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 ترجمه آيات

 به نام خداى بخشنده مهربان.

م آيات روشن نازل ساختیاين سوره را فرستاديم و )احكامش را( فريضه بندگان كرديم و در آن

 (.1براى اين كه بندگان متذكر آن حقايق شوند )

 مجازات و تنبیه كنید و هرگزبايد شما مؤمنان هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه 

در باره آنان در دين خدا رأفت و ترحم روا مداريد اگر به خدا و روز قیامت ايمان داريد و بايد 

 (.2عذاب آن بدكاران را جمعى از مؤمنان مشاهده كنند )

مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نكند و زن زناكار هم جز با مرد زانى و مشرك نكاح 

 (.3اهد كرد و اين كار بر مردان مؤمن حرام است )نخو

و آنان كه به زنان با عفت نسبت زنا بدهند آن گاه چهار شاهد عادل بر ادعاى خود نیاورند آنان 

را به هشتاد تازيانه كیفر دهید و ديگر هرگز شهادت آنها را نپذيريد كه مردمى فاسق و 

 (.4نادرستند )



و بهتان به درگاه خدا توبه كردند و در مقام اصالح خود بر مگر آنهايى كه بعد از آن فسق 

 (.5آمدند در اين صورت خدا آمرزنده و مهربان است )

و آنان كه به زنان خود نسبت زنا دهند و جز خود بر آن شاهد نداشته باشند بايد هر يك از 

استگويان است آنها چهار مرتبه شهادت و قسم به نام خدا ياد كه او در اين ادعاى زنا از ر

(6.) 

 (.7و بار پنجم قسم ياد كند كه لعن خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد )

پس براى رفع عذاب حد، آن زن نیز نخست چهار مرتبه شهادت و قسم به نام خدا ياد كند 

 (.8گويد )كه البته شوهرش دروغ مى

 (.9ين ادعا از راستگويان باشد )و بار پنجم قسم ياد كند كه غضب خدا بر او اگر اين مرد در ا

و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود و اگر نه اين بود كه خداى مهربان البته 

ذاب گرفت و با توبه از شما رفع عتوبه پذير و درستكار است حدود و تكلیف را چنین آسان نمى

 (.11كرد )نمى

 بیان آيات

اى از احكام تشريع ا آن افتتاح شده و آن بیان پارهغرض اين سوره همان است كه سوره ب

اى از معارف الهى مناسب با آن احكام است، معارفى كه مايه تذكر مؤمنین شده، و سپس پاره

 شود.مى

 ["سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها "و مقصود از اينكه فرمود: "سورة "]معنا و مورد استعمال كلمه



 ."ا وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِیها آياتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَسُورَةٌ أَنْزَلْناه "

هايى است كه همه براى ايفاى يك بندىاى از كلمات و جملهبه معناى پاره "سوره "كلمه

غرض ريخته شده باشد، و به همین جهت در اين آيه شريفه يك بار مجموع آيات سوره به 

ديگر  وبار "اين سوره را نازل كرديم "ند يك سوره نامیده شده، و فرموده:اعتبار معنايى كه دار

 ظرف براى بعضى آياتش اعتبار شده، از باب ظرفیت مجموع براى بعض و فرموده:

 ."در آن آياتى روشن نازل كرديم "

و اين كلمه از كلماتى است كه قرآن كريم آن را وضع كرده و هر دسته از آياتش را يك سوره 

نامیده، و استعمال آن در كالم خداى تعالى مكرر آمده، و مثل اينكه وجه اين نامگذارى معناى 

كند، چون سوره قرآن نیز لغوى آن است، كه همان ديوار دور شهر باشد كه بر شهر احاطه مى

حصارى است كه چند آيه و يا يك غرض معینى را كه در مقام ايفاى آن است در بر گرفته 

 است.

رض باشد، مانند، فبه معناى بريدن چیز محكم و تاثیر در آن مى "فرض "گويد كلمهمىراغب 

دهد، با اين تفاوت كه واجب كردن آهن و ... سپس گفته: فرض، همان معناى ايجاب را مى

گويند، و به اعتبار بريده شدن، و يك طرفى شدن چیزى را به اعتبار وقوع و ثباتش ايجاب مى

، "سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها "گويند، هم چنان كه خداى تعالى فرموده:مى تكلیف در آن، فرض

 اى كه ما عمل به آن را بر تو واجب كرديم.يعنى سوره

ده واقع ش "خدا بر او فرض كرد -فرض اللَّه علیه "گويد: اين كلمه هر جا كه در جملهو نیز مى

لى مكلف را بدان وارد و تكلیف كرده، و هر جا در دهد كه خداى تعاباشد، معناى ايجابى را مى



 ما كانَ عَلَى "دهد، مانند:واقع شده باشد، معناى توسعه و رخصت را مى "فرض اللَّه له "جمله

 "در آنچه خدا نصیب كرده براى پیغمبر حرجى بر او نیست -النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

«1». 

، معنايش اين است كه اين سوره را ما نازل "سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها "پس اينكه فرمود:

كرديم، و عمل به آن احكامى كه در آن است واجب نموديم، پس اگر آن حكم ايجابى باشد، 

عمل به آن اين است كه آن را بیاورند، و اگر تحريمى باشد عمل به آن اين است كه ترك كنند 

 مايند.و از آن اجتناب ن

آيه  -به شهادت سیاق -مراد از آن "وَ أَنْزَلْنا فِیها آياتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "و اينكه فرمود:

 سازد، و ايننور، و آيات بعد از آن است كه حقیقت ايمان و كفر و توحید و شرك را ممثل مى

 دهد.معارف الهى را تذكر مى

ع به معناى جما "زنا "كلمه "الْمُؤْمِنِینَ ... فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍالزَّانِیَةُ وَ الزَّانِي  "

به معناى زدن تازيانه  "جلد بدون عقد يا بدون شبه عقد يا بدون خريد كنیز است، و كلمه

از لغويین   به معناى دلسوزى و تحريك شدن عواطف است، بعضى "رأفت "است و كلمه

ت در اصل به معناى جماع "طائفه "اند: به معناى رحمت آمیخته با دلسوزى است و كلمهگفته

اند: اين كلمه بر دو نفر و حتى بر يك نفر هم اطالق گفته كنند، بعضىاست وقتى كه كوچ مى

 شود.مى

 []بیان حد زناى زانى و زانیه



نى است كه اين عمل شنیع از آن دو سر زده، كه بايد مراد مرد و ز -"جَلْدَةٍ ... الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِي "

به هر يك از آن دو صد تازيانه بزنند، و صد تازيانه حد زنا است به نص اين آيه شريفه، چیزى 

كه هست در چند صورت تخصیص خورده، اول اينكه زناكاران محصن باشند، يعنى مرد زناكار 

باشد، يا يكى از اين دو محصن باشد كه در داراى همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته 

اين صورت هر كس كه محصن است بايد سنگسار شود، دوم اينكه برده نباشند كه اگر برده 

 باشد.باشند حد زناى آنان نصف حد زناى آزاد مى

اند: اگر زن زناكار را جلوتر از مرد زناكار ذكر كرده، براى اين بوده كه از مفسرين گفتهبعضى

تر است و نیز براى اين بوده كه شهوت در زنان قويتر و تر و زشتمل از زنان شنیعاين ع

 بیشتر است.

و خطاب در آيه متوجه به عموم مسلمین است، در نتیجه زدن تازيانه كار كسى است كه متولى 

 امور مسلمانان است، كه يا پیغمبر است و يا امام، و يا نايب امام.

اين نهى كه از رأفت شده از قبیل نهى از مسبب  -"ما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ...وَ ال تَأْخُذْكُمْ بِهِ "

ود شاست به نهى از سبب، چون رقت كردن به حال كسى كه مستحق عذاب است باعث مى

كه در عذاب كردن او تساهل شود، و در نتیجه نسبت به او تخفیف دهند، و يا به كلى اجراى 

نین تا جمله چ "فِي دِينِ اللَّهِ "به همین جهت كالم را مقید كرد به قید حدود را تعطیل كنند، و

 انگارى در دين خدا و شريعت او شده است.معنا دهد كه در حالتى كه اين سهل



ما  "همان حكم خدا است، هم چنان كه در آيه "دين اللَّه "اند: مراد ازاز مفسرين گفته بعضى

بدين معنا است، يعنى رأفت، شما را در اجراى حكم خدا  «5» "دِينِ الْمَلِكِكانَ لِیَأْخُذَ أَخاهُ فِي 

 و اقامه حد او نگیرد.

يعنى اگر شما چنین و چنان هستید در اجراى حكم خدا  -"إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ"

 دچار رأفت نشويد و اين خود تاكید در نهى است.

يعنى و بايد جماعتى از مؤمنین ناظر و شاهد اين  -"هَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَوَ لْیَشْ "

 اجراى حد باشند، تا آنان نیز عبرت گیرند و نزديك عمل فحشاء نشوند.

