراین مقصود از این است که زلیخا پس از ناامیدی از وصال، عشِق او را تبدیل به  ﴾بِهِۦ َهمَّ

 د کرد که یوسف را بکشد و از رنج عشق او خالص گردد. علیصشدیدی شد و ق یک کینه و عداوِت 

وٓءَ  َ�ۡنهُ  ِ�َۡ�َِف ﴿لذا و عفتی نبوده هذا قصد هرزگی و بی  سوءآمده که مقصود از  ﴾َوٱۡلَفۡحَشآءَ  ٱلسُّ

 عفتی و ناپاکی باشد. ، همان بیفحشاءمقصود از  همان قتل و ضرب باشد. و

ۡت ﴿و اگر مقصود از  شود و  به یک معنی می ءفحشاو  سوء قصد قتل و عناد نباشد ﴾بِهِ  َهمَّ

 یوسف: گفت رساند. ولذا باید برخالف عطف است، زیرا ظاهر عطف اثنینّیت را می
ً
قصد زنا  ابدا

الهام پروردگار و ه مله، منصرف شد برای فرار بلی فوری از حو متقابل کردۀ نکرد و فقط قصد حمل

 پروردگار.برهان 

. که اگر قصد همخوابی کرده ﴾ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  إِنَُّهۥ﴿: تعالی فرموده و از این جهت حق

 بود از مخلصین خارج بود.

 ر اینجا وحی جدید بود.د برهان و

شهادت  پس وقتی خدا و زلیخا و عزیز و زنان مصر و یوسف، همه به پاکی و عصمت یوسف

 : معنی قصِد شهوت بگیرد را به !*"﴾بَِها َوَهمَّ ﴿ ۀ:جمل فّسری حق ندارددادند، دیگر هیچ م

جۡ ٱ َرّبِ ﴿و  !+"﴾�َّۡفِ�  َعن َ�َٰوَدتِۡ�  ِ�َ ﴿ :، چنانکه فرمودهّما شهادت یوسفا َحبُّ  نُ لّسِ
َ
 أ

ا إَِ�َّ   .!,"﴾هِ إَِ�ۡ  ُعونَِ�ٓ يَدۡ  ِممَّ

ِ  َش َ�ٰ ﴿: اّما زنان مصر که گفتند  .!-"﴾ءٖ ُسوٓ  ِمن هِ َعلَيۡ  َناَعلِمۡ  َما ِ�َّ

� فِرِيَتغۡ سۡ ٱوَ ﴿: زلیخا گفتبه اّما عزیز مصر آنجا که   .!."﴾بِكِ ِ�َ

 ].۲۴[یوسف: » و یوسف قصِد زلیخا کرد.« -١
 .]۲۶[یوسف: » این خانم مرا به خویش خوانده.« -٢
 ].۳۳[یوسف: » خواهند. تر است از آن چیزی که این زنان می پروردگارا زندان نزد من محبوب« -٣
 ].۵۱[یوسف:» بریم ما بدی و سوءنظری در او ندانستیم. به خدا پناه می« -٤
 ].۲۹[یوسف: » و ای زلیخا از گناه خود استغفار کن.« -٥
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 قُّ �َۡ ٱ َحَص َحۡص  نَ �لۡ ٱ﴿ و !*"﴾َصمَ َتعۡ سۡ ٱفَ  ۦِسهِ �َّفۡ  َعن ۥَودتُّهُ َ�ٰ  َولََقدۡ ﴿ :گوید اّما زلیخا که می
 ۠ نَا

َ
ٰ ٱ لَِمنَ  ۥ�نَّهُ  ۦِسهِ �َّفۡ  َعن ۥَودتُّهُ َ�ٰ  �  .!+"﴾ِد�ِ�َ ل�َّ

وٓ ٱ هُ َ�نۡ  َف ِ�َۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ ﴿: اّما خدا که فرموده ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ءَ لسُّ ۚ َشا ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ  َء . !,"﴾لَِص�َ ُمخۡ ل

 ۀ:جمل . و نیز، خدا او را از محسنین شمرده در!-"﴾َدُهنَّ َكيۡ  هُ َ�نۡ  فََ�ََف ﴿: خدا فرموده ونیز

ۡ ٱ ِزيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ جۡ ﴿ ۀ:جمل . و او را از مّتقین شمرده در﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل
َ
ِينَ  َخۡ�ٞ  ِخَرةِ �ٱ رُ َوَ�  ّلِ�َّ

 ْ ْ  َءاَمُنوا  .﴾َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا

تَِك  قَاَل ﴿: گوید و اّما شیطان می غۡ  فَبِعِزَّ
ُ
ۡ�َ  وَِ�نَُّهمۡ َ�

َ
ۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  ِعَباَدكَ  إِ�َّ  , عِ�َ أ   .!."﴾لَِص�َ ُمخۡ ل

 اند، زیرا به شهادِت شیطان، یوسف شود که این دانشمندان روی دست شیطان زده معلوم می

  :گناه است. و لذا خوارزمی گفته بی

ــراءكو  ــت ام ــد  ان ــن جن ــارتقیإم ــيس ف  بل
 

ــ يب  ــدهر حتّ ــار ال ــدإی ص ــن جن ــيس م  يبل
 

ــــأُ نــــت ك فلــــو مــــات قــــبيل  بعــــده نُ حسِ
 

 يطرائـــــق فســـــق لـــــيس حيســـــنها بعـــــد 
 

ن َ�ٓ لَوۡ ﴿ ۀ:جمل کهمخفی نماند 
َ
دارای  ، داللت دارد که حضرت یوسف﴾َرّ�ِهِ  نَ َ�ٰ بُرۡ  رََّءا أ

غضب و سایر صفات بشری بوده و قدرت بر ضرب و شتم داشته ولیکن وحی الهی او را باز داشته 

ه ،﴾بَِها وََهمَّ ﴿ ۀ:جمل اضافهه است. و ب
ّ

 همّ «اند  ای گفته معنی ندارد مگر اینکه مضافی مقدر باشد. عد

ن َ�ٓ لَوۡ ﴿ »منعهاو رضهبا«و یا  »بزجرها همَّ «ولی دلیلی ندارند. ولی ما دلیلی داریم که مقدر  »!بزناها
َ
 أ

به او گفت دفع و ضرب کرد و برهان پروردگار او را منع کرد و ۀ باشد. که یوسف اراد ﴾َرّ�ِهِ  نَ َ�ٰ بُرۡ  رََّءا

شد و این صالح نبود و  شدِن پیراهنش از جلو می  و یا پاره صالح نیست، زیرا منجر به قتِل یوسف

 يا ههنّ أيصري دليال علی و« خدا او را اعالم کرد که فرار کند تا پیراهن تنش پاره و ممزق از خلف باشد

 ].۳۲[یوسف: » ده کردم او به عفت و عصمت چنگ زد.به یقین من به جهت کام از نفس او با او مراو« -١
گمان او از راستگویان  اکنون حق آشکار شد، من بودم که او را به خود دعوت نمودم (و از نفس او کام خواستم) و بی« -٢

 ].۵۱[یوسف: » است.
 .]۲۴[یوسف: » بدینگونه تا بدی وزشتی از او بگردانیم زیرا او از بندگان مخلص ما بود.« -٣
 ].۳۴[یوسف: » وکید و مکِر زنان را از او گردانید.« -٤
» آالیشان. کنم. مگر بندگان تو را که از جملة ایشانند بی شیطان گفت: قسم به عزتت که تمام ایشان را گمراه می«  -٥

 ].۸۳-۸۲[ص:
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باشد، باز هم دلیل بر پاکی  »م بجامعهاه« ؛﴾بَِها وََهمَّ ﴿فرض ما قبول کنیم که  هم بهو اگر  »اخلائنة

 و ،ی الهی او را بازداشتیل بشری داشته، منتهی برهان رّب و نهْ شود ممیاست. زیرا معلوم  یوسف

 را گرفته است. ششود. بلکه به مقتضای دین، خود جلو میل نفس بشری گناه واقع نمی ف میِل ْر ِص ه ب

ۡت  ٱۡ�َاَب  َوٱۡستََبَقا﴿ ۡلَفَيا ُدبُرٖ  ِمن قَِميَصُهۥ َوقَدَّ
َ
ا َسّيَِدَها َو�  َمنۡ  َجَزآءُ  َما قَالَۡت  ٱۡ�َاِب�  َ�َ

َرادَ 
َ
ۡهلَِك  أ

َ
ٓ  ُسوًٓءا بِأ ن إِ�َّ

َ
وۡ  �ُۡسَجنَ  أ

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  أ

َ
 َوَشِهدَ  �َّۡفِ��  َعن َ�َٰوَدتِۡ�  ِ�َ  قَاَل  ٢٥ أ

ٓ  ّمِنۡ  َشاهِدٞ  ۡهلَِها
َ
 َ�نَ  �ن ٢٦ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  ِمنَ  َوُهوَ  فََصَدقَۡت  ُ�ُبلٖ  ِمن قُدَّ  قَِميُصُهۥ َ�نَ  إِن أ

ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  وَُهوَ  فََكَذبَۡت  ُدبُرٖ  ِمن قُدَّ  قَِميُصُهۥ ا ٢٧ ٱل�َّ  َقاَل  ُدبُرٖ  ِمن قُدَّ  قَِميَصُهۥ رََءا فََلمَّ
ۖ  ِمن إِنَُّهۥ ۡعرِۡض  يُوُسُف  ٢٨ َعِظيمٞ  َكۡيَدُ�نَّ  إِنَّ  َكۡيِدُ�نَّ

َ
�بِِك�  َوٱۡسَتۡغفِرِي َ�َٰذ�ۚ  َ�نۡ  أ َ�ِ 

 ]۲۹-۲۵:یوسف[  ﴾٢٩ �َ  ِٔٱۡ�َاِ�  ِمنَ  ُكنتِ  إِنَّكِ 

د و زلیخا پیـراهن یوسـف را نو یوسف و زلیخا (برای رسیدن) به در (از هم) پیشی گرفت: ترجمه
پاداش کسی کـه : فتاز پشت درید و هر دو نزِد در، آقای زلیخا را (شوهر او را) یافتند. زلیخا گ

ۀ زنــدانی شــود و یــا شــکنجاینکــه چیســت؟ جــز  کــرده،تــو ۀ بــه خــانواد قصــد بــدی نســبت
این خانم مرا بـه خـویش خوانـده. و شـاهدی از بسـتگان : ) یوسف گفت۲۵کشیدن؟( سختی

گویـد و یوسـف از  رو دریده زلیخـا راسـت می اگر پیراهن یوسف از پیش: زلیخا حاضر بود گفت
گوید و  ) و اگر پیراهن او از پشت سر سرتاسر دریده شده، زلیخا دروغ می۲۶است(دروغگویان 

ه بـ: ) پس چون آقای او دید پیراهن یوسف از پشـت دریـده گفـت۲۷ت(یوسف از راستگویا اس
) ای یوسـف از ایـن اعـراض ۲راستی این کار از مکِر شما زنان است زیرا مکِر شما بزرگ اسـت(

 )۲۹ای.( راستی که تو از خطاکاران بودهه ناه خود استغفار کن بای زلیخا از گ وکن و بگذر 
چه سعی کرد یوسف را شکار کند، نتوانست. افکار پریشانی به  زلیخا در این بزِم محرمانه هر :نکات

چون تقاضای او  و تمام پیشنهادات او را رد کرده کند. یوسف فهمید چه می آورد که نمی او هجوم می

خواست موجودی که او را بیچاره و انتقامی در دِل او بوجود آمدۀ آتش کینه و اندیش را اجابت نکرد یک

 کرده یکباره خورد و نابود کند.

ِت هوای  شدیدی تولید میۀ انتقام و کین عشق با ناامیدی توأم شود یک حِسّ  چون
ّ

کند. عشق از شد

تری نیست. بنمخالف عقل است و کارهای عاشق عقال نفس و
ّ

از جنود عقل و کاِر او  عکِس آن عف

به یوسف  ۀطبِق دستوِر عقل است. و لذا زلیخا که در عشِق خود نسبت به یوسف موفق نشد، قصِد حمل

 ی استیاوباعث رس و ی نیستالهام الهی و امر عقل دید حمله کار خوبه ب حضرت یوسف کرد. و
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 لذا به طرف در فرار کرد. و

درب دویدند. مسلم است که قصد یوسف  پیشدستی به سمِت طور مسابقه و ه هر دو ب: گوید آیه می

زلیخا برای چه به طرف در  ،پرتگاِه مهیب فرار کند. حال آمیِز عشق و گریز بوده که از این بزِم جنون

م است که چون یوسف فهمید زلیخا قصد اذّیِت او دارد، از پیش می
ّ
ه روی او دوید و زلیخا ب دود؟ مسل

ۀ دربار یا زودتر خود را به خارج درب برساند و فریاد تهمِت خود را و او شود دنبال او که مانع فرارِ 

یوسف را از پشت سر گرفت و ۀ این بود که زلیخا، یق و بدین وسیله از او انتقام کشد و یوسف، بلند کند

یا او را به داخل بکشد و آزار کند و یا زودتر به خارج  و کشید که خود را زودتر از یوسف به درب برساند

 رود و جنجال برپا کند.

 تهمت ناروا
 پر از خشم و کینه به اوۀ با دید کرد، اکنون قدم یوسف می پیش، خود را داشت نثارِ ۀ زلیخا که تا دقیق

انی است در سّن یوسف جو: ناموسی کشد، تهمِت بی افتراء و تهمت به او را میۀ کند. و نقش نگاه می

و این تهمت  !هیجان و شهوت، زلیخا هم خانمی است بسیار زیبا، این جوان متمایل شده به خانم خود

زرخرید ۀ عنوان بنده کنند. یوسف هم که در اینجا غریب و ب است که مردم به زودی باور می چیزی

ثر امانت و درستکاری مورد توجه که از او دفاع کند و نه استقاللی. و فقط در ا ای دارد است. نه عشیره

ت ناموسی کرده که نکند. زیرا به ولی نعمِت خود خیا کلی او را نابود میه گردیده. اکنون این تهمت ب

 گونه قابل عفو و اغماض نیست.هیچ

زنان رسیدند ناگهان  دو نفر با وضع پریشان و نامناسب و نفس یوسف و زلیخا وقتی دم در هر

  این دو با او روبرو شدند. زلیخا بی بود که عزیز مصر رسید وتصادِف عجیب این 
ّ

 َما﴿: لی فریاد زدمعط
َرادَ  َمنۡ  َجَزآءُ 

َ
ۡهلَِك  أ

َ
ٓ  ُسوًٓءا بِأ ن إِ�َّ

َ
وۡ  �ُۡسَجنَ  أ

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  أ

َ
. عزیز مصر از این منظره و اقرار !*"﴾أ

  حق دارد دهد. شوهری که باطل در دِل خود راه می ۀزلیخا هزار گونه اندیش
ً
  کامال

ً
 بررسی کند و شدیدا

 یوسف را مجازات کند.

کردن یوسف. زیرا زلیخا بر شوهِر خود  تهمت را کشید برای رامۀ یم زلیخا این نقشو ممکن است بگوی

ط کامل داشت. و این قبیل رؤساء زنانشان بر ایشان تسلط دارند. و زلیخا
ّ
خواست  می عزیز مصر، تسل

کند، او  ی و مجازات شدیدی برای یوسف در نظر بگیرد و با او مشورت میوقتی که عزیز تصمیم سوی

 ].۲۵[یوسف: »کشیدن؟. سختیپاداش کسی که سوءقصد به خانوادة تو کرده چیست؟ جز زندانی شود و یا شکنجة « -١
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ً
ۀ در زمان و مکانی که رابط واسطه شود، به شرطی که یوسف از او اطاعت کند و کام او را برآورد و خصوصا

 مانند بعضی از مردمان امروزه مط و با اجنبی این قدرها زننده نباشد
ِ

 خانم زیبای خود باشند. یع

 یوسفۀ تبرئ
کردند. مگر  دفزنان دِم درب با عزیز مصر تصا یوسف و زلیخا با رنگ پریده و پیراهن دریده و نفس   

فرصت را نکرده بود؟ مگر نگهبانی دم درب نگذاشته بود؟ مگر این عشقبازی در منزل ۀ زلیخا مالحظ

 رفت و
ّ

 ، شروع نشده بود، چگونه این تصادِف عجیب رخ داد؟آمد عزیز نباشد خصوصِی خود که محل

 عزیز با این وضعیّ 
ً
ی، پیشدستی کرد و نسبت به حیای نگران شد. زلیخا با کمال بی بدگمان و ت کامال

 یوسف اعالم جرم کرد.

زندان  یک رسوا کند، ساکت بود. ولی زلیخاخواست زلیخا را  طبیعی نمی حیا و شرِم  یوسف که از

 ِ�َ ﴿: برای یوسف درخواست کرد. یوسف ناچار شد از خود دفاع کند و لذا فرمود عذاب سختییا 
 . که من تقصیری ندارم، زلیخا مرا به خود دعوت کرد.﴾�َّۡفِ�  َعن َ�َٰوَدتِۡ� 

عزیز که مدتها یوسف را آزموده و پاکِی فطرت و بلندِی نظر و مقام و صّحت عمل او را سنجیده، 

 یدا نخواهد کرد. ولی روی موازیِن محاکمه باید عمل کند.چندان سوءنظری به او پ

یق کند و یوسف هم که در مجلس محرمانه و در همین مجلس محاکمه، قحعزیز در اینجا باید ت

یکی : در این حال شاهدی از غیب رسید شاهدی ندارد، باید خدا کمکش کند. برای صدق یوسف

 
ّ
 جرم را معین نمود.ری کرد و آثار از بستگان زلیخا گفتگوی مؤث

اعجاز یوسف بوده و کودکی سه ماهه : ه چه کس بود و از کجا آورده شد؟ بعضی گوینداآیا این گو

این ممکن است این طفل در  این طفل پسر خواهر زلیخا بوده. بنابر و میان گهواره چنین گواهی داده

 همان محفِل سّری زلیخا بوده.

این قول  و از خارج منزل به همراه عزیز آمد بزرگوار حکیمی بوده وه، مرد ااین گو: اند بعضی گفته

 رسد زیرا شهادت طفل سه ماهه دلیل قطعی است، دیگر ذکر قرائن الزم نبود. تر به نظر می درست

شهادتی که این مرد أداء نموده، یک دستور کشف حقیقت بوده که به عزیز داده که در محاکمات، 

ی اهمیت دارد. که در اینجا اگر پیراهن یوسف که در این بزم سّر  جرم، بسیار ل کشفئبیان امارات و دال

جلو دریده شود. و اگر زلیخا  دریده شده، در صورتیکه یوسف مهاجم و زلیخا مدافع باشد، باید یقه از

 پشت سر گرفته و پیراهن از پشت سراو را از ۀ زلیخا او را تعقیب کرده، یق و مهاجم و یوسف گریزان
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محاکمه.  یده شده، بنابراین، اکنون که پیراهن از پشت سر دریده شده دلیل محکمی است برای قطعدر

 : چه در اینجا قرائن دیگر نیز بوده، از آن جمله اگر

طی ندارد. و یوسف به ظاهر امر، عبد است -۱
ّ
 عبد چنین تسل

 نفس زدِن او برای خروج. و نفس دویدن تند یوسف -۲

 در یوسف. زینت زلیخا و نبودن زینت -۳

 ساختمان خلوت از طرف زلیخا. -۴

 بودن شوهر زلیخا. یننّ عِ  -۵

 یوسف.ۀ العاد ی فوقزیبای -۶

 زلیخا به جنایت. -۷
ِ

 عدِم تصریح

ٓ  ّمِنۡ  َشاهِدٞ  َوَشِهدَ ﴿ ۀ:جمل در ۡهلَِها
َ
ٓ  ّمِنۡ ﴿ ۀ:، کلم﴾أ ۡهلَِها

َ
داللت دارد که با اینکه شاهد از  ﴾أ

 لی َع و اقرباء و فامیل زلیخا بوده
َ
 صادق است. زلیخا شهادت داده. پس یوسف یهِ ل

گناه است و فورا او را تبرئه کرد. و زلیخا را  در اینجا عزیز فهمید و یقین حاصل کرد که یوسف بی

نظر  ه صرفقائل نشد، فقط سفارش کرد از این قضیّ  یوسفۀ دربار مجرم تشخیص داد. ولی پاداشی

 کن. کن و ندیده بگیر. و به زلیخا سفارش کرد توبه

ثابت گشت. زلیخا  ای که انجام شد زلیخا شکست خورد و پاکی یوسف بنابراین، در محاکمه

خود  ۀاندرون خان نتوانست با تهدید و تهمت یوسف را رام خود کند. و عزیِز مصر هم نخواست در

ه بگو مگو فراهم شود. و لذا به یوسف سفارش کرد کو مکش باشد وباعث اوقات تلخی و ناراحتی  کش

 این موضوع را ندیده بگیر.

ای کند، مثال یوسف را از منزل خارج کند و به  نیفتاد که در این موضوع چاره به فکر چگونه عزیز

 منزل دیگر ببرد و فکر نکرد بودِن یوسف و زلیخا در میان آتش سوزان شهوت، مفاسدی دارد؟. 

  ناموس نمی ۀشود در مصر باستان خیلی اهّمّیت به مسئل معلوم می
ّ
ط کاملی بر دادند و زنان تسل

 اند. مردان داشته

 خانم آلودۀ توانست پس از تبرئ می حضرت یوسف
ّ

عّیاش تبلیغ کند و آبروی او را ۀ خود، بر ضد

آمد. که در این صورت  هم درصدد تالفی و عداوت برمی  ببرد و انتقام خود را از او بگیرد و البته خانم

ۡعرِۡض  يُوُسُف ﴿: شد. ولی چون عزیز گفت تلخ میزندگی بر صاحِب کاخ 
َ
. یوسف هم ﴾َ�َٰذا َ�نۡ  أ

زندگِی داخل کاخ، به حال عادی برگشت. ولی خانم افسارگسیخته چنانچه  ودیگر درصدد تالفی برنیامد

ق نشد. دهد برای کام نشان می  آینده
ّ
 گرفتن خود، باز درصدد توطئه و تهدید برآمد. ولی سرانجام موف

 



 ٣٣٧  سورة یوسف

ٞ  َوقَاَل ﴿ ُت  ٱلَۡمِديَنةِ  ِ�  �ِۡسَوة
َ
ۡفِسهۦِۖ  َعن َ�َتٮَٰها تَُ�ٰوِدُ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡمَرأ ۖ  َشَغَفَها قَدۡ  �َّ ٮَٰها إِنَّا ُحبًّا  َلَ�َ

بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  ا ٣٠ مُّ رَۡسلَۡت  بَِمۡكرِهِنَّ  َسِمَعۡت  فَلَمَّ
َ
ۡ�َتَدۡت  إَِ�ِۡهنَّ  أ

َ
 َوَءاتَۡت  ا ٔٗ ُمتََّ�  لَُهنَّ  َوأ

ۖ  ٱۡخُرجۡ  َوقَاَلتِ  ِسّكِيٗنا ّمِۡنُهنَّ  َ�ِٰحَدةٖ  ُ�َّ  ا َعلَۡيِهنَّ ۥٓ  فَلَمَّ ۡ�َنُه
َ
نَُهۥ َر� ۡ�َ�ۡ

َ
ۡعنَ  أ يِۡدَ�ُهنَّ  َوَ�طَّ

َ
� 

ِ  َ�َٰش  َوقُۡلنَ  ا َ�َٰذا َما ِ�َّ ٓ  إِنۡ  �ََ�ً  ]۳۱-۳۰:یوسف[  ﴾٣١ َكرِ�مٞ  َملَكٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا
 کند، این زن عزیز با غالم خود مراوده و کامرانی می: گفتندو جمعی از زنان در شهر : ترجمه

 

 راستی ما او را در گمراهِی ه جوان دل او را از محّبِت خود شکافته و او را شیفته نموده، ب
سوی ایشان فرستاد ه ی آنان را شنید ب) پس چون زلیخا مکر و بدگوی۳۰نیم(بی آشکاری می

ها) و به  ن اقسام میوهآماده ساخت(پس از آوردن و چیدایشان را دعوت کرد و پشتی برای آنان 
سوی ایشان بیرون بیا. پس، چون زنان او را ه ب: یک آنها کاردی داد و به یوسف گفتدست هر

 :های خود را بریدند و گفتند جای میوه) دسته دیدند او را بزرگ شمردند و(دل از کف داده وب
ِ  َ�َٰش ﴿  )۳۱کریمی.(ۀ مگر فرشتاین بشر نیست، نیست این  ﴾ِ�َّ

جماِل یوسف و عشِق زلیخا در میان زنان مصر منتشر شد. عشق با اینکه مرموز و ۀ آواز :نکات

افتد.  کاری عاشق، باز از پرده بیرون می احتیاطۀ های سوزانی دارد که با هم آمیز است ولی شعلهراسرا

کم این راِز  قضیه را کشف کردند، کمپاره شدِن پیراهن یوسف، ۀ واسطه فامیل زلیخا ب چون شوهر و

 زنان رؤساء که پوِل شکاف است. خصو درونی به گوش زنان مصر رسید. طبع زن در این قضایا مو
ً
صا

گلی ذکِر جمال و خوش ش،آرای و نوش، عیش باشد و همواره به فکِر زینت، می ت اختیارشانزیاد در تح

 باشند. این و آن می

ای  در اینجا زمینه و ی بود، در میاِن زناِن اعیان مورد حسد بودمان زیبایخا که زنی با جمال و قهرزلی

 تازه و شیریِن جواِن وجود آمد که زنان از او عیبجویه ب
ِ

ی کنند و او را به باد مسخره گیرند. لذا این موضوع

 قِل مجالس ایشان شد.زیبای عبرانی نُ 

: المت و سرزنش زنان مصر که گردید کهسوخت، هدِف م زلیخای بیچاره که هنوز از درِد عشق می

بنده و خدمتکاِر خود شده. او شوهر به این خوبی و مهّمی دارد چرا  عاشِق  !وای چه زن بوالهوسی است

ین اشود او بوالهوس و گمراه است. و سخناِن بسیاری از  معلوم می !یک جواِن غریبی شده؟ ۀدلباخت

 گشت. می شد و دهان به دهان او نقل میۀ دربار قبیل،

ه
ّ

ای از زناِن خواّص بود مانند زِن سفره دار و زِن میرآخور و زِن شرابدار و  اّول، این قضایا ورِد زباِن عد

گاه شدند. زِن رئیس زندان. ولی کم  کم زنان دیگر نیز آ

  :زلیخا در مقام جواب برآمده تا اینکه چهل تن از زناِن مصر را دعوت کرد
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 پاسخ زلیخا به زنان مصری
زلیخا تصمیم گرفت به زنان مصر بفهماند من در دلباختگِی خود به یوسف حق دارم و از مالمِت    

  :شدید تر از من می و بیچاره نکنندگان هراسی ندارم، زیرا اگر شما جای من بودید بدتر از م مالمت

 کــه تماشــای روی چــون قمــرت کــردهر
 

 ســــینه ســــپر کــــرد پــــیش تیــــر مالمــــت 
 

ب می با اینکه مالمت و
ّ

کند، اّما در برابر عشق در عین تلخی  سرزنش تلخ است و روح انسان را معذ

ت
ّ

  :بخش است. شاعر گوید لذ

 لذيــــــــذة كهــــــــوا ملالمــــــــة يفاجــــــــد أ
 

ــــــــــ  ــــــــــ يفليلمنــــــــــ كركا لــــــــــذحبّ  موَّ اللُّ
 

توانست عذر  بانی میزلی با چه و زلیخا در نظر گرفت به زناِن مصر و مالمِت ایشان جواب دهد

زیرا هنوز روی زیبای  بیاورد؟ خواست برای آنان بیان کند که شما حق دارید مرا مالمت کنیدموّجهی 

  یوسف را ندیده
ّ

ای از زنان را دعوت کند و یک  هاند. و بهترین جوابی که به نظر زلیخا آمد این بود که عد

قِت غیبِت عزیز، لذا در و و مرتبه یوسف را به آنان نشان دهد و جواب ایشان را کف مشتشان بگذارد

 و ای رنگارنگ در آن چیده دعوت کرد و یک خوان ملوکانه گسترد و میوه چهل نفر از زناِن بزرگ مصر را

 خانمی یک پشتی گذاشت.برای هر

اند  زیبا را که وصفش را شنیدهپس از آن، زنان حاضر شدند و خیلی میل پیدا کردند تا این جواِن 

شکار کند و لذا  ود کنند. و هر یک به خیاِل خود درصدد آنست یوسف رابینند وبلکه او را متمایل به خب

 یوسف گشتند.ۀ با تمام آرایش در آن مجلس، مهّیای دیدِن رخسار

صرف کند. و چون زنان کاردها را به دستی و زنان کاردی داد که با آن، میوه  زلیخا به دست هر یک از

جماِل دل آرای خود را  و گفت رخ بنماید زلیخا به یوسفمیوه را به دست دیگر گرفتند، در این حال 

 در میان مجلس، تابان کند.