 كند، و با زانیه جز زانى يا مشركزانى جز با زانیه يا مشركه نكاح نمى "]معناى اينكه فرمود:

 [و وجوهى كه در باره آن گفته شده است "ند ...كازدواج نمى

ى كَ عَلَالزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَ الزَّانِیَةُ ال يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَ حُرِّمَ ذلِ "

 ."الْمُؤْمِنِینَ

ا صدر آن است، چنین ظاهر آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن سیاق ذيل آن، كه مرتبط ب

رساند كه: آيه شريفه در مقام بیان حكمى تشريعى تحريمى است، هر چند كه از ظاهر مى

دهد، چون مراد از اين خبر تاكید در نهى است، چون اى خبر مىآيد كه از مسالهصدر آن بر مى

ياد بیرها زشود، و اين گونه تعامر و نهى وقتى به صورت خبر بیان شود. امر و نهى مؤكد مى

ه هیچ كند، يعنى بكند، و يا ديگر از اين كارها نمىگويیم فالنى اين كار را مىاست، )مثال مى

 وجه نبايد كند(.



و حاصل معناى آيه با كمك روايات وارده از طرق اهل بیت )ع( اين است كه: زناكار وقتى زناى 

كردنش نشد، ديگر حرام است او شهرت پیدا كرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه 

كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، بايد يا با زن زناكار ازدواج كند و يا با زن مشرك، و 

اش آشكار همچنین زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت، و حد هم بر او جارى شد ولى توبه

ار ى مشرك، يا زناكشود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك، بايد با مردنگشت، ديگر حرام مى

 ازدواج كند.

اى است محكم و باقى بر احكام خود كه نسخ نشده و احتیاج به تاويل هم پس اين آيه، آيه

اند به صورت اقامه حد و ظهور توبه، ممكن است ندارد، و اگر در روايات حكم را مقید كرده

ه بعد م نكاح، در آيه شريفاين قید را از سیاق آيه نیز استفاده كرد، براى اينكه حكم به تحري

از امر به اقامه حد است، و همین بعد واقع شدن ظهور در اين دارد كه مراد از زانى و زانیه، 

زانى و زانیه حد خورده است و همچنین اطالق زانى و زانیه ظهور در كسانى دارد كه هنوز به 

ند، از اتوبه نصوح كردهدهند، و شمول اين اطالق به كسانى كه اين عمل شنیع خود ادامه مى

 دأب و ادب قرآن كريم بعید است.

 مفسرين در معناى آيه مشاجراتى طوالنى و اقوالى مختلف دارند.

ت، و اساينكه گفتار در آيه به منظور اخبار از مقدار لیاقت مرتكبین اين عمل زشت  يكى

لیاقت بیش از آن را ندارند دارند، و ها را دوست مىخواهد بفرمايد: افراد پلید همان پلیدىمى

ش كند، او از زنى خوشآدم زناكار به خاطر خباثت و پلیدى ذاتش جز به زنى مثل خود میل نمى

آيد كه چون خودش زناكار و پلید، و يا بدتر از خودش زنى مشرك و بى دين باشد و مى

ن شرك و بى ديهمچنین زن زناكار جز به مردى مثل خود متعفن و پلید، و يا بدتر از خودش م



تمايل ندارد. پس آيه شريفه در مقام بیان اعم اغلب است، هم چنان كه در آيه ديگر از همین 

 "الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ "سوره فرموده:

 هديگر اينكه مراد از آيه شريفه تقبیح اينگونه افراد است، و معنايش اين است كه اليق ب يكى

حال مرد زناكار اين است كه جز زن زناكار و يا بدتر از او را نگیرد و اليق به حال زن زناكار 

 نكاح "هم اين است كه جز به مرد زناكار و يا بدتر از او يعنى مشرك، شوهر نكند و مراد از

ست بر اول عطف ا "وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ "نكاح و ازدواج مشروع است و جمله "عقد

 . آيه، و مراد اين است كه زنا بر مؤمنین حرام شده، )نه ازدواج با زناكار(

ولى اين دو وجه از اين رو صحیح نیستند كه با سیاق آيه و مخصوصا با اتصال صدر و ذيل آن 

 به يكديگر كه قبال بدان اشاره رفت سازگار نیستند.

مْ وَ مِنْكُ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى "سوم اينكه اصال اين آيه شريفه نسخ شده، و ناسخ آن آيه وجه

 است."الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ

جواب اين وجه هم اين است كه نسبت میان آيه مورد بحث و اين آيه نسبت عموم و خصوص 

 ورد بحث آن را تخصیص زده، فرموده:مطلق است، يعنى اين آيه عام است و آيه م

دختران خود و صالحان از برده و كنیزان خود را همسر  "اينكه در آنجا به طور عموم گفتیم

مخصوص است به غیر زناكاران مصر در زنا و در اينگونه موارد كه عامى بعد از خاص  "دهید

 كند.شود آن را نسخ نمىوارد مى

سوره بقره  221تر آن است كه بگويیم ناسخ آن، آيه سببله اگر هم بگويیم نسخ شده منا

 فرمايد:است، كه مى



كِحُوا نْوَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ ال تُ "

نٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ الْمُشْرِكِینَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِ

زنان مشرك را نكاح مكنید، تا آنكه ايمان آورند، و يك كنیز   "يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

آيد و نیز با مردان مشرك با ايمان بهتر است از يك زن مشرك، هر چند كه شما را خوش 

ازدواج نكنید تا ايمان بیاورند. و يك برده با ايمان بسى بهتر است از مردى مشرك، هر چند 

خوانند، و خدا شما را به سوى بهشت كه شما را خوش آيد، چون آنان شما را به سوى آتش مى

 .221كند. سوره بقره، آيه و آمرزش به اذن خودش دعوت مى

ه كسى ادعا كند كه اين آيه نیز هر چند عامى است بعد از خاص، و لیكن لسان به اين بیان ك

عام،  يهپذيرد و وقتى آيه خاص آن را تخصیص نزد، قهرا آآن لسانى است كه تخصیص نمى

اند كه نكاح كافر با زن مسلمان تا سال از مفسرين هم ادعا كرده شود، بعضىناسخ خاص مى

سوره بقره تحريم آن نازل شده، پس شايد  221د از آن در آيه ششم از هجرت جايز بوده، بع

آيه مورد بحث كه مربوط به زانى و زانیه است و ازدواج زن زناكار مسلمان را با مشرك جايز 

سوره  221دانسته قبل از نزول تحريم بوده، و آيه تحريم بعد از آن نازل شده )در نتیجه آيه 

سخ كرده( البته درباره اين آيه اقوال ديگرى نیز هست كه بقره ازدواج زناكار با مشرك را ن

 چون فسادش روشن بود متعرض نقل آنها نشديم.

 []تشريع حد قذف

 "اىمعن "وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً ... "

)انداختن( معروف است ولى به عنوان استعاره در نسبت دادن امرى ناپسند به انسان  "رمى

 گويند.هم مى "قذف "شود، مانند نسبت زنا و دزدى دادن، كه آن رانیز استعمال مى



آيد كه مراد از رمى نسبت زنا دادن به زن محصنه و عفیفه است و مراد از و از سیاق آيه بر مى

اند، اقامه اين شهود است براى اثبات نسبتى كه چهار شاهد كه ناظر و گواه زنا بوده آوردن

داده و در اين آيه خداى تعالى دستور داده در صورتى كه نسبت دهنده چهار شاهد نیاورد او 

را تازيانه بزنند و از آن به بعد شهادت او را نپذيرند و در ضمن حكم به فسق او نیز كرده است 

 دهند و چهار شاهد بر صدقى آيه اين است كه كسانى كه به زنان عفیف نسبت زنا مىو معنا

، ديگر اندآورند، بايد هشتاد تازيانه به ايشان بزنید و چون ايشان فاسق شدهادعاى خود نمى

 تا ابد شهادتى از آنان قبول نكنید.

امل شاست، يعنى هم فرمايید از نظر نسبت دهنده مطلقو اين آيه به طورى كه مالحظه مى

 شود و هم زن، هم حر و هم برده، روايات اهل بیت )ع( هم همین طور تفسیر كرده.مرد مى

ه اين استثناء هر چند راجع به جمل "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ "

 ". و لیكن از آنجايى كه به شهادت سیاق براى جملهاخیر يعنى حكم به فسق نامبردگان است

 اش ارتفاع حكم به ارتفاع فسقجنبه تعلیل را دارد، الزمه "و هرگز شهادتى از ايشان نپذيريد

است، كه حكم ابدى نپذيرفتن شهادت هم برداشته شود، در نتیجه الزمه رفع دو حكم اين 

هرگز از  "ربوط باشد، و معنا چنین باشد كهشود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله ممى

آنان شهادت نپذيريد، چون فاسقند، مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را اصالح كنند، چرا 

آمرزد، و به ايشان رحم كه خداوند آمرزنده و مهربان است، و چون چنین است گناهشان را مى

 دارد.ن را بر مىكند، يعنى حكم به فسق و نپذيرفتن ابدى شهادت آنامى

استثناء مزبور تنها و تنها راجع به جمله اخیر است، در نتیجه  "اند كهاز مفسرين گفته  بعضى