 زیبا وارد شد و چشم زناِن مصری به او افتاد همه خود را باختند وۀ با آن چهر تا حضرت یوسف

ابّیِت  و دل از کف دادند
ّ

یوه خود و به جای م یوسف، همه مجذوب شدند و از خود بی از کثرت جذ

انگیِز یوسف را بسیار بزرگ دانستند و حالشان حال وجد و  ی اعجابی خود را بریدند و زیبایها دست

 َ�َٰش ﴿ ه به ستایش او زبان بگشودند وض شدند. وبا دست و دامن خونین همشعفی شد که همه حی
 ِ ا َ�َٰذا َما ِ�َّ  گفتند. ﴾�ََ�ً

ــی ــرنج بشناس ــت از ت ــی و دس ــه بین ــرش ب  گ

ــوبی  ــال وخ ــدین جم ــو ب ــیت ــرم ز در درائ  اگ
 

 روا بـــود کـــه مالمـــت کنـــی زلیخـــا را 

 أرنی بگویـد آن کـس کـه بگفـت لـن ترانـی
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نَُهۥ﴿ ۀ:در تفسیر آی ۡ�َ�ۡ
َ
حیض گردیدند. آری  دیدن یوسفااند که زناِن مصری ب نوشته ﴾...أ

در اثر آن ممکن است چنین شود زیرا نشاِط  و کند جمال یوسف در زن، تحریک شهوت می ۀمشاهد

الفضل  زنش امّ  ۀارد حجلو شود. گویند حضرت جواد وقتی در شب عروسی شدید برای او فراهم می

 گردید، آن از کثرت خوشی و نشاط، حیض گردید.

چون زنان مصری به خود آمدند، دستها را بریده و مجروح، دل از دست داده، خود را  ،حالبه هر

 لود دیدند. لذا محشری برپا گردید.و لباسهای شیک زرنگار را کثیف و خون آ باخته

 زلیخاۀ و نقش مجلسۀ نتیج
اول و خانمهای رؤسا بودند. این وضعی که به خود ۀ مجلس زنان مصری همه از شاهزادگان و طبق   

دست شما مجروح خانم چرا : کردند ها و رفقای ایشان پرسش می پوشی نبود. فامیل گرفتند قابل پرده

شده؟ این چه وضع سر و لباسی است؟ یک هیاهو و جنجالی در شهِر مصر برپا گردید. و مقصوِد زلیخا 

 : از دعوت و این مجلس چیزها بود

 نمودن. رفع تهمت از خود و خود را مظلوم و حق به جانب -۱

ل خود حیا و بازی و بازکردن روی او. که به خیا به فسادکشیدن یوسف و آشناکردن او به عشق -۲

ت را از او ببرد.
ّ

 عف

ت در هر
ّ

کند.  فردی یک غریزه و فطرت الهی است که او را از فساد و شهوات حفظ میحیا و عف

 آبروکردِن افراد، محیط فاسد و معاشرت است. حیا و بی بزرگترین وسیله برای بی

شود.  شکسته میفسادانگیز آن مرز طبیعی که بیِن مرد و زن است با تشکیل مجالِس مختلط و 

شکستِن یک  بردن و ی و فساد موجب آلودگی است و مجالِس مختلط و رقصهای مزدوج، از بینپروای بی

 
ُ

 طبیعی و غ
ّ

 لهی است.اق ُر سد

  امن،ۀ اینها انسان را از قلع
ّ

کند و به میداِن هرزگی و فساد و رنج وارد  ت و حیا خارج میآسایش عف

هر نوع پوشاکی که او را بپوشاند برایش فراهم  حیا و عفت داده وۀ سازد. انسانی که خدا به او جام می

گان در اثر اختالط ه میان خیابان سرگردان باشد. نباید جوانان و دوشیز نساخته نباید لخت و عریا

 حیا شده، در نتیجه به فساد مبتال شوند. عفت و بی بی

پرده، خود را در دامن یوسف انداخته و  موانع را برداشته و بیۀ خود همۀ زلیخا که در بزم محرمان

  ﴾لََك  َت َهيۡ ﴿
ّ

عفت چیزی از یوسف ندیده بود، خیال کرده  حیا و ر وگفته بود. ولی جز سکوت و تنف

بود چون یوسف، جوان محجوبی است که مجلسهای طرب و عشقی را ندیده و لذت مستی را نچشیده، 
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ت به خرج داده. حال می
ّ

کم یوسف را عادت  با این گونه مجلِس زنانه کم خواهد از این جهت حیا و عف

تی وادار کند. به دام بکشد و او را به بی و دهد
ّ

 عف

 ســــاده بــــود لــــوح پســــر چــــون رخ او
 

 منصــــرف از میــــِل بــــت و بــــاده بــــود 
 

ت مســـــتی نچشـــــیده هنـــــوز
ّ

 لـــــذ
 

ــــوز  ــــده هن ــــق ندی ــــش عش ــــش مک  ک
 

ـــــداد ـــــوابی ن ـــــب ج ـــــرم از حج  الج
 

ـــــداد  ـــــابی ن ـــــابّی و خط ـــــت خط  یاف
 

 لذا زلیخا زیباترین زنان مصر را دعوت کرده، بزم عیش فراهم نمود و یوسف را در آن، شرکت داد.و 

ی از جمال یوسف بهره برد و از آفتاب و ماِه آسمان هم دریغ داشت تنهایه خواست ب زلیخا ابتدا می

ف کرد و شود مصر ی نمیند. ولی دید این نعمت را به تنهاینازنین یوسف را در آغوش کشۀ که چهر

بازوی وی قدرِت چیدن میوه از این درخت را ندارد. از این رو در فکر افتاد تا جمعی را با خود شریک 

  !همین جا سرچشمه گرفته کند. مسلک اشتراکی از
ّ

حریصند و نیروی  ت دنیا طمع،اشخاصی که به لذ

واِت خود را برانند. ولی خواهند با همدستِی عموم اسِب شه طور اختصاص ندارند میه رسیدن به آن را ب

ت ب زلیخا نتیجه
ّ

 خرج داد.ه ای نگرفت و باز یوسف عف

فساد و جنجال است.  ا بفهماند وجوِد یوسف موجب فتنه،تهدیِد یوسف که به عزیز و سایر رؤس -۳

کاری کند و او را مّتهم سازد و به زندان افکند. و حاصل آنکه با اذّیت و آزار به وصاِل یوسف  و

 شود. ذیل استفاده می ۀچنانچه از آیبرسد 

ِي فََ�ٰلُِ�نَّ  قَالَۡت ﴿  َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  َولَ�ِن فَٱۡسَتۡعَصَمۖ  �َّۡفِسهِۦ َعن َ�َٰودتُُّهۥ َولََقدۡ  �ِيهِ�  لُۡمُتنَِّ�  ٱ�َّ
 ٓ ِٰغرِ�نَ  ّمِنَ  َوَ�َُكوٗنا لَيُۡسَجَنَّ  َءاُمُرهُۥ َما ۡجنُ  َرّبِ  قَاَل  ٣٢ ٱل�َّ َحبُّ  ٱلّسِ

َ
ا َ�َّ إِ  أ  يَۡدُعونَِ�ٓ  ِممَّ

ۡصُب  َكۡيَدُهنَّ  َ�ّ�ِ  تَۡ�ِۡف  ��َّ  إَِ�ۡهِ� 
َ
ُ�ن إَِ�ِۡهنَّ  أ

َ
 َ�ُۥ فَٱۡسَتَجاَب  ٣٣ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ  ّمِنَ  َوأ

ۚ  َ�ۡنهُ  فََ�ََف  َر�ُُّهۥ ِميعُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َكۡيَدُهنَّ ْ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  لَُهم بََدا ُ�مَّ  ٣٤ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ ُوا
َ
 َرأ

ٰ  لَيَۡسُجُننَُّهۥ ٱ�َ�ٰتِ    ]۳۵-۳۲:یوسف[  ﴾٣٥ ِح�ٖ  َح�َّ
کردید، به  او مرا سرزنش میۀ دربار  این است آن کس که: زلیخا به زنان مصری گفت: ترجمه

البّته اگر دستور  و ت و عصمت چنگ زداو به عّف  ،یقین من به جهت کام از او با او مراوده کردم
پروردگارا زندان : ) یوسف گفت۳۲باید زندانی گردد و به خواری و ذّلت بیفتد(نیاورد  مرا بجا

اگر کید و داِم اینان را از من  و خواهند تر است از آن چیزی که این زنان می من محبوب نزد
کید و  ) پس پروردگاِر او او را اجابت کرد و۳۳نگردانی بدانها شیفته گردم و از نادانان گردم(
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) و پس از این آیاتی که دیدند در فکرشان ۳۴داناست( از او گردانید زیرا او شنوا و مکِر زنان را
 )۳۵آمد که او را تا مّدتی زندانی کنند.(

چون زنان مصری از جهت دیدن جمال یوسف، خود را باختند و خود را خراب کردند، : نکات

ی است که زیبای ۀاین همان فرشت: کهفوری زلیخا جواِب مالمتهای مکّرر ایشان را با یک جمله بیان کرد 

طوری تسلیم او ه زنان، مالمتهای خود را پس گرفتند و به او حق دادند و بۀ کردید. لذا هم مرا مالمت می

ت ورزید و : شدند که او راِز دل خود را فاش کرد و آشکارا گفت که
ّ

من او را به خود دعوت کردم و او عف

تا : ه این سخن را به زنان گفترا با خواری زندانی خواهم کرد. البتّ اگر یوسف دعوت مرا انجام ندهد او 

 یوسف بشنود و بترسد و در مقابِل او رام شود.

آیا اعتراِف زلیخا را به این کار زشت، در مقابِل آن همه زنان مصری به چه باید حمل کرد؟ آیا چرا 

 آزاد گ
ّ

شود رؤسای آنروز خیلی  ذاشته؟ معلوم میعزیز مصر جلوگیری نکرده و چرا زِن خود را تا این حد

ت زنان خود نبوده
ّ

 اند. در بند عف

 زناِن مصر به یوسفۀ عالقاظهار 
رانی در اطراف  خطر شهوت و نددر اثر جشن زلیخا، عالقمندان و دلباختگاِن یوسف، زیاد شد

 زنان اعیان خواستار او شدند.ۀ وجود آمد. و همه یوسف ب

 زلیخا که در آن مجلس 
ً
شود، زنان  مرا اجابت نکند زندانی میۀ اظهار کرد اگر یوسف خواست علنا

صبر و  و گردد طاقت می که یوسف را ببیند بی بد ندانستند زیرا فهمیدند که هر مصری سخن زلیخا را

 شود. آرامش از کفش خارج می

 یوسف ونویسی و اظهار عشق به  یا زیرپرده شروع کردند به نامه زنان مصری با همدستی زلیخا و

از مهماناِن خود محرمانه به او نوشته و آرزوی وصال کردند. زلیخا  ۀیک نام مالقات او را خواستن. و هر

زلیخا را برآورد. مالقات کنند و از او درخواست کند که حاجت  یک جداگانه یوسف را تقاضا کرد که هر

کدام یوسف را مالقات کردند، صحبت خود را به میان آوردند و یوسف را به خویش  ن هرولی آن زنا

 در میان یک ِگردبادی از شهوِت زنان مصری افتاد و پرتگاه خطری در برابر دعوت کردند. یوسف

 َرّبِ ﴿: لذا از صمیم دل به خدا پناه برد و به درگاه خدا نالید و درخواست زندان کرد و گفت و خود دید
ۡجنُ  َحبُّ  ٱلّسِ

َ
ا إَِ�َّ  أ  .!*"﴾إَِ�ۡهِ  يَۡدُعونَِ�ٓ  ِممَّ

 شـــــود دیـــــد کـــــزین بوســـــه فنـــــا می
 

ـــــوا می  ـــــه ه ـــــوس و دل ب ـــــود بواله  ش
 

 ].۳۳[یوسف: » خواهند. تر است از آن چیزی که این زنان می پروردگارا زندان نزد من محبوب«  -١
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ــــــی از او ــــــِف اله ــــــر لط ــــــد اگ  دی
 

ــــا می  ــــه خط ــــرد ب ــــت نگی ــــود دس  ش
 

شود که چنان مستحکم بود  و نیروی عقل او، از اینجا معلوم می عظمت مقام حضرت یوسف

تۀ که شکست در اراد
ّ

 ورزی او وارد نیامد. عقالنی و عف

عشق، : ام تشریح کرده عشق و عاشقیی است شهوانی نفسانی و چنانکه در کتاب عشق، نیروی

ت میل نفس است. و حکماء گفته
ّ

ة ة غريزيّ العشق قوّ : ه. افالطون گفتفسالعشق من فعل النّ : اند شد

  .لخيّ شباح التّ أو بعدة من وساوس الطّ متولّ 
شِ «: البالغه فرموده نهج ۱۰۸ ۀ:در خطب علی نْ عَ هُ وَ مَ َ ى بَرصَ شَ يْئاً أَعْ نْظُ قَ شَ وَ يَ هُ بَهُ فَ لْ ضَ قَ رَ رُ أَمْ

ةٍ وَ  يحَ حِ ِ صَ ريْ ٍ غَ دْ بِعَنيْ ةٍ قَ يعَ مِ ِ سَ ريْ نٍ غَ عُ بِأُذُ مَ هُ  يَسْ لَ قْ اتُ عَ وَ هَ قَتِ الشَّ رَ شود  . از این بیانات معلوم می!*"»خَ

 این می
ّ

 عقل و منافی با اوست. و لذا شعرا بین عشق و عقل جنگ انداخته و آنرا ضد
ّ

دانند.  که عشق ضد

 مولوی در مثنوی می
ً
 : گوید مثال

ـــــد ـــــِل او آواره ش ـــــد عق ـــــق آم  عش
 

 او بیچــــاره شــــد 
ِ

ــــد شــــمع  صــــبح آم
 

ـــــد دروناز دِر دل  ـــــق آی ـــــه عش  چونک
 

ـــدازد بـــرون  ـــت خـــویش ان ـــل رخ  عق
 

 عاشــق از حــق چــون غــذا یابــد رحیــق
 

ـــق  ـــم ای رفی ـــود گ ـــم ش ـــا گ ـــل آنج  عق
 

هر چه دارد  خود را بسوزاند و خواهد خود را فانی کند و ی نیست. عاشق میعقالن کارهای عاشق

 نیرویداند. و هر  ارها را روا نمینثاِر قدم معشوق نماید. ولی عقل این ک
ِ

ی که در انسان است اگر مطیع

 کشاند. عقل نباشد انسان را به فساد و هالکت می

و عظمِت نفس او مورد اعجاب تمام عقالء شده و یکی از معجزات است. و  رحال یوسفه به

ت و خودداری عاید یوسف شد  نتیجه: اند باشد. بعضی گفته توان دلیل بر نبّوت او می
ّ

ای که از این عف

نظر ما صحیح نیست زیرا ما  به او عنایت شد. ولی این سخن به حادیثاأل علم تأویلاین است که 

ق یعنی  یم چون عقل یوسف کامل بود میگوی می
ّ

توانست احادیث یعنی مشکالت را حل کند و تحق

 بینی کند. ت پیشالت را در خارج به چه کیفیّ کتأویل مش

اند آن نیز صحیح نیست، زیرا تعبیِر صحیح  را به معنی تعبیر خواب گرفته حاديثتأويل األو اینکه 

ت یوسف از خواب
ّ

عقل کامل و معرفت او بود. پس ۀ نتیج نمودن باز دلیِل عقِل کامل است و عف

 تمام این نتایج از عقل است.

در نتیجه با چشمی معیوب (به همه  ؛سازدهرکس به چیزی عشق ورزد چشم او را ناتوان و قلب و فکر او را بیمار می« -١

 »درد.میعقلش را  ،های دلد. شهوات و خواستهشنونگرد و با گوشی ناشنوا میچیز) می
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ی اعیان هراسید. زیرا دانست اساس سعادت او آتش شهوِت زناِن مصری و خانمهاۀ یوسف از شرار

خواست  به خدا نالید و زندان تاریک را بر خوشگذرانی و شهوترانی ترجیح داد. و خدا و کند را نابود می

لذا عزیز مصر و بعضی از زمامداران مصر را متوجه کرد که زنان و دخترانشان به  و که او را حفظ کند

تی  اند و باید عالقمند شده یوسف
ّ

جنجال شهوت را خاموش کنند. و لذا تصمیم گرفتند او را مد

 زندانی کنند.

 به زندان افتاد. ولی اگر شهوت یوسف
ً
تا

ّ
ت ورزید و موق

ّ
رانی کرده بود چند روزی در بهترین  عف

  پارکها به عیش و عشرت می
ّ
 گذرانید و مانند سایر اهل عیش و نوش و حک

ً
اگر یک جوان  ام بود. و فرضا

 کرد هواپرست بود از روز اول که وارد منزل عزیز مصر شده بود به نظر شهوت به خانم او زلیخا نگاه می

  فهمید که یوسف او را دوست دارد، ناز می اول که زلیخا میۀ همان دفع و
ّ

نمود و به  ر میکرد و اظهار تنف

کرد و  ماندن، زلیخا نسبت به او اظهار عشق میداد او را بیرون کند. و اگر پس از مدتی  عزیز دستور می

گذرانید و تا چندی که  اشی مینتیجه چندی با این خانم به عیّ  کرد، در او خود را تسلیم شهوت زلیخا می

در نتیجه یوسف یک  و شد سپس از او سیر می و آب و رنگ جوانی داشت آلت اطفاء شهوت خانم بود

ی در دنیا و آخرت داشت. د و چه عاقبت بدش خانِم مصری مینزِل مۀ پیر غالِم ننگین خائِن دست خورد

ت ورزید 
ّ

ت بهرهۀ و در نتیجولی عف
ّ
  :ی برد که از آن جملههای زنداِن موق

ت و عصمت شد و نامی خوش -۱
ّ

کس به افتخار نام او کتابی  هر و لذا در جهان، قهرماِن عف

ل خود نازل کرد و یوسف را مقتدای او ای به رسو نوشت. و از همه بهتر که خدا به نام او سوره

ٰ ﴿ :فرموده ۹۰ۀ انعام آیۀ نمود، چنانکه در سور  .!*"﴾َتِدهۡ �ۡ ٱ ُهمُ َفبُِهَدٮ
حۡ ﴿ او راۀ تعالی قّص  حّق  -۲

َ
ٞ ِعۡ�َ ﴿او را ۀ و قّص   خوانده ﴾َقَصِص لۡ ٱ َسنَ أ ْوِ�  ة

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
قرار  ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 داد.

 زمامداری نصیِب او شد.در کشور با عظمت و باستانِی مصر، ریاست و  -۳

ت مصر را از خطر قحطی و فنا نجات داد. -۴
ّ
 مل

گرسنگی و بیابانگردی نجات داد و آنان را در  وخانواده و فامیل خود را از زحمت و سختی  -۵

 
ّ

 ن و شهرنشینی وارد نمود.تمد

 نمود. یعقوب را در جهان سربلند ۀخانواد و اسرائیل گشت افتخار تاریخی برای بنی -۶

 »پس به هدایت ایشان اقتدا کن.«  -١
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ت برای جوانان بشری و انسانی گردید که نتوانند عذری بیاورند و بگویند ما حّج سرمشق و  -۷

مگر یوسف، گرفتاِر : شود ن گفته میاناچار فاسد شدیم؟ به ایشه محیِط فاسد بودیم ب چون در

  محیط فاسد نشد. پس چرا
ّ

ت او توانست خود را حفظ کند؟ مگر او بشر و جوان نبود که عف

 کرد.جهانی پیدا ۀ آواز

 عزیز مصر نشد.ۀ شکنج مورِد سیاست و عذاب و -۸

یقین، انبیاء مرسلین نایحق و آتش دوزخ خود  از غضب -۹
ّ

 ل شد.را حفظ کرد و به درجاِت صد

ق -۱۰
ّ

 دادن واقعّیات نصیب او شد. علم حل مشکالت و تعبیر خواب و تحق

ت اگر
ّ

طور یقین همیشه ه لی بو ورزی در خور قدرت مردم عادی شاید نباشد  چه آن اندازه از عف

ت
ّ

های بد  عکس نتیجهررانی ب بندوباری و شهوت لی بیو های خوب دارد ورزی و پاکدامنی نتیجه عف

 دارد.

ۡجنَ  َمَعهُ  َوَدَخَل ﴿ ٓ  قَاَل  َ�َتَيانِ�  ٱلّسِ َحُدُهَما
َ
ٓ  أ َرٮِٰ�ٓ  إِّ�ِ

َ
ۡعِ�ُ  أ

َ
ٓ  ٱ�َخرُ  َوقَاَل  َ�ۡٗر�ۖ  أ َرٮِٰ�ٓ  إِّ�ِ

َ
 أ

ۡ�ُِل 
َ
ِ�  فَۡوَق  أ

ۡ
� َرأ ُ�ُل  ُخۡ�ٗ

ۡ
ۡ�ُ  تَأ وِ�لِهِۦٓۖ  نَّبِۡئَنا ِمۡنُهۖ  ٱلطَّ

ۡ
 ٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ِمنَ  نََرٮَٰك  إِنَّا بَِتأ

�ِيُكَما َ�  قَاَل 
ۡ
تُُ�َما إِ�َّ  تُۡرزَقَانِهِۦٓ  َطَعامٞ  يَأ

ۡ
وِ�لِهِۦ َ�بَّ�

ۡ
ن َ�ۡبَل  بَِتأ

َ
ۚ  أ �َِيُكَما

ۡ
ا َ�ٰلُِكَما يَأ  ِممَّ

�  َعلََّمِ�  ٓ ِ  يُۡؤِمُنونَ  �َّ  قَۡو�ٖ  ِملَّةَ  تََرۡ�ُت  إِّ�ِ  َرّ�ِ َبۡعُت  ٣٧ َ�ٰفُِرونَ  ُهمۡ  بِٱ�ِخَرةِ  َوُهم بِٱ�َّ  َوٱ�َّ
ٓ  َ�نَ  َما َوَ�ۡعُقوَبۚ  �ۡسَ�ٰقَ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َءابَآءِيٓ  ِملَّةَ  ن َ�َا

َ
ُّۡ�ِكَ  أ �  ِ �  ِمن بِٱ�َّ ٖء  ِمن َ�ٰلَِك  َ�ۡ

ِ  فَۡضلِ  ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّاِس  َوَ�َ  َعلَۡيَنا ٱ�َّ
َ
  ]۳۸-۳۶:یوسف[  ﴾٣٨ �َۡشُكُرونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

درخواب خود را من : و با یوسف دو جوان وارد زندان شدند، یکی از آن دو گفت: ترجمه
ام بر سر خود نان  من در خواب دیده: دیگری گفت و فشارم ام که برای شراب انگور می دیده

خورند، (ای یوسف) تعبیر و حقیقت خواب ما را بگو، زیرا ما  کنم و پرندگان از آن می میحمل 
که روزی شماست، برایتان طعامی هیچ : ) یوسف گفت۳۶( بینیم تو را از نیکوکاران می

است  با خبر کنم. اینها از چیزهایی آن به حقیقتمگر اینکه قبل از آمدنش شما را  آورند نمی
را که ایمان به خدا ندارند و به آخرت  آئین قومیموخته زیرا من رها کردم که خدا به من آ

اسحاق و یعقوب را، برای ما روا نباشد  ت و دین پدرانم ابراهیم،) و پیروی کردم ملّ ۳۷( کافرند
لیکن بیشتر مردم و که چیزی را شریِک خدا قرار دهیم، این از فضل خدا بر ما و بر مردم است

 )۳۸(گزارند. شکر نمی
 ۀوسیله آنان که شرکت داشتند و ب ۀوسیله چون خبر مجلس عشقبازی پرشور زنان مصری ب: نکات

در پایتخت منتشر شد و به گوش بعضی رسید، در محافل سیاسی و  و خدمتگزاران قصر، خارج
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دولت شد. و البد مخالفیِن عزیز و بلکه مخالفیِن  عنوان یکی از اخبار مهم گفتگو میه غیرسیاسی، ب

کردند. لذا مشکل عجیبی  از آن، یک کالغ را چهل کالغ میۀ برای انتقاد و کوبیدن و حداکثر استفاد

ی ار درآمد و برای خود و عزیز آبرویخورده از ک  برای عزیز بوجود آمد و زلیخا نیز سرافکنده و شکست

 نگذاشت.

 
ً
دیگر چنین  و آبروی دولت نرود ای مشورت کرد چه بکند که عزیز برای حفظ آبروی خود با عده قهرا

  :آمد ی به نظر مییسه راه برای جلوگیری از رسوا و قضایا تکرار نشود

 مجازاِت بانوی شهوتراِن خودخواه که این سرو صدا را ایجاد کرده یعنی زلیخا. -۱

نشود و این کار ممکن بود به عکس  کنترِل مجالس و محافل و قدغن اکید که چنین سخن ذکر -۲

 نتیجه دهد.

 کردن غالم کنعانی. زندانی -۳

 
ّ
ط بانوهای طبق عدالت باید راه اول را انجام دهند ولی چون عزیز و سایر رجاِل دولت تحت تسل

تر به نظرشان آمد. و از  کشی رواج بوده سهل خود بودند عملی نشد. و راه سّوم که همواره در دنیا مظلوم

 کردن او عملی شد. اجابت شود، زندان ی که باید دعای یوسفآنجای

ت؟! شاعر گوید
ّ

 :تقصیر یوسف چه بود جز پاکی و عف

 بیگناهی، کم گناهی نیست در دیواِن عشق
 

 یوسف از داماِن پاک خود به زندان رفته است 
 

  :گناهان یوسف از این قرار است

 یاور است. غریب و بی -۱

 عزیز مصر را انجام داده است.سالها با کمال درستی و نجابت کارهای داخلی  -۲

 به بانوی کاخ به چشم خیانت نظر نکرده است. -۳

 های خانم کاخ جواب منفی داده است. به هوسرانی -۴

يْتَ لَكَ : پرده گفت چون بانو به او بی -۵  ، او به صاحبخانه خیانت نکرده است.هَ

 چون بانوی حرم عصبانی شد با او زد وخورد نکرده است. -۶

 از گناِه بانوی خطاکار صرفنظر کرد. ل نمود وسفارش عزیز مصر را عم -۷

 تهدید بانو در وی اثری نکرد. -۸

 رانی با خانمهای مصری نداده است. تن به شهوت -۹

 علم و تقوی داشته است. -۱۰

 مصلحت دانستند او را زندانی کنند. های تقوی و نجابت، باز آری. پس از این همه نشانه
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فشار زلیخا زندانی شد. معلوم نیست آیا مجلس عزیز مصر و ۀ جابرانۀ ارادۀ یوسف در نتیج

 ای و قانونی ولو ظاهرسازی، در کار بوده یا خیر؟ محاکمه

کردن یوسف بوده اگرچه ابتدا زلیخا وعده داد. و  رؤساء، زندانیۀ شود که نظر هم از آیه استفاده می

 ممکن است محّرک اصلی او بود و او فشار آورده است.