هم  شود، ولى بازاگر قذف كننده بعد از اقامه حد توبه كند و اصالح نمايد، گناهش آمرزيده مى



و جمله راجع به هر دكه استثناء را   شهادتش تا ابد پذيرفته نیست، ولى بنا به گفته كسى

شود و هم شهادتش پذيرفته شود كه هم گناهش آمرزيده مىاش اين مىداند نتیجهمى

 گردد.مى

و ظاهر امر چنین است كه اين اختالف مفسرين از يك مساله اصولى كه در علم اصول عنوان 

شود به ع مىگیرد، و آن اين است كه آيا استثنايى كه بعد از چند جمله واقشده است منشا مى

گردد و يا تنها به جمله آخرى؟ و حق مطلب اين است كه استثناء فى نفسه همه آنها بر مى

صالحیت براى هر دو را دارد، و تعین يكى از آن دو وجه، محتاج قرينه است، تا ببینى از قرائنى 

ه است كآيد اين كه در كالم است چه استفاده شود و در آيه مورد بحث آنچه از سیاق بر مى

به مالزمه،  -همانطور كه گفتیم -كندگردد، ولى چون افاده تعلیل مىاستثناء به جمله اخیر بر مى

 كند.جمله قبلى را هم به معناى خود مقید مى

كه  كسانى يعنى "مِنَ الْكاذِبِینَ ... وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ "

ادَةُ فَشَه "شهادتشان را تايید كنددى ندارند كهكنند و غیر از خود شاهزنان خود را متهم مى

چنین كسانى شهادتشان كه يك شهادت از چهار شاهد است،  "أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ

 گويد.چهار بار خواهد بود و شهادتش را متعلق به خدا كند كه راست مى

، و دهنداى مجموع اين دو آيه چنین است كه: كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مىمعن

و طبع قضیه هم همین است، چون تا برود و چهار نفر را صدا بزند كه  -چهار شاهد ندارند

شود و زناكار اثر جرم را از بیايند و زناى همسر او را ببینند تا شهادت دهند غرض فوت مى

هادت چنین كسانى كه بايد آن را اقامه كنند چهار بار شهادت دادن خود پس ش -بردبین مى

ادقم دهم صگیرم كه در اين نسبتى كه مىآنان است كه پشت سر هم بگويند: خدا را گواه مى



و بار پنجم بعد از اداى همین شهادت اضافه كند كه لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان 

 باشم.

 ["لعان "]بیان حكم

به معناى دفع است و  "درأ "كلمه "إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِینَ ... وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ "

همان حد زنا است، و معناى آيه اين است كه اگر زن همان پنج شهادتى را  "عذاب "مراد از

اى چهارگانه زن اين شود و شهادتهكه مرد داد علیه او اداء كند، حد زنا از وى بر داشته مى

گیرم كه اين مرد از دروغگويان است، و در نوبت پنجم اضافه است كه بگويد: خدا را شاهد مى

لعنت خدا بر من باد اگر اين مرد از راستگويان باشد. و به اين سوگند دو طرفى در  "كند كه

 گويند، كه مانند طالق مايه انفصال زن و شوهر است.فقه اسالم لعان مى

جواب كلمه لو ال در اين آيه حذف  "وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِیمٌ "

فهماند، چون معناى آيه اين است شده و قیودى كه در فعل شرط اخذ شده آن جواب را مى

آمد آنچه نه بر سرتان مىبود، هر آيكه اگر فضل خدا و رحمتش نبود و اگر توبه و حكمتش نمى

كه فضل و رحمت و حكمت و توبه خدا از شما دور كرد. پس به طورى كه قیود ماخوذ در شرط 

لو ال ما انعم اللَّه علیكم من نعمة الذين و توبة لمذنبیكم و  "فهماند، تقدير آيه چنین استمى

ة و اختل صیة و الخطیئتشريعه الشرائع لنظم امور حیاتكم، لزمتكم الشقوة، و اهلكتكم المع

يعنى اگر نعمت دين و توبه بر گنهكارانتان و تشريع شرايع براى نظم  "نظام حیاتكم بالجهالة

داشت، هرگز از شقاوت رهايى نداشتید، و همیشه به امور زندگیتان را خدا بر شما ارزانى نمى

، )خدا داناتر گشتمختل مى معصیت و خطا دچار بوديد، و به خاطر جهالت، نظام امورتان

 است(.



**** 

و  "الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... "بحث روايتى ]چند روايت در باره آيه حد زنا و آيه:

 [شان نزول آن

در كافى به سند خود از محمد بن سالم از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثى 

ساء نازل شده، و شاهد صدق اين سخن اين است كه خداى فرمود: سوره نور بعد از سوره ن

ان شوند علیه آنو آن دسته از زنان شما كه عمل زنا مرتكب مى "تعالى در سوره نساء فرمود:

د ها زندانى كنیاستشهاد كنید به چهار نفر از خودتان، كه اگر شهادت دادند ايشان را در خانه

و در سوره نور به عنوان جعل و  "بر ايشان قرار دهد تا بمیرند، و يا خداى تعالى راه نجاتى

سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِیها آياتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  "قرارداد راه نجات فرموده:

أْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَ

  "تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

 "وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما "و در تفسیر قمى و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر )ع( در ذيل جمله

ين و مردم را براى ا "طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ "اند: يعنى ببینند تازيانه زدن به ايشان راودهفرم

 . ديدن دعوت و جمع كنند

و در تهذيب به سند خود از غیاث بن ابراهیم از جعفر از پدرش از امیر المؤمنین روايت كرده 

فرمود: مقصود از دين اللَّه اقامه حدود  "ي دِينِ اللَّهِوَ ال تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِ "كه در ذيل جمله

فرمود: طائفه، يك نفر را هم  "وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ "خدا است و در ذيل جمله

 .» شودشامل مى



يثى حد و در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر )ع( روايت كرده كه در ضمن

در مدينه نازل شد، و در اين آيه خداى تعالى  "الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... "فرمود آيه

زناكار از زن و مرد را مؤمن ننامید، و هیچ اهل علمى شك ندارد كه رسول خدا )ص( فرمود: 

كند مؤمن نیست، لى كه دزدى مىكند مؤمن نیست، و دزد هم در حازناكار در حالى كه زنا مى

د، آن شوزنند ايمان از وجودشان كنده مىچون اين گونه افراد وقتى به چنین عملى دست مى

 .شودطور كه پیراهن از تن كنده مى

 "و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناى آيه

سؤال كردم، فرمود: اينها زنان و مردانى معروف به زنا بودند  "ا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةًالزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّ

شناختند، مردم امروز هم مانند كه به اين عمل شهرت داشتند، و مردم به اين عنوان آنها را مى

باشند پس هر كس كه حد زنا بر او جارى شد و يا متهم به زنا شد مردم عصر پیامبر )ص( مى

 . نداش شهرت پیدا كزاوار نیست مردم با او ازدواج كنند تا او را به توبه بشناسند و توبهس

مؤلف: مثل اين روايت را كافى به سند خود از ابى الصباح نیز نقل كرده. و به سند خود از محمد 

 لبن سالم از ابى جعفر )ع( به اين عبارت آورده: ايشان مردان و زنانى بودند كه در عهد رسو

خدا )ص( مشهور به زنا بودند. پس خداى تعالى مردم را از اين مردان و زنان نهى فرمود، و 

باشند پس كسى كه معروف به زنا شده و يا حد بر مردم امروز هم به مانند مردم آن روز مى

اش شناخته و معروف او جارى شده باشد، بايد از ازدواج با او خوددارى كنند تا وقتى كه توبه

 . شود



و در همان كتاب به سند خود از حكم بن حكیم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: اين 

تنها مربوط به زناكارهاى علنى است، و اما اگر كسى احیانا زنايى كند و توبه نمايد، هر جا 

 .تواند ازدواج كند بخواهد مى

كم )وى حديث را صحیح دانسته( و در الدر المنثور است كه احمد و عبد بن حمید و نسايى و حا

و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و بیهقى در سنن خود، و ابو داوود در 

د، نامیدناند كه گفت: زنى بود كه او را ام مهزول مىناسخش از عبد اللَّه بن عمر روايت كرده

ى از اصحاب رسول خدا )ص( داد، به شرطى كه خرجى او را بدهد، پس يكو به مردى زنا مى

اكار گیرد مگر مرد زنزن زناكار را نمى "خواست او را تزويج كند خداى تعالى اين آيه را فرستاد:

 ."يا مشرك

 . اى از نويسندگان جوامع از مجاهد نقل شدهمؤلف: قريب به اين معنا از عده

گفت: وقتى مهاجرين مكه باز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از مقاتل روايت كرده كه 

م ينه همدبه مدينه آمدند به جز چند نفر انگشت شمار همه در شدت تنگى بودند، در شهر

هاى علنى و رسمى بود از اهل كتاب، و اما از گرانى و قحطى بود، و نیز در بازار مدينه فاحشه

ود، كه از مردى امیه ب انصار يكى امیه دختر كنیز عبد اللَّه بن ابى بود، و يكى ديگر نسیكه دختر