ی بوده که خائنیِن به  فکردِن حضرت یوس زندانی
ّ
کار بسیار زشتی بوده. زنداِن یوسف محل

 کردند. نجا بازداشت میآدولت را در 

داِر پادشاه بوده نیز با  اند شغلشان شرابدار و سفره کردن یوسف دو نفر جوانی که نوشته هنگاِم زندانی

 شد. موکر به اعدام محدا او در آنجا بازداشت نمودند. شرابدار پس از تحقیق تبرئه شد و سفره

 حضرت یوسف زندانۀ حادث
زلیخا زناِن اعیاِن مصر را که دعوت کرده بود، پس از اتماِم مجلِس عیش و نوش از ایشان خواهش 

نه او را  گر و کرد که شما مرا یاری کنید و یوسف را راضی کنید که با من مهربانی و مرا اطاعت کند

 : تهدید به زندان کنید

 زبـــــان برگشـــــادیزلیخـــــا ز نـــــو 
 

ــــان  ــــانوان جه ــــی ب ــــت ک ــــین گف  چن
 

ــــه شــــما تن ــــد ب  تن مــــر مــــرا خواهری
 

 تریـــــد زجـــــان بـــــر تـــــِن مـــــن گرامی 
 

ـــــتان ـــــد هوش ـــــاه ش گ ـــــن آ  ز راز م
 

ــــتان  ــــتان گوش ــــه داس ــــن هم ــــنید ای  ش
 

 شـــب و روز ترســـم از ایـــن بـــود و بـــاک
 

ـــــردة راز چـــــاک   کـــــه گـــــردد مـــــرا پ
 

ــــرد ــــد پ ــــاک ش ــــون چ ــــنۀ کن  راز م
 

ـــــام و  ـــــد انج ـــــد آم ـــــن پدی ـــــاز م  آغ
 

 چــــو شــــد راِز مــــن نزدتــــان آشــــکار
 

 چــو گــل پــیش چشــم مــن اکنــون چــه خــار 
 

ـــته ـــان گش ـــف چن ـــِق یوس ـــه در عش  ام ک
 

ـــــدخواِه جـــــان و روان گشـــــته   ام کـــــه ب
 

 تــــن وجــــانم از عشــــق آن حــــورزاد
 

ـــاد  ـــوج، اوفت ـــای م ـــه دری ـــتی ب ـــه کش  چ
 

ـــــ ـــــرد او دم ـــــد ینک ـــــانی پدی  مهرب
 

ـــد  ـــس ندی ـــنگدل ک ـــو او س ـــی چ ـــه گیت  ب
 

 از شـــما هـــر یکـــی تـــن بـــه تـــنکنـــون 
 

ـــه بایـــد شـــدن  ـــی هـــر زمـــان رنج  هم
 

ـــن ـــام م ـــه پیغ ـــف ب ـــک یوس ـــه نزدی  ب
 

ـــــن  ـــــام م ـــــتن ک ـــــحبت جس  از او ص
 

 مگـــــر بشـــــنود گفتگـــــوی شـــــما
 

 شــــــود خــــــّرم از آبــــــروی شــــــما 
 

ــــد ــــدرز و پن ــــنود هــــیچ ان ــــر نش  و گ
 

ــــد  ــــدان و بن ــــه زن ــــارت ب ــــدش بش  دهی
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ـــنم ـــدان ک ـــدانش چن ـــد و زن ـــه در بن  ک
 

 جــــان کــــنم بی کــــه آن پیکــــر پــــاک 
 

ـــــار ـــــن وی را ز ب ـــــل حس ـــــزم گ  بری
 

 بـــــر او خـــــواری آرم فـــــزون از شـــــمار 
 

ـــن ـــت از آن انجم ـــه نوب ـــه ب ـــس آنک  پ
 

ـــن  ـــه ت ـــن ب ـــیش او ت ـــان پ ـــدند آن زن  ش
 

ـــتدار تو ـــان دوس ـــه ج ـــانو ب ـــه ب ـــتک  س
 

ــــتار تو  ــــب خواس ــــش روز و ش ــــتدل  س
 

ــویش ــان خ ــه ج ــد هم ــو خواه ــر ت  ز به
 

 بــه دســت تــو داد اســت ســاماِن خــویش 
 

ــتز  ــده اس ــیدا ش ــر ش ــو در مص ــِق ت  عش
 

ــــت  ــــده اس ــــوا ش ــــرد رس ــــاِن زن و م  می
 

 تـــــو را نیســـــت بـــــا وی دِل ســـــازگار
 

ــــار  ــــات ی ــــد زلیخ ــــه باش ــــواهی ک  نخ
 

ـــــوی ـــــارد از گفتگ ـــــکر ب  زلیخـــــا ش
 

ـــــتجوی  ـــــِه جس ـــــارد از وی گ ـــــر ب  گه
 

ـــــوان خاک ـــــه نیک ـــــد هم ـــــای وین  پ
 

 وینـــــد بـــــه فرمـــــان و پیونـــــد و رأِی  
 

ـــــی ـــــت سرکش ـــــی کردن ـــــد هم  نبای
 

 از سرکشــــی کــــس نبینــــد خوشــــی کــــه 
 

ــــــــاب ــــــــر دل بت ــــــــار اووگ  ی زگفت
 

ــــــار او  ــــــار او ی ــــــه گفت ــــــردی ب  نگ
 

ــــید ــــد رس ــــدانت خواه ــــد و زن  ازو بن
 

 بــــــالی فراوانــــــت خواهــــــد رســــــید 
 

 زنـدان رواسـت: همی گفـت یوسـف کـه
 

ـــت  ـــدان هواس ـــه زن ـــد و ب ـــوی بن ـــم س  دل
 

 اگـــــر بـــــا زلیخـــــا شـــــوم ســـــاخته
 

ــــــه  ــــــاک پرداخت ــــــوم پ ــــــزدان ش  ز ی
 

ــو هر ــه بگ ــتچ ــر رواس ــن گ ــواهی بک  خ
 

 کـــه یـــزداِن مـــن، بـــر مـــن و تـــو گواســـت 
 

ـــــار او ـــــنیدند گفت ـــــون ش ـــــان چ  زن
 

 ندیدنـــــــــد شایســـــــــته رفتـــــــــاِر او 
 

ــــــــان ــــــــا او دل مهرب ــــــــد ب  ندیدن
 

ـــــان  ـــــد از او گم ـــــین آم ـــــان چن  بدیش
 

 ز او گرایــــد همــــیدلــــش ســــوی ُجــــ
 

ـــــی  ـــــاید هم ـــــا نش ـــــِر زلیخ ـــــه مه  ب
 

 ین ظــن زنــان جملــه دیدنــد فــرضبــد
 

ـــدو خویشـــتن    جملـــه کردنـــد عـــرضب
 

 خـــواهی مـــرا: گفـــت یجـــدا هـــر یکـــ
 

ــــو را   کــــه معشــــوقه و دوســــت باشــــم ت
 

 مــرا هــیچ کــس: همــی گفــت یوســف
 

ــــ  ــــاید ب ــــسه نش ــــر دادار و ب ــــز مه  ج
 

ـــاه ـــید و م ـــزد ز خورش ـــو گری ـــی ک  کس
 

 چگونــــه کنــــد ســــوی اختــــر نگــــاه 
 

ـــمان ـــر آس ـــرد ب ـــر ک ـــن و س ـــت ای  بگف
 

 کــــای کردگــــاِر جهــــان: چنــــین گفــــت 
 

 مـــن کـــه زنـــدان و بنـــدگـــوا بـــاش بـــر 
 

 گزیــــدم بــــر ایـــــن کــــاِر ناســـــودمند 
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 وشــــتر آیــــد بــــه زنــــدان درونخمــــرا 
 

ــــت  ــــخ دس ــــر زن ــــه زی ــــتون ب  کردن س
 

ـــــــد ـــــــتند از او ناامی ـــــــان بازگش  زن
 

ــــنبلید  ــــِل ش ــــون گ ــــان چ ــــده رویش  ش
 

 بــــه نــــزد زلیخــــای فــــّرخ شــــدند
 

 ز یوســـــف همـــــه داســـــتانها زدنـــــد 
 

ـــــــد دل ـــــــاک ،بگفتن ـــــــرداز پ  زو بپ
 

ـــتن را  ـــن خویش ـــالک مک ـــقش ه ـــه عش  ب
 

 کـــه او را ســـِر ِمهـــر و پیونـــد نیســـت
 

ـــت  ـــد نیس ـــش پن ـــر دل ـــتان ب ـــن داس  وزی
 

ـــدای ـــیم از خ ـــت و ب ـــخن از خدایس  س
 

ـــــش ســـــوی عشـــــق، رای  ـــــدارد رواَن  ن
 

ـــــد آرزو ـــــدان کن ـــــد و زن ـــــی بن  هم
 

 بــــس آشــــفته رایســــت و شــــوریده خــــو 
 

ــــازدار ــــه ب ــــد گ ــــدان ورا چن ــــه زن  ب
 

ــــار  ــــد روزگ ــــرمش کن ــــام، ن ــــه فرج  ک
 

 چنـــد مانـــد بـــه زنـــدان درونچـــو یـــک 
 

ـــــختی و  ـــــد س ـــــون بی کن ـــــی آزم  کس
 

ـــــو را ـــــتد ت ـــــفاعت فرس ـــــراوان ش  ف
 

ــــو را  ــــتد ت ــــان پرس ــــر و دل و ج ــــه مه  ب
 

ـــــان ـــــنید گفتارش ـــــو بش ـــــا چ  زلیخ
 

 پســــــــندید گفتــــــــار و کردارشــــــــان 
 

ـــن ـــفیقان م ـــس ای ش ـــت پ ـــین گف  چن
 

 بــــه ســــختّی و غّصــــه رفیقــــان مــــن 
 

ـــاختن ـــون س ـــواهم کن ـــاره خ ـــی چ  یک
 

 نیرنــــــگ پــــــرداختنیکــــــی کیــــــد و  
 

ـــه  ـــما را ب ـــواهم ش ـــو خ ـــچ ـــزن  زد عزی
 

 نداریــــــد خــــــوارم، کنیــــــدم عزیــــــز 
 

 بـــه گفتـــاِر مـــن بـــر گـــواهی دهیـــد
 

 وزیــــن غــــم دلــــم را رهــــائی دهیــــد 
 

ـــد ـــن دری ـــر ت ـــه ب ـــپس جام ـــا س  زلیخ
 

ـــــو برک  ـــــیم از گل ـــــروِش عظ ـــــیدخ  ش
 

ــویش ــر روی خ ــت ب ــی کوف ــه هم  طپانچ
 

ـــــــد بســـــــیار از درِد خـــــــویش   غریوی
 

 بانــــگ وزاری عزیــــزخبــــر یافــــت زان 
 

 دلـــش را نـــه ُهـــش مانـــد و نـــه حـــال نیـــز 
 

ــــــتابید زود ــــــا ش ــــــزِد زلیخ ــــــه ن  ب
 

ــــود  ــــه ب ــــو چ ــــت برگ ــــید ازو گف  بپرس
 

ـــت ـــین گف ـــا چن ـــی خیره: زلیخ ـــرد ک  م
 

 مـــرا از تـــو رنـــج اســـت و تیمـــار و درد 
 

ــــدی ــــین بی خری ــــی چن ــــرد غالم  خ
 

 مبـــــادا کســـــی کـــــو چنـــــین پـــــرورد 
 

ــــن بی ــــر ای ــــردی م ــــرد را ادب نک  خ
 

 او الجــــرم روِز مــــن گشــــت شــــباز  
 

ـــد ـــن ب ـــروز از ای ـــاره ام ـــر ب ـــان دگ  نش
 

 مــــرا تیــــره شــــد جــــان و بخــــت و روان 
 

ـــــد ـــــا خـــــوار و زار و نژن  بفرمـــــای ت
 

ــــد  ــــت برن ــــداِن ظلم ــــه زن ــــر او را ب  م
 

 



 ٣٤٩  سورة یوسف

 ببندنــــــد وی را بــــــه بنــــــد گــــــران
 

 بمانــــــد دژم ســــــال چنــــــد انــــــدران 
 

 ببردنــــــد او را بــــــه زنــــــدان نژنــــــد
 

ــــــای او زود   ــــــر پ ــــــد ب ــــــدنهادن  بن
 

 عبـــادتگهی ســـاخت و آنجـــا نشســـت
 

ـــــــت  ـــــــدار دادار بس ـــــــدر نهان  دل ان
 

ــــاد ــــره نه ــــاِک تی ــــر خ ــــده ب  رخ و دی
 

 ســـــپاِس جهـــــان آفـــــرین کـــــرد یـــــاد 
 

ــــتش ــــه داش ــــد نگ ــــریمن ب ــــز اه  ک
 

 بـــــه چنگـــــال ابلـــــیس نگذاشـــــتش 
 

ت، زندانی شد حضرت یوسف
ّ

معلوم شد سرنوشت مردِم مصر بسته به  و به جرم پاکدامنی و عف

یوسف عزیز زندانی گردید و  و گناه چیره شد رأی و هوِس خانمهای هوسناک است. و گناهکار بر بی

 نعمت و سرکشی رها کرد. پرور، مجرم را در ناز، وزگاِر دونر

را  ، زندانیانِی یوسفر دربار زندانی شد. مالحت و زیبایمقّص  یبا دو تن از اعضا یوسف

با اخالق نیکوی او باعث شد که وجود یوسف گلستان گردید. روی زیبای او ه سرگرم نمود. زندان ب

دید به  می  کس یوسف را هر ی عذاب نبود. آنجا، نیکوکارِی آنجا که توی: کس وارد زندان شود بگوید هر

ر مأموِر دربار که تحصیل لذا دو نف و شد از او دیدار می ت نیزشد. آثاِر زهد و روحانیّ  او عالقمند می

  را می کرده بودند، بهتر مقام یوسف
ً
اعدام واقع  مّتهم به خیانت و در خطر شناختند. این دو نفر فعال

خواستند عاقبِت کار خود را بدانند.  می و افکارشان مغشوش و در خواب و بیداری راحت نیستند و شده

  :در میان گذاشتندو لذا خوابی که دیده بودند با این جواِن روحانی 

  فشارد که شراب کند و دیده انگور می وابخیکی از دوجوان، 
َ

ر نانی بر َس  ِق بَ دیگری خواب دیده که ط

 خورند. دهد و پرندگانی از آن می حمل می

قبل از  بیان کردند، حضرت یوسف چون این دو جوان خواب خود را برای حضرت یوسف

 نمودن. آنکه خواب ایشان را تعبیر کند بنا کرد ایشان را به سوی توحید تبلیغ

 برای اینکه درست به وی اعتقاد پیدا کنند، آن حضرت یک معجزه
ً
ای که نشان نبّوت بود به آنان  اّوال

ّیات آن طعامی که برای شما بیاورند پیش از آنکه به دست شما برسد، از خصوص هر: نشان داد و فرمود

  َ� ﴿دهم  شما را خبر می
ۡ
  إِ�َّ  ۦٓ زَقَانِهِ تُرۡ  َطَعامٞ  �ِيُكَمايَأ

ۡ
  تُُ�َماَ�بَّ�

ۡ
ن َل َ�بۡ  ۦوِ�لِهِ بَِتأ

َ
  أ

ۡ
	﴾�َِيُكَمايَأ

وِ�لِهِ ﴿این که ضمیر  بنابر
ۡ
به طعام برگردد. ولی به نظر ما این خالف ظاهر است و ضمیر به همان  ﴾بَِتأ

اند که ضمیر به آن برگردد و مربوط به آن باشد.  اقرب است احتمال داده گردد. ولی چون طعام رؤیا برمی

چون  و در این صورت آن دو نفر از اینکه چنین غیبی از یک نفر زندانی بشنوند، بسیار تعّجب کردند و

ات آن طعام خبر داد و پس از آوردِن طعام دیدند او راست گفته، از خصوصیّ  حضرت یوسف
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 َ�ٰلُِكَما﴿چند برابر شد. چون توجه ایشان جلب شد حضرت یوسف فرمود  شان به یوسف عالقه
ا ٓ  َعلََّمِ�  ِممَّ  ».این از علومی است که پروردگار به من آموخته« ﴾َرّ�ِ