دادند، و هر يك به در خانه اى بودند كه زنا مىاز انصار بود، و از اين كنیز زادگان انصار عده

خود بیرقى افراشته بود تا مردان بفهمند اينجا خانه يكى از آن زنان است، و اين زنان از همه 

 كردند.مىاهل مدينه زندگى بهترى داشتند، و بیش از همه به ديگران كمك 



پس جمعى از مهاجرين براى نجات از قحطى و گرسنگى با اشاره بعضى تصمیم گرفتند با 

اين زنان ازدواج كنند، تا به اين وسیله معاششان تامین شود. يكى گفت خوب است قبال از 

رسول خدا )ص( دستور بگیريم، پس نزد رسول خدا )ص( شده گفتند: يا رسول اللَّه گرسنگى 

هايى از اهل كنیم، و در بازار فاحشهكرده، و چیزى كه سد جوع ما كند پیدا نمى بر ما شدت

الح كنند، آيا صكتاب و كنیز زادگانى از ايشان و از انصار هستند كه با زنا كسب معاش مى

آورند استفاده كنیم البته هر گاه هست ما با آنان ازدواج كنیم و از زيادى آنچه به دست مى

 كنیم؟ در اين هنگام خدا اينراه افتاد، و بى نیاز از ايشان شديم، رهايشان مىزندگى خودمان 

و بر مؤمنین حرام كرد ازدواج با زناكاران را كه علنى زنا  -"الزَّانِي ال يَنْكِحُ ... "آيه را فرستاد:

 . دادندمى

 ]رواياتى در باره آيات راجع به قذف و لعان و شان نزول آنها[

را بیان كرده، نه  "الزَّانِیَةُ ال يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ "روايت سبب نزول آيهمؤلف: اين دو 

 را. "الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً "شان نزول جمله

اند گفته: مفسرين در اين استثناء اختالف كرده "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا "و در مجمع البیان در ذيل آيه

نه به  گردد، واند: يكى اينكه تنها به فسق بر مىگردد و در آن دو قول گفتهكه به كجا بر مى

گردد، گويد: دوم اينكه به هر دو جمله بر مىتا آنجا كه مى "وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً "جمله

شود، چه حد خورده باشد و چه نخورده توبه كند شهادتش قبول مى اىپس اگر قذف كننده

گويد: اين نظريه قول امام باقر و امام صادق )ع( نیز باشد )نقل از ابن عباس( تا آنجا كه مى

 . هست



و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن منذر از سعید بن مسیب روايت 

علیه مغیرة بن شعبه شهادت به زنا دادند، و زياد كه چهارمى بود از كرده كه گفت: سه نفر 

 ايشانه دستور عمر حد خوردند، و عمر به دادن شهادت خوددارى كرد، در نتیجه آن سه نفر ب

گفت: توبه كنید تا شهادتتان پذيرفته شود دو نفر توبه كردند و ابو بكرة توبه نكرد، و هیچ 

و اين ابو بكرة برادر مادرى زياد بود، و چون زياد كرد آنچه  وقت هم شهادتش پذيرفته نشد،

را كه كرد )و خود را پسر ابو سفیان و مادرش را زناكار معرفى نمود( ابو بكرة سوگند خورد كه 

 .تا هر چند كه زنده است با او حرف نزند و حرف نزد تا مرد 

 ده كه فرمود:و در تهذيب به سند خود از حلبى از امام صادق )ع( روايت كر

خورد، و آن گاه فرمود: اين از حقوق الناس اگر برده به حر نسبت زنا دهد هشتاد تازيانه مى

 . است

ده روايت كر "إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِینَ ... وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ "و در تفسیر قمى در ذيل جمله

زولش اين بوده كه وقتى رسول خدا )ص( از جنگ كه اين آيه درباره لعان نازل شده، و سبب ن

تبوك برگشت عويمر بن ساعدة عجالنى كه از انصار است نزدش آمد، و گفت: يا رسول اللَّه 

همسر من به شريك بن سمحاء زنا داده، و از او حامله شده، رسول خدا )ص( از او روى 

ص( روى گردانید، تا چهار بگردانید، عويمر مجددا سخن خود را تكرار كرد، و رسول خدا )

 مرتبه اين كار تكرار شد.

اش رفت و آيه لعان بر او نازل شد. پس براى نماز عصر بیرون پس رسول خدا )ص( به خانه

شد و بعد از نماز به عويمر فرمود: برو همسرت را بیاور كه خدا آيه قرآنى درباره شما زن و 



خواهد، زن كه زن ل خدا )ص( تو را مىشوهر نازل كرده. پس مرد نزد زن آمد و گفت رسو

آبرومندى بود با جمعى از قوم خود آمد، همین كه داخل مسجد شد رسول خدا به عويمر فرمود: 

برويد نزديك منبر و آنجا مالعنه كنید! عويمر پرسید چگونه مالعنه كنیم؟ فرمود پیش بیا و 

ام از راستگويانم، عويمر جلو دادهگیرم كه من در آنچه به اين زن نسبت بگو: خدا را شاهد مى

 منبر آمد و يك بار صیغه لعان را جارى كرد، حضرت فرمود:

اعاده كن دوباره خواند، تا چهار بار، فرمود: در نوبت پنجم بگو كه لعنت خدا بر من باد اگر از 

مواظب باش كه لعنت، دعاى مستجابى است، اگر  "دروغگويان باشم: آن گاه حضرت فرمود

 ."بگويى تو را خواهد گرفتدروغ 

آن گاه باو فرمود: برو كنار و به همسرش فرمود: مثل او شهادت بده، و گرنه حد خدا را بر تو 

 كنم، زن به صورت افراد فامیلش نگريست و گفت: من اين رويها را در اينجارى مى

ر اين ويمر دگیرم كه عكنم، پس نزديك منبر آمد و گفت خدا را شاهد مىشبانگاه سیاه نمى

نسبت كه به من بسته از دروغگويان است، حضرت فرمود: اعاده كن، تا چهار نوبت اعاده كرد 

سپس فرمود: حاال خودت را لعنت كن اگر او از راستگويان باشد، زن در نوبت پنجم گفت 

غضب خدا بر من باد اگر چنانچه عويمر در نسبتى كه به من داده از راستگويان باشد، حضرت 

 گیرد.مود: واى بر تو! اين نفرين مستجاب است! اگر دروغگو باشى تو را مىفر

پس رسول خدا )ص( به شوهرش فرمود: برو كه ديگر تا ابد اين زن بر تو حالل نیست، گفت 

شود؟ حضرت فرمودند. اگر تو در اين نسبت كه به او ام چه مىپس آن مالى كه من به او داده

ال از خود اين زن نیز از تو دورتر شده است، و اگر راست گفته دادى دروغگو باشى كه آن م



 اى، و رحم او را براى خودباشى آن مال مهريه اين زن، و عوض كامى است كه از او گرفته

 اى، )تا آخر حديث(.حالل كرده

و در مجمع البیان در روايت عكرمه از ابن عباس آمده كه گفت: سعد بن عباده وقتى آيه قذف 

به به، اگر به خانه درآيم و ببینم كه مردى میان رانهاى فالنى است  "ید از تعجب گفت:را شن

هیچ سر و صدايى نكنم، تا بروم چهار بیگانه ديگر را بیاورم، جريان را نشان آنان بدهم؟ اگر 

چنین چیزى پیش بیايد به خدا سوگند كه تا من بروم چهار نفر را بیاورم، آن مرد كارش را 

 رود، در نتیجه اگر از دهانم بیرون كنم هشتاد تازيانه به پشتم فرود خواهد آمد.ه، مىتمام كرد

يد شنورسول خدا )ص( به مردم مدينه كه سعد بزرگ ايشان بود فرمود: اى گروه انصار نمى

گويد؟ گفتند: يا رسول اللَّه )ص( بزرگ ما را مالمت مكن، چون او مردى بسیار كه سعد چه مى

ت، و به همین جهت جز با دختران باكره ازدواج نكرده، و هیچگاه زنى را طالق غیرتمند اس

نگفته، تا مبادا كسى از ما جرأت كند و مطلقه او را بگیرد، خود سعد بن عباده گفت: يا رسول 

دانم، و لیكن اللَّه پدر و مادرم فداى تو باد، به خدا سوگند من اين حكم را جز حكم خدا نمى

اشكالى كه به ذهنم آمد و عرض كردم از اين حكم تعجب كردم، حضرت فرمود  به خاطر همان

 خدا غیر از اين را نخواسته، سعد گفت صدق اللَّه و رسوله، به گفته خدا و رسول ايمان دارم.

پس چیزى نگذشت كه پسر عمويى داشت به نام هالل بن امیه از باغ آمد در حالى كه ديد 

بح نزد رسول خدا )ص( رفت و گفت:ديروز عصر به خانه مردى با زنش جمع شده، پس ص

آمدم و ديدم كه مردى با او است، و با دو چشم خود ديدم و با دو گوش خود شنیدم، رسول 

اش مشاهده گشت، هالل گفت خدا )ص( خیلى ناراحت شد، به طورى كه كراهت از رخساره



گويم، و امیدوارم كه خدا مىبینم ناراحت شديد، به خدا قسم كه من راست مثل اينكه مى

 فرجى فراهم كند، رسول خدا )ص( تصمیم گرفت او را بزند.

مبتال  گفت:گويد: پس انصار جمع شدند، گفتند: ما به همان حرفى كه ديروز سعد مىراوى مى

شديم، آيا راضى شويم كه هالل تازيانه بخورد، و براى ابد شهادتش مردود گردد؟ پس وحى 

ذِينَ وَ الَّ "كه شنیدند وحى نازل شده سكوت كردند، آن وحى عبارت بود از آيهنازل شد. همین 

 ."يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ...

پس رسول خدا )ص( فرمود: اى هالل بشارت باد تو را كه خداوند فرج قرار داد، همان فرجى 

ان اين یكردى، پس فرمود، بفرستید تا همسر او بیايد، پس رسول خدا )ص( مكه آرزويش مى

زن و شوهر مالعنه كرد بعد از آن كه لعان تمام شد رسول خدا )ص( میان آن دو تفرقه افكند، 

و حكم كرد كه فرزند از آن زن باشد، در حالى كه پدر معینى نداشته باشد، ولى مردم هم فرزند 

 او را به بدى نسبت ندهند.

ه، و اگر چنین و چنان بیاورد براى اگر چنین و چنان بیاورد براى شوهرش آورد "آن گاه فرمود:

 ."اش اين حرفها زدندكه دربارهكسى آورده 

احتمال دارد به صورت استفهام فرموده باشد يعنى حكم خدا چنین است آيا به رسم جاهلیت 

 شناس بگويد اگر چنین و چنان است از شوهر اوست و گرنه از ديگران؟.عمل كنیم كه قیافه

 .از ابن عباس روايت كرده است اى از ارباب جوامعالدر المنثور از عدهمؤلف: اين روايت را در 

 [26تا  11]آيات  ترجمه آيات



ا پنداريد ضررى به آبروى شمهمانا آن گروه منافقان كه به شما مسلمین بهتان بستند مى

ید سرسد بلكه خیر و ثواب نیز خواهید يافت و هر يك از آنها به عقاب اعمال خود خواهند رمى

و آن كس از منافقان كه رأس و منشا اين بهتان بزرگ گشت هم او به عذابى سخت معذب 

 (.11خواهد شد )

آيا سزاوار اين نبود كه شما مؤمنان زن و مردتان چون از منافقان چنین بهتان و دروغها شنیديد 

 (.12حسن ظنتان درباره يكديگر بیشتر شده و گويید اين دروغى است آشكار؟! )

منافقان بر ادعاى خود چهار شاهد اقامه نكردند پس در حالى كه شاهد نیاوردند البته نزد  چرا

 (.13خدا مردمى دروغگويند )

و اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و عقبى شامل حال شما مؤمنان نبود به مجرد خوض در اين 

 (.14رسید )گونه سخنان به شما عذاب سخت مى

ه علم گويید كرا از زبان يكديگر تلقى كرده و حرفى بر زبان مىزيرا شما آن سخنان منافقان 

پنداريد در صورتى كه نزد خدا بسیار بزرگ است به آن نداريد و اين كار را سهل و كوچك مى

(15.) 

چرا به محض شنیدن اين سخن نگفتید كه هرگز ما را تكلم به اين روا نیست؟ خداوندا منزهى 

 (.16محض است )تو، اين بهتان بزرگ و تهمت 

 (.17كند و زنهار ديگر اگر اهل ايمانید گرد اين سخن نگرديد )خدا به شما مؤمنان موعظه مى



و خدا آيات خود را براى شما بیان فرمود كه او به حقايق امور و سراير خلق دانا و به مصالح 

 (.18بندگان و نظام عالم آگاه است )

ايمان كار منكرى را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دارند كه در میان اهل آنان كه دوست مى

 (.19دانید )داند و شما نمىدنیا و آخرت عذاب دردناك خواهد بود و خدا مى

و اگر فضل و رحمت خدا و رأفت و مهربانى او شامل حال شما مؤمنان نبود در عقابتان عجله 

 (.21كرد ولى او رؤوف و رحیم است )مى

ايد مبادا پیروى شیطان كنید كه هر كس قدم به قدم از پى يمان آوردهاى كسانى كه به خدا ا

شیطان رفت او به كار زشت و منكرش واداشت و اگر فضل و رحمت خدا نبود احدى از شما 

كند كه خدا شنوا و دانا خواهد منزه و پاك مىشد و لیكن خدا هر كس را مىپاك و پاكیزه نمى

 (.21است )

و نعمت درباره خويشاوندان خود و مسكینان و مهاجران راه خدا از  و نبايد صاحبان ثروت

بخشش و انفاق كوتاهى كنند بايد مؤمنان همیشه بلند همت بوده و نسبت به خلق عفو و 

داريد كه خدا هم در حق شما مغفرت و گذشت پیشه كنند و از بديها درگذرند آيا دوست نمى

 (.22ان است )احسان كند كه خدا بسیار آمرزنده و مهرب

كسانى كه به زنان با ايمان عفیف بى خبر از كار بد، تهمت بستند محققا در دنیا و آخرت ملعون 

 (.23شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد )

 (.24بترسید از روزى كه زبان و دست و پاى ايشان بر اعمال آنها گواهى دهد )



 (.25تمام و كامل خواهد پرداخت )كه در آن روز خدا حساب و كیفر آنها را 

زنان بد كار و ناپاك شايسته مردانى بدين صفتند و مردان زشتكار ناپاك شايسته زنانى بدين 

صفتند و بالعكس زنانى پاكیزه و نیكو اليق مردانى چنین و مردانى پاكیزه و نیكو اليق زنانى 

زهند و گويند منشان مىان دربارهاند و اين پاكیزگان از سخنان بهتان كه ناپاكبه همین گونه

 (.26رسد و رزق آنها نیكو است )از خدا به ايشان آمرزش مى

 [بیان آيات ]بیان آيات مربوط به داستان افك

كند، كه اهل سنت آن را مربوط به عايشه ام المؤمنین اين آيات به داستان افك اشاره مى

 "مادر ابراهیم معتقد است، همان ماريه كه اند، ولى شیعه آن را درباره ماريه قبطیهدانسته

 -پادشاه مصر او را به عنوان هديه براى رسول خدا )ص( فرستاد، و هر دو حديث "مقوقس

خالى از اشكال  -ها رسیدهها است و چه آن حديثى كه از شیعهچه آن حديثى كه از سنى

 اللَّه تعالى. ان شاء -نیست، كه هم خودش و هم اشكالش در بحث روايتى خواهد آمد

پس بهتر اين است كه به بحث پیرامون متن آيات پرداخته و به كلى فعال از روايات صرف 

نظر كنیم، ولى در عین حال اين نكته را بايد مسلم بدانیم كه افك مورد بحث مربوط به يكى 

هاى رسول خدا )ص( بوده، حال يا همسرش و يا كنیز ام ولدش كه شايد همین از خانواده

 "وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ "كته هم به طور اشاره از جملهن

رساند مطلب در میان مسلمانان شهرت استفاده شود و همچنین از آيات اين داستان كه مى

يافت، و سر و صدا به راه انداخت و اشارات ديگرى كه در آيات هست اين معنا فهمیده 

 شود.مى



آيد كه به بعضى از خانواده رسول خدا )ص( نسبت فحشاء دادند و نسبت آيات بر مى و از

اند، و دهندگان چند نفر بوده و داستان را در میان مردم منتشر كرده و دست به دست گردانده

اند، آيد كه بعضى از منافقین يا بیماردالن در اشاعه اين داستان كمك كردهنیز به دست مى

داشتند، و لذا خدا اين آيات را لى اشاعه فحشاء در میان مؤمنین را دوست مىچون به طور ك

 نازل كرده، و از رسول خدا )ص( دفاع فرمود.

 به معناى -به طورى كه راغب گفته -"افك "كلمه "إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ... "

اش منحرف شود، كه از وجهه اصلى مطلق دروغ است، و معنايش در اصل، هر چیزى است

اى كه بايد داراى آن باشد، مانند اعتقاد منحرف از حق به سوى باطل و عمل منحرف از وجهه

صحت و پسنديدگى به سوى قباحت و زشتى، و كالم بر گشته از صدق به سوى كذب و در 

 .كالم خداى تعالى در همه اين معانى و موارد استعمال شده

 به معناى جماعت دست به دست هم داده و متعصب است "عصبه "گويد: كلمهو نیز راغب مى

 شود.اند: در عدد ده تا چهل استعمال مىديگر گفته و بعضى .

اش به مؤمنین است، آن مؤمنینى كه ظاهر ايمان را دارند، خطاب در آيه شريفه و آيات بعدى

  ىاند، و اما قول بعضاند و در دل مرض داشتهاند، يا منافق بودهچه اينكه واقعا هم ايمان داشته

اند مخاطب به چهار خطاب اول، و يا تنها مخاطب به خطاب دوم و سوم از مفسرين كه گفته

و چهارم رسول خدا )ص( و آن زن و مرد متهم است صحیح نیست، زيرا مستلزم تفكیك میان 

رند، چون بیشتر خطابهاى مذكور خطابهايى است كه در ده آيه اول از آيات مورد بحث قرار دا

كه بیست و چند خطاب است متوجه عموم مؤمنین است، و با اين حال بدون شك معنا ندارد 

 چهار و يا سه خطاب اول آن، متوجه افراد معینى باشد.