  :و روحانی باید در مقام تبلیغ سه چیز را مراعات کند

 حضرت یوسفۀ چه معجز خوب است تصدیقنامه داشته باشد تا مورد اطمینان گردد. اگر: اول

 های دیگر ندارد. نامه هیچ ارتباطی با تصدیق و ی بودهتصدیق خدای

های خود معتقد باشد و از روی عقیده تبلیغ کند نه برای پول. کسی که برای پول  باید به گفته: دوم

 کند ممکن است دیِن دیگری پول بیشتری به ا اسالم را ترویج می
ّ
ه ب و غ دین دیگر شودو دهد و فردا مبل

  عالوه وقتی برای پول تبلیغ می
ً
 و طالب حق نیستند او نیز حق را بیان نخواهد کرد کند چون مردم اکثرا

ْ ٱ﴿: فرماید لذا قرآن می جۡ  لُُ�مۡ  َٔ �َۡ�  �َّ  َمن تَّبُِعوا
َ
هۡ  َوُهم �رٗ أ پیروی کنید آنکه از «: یعنی .﴾َتُدونَ مُّ

که مزد  . مفهوم آیه این است که آنان»یافتگانند خواهد و چنین اشخاصی هدایت شما اجر نمی

ت مردم پول هیچکدام برای هدای اند تا دیگران را هدایت کنند. و البته انبیاء خواهند هدایتی نیافته می

کند ناچار تبلیغ او باید مطابق میل مردم و  کسی که برای پول وعظ و تبلیغ می خواستند. آری، هر نمی

گوید. بنابراین، اجرت در  نمی نیز سخن حق را چون اکثر مردم از حق گریزانند او و مستمعین باشد

مقابل منبر اگر مطالب دینی گفته شود حرام است، زیرا امر به معروف و نهی از منکر مانند نماز عبادت 

ا کسی حق ندارد در مقابل عبادت پول بگیرد. و امّ  و ب به خدا واجب بودهاست و در عبادت قصد تقّر 

و حرمت آن، شدیدتر است.  کفر استۀ نام دین باشد، آن به منزله اگر در منبر مطالب غیردینی ب

 �َّ  قَۡو�ٖ  ِملَّةَ  تََرۡ�ُت  إِّ�ِ ﴿: خود را بیان کند فرمودۀ سن عقیدبرای اینکه ُح  فحضرت یوس
ِ  يُۡؤِمُنونَ   ﴾بِٱ�َّ

ً
ت مصر وخصوصا

ّ
ت بی و پرستند این دو نفر بت . و با اینکه مل

ّ
بینند او  ایمانند، می از مل

ت خدانشناس بیزارم. این دو رفیق که سالها در محیط بت صریح می
ّ
  گوید من از مل

ً
در  پرستی بودند قهرا

 روند. شوند و تا تردید و تزلزل پیدا نکنند به دنباِل تحقیق و جستجو نمی خود متزلزل میۀ عقید

مروج دینی اگر ۀ ب پاکی داشته باشد زیرا روحیّ سمرّوج دین باید حسن سابقه و حسب و ن: سوم

نژادی و رحم پاکیزه و شیر حالل باشد در مستمعین مؤثر است. ولذا حضرت  آن خون ۀسرچشم

َبۡعُت ﴿ :به آن دو نفر فرمود یوسف و چون شرایط  .﴾َوَ�ۡعُقوَب  �ۡسَ�ٰقَ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َءابَآءِيٓ  ِملَّةَ  َوٱ�َّ

 
ّ
  بسیاری از مردم بیغی مراعات نشده، مبل

ّ
غ شده و عوام بیچاره را به خرافات خبر از اسالم و قرآن، مبل

ایق اسالمی را بیان کند، مردم ی رسیده اگر کسی یکی از حقکار به جای و اند عقائد سوق دادهوموهومات 

 ه کرد که مرام توحیدی در دنیادو رفیقش را متوّج  تا اینجا حضرت یوسف شمرند. را کافر می او
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پس از این، شروع کرد به  وه کندگونه انتقادی نکرد برای آنکه ذهن آنان را متوّج لی هیچوموجود است

  :بین توحید و شرکۀ مقایس

ۡجنِ  َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ۡرَ�ابٞ  ٱلّسِ
َ
َتَفّرِقُونَ  َءأ م َخۡ�ٌ  مُّ

َ
ُ  أ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َما ٣٩ ٱۡلَقهَّ

ٓ  ُدونِهِۦٓ  ۡسَمآءٗ  إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها نُتمۡ  َسمَّ

َ
ٓ  َوَءابَآؤُُ�م أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ  أ  إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ  ُسۡلَ�ٍٰن�  ِمن بَِها ٱ�َّ

 ِ َمرَ  ِ�َّ
َ
�َّ  أ

َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا ۚ  إِ�َّ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك  إِيَّاهُ

َ
 ﴾٤٠ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

 ]۴۰-۳۹:یوسف[  

) شما ۳۹قهار( ۀای دو رفیق زندانی آیا چند ارباب جداجدا بهتر است و یا خدای یگان: ترجمه
اید،  ی که خودتان و پدرانتان نامگذاری کردهخوانید غیرخدا را مگر نامهای نمی پرستید و نمی

کمی نیست مگر برای خدائی که دستور داده جز او را خدا دلیلی بر آنها نفرستاده، ُح 
 )۴۰دانند.( لیکن اکثر مردم نمیورستید، دین پابرجا و راست همین استنپ

  ۀفقط به اثبات توحید پرداخت که اصل و پای حضرت یوسف :نکات
ّ

ه همین تمام عقائد حق

  :یکی است. و دو دلیل برای آن ذکر کرد

که ی باشد نه موجب تفرقه و جدایی. شما گصحیح باید رهبر به اتحاد و یگانۀ اینکه عقید -۱

  خوانید وباب الحوائج پرستید و یا می خدا را میغیر
ّ

د دارید سبب تفرقه و ها و معبودهای متعد

  ربّ جمع  ارباب و اید شوید. شما ارباب متعدد قائل شده نفاق جامعه می
ّ

د است و ارباب متعد

ست. تمام این اربابها قهار که خالق غلط است. آیا ارباب متعدد بهتر است و یا خدای واحد

ۡرَ�ابٞ ﴿
َ
َتَفّرِقُونَ  َءأ مِ  َخۡ�ٌ  مُّ

َ
ُ  أ  ؟﴾ٱ�َّ

له روی آنان إند. و شما نام معبود و اها و ملجأهای شما مخلوق معبودها و باب الحوائج -۲

عناوین  اید و شما این عناوین را خود برای آنان قائل شده اید. شما و پدرانتان این نامها و گذاشته

 عقل دلیلی ندارد.اید و از طرف خدا و  را تراشیده

توان به  دالئل عقلی بین شرک و توحید مقایسه کرد. زیرا عقیده را نمی با منطق صحیح و یوسف

سزاوار است انسان برای مخلوقی تحمیلی و یا تقلیدی ارزشی ندارد. آیا ۀ کس تحمیل کرد زیرا عقید

 
ّ
 خیر.ه ق گوید؟ البتّ مانند خود کرنش و او را عبادت کند و از مخلوقی تمل

 پس از دعوت به توحید، خوابهای ایشان را تعبیر نمود. حضرت یوسف

پرست  شود، آن دو نفر در عین حال که بت گفتن حضرت یوسف با آن دو نفر معلوم می از سخن

ۡرَ�ابٞ ﴿: اند، زیرا آن حضرت به ایشان گفت بودند خدا را قبول داشته
َ
َتَفّرِقُونَ  َءأ مِ  َخۡ�ٌ  مُّ

َ
ُ  أ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ
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ارُ  ست و چه رپ  ه به غیرخدا دارند، چه بت. آری تمام کسانی که در عبادات و حوائج خود توّج ﴾ٱۡلَقهَّ

لحی را محترم صا ۀیا امامی و یا بند لی تمثال یک پیغمبر وو ار را قبول دارندپرست، همه خدای قهّ   آدم

 تا سر و شمارند می
ّ

 عبادت از او تقدیس کرده و وجود او ر حد
ّ
د دانن ر در سعادت و خیرات خود میا مؤث

ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ :گفتند پرستان که می مانند بت ار را قبول داشتند. ولی خدای قهّ  و!*"﴾�َّ

پس از اثبات بطالن این کارها و عقاید، به ایشان فهمانید که فقط خدای واحد  حضرت یوسف

 ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ ﴿: فرمود و فرمانروای هستی است و دیگری اثری ندارد نه در تکوین و نه در تشریع ،ارقهّ 
ِ  إِ�َّ  َمرَ ﴿همان خدای واحد : . و فرمود!+"﴾ِ�َّ

َ
�َّ  أ

َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا ، او خود امر نموده که در نزد !,"﴾إِيَّاهُ  إِ�َّ

لیکن و!-"﴾ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك ﴿: است که فرمودغیر او کرنش نکنید. و دین پابرجا و منطقی همین 

ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ :دکانداران دینی نگذاشتند مردم بفهمند. این است که فرمود
َ
 .﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

ۡجنِ  َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ٓ  ٱلّسِ ا مَّ
َ
َحُدُكَما أ

َ
ا َ�ۡٗر�ۖ  َر�َُّهۥ فَيَۡسِ�  أ مَّ

َ
ُ�ُل  َ�ُيۡصلَُب  ٱ�َخرُ  َوأ

ۡ
ۡ�ُ  َ�َتأ  ٱلطَّ

ِسهِۦۚ  ِمن
ۡ
أ ۡمرُ  ُقِ�َ  رَّ

َ
ِي ٱۡ� ِي َوقَاَل  ٤١ �َۡسَتۡفتَِيانِ  �ِيهِ  ٱ�َّ نَُّهۥ َظنَّ  لِ�َّ

َ
 ٱۡذُكۡرِ�  ّمِۡنُهَما نَاجٖ  �

�َسٮٰهُ  َرّ�َِك  ِعندَ 
َ
ۡيَ�ٰنُ  فَأ ۡجنِ  ِ�  فَلَبَِث  َرّ�ِهِۦ ذِۡكرَ  ٱلشَّ   ]۴۲-۴۱:یوسف[ ﴾٤٢ِسنِ�َ  بِۡضعَ  ٱلّسِ

ای دو رفیق زندانی یکی از شما به رّب خود (یعنی به سرپرست خود) شراب : ترجمه
خورند، حقیقت  شود و پرندگان از سر او میمیا دیگری پس به دار آویخته اّم  و نوشاند می

گمان  دو تن کهیوسف به یکی از آن و) ۴۱ن فتوی خواستید چنین مقدر شده(آامری که در 
شیطان لی ووری کنآیاد سرورتسفارش کرد که مرا نزد سرپرست و یابد، مینجات کرد می

 )۴۲ش را از یاد او برد، پس یوسف چند سالی در زندان ماند.(سروریادآوری نزد 
 توحید، به تعبیِر خوابپس  حضرت یوسف: نکات

ِ
پرداخت و گفت یکی از شما دو  از تبلیغ

 رود. شود و بر دار می ند و دیگری محکوم به اعدام مینوشا شود و به او شراب می نفر ساقی پادشاه می

در تعبیر، اعدام  و یکی از ایشان است رود کدام تصریح نکرد که آنکه بر دار می حضرت یوسف

ر انداخت برای اینکه ایشان افسرده نشوند. ولی ساقی به گمان خود درک کرد که او ناجی است. 
ّ

را مؤخ

مرا در پیِش : از زندان به او گفتاو همان وقت تعبیر و یا وقت بیرون رفتن  پس حضرت یوسف

 ].۱۸[یونس: » اینها شفیعان مایند نزد خدا.« -١
 ].۴۰[یوسف: » حکمی نیست مگر برای خدائی که دستور داده.«  -٢
 ].۴۰[یوسف: » که دستور داده جز او را نپرستید.«  -٣
 ].۴۰[یوسف: » است. دین پابرجا و راست همین« -٤
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ر ده، تا وسیل بی و پادشاه یاد کن
ّ
نَُّهۥ َظنَّ ﴿نجات من از زندان فراهم شود. وضمیر ۀ تقصیری مرا تذک

َ
� 

گردد به خوِد ساقی. یعنی خود ساقی گمان کرد که او نجات خواهد یافت. بعضی از  ، برمی﴾نَاجٖ 

این برخالف ظاهر است.  و اند گرفته علمرا به معنی  ظن اند و رین، ضمیر را به یوسف برگردانیدهمفّس 

ها خیال  ساقی خواست نجاِت خود را از زندان فراهم کند و این، اشکالی ندارد. بعضی ۀیوسف به وسیل

ل است کرده
ّ
اند.  رده و سند قرار دادهروایاتی را نقل کو اند این کار، برخالِف خداشناسی و برخالِف توک

  آن ولی به نظر ما تمام
ً
از برادرم : اند که فرمود روایت کرده صاز رسول خدا اخبار مجعول است. مثال

عجب دارم که چگونه به مخلوقی استغاثه کرد اگر این سخن را به او نگفته بود و از او  یوسف

اند که جبرئیل به  بعضی روایت کردهو  !!*"ماند کرد چند سالی در زندان نمی درخواست کمک نمی

پروردگارم. : ترین مردم خلق کرده؟ یوسف گفت یوسفا کی تو را زیبا و خوشگل: یوسف نازل شد و گفت

تو را از میان برادران، عزیز پدرت کرد؟ پروردگارم. کی تو را به توسط کاروان نجاتت داد؟   کی

کی تو را از مکِر زناِن مصری فظ کرد؟ پروردگارم. در چاه ح ۀپرتاب شد کی تو را از سنِگ پروردگارم. 