اى كه گانهسهاند: خطابهاى چهارگانه و ياگفتهديگر است كه  بدتر از اين حرف سخن بعضى

ینى است كه از اين پیش آمد متاثر شده بودند، چون عالوه بر اينكه همان گفته شد، به مؤمن

آيد، گزاف گويى نیز هست، )چون نه وجهى برايش متصور اشكال تفكیك در سیاق الزم مى

 است و نه دلیلى بر آن هست(.

د الم عه "االفك "الم در كلمه -و معناى آيه اين است كه كسانى كه اين دروغ را تراشیدند

جماعت معدودى از شما هستند، كه با هم تبانى و ارتباط دارند. و اين تعبیر خود اشاره  -است

اى در كار بوده، مبنى بر اينكه اين دروغ را بتراشند، و آن است به اينكه در اين تهمت توطئه

دار ساخته، و او را در میان را اشاعه هم بدهند، تا قداست و نزاهت رسول خدا )ص( را لكه

 رسوا سازند. مردم

پنداشته و  «1» كند و آن طور كه بعضىاى را افاده مىپس معلوم شد كه جمله مذكور فايده

اند از باب تسلیت رسول خدا )ص(، و يا تسلیت آن جناب و مؤمنین متاثر از اين پیشامد گفته

 نیست، چون سیاق با تسلیت سازگار نیست.

هُ شَرًّا )ال تَحْسَبُو مجتمع صالح و اسالمى خیر است]شناخته و رسوا شدن عناصر فاسد، براى 

 لَكُمْ ...([

مقتضاى اينكه گفتیم خطاب متوجه عموم مؤمنین  -"ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ "

است، و مراد از آن نفى شريت و اثبات خیريت اين پیشامد است، اين است كه يكى از 

لح اين است كه اهل ضاللت و فساد در آن مجتمع شناخته شوند، تا سعادتهاى مجتمع صا

جامعه نسبت به وضع آنها بصیرت پیدا كند، و براى اصالح اين اعضاى فاسده دست به اقدام 



زند، مخصوصا در مجتمع دينى كه سر و كارش با وحى آسمانى است، و در هر پیشامدى وحیى 

دهد كه چگونه از اين پیشامد استفاده و تذكر مى شود، و ايشان را موعظهبر آنان نازل مى

انگارى و غفلت روا ندارند، بلكه در امر دين خود و هر كنند، و ديگر نسبت به امور خود سهل

 مهم ديگر زندگیشان احتیاط كنند.

ت از بارت اساست، چون اثم ع "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ "دلیل بر اين معنا، جمله

ماند، پس ظاهر جمله اين است كه آنهايى كه آثار سويى كه بعد از گناه براى آدمى باقى مى

گردند شوند، و از ديگران متمايز مىاين تهمت را زده بودند به آثار سوء عملشان شناخته مى

 شوند.و در نتیجه به جاى اينكه رسول خدا )ص( را رسوا كنند خود مفتضح مى

دا ، اين است كه خ"خیر بودن اين پیشامد براى متهمین "كه گفته: مراد از ول مفسرىو اما ق

صورتى كند، دردهد، هم چنان كه مرتكبین آن را رسوا مىبه خاطر اين تهمت اجرشان مى

درست است كه خطاب در آيه متوجه خصوص متهمین باشد، و خواننده محترم در نظر دارد 

 "كبره "كلمه «1» مفسرين "لَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِیمٌوَ ا "كه گفتیم چنین نیست.

نايش اند: معاند، و ضمیر آن را به تهمت بر گردانده و گفتهرا به معناى معظم تهمت معنا كرده

اين است: كسى كه معظم اين افك و مسئولیت بیشتر آن را گردن گرفته باشد و از میان 

 از همه بیشتر آن را در میان مردم اشاعه داده باشد عذابى عظیم خواهد داشت. تهمت زنندگان

]توبیخ كسانى كه وقتى اتهام دروغ )افك( را شنیدند آن را رد و تكذيب نكردند و بدون تحقیق 

 و علم آن را شايع ساختند[



يه اين آ "سِهِمْ خَیْراً وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِینٌلَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُ "

توبیخ كسانى است كه وقتى داستان افك را شنیدند آن را رد ننمودند، و متهمین را اجل از 

 چنین اتهامى ندانسته و نگفتند كه اين صرفا افترايى است آشكار.

از باب به كار بردن اسم ظاهر در جاى ضمیر است،  "ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ "جمله

بوده و اگر اينطور نفرمود و آن طور فرمود براى اين بود كه  "و لو ال ظننتم بانفسكم "و اصل آن

بر علت حكم داللت كند و بفهماند كه صفت ايمان طبعا مؤمن را از فحشاء و منكرات عملى و 

ايمان است بايد به افراد ديگرى كه چون او  زبانى رادع و مانع است پس كسى كه متصف به

متصف به ايمان هستند ظن خیر داشته باشد، و درباره آنان بدون علم سخنى نگويد، زيرا همه 

 اهل ايمان همچون شخص واحدى هستند كه متصف به ايمان و لوازم و آثار آن است.

ه به جاى اينكه نسبت بشود كه چرا وقتى افك را شنیديد بنا بر اين، معناى آيه چنین مى

مؤمنین متهم، حسن ظن داشته باشید، به تراشنده افك، حسن ظن پیدا كرديد و بدون علم 

 در باره اهل ايمان سخنى گفتید؟.

معنايش اين است كه شما مؤمنین و مؤمنات كه شنونده  "قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِینٌ "و اينكه فرمود:

دروغى است آشكار، با اينكه بر حسب قاعده دينى افك بوديد نگفتید كه اين مطلب افك و 

خبرى كه مخبر آن علمى بدان ندارد، و ادعايى كه مدعى آن شاهدى بر آن ندارد، محكوم به 

كذب است، چه اينكه در واقع هم دروغ باشد، يا آنكه در واقع راست باشد، دلیل بر اين معنايى 

فرمايد: مىاست، كه  "هَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَفَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّ "كه ما كرديم جمله

 محكوم است به دروغگويى. -شرعا -وقتى مدعى، شاهد نیاورد، نزد خدا



عنى اگر ي "ونَلَوْ ال جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُ "

دهند راستگو باشند، بايد بر گفته خود شاهد بیاورند و شهود گويند و نسبت مىدر آنچه مى

چهارگانه را كه گفتیم شهود در زنا هستند حاضر سازند، پس وقتى شاهد نیاورند شرعا 

 محكومند به كذب، براى اينكه ادعاى بدون شاهد كذب است و افك.

 ""هِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِیما أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذابٌ عَظِیمٌوَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّ "

در حديث به معناى سر و صدا راه انداختن و تعقیب كردن يك داستان است و اينكه  "افاضه

و در جمله مورد  "تُمُوهُ ...لَوْ ال إِذْ سَمِعْ "عطف است بر جمله "اگر فضل خدا نبود ... "فرمود:

بحث بار ديگر به مؤمنین حمله شده است و اگر فضل و رحمت خدا را مقید به دنیا و آخرت 

آيد عذاب دنیا و آخرت كرده براى اين بوده كه داللت كند بر اينكه عذابى كه در ذيل آيه مى

 )هر دو( است.

ر شد، به خاطو آخرت متوجه شما نمىو معناى آيه اين است كه اگر فضل و رحمت خدا در دنیا 

اين خوض و تعقیبى كه درباره داستان افك كرديد، عذاب عظیمى در دنیا و آخرت به شما 

 رسید.مى

 "ه جملهمتعلق ب "اذ "ظرف "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ... "

كنند و تلقى قول، به معناى گرفتن و پذيرفتن سخنى است كه به انسان القاء مى است. "افضتم

و اگر تلقى را مقید به السنة كرد، براى اين بود كه داللت كند بر اينكه داستان افك صرف 

انتقال سخنى از زبانى به زبانى ديگر است، بدون اينكه درباره آن سخن، تدبر و تحقیقى به 

 عمل آورند.



یرى از قبیل عطف تفس "وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ "بر اين، اينكه فرمود:و بنا 

كند. و باز اگر گفتن را مقید به دهانها كرد براى اشاره به اين است كه همان تلقى را تفسیر مى

ى ندارد رف و موطنبود كه قول عبارت است از گفتن بدون تحقیق و تبین قلبى، كه جز دهانها ظ

 و از فكر و انديشه و تحقیق سر چشمه نگرفته است.

ه ايد تحقیقى كنید، و علمى بو معناى آيه اين است كه شما بدون اينكه درباره آنچه شنیده

 دست آوريد، آن را پذيرفتید و در آن خوض كرده دهان به دهان گردانیديد و منتشر ساختید.

رفتار  معنايش اين است كه شما اين "نَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌوَ تَحْسَبُو "و اينكه فرمود:

خود را كارى ساده پنداشتید و حال آنكه نزد خدا كار بس عظیمى است، چون بهتان و افتراء 

است عالوه بر اين بهتان به پیغمبر خدا )ص( است، چون شیوع افك در باره آن جناب در میان 

 اش تباه شود.شود كه آن حضرت در جامعه رسوا گشته و امر دعوت دينىمردم باعث مى

ن آيه اي "وَ لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا، سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِیمٌ "

به مؤمنین حمله شده، و ايشان و در آن براى با رسوم  "لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ... "عطف است بر آيه

است  اىدر اين میان، كلمه "سبحانك "فرمايد كه چرا چنین نگفتید؟ و كلمهرا توبیخ مى

خواهد كسى را منزه از عیب معرفى كند، معترضه، و اين از ادب قرآن كريم است كه هر جا مى

 كند.براى رعايت ادب نخست خدا را منزه مى

اند، چون شخص مورد افتراء را راء است، و اگر آن را بهتان نامیدهبه معناى افت "بهتان "كلمه

 ام؟ و اگر آنكند كه يا للعجب من كى چنین حرفى را زده و يا چنین كارى را كردهمبهوت مى

را بهتانى عظیم خوانده، بدين جهت بوده كه تهمت مربوط به ناموس، آن هم ناموس متعلق 



ودنش بدين سبب بوده كه اخبارى بدون علم و ادعايى به رسول خدا )ص( بوده. و بهتان ب

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ  "بدون شاهد بوده، آن شاهدى كه شرحش در ذيل جمله

 گذشت. و معناى آيه روشن است. "اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ

د دهد كه تا اباين دو آيه اندرز مى "وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ... يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً "

 چنین عملى را تكرار نكنند. و معناى دو آيه روشن است.

اگر اين آيه با آيات راجع به افك  "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ... "

نها باشد و مربوط به نسبت زنا به مردم دادن و شاهد نیاوردن نازل شده باشد و متصل به آ

باشد، قهرا مضمونش تهديد تهمت زنندگان است، چون افك از مصاديق فاحشه است، و 

اى داشتند عمل زشت و هر فاحشهاشاعه آن در میان مؤمنین به خاطر اين بوده كه دوست مى

 در بین مؤمنین شیوع يابد.

مطلق فحشاء است، چون زنا و قذف و امثال آن، و دوست داشتن  "فاحشه "پس مقصود از

اينكه فحشاء و قذف در میان مؤمنین شیوع پیدا كند، خود مستوجب عذاب الیم در دنیا و آخرت 

 براى دوست دارنده است.

و بنا بر اين، ديگر علت ندارد كه ما عذاب در دنیا را حمل بر حد كنیم، چون دوست داشتن 

د را براى عهد بدانیم، و مرا "الفاحشة "آورد، بله اگر الم درمیان مؤمنین حد نمىشیوع گناه در 

هن دهن به د از فاحشه را هم قذف تنها بگیريم، و حب شیوع را كنايه از قصد شیوع و خوض و

گرداندن قذف بدانیم، در آن صورت ممكن است عذاب را حمل بر حد كرد. ولى سیاق با آن 

 سازد.نمى



آورد، و جهت ندارد كه ما آن را مقید به قصد شیوع اين قذف به مجرد ارتكاب حد مىعالوه بر 

 اى هم كه موجب اين كار باشد در بین نیست.كنیم، و نكته

اين جمله تاكید و بزرگ داشت عملى است كه موجب سخط  -"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "

 از بزرگى آن بى خبر باشند.و عذاب خدا است، هر چند مردم 

اين جمله تكرار همان امتنانى است كه قبال هم يادآور شده  "وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ "

 بود، و معنايش روشن است.

الْفَحْشاءِ یْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّ "

 از سوره بقره در جلد دوم اين كتاب گذشت. 218تفسیر اين آيه در ذيل آيه  "وَ الْمُنْكَرِ

 شد[]اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچیك از شما هرگز پاك و تزكیه نمى

در اين آيه باز هم به ياد آورى  "مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً ... وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى "

امتنان به فضل و رحمت بازگشت شده و اين اهتمام خود مؤيد اين احتمال است كه افك مورد 

بحث در آيه مربوط به رسول خدا )ص( بوده، و اهتمام به خاطر احترامى است كه آن جناب 

 نزد خداى سبحان داشته است.

شود، جواب لو ال را آورده، و ين آيه كه براى بار سوم امتنان به فضل و رحمت يادآورى مىدر ا

ين شد و افرموده اگر فضل و رحمت خدا به شما نبود هیچ يك از شما ابدا تزكیه و پاك نمى

معنايى است كه عقل هم بر آن داللت دارد، چون افاضه كننده خیر و سعادت تنها خداى 

 كند، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده:علیم قرآنى نیز آن را افاده مىسبحان است، و ت



 ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ "و نیز فرموده: "خیر تنها به دست تو است -«1»بِیَدِكَ الْخَیْرُ  "

 ."رسد از خدا استآنچه خیر به تو مى -«2»

، اعراض از مطالب قبلى است "مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي "و اينكه فرموده:

كند. پس امر منوط به مشیت و حاصلش اين است كه خداى تعالى هر كه را بخواهد تزكیه مى

گیرد كه استعداد آن را داشته، و به زبان او است، و مشیت او تنها به تزكیه كسى تعلق مى

زبان  اشاره به همین درخواست به "وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ "كه جملهاستعداد آن را درخواست كند، 

استعداد است، يعنى، خدا شنواى خواسته كسى است كه تزكیه را به زبان استعداد درخواست 

 كند، و دانا به حال كسى است كه استعداد تزكیه را دارد.

بِیلِ وَ الْمَساكِینَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَ ةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبىوَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَ "

به معناى تقصیر و ترك و سوگند است، و هر سه معنا با هم تناسب  "ايتالء "كلمه "اللَّهِ ...

دارند، و معناى آيه اين است كه صاحبان فضل و سعه يعنى توانگران از شما نبايد در دادن 

ود به خويشاوندان و مساكین و مهاجرين در راه خدا كوتاهى كنند. و يا معنايش اين اموال خ

است كه توانگران چنین كارى را ترك نكنند و يا اين است كه توانگران هیچ وقت سوگند 

اگر هم از  -و لیعفوا عنهم و لیصفحوا "دهیم،نخورند كه ديگر به نامبردگان چیزى نمى

 . آن گاه توانگران را تحريك"ديدند صرف نظر كنند، و ببخشايندنامبردگان عمل ناماليمى 

ريد كه دامگر دوست نمى -أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ "فرمايد:نموده و مى

 ."خدا هم بر شما ببخشايد؟ و خدا آمرزنده و مهربان است

آيات افك نازل شده و متصل به آنها باشد، داللت بر اين معنا در اين آيه بنا به فرضى كه با 

است كه يكى از مؤمنین تصمیم گرفته بوده كه احسان همیشه خود را از كسانى كه مرتكب 



اند قطع كند، و خداى تعالى او را از اين عمل نهى كرده، و سفارش اكید فرموده كه افك شده

 ز هم بیانى در اين باره خواهد آمد.هم چنان احسان خود را ادامه دهد، كه با

كنند در دنیا و آخرت لعنت شده و عذابى ]كسانى كه زنان مؤمنه محصنه را متهم به زنا مى

 عظیم دارند[

 "یمٌعَظِإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ  "

اينكه از مؤمنات سه صفت را بر شمرده، به منظور داللت بر عظمت معصیت بوده، چون صفت 

شوهر داشتن و عفت و غفلت و ايمان هر يك سبب تامى هستند براى اينكه نسبت زنا را ظلم، 

و نسبت دهنده را ظالم و متهم بى گناه را مظلوم جلوه دهند، تا چه رسد به اينكه همه آن 

با هم جمع باشند، يعنى زن متهم به زنا، هم شوهردار باشد، هم عفیف، هم با ايمان، و صفات 

تر هم غافل از چنین نسبت كه در اين صورت نسبت زنا به او دادن ظلمى بزرگتر، و گناهى عظیم

خواهد بود، و كیفرش لعنت در دنیا و آخرت، و عذاب عظیم خواهد بود، ولى اين آيه شريفه هر 

ر جمله آيات افك نازل شده باشد مضمونش عام است، و تنها مربوط به خصوص چند كه د

 داستان افك به خانواده رسالت نیست، هر چند كه سبب نزولش آن داستان باشد.