فرماید چه باعث شده که حاجت خود را به  خدا می: نگاه داشت؟ پروردگارم. آنگاه جبرئیل گفت

مخلوقی عرضه داشتی و فقط به من اظهار نکردی؟ اکنون برای این کلمه سالها در زندان بمان. پس 

ناله شدند، تا زندانیان از  له کرد و در و دیوار زندان با او همیوسف در اثر این عتاب شروع به گریه و نا

او پریشان شدند و با او قرار کردند یک روز بگرید و یک روز ساکت باشد. در آن روزی که ساکت ۀ گری

تر بود. و عجب این است که بعضی از  پیچید که از روِز گریه بر او سخت بود چنان درد در دلش می

 اند. روایات را خورده و به بزرگاِن خود بستهمفّسرین گول این 

اشکال است، زیرا توسل به  ، بی﴾َرّ�َِك  ِعندَ  ٱۡذُكۡرِ� ﴿: که فرمود رحال این یوسفه به

ل نمی اسبابی ظاهری ممنوع نیست و بر
ّ
باشد. موّحد کسی است که به اسباب ظاهری چنگ  خالف توک

یعنی خدا را مؤثر بداند زیرا خدا این همه اسباب و وسائل برای بشر فراهم  سباباأل مسبب لیو بزند

خود را در میان آفتاب بگذاریم خشک شود آیا اشکالی دارد؟ و اگر برای بیماِر خود،  کرده، ما اگر خرمِن 

 جامع البیانرا نیافتم. اما معنای آن با الفاظی مشابه در اکثر تفاسیر روایت شده است. نگا: طبری، با این الفاظ آن -١

رحم الله یوسف لوال الکلمة التي «ها چنین است: ). ولفظ آن۹/۱۹۵( الجامع ألحکام القرآن) و قرطبی، ۱۶/۱۱۲(

خداوند یوسف را رحمت کند اگر این کلمه را »: «ما لبث في السجن بضع سنین ﴾َرّ�َِك  ِعندَ  ٱۡذُكۡرِ� ﴿ قال:

 ».ماندچندین سال در زندان نمی» مرا نزد سرپرست و سرورت یادآوری کن«گفت: نمی
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ْ ﴿ ۀ:دکتر بیاوریم آیا برخالف توحید است؟. طبق آی ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ، افراد بشر باید در !*"﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

 
ِ

گناهی که به زندان رفته این است که  بی شخِص ۀ توان گفت وظیف یکدیگر، تعاون کنند. می گرفتارِی  رفع

تقصیرِی خود را ثابت کند. یکی از وسائل ظاهری، گرفتِن وکیل و یا  با تمّسک به وسائل ظاهری، بی

ر به مردم خیرخواه است. حال یوسف کاری برخالف انجام نداده تا مورد عتاب و خطاب 
ّ
لهی اتذک

 
ً
به آن  حضرت یوسف و آوردن آب  داختند برای بیروناگر کاروانان مصر، دلوی در چاه ان شود. مثال

بیمار شد به دکتر مراجعه بکند آیا  صچنگ بزند آیا برخالف توحید است؟ و یا اگر رسول خدا

خوانی و   اند برای روضه برخالف توحید است؟ گمان این است که روایاِت مجعوله را کسانی جعل کرده

عادیه  موّحد اسباِب  شود، منتهی این است که مردِم  واجب می ل، گاهیکردن. توّسل به وسای  گرم مجلس

 و دانند لهی میاالت و ابزار از فیض آرا 
ّ
 دانند. الهی میۀ چیز را فقط اراد حال و هر ر در هرلی مؤِث

�َسٮٰهُ ﴿ :را فراموش کرد، قرآن گوید ساقی پس از بیرون رفتن از زندان، یوسف
َ
ۡيَ�ٰنُ  فَأ . ﴾ٱلشَّ

ر نموده، از آن جمله ی داده و در باطن او گذاشته که دانشمندان بزرگ را متحیّ انسان قوای تعالی به خدای

 ۀ قّو 
ّ

 آن نسیان را قرار داده است. حافظه و ضد

ای از یادداشتها و خاطرات خود  ای در باطن خود کتابخانه کس به اندازه که هرحفِظ خاطرات ۀ قو

که در موقع حاجت، اوراق و صفحات  ا در ذهن خود دارده به وسعت معلوماتش، اطاقها و قفسه و دارد

اندازد، ممکن است در این کتابخانه قرآن  کند، هر صفحه و سطِر معلومی را، نظر می آنرا احضار می

  خاطرات هرۀ یکدسِت نامرئی بر صفحمجید و صدها کتب دیگر باشد. 
ّ
ط است که به کس مسل

های مختلِف  ول نقاشی و نوشتن است و نمایشی از پردهمقتضای اوصاِف باطن و فطرِت او مّتصل مشغ

نامرئی کجاست؟ و کارکنان آن کیانند که در موقع حاجت در  ۀنگارد. آیا این کتابخان زندگی در آنجا می

گویند و بسیاری از  حافظه میۀ گذارند؟ این را قّو  گشایند و آنچه بخواهد جلو او می به روی انسان می

 آنچه در این 
ّ
نامرئی باطِن ۀ شود. این کتابخان ی نابود و فراموش میکتابخانه بوده در اثر عدم توجه به کل

برد. در اینجا خدا دزد این کتابخانه را  دزدد و می انسان، دزدی دارد که گاهی کتابی و یا چیزی را می

�َسٮٰهُ ﴿: شیطان نامیده و فرموده
َ
ۡيَ�ٰنُ  فَأ ان به آن ساقی فراموشی داد که او ، یعنی شیط﴾َرّ�ِهِ  ذِۡكرَ  ٱلشَّ

�َسٮٰهُ ﴿ تقصیری یوسف را بگوید. پس ضمیر به سرپرست خود بی
َ
گردد.  به ساقی برمی ﴾َرّ�ِهِ ﴿ و ﴾أ

یوسف خدا را : اند گفته و اند را به یوسف برگردانیده »ءها« ولی بعضی طبق روایات مجعوله ضمیر

حالیکه به نظر ما بماند. دردر زندان چند سالی تیجه در ن فراموش کرد و شیطان خدا را از ذهن او برد و

 ].۲[المائدة: » و یکدیگر را یاری کنید بر نیکی و پرهیزگاری.« -١
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تر از این است. و دلیل  ، عالیا و مقام شامخ حضرت یوسفاز این نسبت مبّر  حضرت یوسف

ِي﴿بر اینکه ضمیر به ساقی یعنی  نَُّهۥ َظنَّ  لِ�َّ
َ
: بعد فرمودهۀ گردد، این است که در چند آی برمی ﴾نَاجٖ  �

َكرَ ٱوَ ﴿ ةٍ  دَ َ�عۡ  دَّ مَّ
ُ
  یعنی آنکه نجات پیدا کرده بود پس از ﴾...أ

ّ
مرا : تی که یادش آمد، به پادشاه گفتمد

نزد یوسف بفرستید تا خبر تأویل خواب شاه را از یوسف بگیرم و بگویم. پس آن کس که فراموش کرده 

را نزد  تقصیرِی یوسف کرد، چون بی ییوفا همان است که پس از مدتی یادش آمده. پس ساقی بی

 سرپرست خود ذکر نکرد و فراموش نمود یادآوری کند و نکرد.

ٓ  ٱلَۡملُِك  َوقَاَل ﴿ َرىٰ  إِّ�ِ
َ
ُ�لُُهنَّ  ِسَمانٖ  َ�َقَ�ٰتٖ  َسۡبعَ  أ

ۡ
 ُخۡ�ٖ  ُس�ُبَ�ٍٰت  وََسۡبعَ  ِعَجاٞف  َسۡبعٌ  يَأ

َخرَ 
ُ
َها يَا�َِ�ٰٖت�  َوأ ُّ�

َ
� ۡ�ُتوِ�  ٱلَۡمَ�ُ  َ�ٰٓ

َ
ونَ  لِلرُّۡءيَا مۡ ُكنتُ  إِن رُۡءَ�ٰيَ  ِ�  أ ْ  ٤٣ َ�ۡعُ�ُ ۡضَ�ُٰث  قَالُٓوا

َ
 أ

ۡحَ�ٰ�ٖ� 
َ
وِ�لِ  َ�ۡنُ  َوَما أ

ۡ
ۡحَ�ٰمِ  بَِتأ

َ
ِي َوقَاَل  ٤٤ بَِ�ٰلِِم�َ  ٱۡ� َكرَ  ِمۡنُهَما َ�َا ٱ�َّ ةٍ  َ�ۡعدَ  َوٱدَّ مَّ

ُ
۠  أ نَا

َ
� 

نَّبُِئُ�م
ُ
وِ�لِهِۦ �

ۡ
رِۡسلُونِ  بَِتأ

َ
  ]۴۵-۴۳:یوسف[  ﴾٤٥ فَأ

ه آنها را هفت گاو الغر کبینم هفت گاو فربه را  قًا من در خواب میمحّق : گفت و پادشاه: ترجمه
بیر عبینم، ای بزرگان دربار اگر ت می خشکۀ سبز و دیگر هفت خوشۀ خورند و هفت خوش می

ما  خوابهای پریشان است واین : ) گفتند۴۳( نظر دهیدمن این خواب ۀ دربار  دانید می خواب
) و یکی از آن دو نفری که از زندان نجات یافته ۴۴دانا نیستیم( آشفتهبه سرانجاِم خوابهای 

کنم پس  من شما را به تأویل این خواب آگاه می: بود و پس از مدتی به یاد یوسف افتاد گفت
 )۴۵مرا بفرستید.(

مردمی دلیر و چادرنشین بودند که مصر را  پادشاهان مصر در زمان حضرت یوسف :نکات

دانستند. و چون منفور  لذا اهل مصر ایشان را ملعون و زورگو می و کردند نت میتصرف کرده و سلط

ای از امور  پاره و دادند دیدند، اهمیت می معلوماتی نداشتند، خیاالِت خود را که در خواب می بودند و

مملکت است، گرانی و فراوانی در نظر  ۀشد. پادشاهی که فکرش ادار در خواب بر ایشان مکشوف می

ها،  ا سبز و خرمی خوشهدارد زیرا صالح مردم مربوط به همین دو چیز است. و چاق و الغری گاوها و ی

 باشد. و عدم قحطی، مؤثر می قحطی در گرانی، ارزانی،

پری و واقع شد چون دو سال س: گوید خوابی که شاه دیده چنین می ۴۱در تورات سفر پیدایش باب 

بر کنار نهر ایستاده که ناگاه از نهر هفت گاِو خوب صورت فربه گوشت  هکه اینک شد فرعون خوابی دید

گوشت در عقِب آنها از نهر برآمد،  صورت و الغر هفت گاو دیگر بد هاینک و چریدند برآمد بر مرغزار می

الغر گوشت آن هفت گاو  این گاوان زشت صورت و به پهلوی آن گاوان الغر به کنار نهر ایستادند و
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فرعون بیدار شد، باز بخسبید و دیگر باره خوابی دید که اینک هفت  و خوب صورت و فربه را فرو بردند

د روی الغر از باد شرقی پژمرده بعد از آنها می ۀآید و اینک هفت سنبل نیکو بر یک ساق برمی پر وۀ سنبل

 فرعون بیدار شد که اینک خواب است. و دُپر را فرو بردن فربه ۀسنبلهای الغر آن هفت سنبل

 اّما قرآن در یک عبارت کوتاه، تمام آنچه در تورات طول داده بیان کرده است.

ٓ ﴿: ظاهر عبارت َرىٰ  إِّ�ِ
َ
 يتُ أر فهماند که شاه مصر مکّرر این خواب را دیده زیرا یک مرتبه را  می ﴾أ

گویند. چون مکّرر دیده اهمیت داده و در مقام استفتای از تعبیر آمده زیرا خواِب مکّرر موجب  می

 وحشت و اضطراب او شده بود.

یکی حکماء و : پرستی دو دسته بودند دانشمندان مرّوج بت و پرست بودند در آن زمان مصریان بت

لذا شاه  و ندشد ار از این دو دسته انتخاب میو اشراف و بزرگان درب فالسفه و دیگر ساحران و جادوگران.

َها﴿: گوید به ایشان می ُّ�
َ
� ۡ�ُتوِ�  ٱلَۡمَ�ُ  َ�ٰٓ

َ
 .﴾ُرۡءَ�ٰيَ  ِ�  أ

شده، مرموز بوده و یکی از وظائِف ایشان تعبیر خواب  روحانیت آن زمان که به دست ایشان اداره می

ه دانستند. و ب ایشان را با عالم غیب مربوط میتعبیر، ۀ واسطه ات سحر. و مردم باضافه بر عملیّ ه بوده، ب

چنین مردم ای قائل بودند یعنی معجزه. و لذا در زمان ما نیز  العاده سحر برای ایشان قدرت فوقۀ اسطو

گیرند که غیب بداند و معجزه بکند. و  ی رسول و یا امام، اینان کسی را در نظر میگوی باشند، تا می می

ر خود می ن مردم را اغفال میمین وسیله در آن زماه به
ّ

توانست  کسی نمی و کردند کردند و مردم را مسخ

هۀ به کتابها و به مدرس
ّ

ای از  بندی و پاره بازی و چشم ایشان، دست پیدا کند. و مبنای کاِر ایشان حق

تا هنوز هم وقت و پول  و دارای خواّصی باشد، بوده است آوردِن گیاهان که دسته خواّص فیزیکی و ب

 گیرند. مردم را می

تسخیر مردم بود و حّتی به مردم ۀ اینگونه امور در ضمِن مطالِب خرافی و کرامِت دروغی وسیل

خداپرست نیز تأثیر کرده چنانکه همان خرافات پس از نشِر اسالم به صورتهای مختلف باقی مانده 

 است.

مانند فرعوِن زمان موسی، در این وقت فرستاد به دنبال همین دانشمنداِن  زمان یوسف فرعوِن 

 دانیم. ما نمی و اینها خواِب پریشان است: درباری و خوابهای خود را به ایشان گفت. در جواب گفتند

 تعبیر خواب، افتاد و به فرعون شاه در این موقع به یاد یوسف رفیِق زندانِی خود و استادِی او در ساقِی 

امروز به خاطرم آمد آن زمانی را که شاه بر من غضب نمود و مرا با رئیس خّبازان در زنداِن افواج : گفت

عبرانی در آن زندان با ما بود. من  خاّصه حبس نمود، در زندان من و او در یک شب خواب دیدیم و غالِم 

رای ما تعبیر کرد و بعینه موافق ه، خوابهای خود را نزد او بیان کردیم و او بو غالم سردار افواج خاّص 
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تعبیری که برای ما کرد واقع شد. پس مرا بفرستید تا یوسف را بیاورم تا خواب شما را تعبیر کند. لذا او را 

ماِت آزادِی یوسف فراهم شد. و فرستادند نزد یوسف
ّ

 بالّنتیجه مقد

درباری مأیوس بود. و در این رحال فرعون، از خواِب خود بسیار در وحشت بود و از دانشمنداِن ه به

۠ ﴿: موقع ساقی وقت را غنیمت شمرد و بالحق قاطع گفت نَا
َ
نَّبُِئُ�م �

ُ
وِ�لِهِۦ �

ۡ
رِۡسلُونِ  بَِتأ

َ
 .﴾فَأ

شاه از پیشنهاد ساقی خرسند شد و فوری فرمان داد تا ساقی به زندان رود. و تعبیر خواب را از 

 یوسف سؤال کند.

این رفیق فراموشکار به وی احتیاج پیدا کرد و : مین بس که چوناز جوانمردی و بلندنظری یوسف ه

دستگاه شکایت کند، با مهری او و  ترش کند و از بی عاجزانه به وی مراجعت کرد، یوسف بدون آنکه رو

علمای دربار از تعبیِر آن اظهار عجز کرده و فرعون را : ی به سخنان او گوش داد. او گفتکمال خوشروی

  و اند مأیوس کرده
ّ

گاه نمودم. شاه مرا برای حل من به یاد شما افتادم و شاه را از وجود شما و علم شما آ

 بازگشت من است. اینک منتظرِ  و این مشکل به حضور شما فرستاده

َها يُوُسُف ﴿ ُّ�
َ
يقُ  � ّدِ ۡفتَِنا ٱلّصِ

َ
ُ�لُُهنَّ  ِسَمانٖ  َ�َقَ�ٰتٖ  َسۡبعِ  ِ�  أ

ۡ
 وََسۡبعِ  ِعَجاٞف  َسۡبعٌ  يَأ

َخرَ  ُخۡ�ٖ  ٍت ُس�ُبَ�ٰ 
ُ
ٓ  يَا�َِ�ٰتٖ  َوأ رِۡجعُ  لََّعّ�ِ

َ
 تَۡزرَُعونَ  قَاَل  ٤٦ َ�ۡعلَُمونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱ�َّاِس  إَِ�  أ

ٗبا ِسنِ�َ  َسۡبعَ 
َ
ا قَلِيٗ�  إِ�َّ  ُس�ُبلِهِۦٓ  ِ�  فََذُروهُ  َحَصد�ُّمۡ  َ�َما َد� ُ�لُونَ  ّمِمَّ

ۡ
ِ�  ُ�مَّ  ٤٧ تَأ

ۡ
 ِمنۢ  يَأ

ُ�ۡلنَ  ِشَدادٞ  َسۡبعٞ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ 
ۡ
ۡمُتمۡ  َما يَأ ا قَلِيٗ�  إِ�َّ  لَُهنَّ  قَدَّ ِ�  ُ�مَّ  ٤٨ ُ�ِۡصُنونَ  ّمِمَّ

ۡ
 ِمنۢ  يَأ

ونَ  َو�ِيهِ  ٱ�َّاُس  ُ�َغاُث  �ِيهِ  َ�مٞ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ   ] ۴۹-۴۶:یوسف[ ﴾٤٩ َ�ۡعِ�ُ
هفت گاِو الغر آنها را هفت گاِو فربه که ۀ دربار  یوسف ای بسیار راستگو ما را نظر بده: ترجمه

خشک، باشد که من به سوی مردم برگردم ۀ سبز و دیگر هفت خوشۀ خورند و هفت خوش می
کنید پس آنچه را درو  هفت سال پی در پی زراعت می: ) یوسف گفت۴۶شاید ایشان بدانند(

) آنگاه بعد از آن، هفت ۴۷خورید(  جز کمی از آنچه میه هایش واگذارید ب کردید در خوشه
آید که آنچه را از پیش برای آن اندوختید بخورند مگر اندکی از آنچه که نگاه  سال سخت می

که مردم، در آن، باران داده شوند و در آن  آید ) سپس بعد از آن سالی می۴۸دارید( می
 )۴۹فشارند.( جات و غیره را) می (میوه
که هر چه زودتر از فضای تنگ  دارد زندانی هر چه بیشتر به آزادی خود عالقه با آنکه یک فرد: نکات

زندان خالص شود و از مجاورِت جنایتکاران رها شود و از آزادی و فضای وسیع استفاده  ۀکنند و خفه

کند، حال برای یوسِف گرفتار، بهترین فرصت پیش آمده با این حال سخنی نگفت. در حالیکه او 
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برنمی آید و فرعون با کمال بی صبری منتظر تعبیر تعبیر این خواب ۀ داند غیر از خودش کسی از عهد می

  اگر می و خواب است
ّ
 گفت مرا آزاد کنید تا تعبیر کنم، مسل

ً
  :لی این شرط را نکرد. زیراو شد آزاد می ما

 
ً
 ۀو مقدم آمد اطمینان داشت که چون مشکل فرعون حل شود به مالقات فرعون نائل خواهد: اوال

 آزادی او فراهم خواهد شد.

 ثانی
ً
  خواهد آزاد شود مگر پس از ثبوت بی نمی حضرت یوسف: ا

ً
خواهد  گناهی خود. و لذا بعدا

گناهی من ثابت  بی و اول از زنان تحقیق کنید :آمد که چون شاه او را برای مالقات خواست، او گفت

 حضرت تعبیر را در گرو آزادی خود نگذاشت. نرسم. و لذا آ شود، سپس خدمت می

من تعجب دارم از یوسف و صبر و کرمش، خدا او را : روایت شده که فرمود صاز رسول خدا

اگر من به جای او  و مضایقه پاسخ درست داد بیامرزد چون راجع به تعبیِر خواب از او پرسشی کردند، بی

 .!*"دادم تا شرط کنم مرا از زندان خارج کنند بودم به آنان خبر نمی

ر خواب، این است که هفت سال فراوانی در پیش دارید که تعبی: رحال یوسِف خیرخواه گفته به

های این  آید، سپس هفت سال دیگر قحطی و خشکسالی شود که محصول و اندوخته زراعت نیکو می

سال، محصول به حال عادی گردد. و پس از  پس از چهارده  و تباه کند و به مصرف آورد هفت سال را

هفت ساِل فراوانی، زراعت بسیار کنید و آنرا در غالِف خوشه انبار  که باید در این تعبیر خواب دستور داد

کنید تا فاسد نشود و در سالهای قحطی آنرا مصرف کنید تا به فراوانی برسید. و اگر بخواهید مردم مصر 

 در سالهای قحطی تلف نشوند باید این کار را بکنید.

 زعمای دیگر فرق پیشوایاِن دین با
ینی در مقابل ارشاد و خیرخواهی، مزد و اجرتی نخواهند و محض رضای خدا و پیامبران و هادیان د

ٓ ﴿ :گویند پردازند و می ی میاهنمایاصالح عمومی مردم، به ر بهۀ عالق ۡ�  َما
َ
 ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

جۡ 
َ
 ، هفت سال است در زندان . اکنون حضرت یوسف!+"﴾رٍ أ

ّ
 محِل

ً
 به حاِل غربت مانده و فعال

ی که به او از او عذرخواهی کنند و از ستمهای مضایقه و بدون اینکه شده. بی  احتیاج و طرف مشورت

 آاز خطر قحطی  عالوه آنان راه خواب را گفت. و بکنند، تعبیر شده جلوگیری
ّ

لع نمود و راه ینده مط

ت قحطی توضیح داد. را برای به آنان یاد داد. و دستوِر نگاهداری حبوبات  جلوگیری از این خطر را
ّ

مد

ق یطر را ازآنابن مردویه  و یطبران ابن أبي حاتم و ابن جریر و و یفریاب : وگویدمی و ؛الدر الـمنثور، یسیوط نگا: -١

 اند.روایت کردهبابن عباس 

 »خواهم. و برای رسالتم از شما مزدی نمی«  -٢
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باشد که در برابر حقوق هنگفت و  رتبه می  کارشناسان عالی ی وکه اینها کار وزیر دارای صورتی در

طور ه در اینجا مجانا ب مواجب زیادی که دارند باید این فکرها را بکنند. ولی حضرت یوسف

خود  معلومات سیاسی و الهِی  زبشریت، به منظور انجام وظیفه و خدمت به نوع ا ۀفداکاری برای جامع

مالقات او ۀ با اخالص اثر بخشید و به زودی شاه تشن بخود این عمل نیک و ارشادِ  دریغ نکرد. ولی خود

 : اثر اخالص است نشد. ای

 تــو نیکــی مــیکن و در دجلــه انــداز
 

 کــــه ایــــزد در بیابانــــت دهــــد بــــاز 
 

کرد، ممکن بود نتیجه معکوس شود چنانکه  از اّول چیزی درخواست می اگر حضرت یوسف

ر ساقی تجربه کرده بود.
ّ
 در موضوع تذک

 
ّ
مهم است که در دنیای امروز  ه در هفت سال یکی از موضوعات علمی بسیارموضوع نگهداری غل

علم ساختمان به این سیلو. ولی در آنروز که ۀ وجود آمده از قبیل اداره سات بزرگی ببرای این کار مؤّس 

 دستور داد. کردن در خوشه بود که یوسف اندازه یپش نرفته بود، بهترین وسیله همان انبار

بینی کرد که محصول  درضمن، یک تجارِت مهّمی نیز برای کشوِر مصر پیش حضرت یوسف

که محتاج  هفت ساِل فراوانی را به قدری فراهم کنید تا در سالهای بعدش تمام کشور و مجاورین آن

د، در انبار موجود باشد. و نیز خاطرنشان کرد که باید نکن خواهند شد و به بهای زیادی خریداری می

ا قَلِيٗ�  إِ�َّ ﴿: مقداری از این حبوبات را برای بذر پس از خشکسالی نیز نگاه دارید  .﴾ُ�ِۡصُنونَ  ّمِمَّ
ِت مصر منحصر به ف

ّ
اگر آن حضرت چنین پیشنهادی  ورد بوداین تدبیر برای جلوگیری از نابودی مل

 توانست و ممکن بود.  کرد مگر پس از خالصِی خود و به زندان افکندن عزیز و زلیخا، می را نمی

ی باط و عملتناقتصادِی فرعون آنقدر نبود که چنین تدبیر عالمانه را اس و یقدرت سیاس  بدیهی است

 کند.

چرا حبوبات را مورد توجه نظر قرار داد؟ زیرا حبوبات، ارزاق عمومی است و  حضرت یوسف

گندم و برنج است که  از میان حبوبات و دنک های اشجار، حفِظ حیات را برای عموم تأمین نمی میوه

که  بینی شود. و این طور بیان و پیش ذخیره است و با بودن در غالف فاسد نمی غالفی دارد و قابل

 کس نبود. ف نمود، استنباِط هرحضرت یوس

لحنی گرم با یوسف خداحافظی  م و خوشحال شد و باروشن، بسیار خّر  شاه از این تعبیرۀ فرستاد

بسیار  ،تعبیر یوسف از او درخواسِت کاری نکرد که او به گوِش شاه برساند. ولی شاه پس از شنیدِن  وکرد

دانشمنداِن دیگر که از  تر است شوق پیدا کرد. وبه مالقات چنین دانشمندی که از علمای درباری عالم
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برد برای دیدن این  تعبیر عاجز بودند چون شنیدند چنین شخص دانشمندی ناشناس و در زندان بسر می

 بزرگ شائق شدند.ۀ نابغو ت شخصیّ 

برد، وحشت داشته و در حاِل انتظار بسرمی دیده سخت خواب می بدیهی است فرعون که از آنچه در

و را با یوسف خواست؟ اصبری شرح دیدار  باتماِم بی و م برگشته، امیدوار شدخّر  دِن ساقی که شاد واز دی

 ساقی هم مو به مو تعبیر را به عرض رسانید.

طی خواهد شد پشت او خواهد لرزید و به فکر حپی در مصر ق در  د هفت سال پیوقتی شاه بشنَو 

ت با اوست حّق دارد از چنین چاره خواهد شد. آری مقام مسؤولی که حفِظ 
ّ
مملکت و نگهدارِی مل

را شنید، جانی در کالبدش دمیده  حضرت یوسفۀ خبری وحشت کند. ولی وقتی که تدبیِر حکیمان

تر است؟ آیا  شد. ولی تعّجب، او را فراگرفت که این زندانی کیست که از تمام علمای مملکت عالم

بزرگ چه تقصیری کرده و چه کس  ۀبرد؟ آیا این نابغبسربان چنین دانشمندی در مملکِت من باید در زند

 باعث شده که او سالها در زندان دولت من بماند؟

چون از ساقی شنید که چندین سال قبل او را در زندان دیده است، خیلی عجیب به نظرش آمد که 

م و به وضع او رسیدگی کنم العاده و بزرگ را باید ببین این مرِد فوق ا چنین فردی در زندان مانده است؟چر

چرا تا به حال از وجود چنین شخصی به نفع ملک  و و از فکر دوراندیش و علِم سرشار وی استفاده کنم

 
ّ
 !ت استفاده نشده است؟و مل

ۀ و معلوم است که سایر علمای درباری که چنین تعبیِر قاطع و سیاسِت بلندی را شنیدند همه تشن

فرعون به عظمت او پی بردند و در محافل علمی همه جا سخن از تعبِیر  زیارت او شدند. اینان بیش از

 خواِب فرعون و معّبر زندانی است.

مالقات این عالِم ناشناس ۀ انگیز بزرگترین خبر روز شده همه منتظرند که وسیل این تعبیر ِاعجاب

 : ستادفراهم شود، تا از علِم او استفاده کنند. این است که شاه به دنبال حضرتش فر

ا بِهِۦۖ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلَۡملُِك  َوقَاَل ﴿ ِٰ�  ٱلّنِۡسَوةِ  بَاُل  َما ۡلهُ  َٔ فَۡ�  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  ٱرِۡجعۡ  قَاَل  ٱلرَُّسوُل  َجآَءهُ  فَلَمَّ  ٱ�َّ
ۡعنَ  ۚ  َ�طَّ يِۡدَ�ُهنَّ

َ
 �َّۡفِسهِۦۚ  َعن يُوُسَف  َ�َٰود�ُّنَّ  إِذۡ  َخۡطُبُ�نَّ  َما قَاَل  ٥٠ َعلِيمٞ  بَِ�ۡيِدهِنَّ  َرّ�ِ  إِنَّ  �

ِ  َ�َٰش  قُۡلنَ  �  ِمن َعلَۡيهِ  َعلِۡمَنا َما ِ�َّ ُت  قَالَتِ  ُسوٓءٖ
َ
۠  ٱۡ�َقُّ  َحۡصَحَص  ٱۡل�نَ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡمَرأ نَا

َ
 َ�َٰودتُُّهۥ �

ِٰد�ِ�َ  لَِمنَ  �نَُّهۥ �َّۡفِسهِۦ َعن ّ�ِ  ِ�َۡعلَمَ  َ�ٰلَِك  ٥١ ٱل�َّ
َ
ُخۡنهُ  لَمۡ  �

َ
نَّ  بِٱۡلَغۡيبِ  أ

َ
َ  َوأ  َكۡيدَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ

ٓ  ٥٢ ٱۡ�َآ�ِنِ�َ  بَّرِئُ  ۞َوَما
ُ
�  � ۢ  ٱ�َّۡفَس  إِنَّ  َ�ۡفِ�ٓ اَرةُ مَّ

َ
وٓءِ  َ� �  رَِحمَ  َما إِ�َّ  بِٱلسُّ ٓ  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  َرّ�ِ

 ]۵۳-۵۰:یوسف[ ﴾٥٣
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