 ."يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "

 "بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "و مراد از جمله         ت به عذاب عظیم در آيه قبل.متعلق اس "يوم "ظرف

نه  -اندهم چنان كه ديگران هم گفته -به مقتضاى اطالقى كه دارد مطلق اعمال زشت است،

هاى زشت و ناروا تا شهادت زبان و دست و پا شهادت به عمل رمى و نسبت خصوص نسبت

هادت، شهادت اعضاى بدن بر گناهان و همه معاصى است، البته ناروا باشد پس مقصود از ش



دهد كه مناسب با خود او است، پس گناه اگر از سنخ گفتار هر عضوى به آن گناهى شهادت مى

باشد، مانند قذف )نسبت زنا دادن(، دروغ، غیبت و امثال آن روز قیامت زبانها به آن شهادت 

، همچون سرقت و راه رفتن براى سخن چینى و سعايت دهند، و هر چه از قبیل افعال باشدمى

دهند و چون بیشتر گناهان به وسیله دست و پا انجام و امثال آن، بقیه اعضاء بدان گواهى مى

 شود از اين رو آن دو را نام برده.مى

 "و در حقیقت شاهد بر هر عملى خود آن عضوى است كه عمل از او سرزده هم چنان كه آيه

گوش و چشم و پوستشان علیه  "یْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَشَهِدَ عَلَ

 .21كردند. سوره سجده، آيه دهند به آنچه مىايشان شهادت مى

نها و قلب و همه ايگوش و چشم  "إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا "و آيه 

أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ  الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى "و آيه.36اند، سوره اسرى، آيه مسئول آن بوده

زنیم )چون احتیاج نداريم كه زبان امروز مهر بر زبانها مى  "تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

 دهد به آنچه كه كسبزند، و پاهاشان گواهى مىستشان با ما حرف مىآنان اقرار كند( بلكه د

اى درباره نیز به اين معنا اشاره دارند، و به زودى بحث جداگانه.65كردند. سوره يس، آيه مى

 ان شاء اللَّه تعالى خواهد آمد. "حم سجده "شهادت اعضاء در روز قیامت در تفسیر سوره

 [دانند كه خدا حق مبین استمى]معناى اينكه فرمود در آخرت 

است،  جزاء "دين "مراد از "يَوْمَئِذٍ يُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ "

ى به معنا "يوفیه "نیز به همین معنا است، و كلمه «4» "مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "هم چنان كه در جمله



اداء و پرداختن چیزى است به تمام و كمال. و معناى اين آيه است كه در روز قیامت خداوند 

 فهمند كه خدا حق مبین است.دهد، و آن وقت مىپاداش و كیفر حق آنان را به تمام و كمال مى

اين از نظر اتصال آيه به ما قبل، و وقوعش در سیاق آيات قبلى بود، و اگر نه از نظر اينكه 

، آن معنايى است كه مرادف "دين "اى است مستقل، ممكن است بگويیم: مراد ازودش آيهخ

یان مقام بندگى كه در اين صورت آيه شريفه دراست، يعنى سنت ز "ملت و كیش "با كلمه

د، و كنمعنايى عالى خواهد بود، و آن اين است كه روز قیامت حقايق براى بشر ظهور پیدا مى

 سازگارتر است. "وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ "اين معنا با جمله

وَ  "كند، چون جملهاين آيه از غرر و آيات برجسته قرآنى است، كه معرفت خداى را تفسیر مى

ى ردهد كه حق به هیچ وجه از وجوه و به هیچ تقديخبر مى "يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ

گیرد، ترين بديهیات است كه جهل به آن تعلق نمىاز تقادير، سترت و خفاء ندارد و بديهى

گیرد، پس علم به خداى تعالى شود كه يك امر بديهى مورد غفلت قرار مىولى بسیار مى

معنايش دانستن امرى مجهول نیست، بلكه معنايش ارتفاع غفلت از درك او است، كه بسا از 

گويند فالنى معرفت به خدا دارد و شود، و مىلت به علم و معرفت تعبیر مىاين ارتفاع غف

اش اين است كه فالنى از خدا غافل نیست، و همین معنايى خداشناس است كه معناى واقعى

فهمند كه خدا حق مبین و آشكار است، دهد، و مىاست كه روز قیامت براى همه دست مى

 غفلت نیست(.)چون در قیامت ديگر عواملى براى 

 "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِيدٌ "و به مثل اين معنا، آيه

تو از اين معنا در غفلت بودى، ما پرده غفلتت را بر داشتیم، اينك امروز  فرمايد.اشاره مى «1»

 .22بینى. سوره ق، آيه تیز مى



اينكه در  "یثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ ...الْخَبِ "

خبیثات و  "دلیل است بر اينكه مراد از "أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ "ذيل اين آيه فرموده:

 ان و زنان متصف به خباثت و طهارتند.، مرد"طیبات و طیبین "و "خبیثین

بنا بر اين، آيه متمم آيات افك و متصل به آنها و در سیاق مشارك با آنها است. و اين آيه عام 

 است، و از جهت الفاظ هیچ مخصصى ندارد.

گويند مبراء شود از آنچه مردم درباره ايشان مىپس مراد از طیب و طهارتى كه باعث مى

شود همان معنايى است كه اتصاف به ايمان و ه از آيات سابق فهمیده مىباشند، به طورى ك

احصان مقتضى آن است. پس مؤمنین و مؤمنات با احصان، طیبین و طیباتند، و هر يك مختص 

هاى ناروايى كه شاهدى بر به ديگرى است، و ايشان به حكم ايمان و احصان شرعا از نسبت

هت ايمانى كه دارند محكوم به مغفرتند، هم چنان كه آن اقامه نشود مبرا هستند، و از ج

و ايمان آورديد تا از گناهانتان ببخشايد. سوره  "وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ "فرموده:

خواهند داشت. و آن رزق كريم همان حیات و نیز به همان جهت رزق كريمى  31احقاف، آيه 

 مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى "نیكوى آخرت است، كه در آيه طیب در دنیا و آخرت، و اجر

بدان نويد  «1» "وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

 داده است.

، از مؤمنین هستند اين است كه حالتى پلید دارند و مراد از خبیث در خبیثین و خبیثات كه غیر

گیرند. و اگر زنان خبیث را به مردان خبیث، و و به خاطر كفر وضعى ناخوشايند به خود مى

مردان خبیث را به زنان خبیث اختصاص داده، به خاطر هم جنسى و هم سنخى است، و در 



م به البته صرف اين اختصاص، حك -نتیجه اينگونه افراد از تلبس به فحشاء مبراء نیستند،

 .-تلبس و اتصاف نیست

 پس از آنچه گذشت چند نكته روشن گرديد:

كند، اول اينكه: آيه شريفه از نظر لفظ عام است و مؤمنین را براى همیشه به پاكى توصیف مى

 هر چند كه سبب نزولش موردى خاص باشد.

به براءتند از آنچه كه به ايشان نسبت دوم اينكه: داللت دارد بر اينكه مؤمنین شرعا محكوم 

 بدهند و اقامه بینه نكنند.

سوم اينكه: داللت دارد بر اينكه مؤمنین همه محكوم به مغفرت و رزق كريمند. و همه اينها 

البته حكم ظاهرى است، ظاهر حال مؤمنین چنین، و ظاهر حال كفار بر خالف اين است، چون 

 مؤمنین نزد خدا محترمند.

**** 

 [در باره نزول آيات مربوط به افك در باره عائشه "الدر المنثور "ث روايتى ]روايتى مفصل ازبح

در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، احمد، بخارى، عبد بن حمید، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، 

: فتاند كه گابن ابى حاتم، ابن مردويه و بیهقى )در كتاب شعب( همگى از عايشه روايت كرده

، انداختخواست به سفرى برود در میان همسرانش قرعه مىرسول خدا )ص( همواره وقتى مى

 برد.شد او را با خود به سفر مىو قرعه به نام هر كس بیرون مى



در سفرى در میان ما قرعه انداخت، قرعه به نام من در آمد. و من با رسول خدا )ص( به سفر 

همین كه  ر هنگامى بود كه دستور حجاب نازل شدهرفتم، و سفر سفر جنگ بود. و اين د

نزديكیهاى مدينه رسیديم، شبى منادى نداى كوچ داد كه سوار شويد. من برخاستم و از 

لشگرگاه گذشتم، تا قضاى حاجت كنم. بعد از قضاى حاجت به محل رحل خود برگشتم. پس 

ده و افتاده، به دنبال آن هاى يمانى بود پاره شناگاه متوجه شدم كه گلوبندم كه از مهره

گشتم و جستجوى گلوبند باعث شد كه درنگ كنم و مامورين هودج من هودجم را بلند مى

كرده باالى شتر من گذاشتند، به خیال اينكه من در هودجم، )خواهى گفت چطور بودن و نبودن 

شت و فهمیدند؟ جواب اين است كه در آن ايام زنها خیلى كم گويك زن در هودج را نمى

سبك بودند، چون غذايشان قوت ال يموت بود(، لذا مامورين از سبكى هودج تعجب نكردند، 

عالوه بر اين من زنى نورس بودم به هر حال شتر را هى كردند و رفتند. و من در اين میان 

گلوبندم را پیدا كردم اما من وقتى گلوبندم را يافتم كه كاروان رفته بود. من خود را به محل 

وان، و آن محلى كه خودم منزل كرده بودم رسانیده قدرى ايستادم، شايد به جستجوى كار

 من برگردند، ولى همین طور كه نشسته بودم خوابم برد.

از سوى ديگر صفوان بن معطل سلمى ذكرانى كه مامور بود از عقب لشكر حركت كند هنگام 

انسانى ديد، نزديك آمد و مرا شناخت، صبح بدانجا كه من خوابیده بودم رسید و از دور شبح 

چون قبل از دستور حجاب مرا ديده بود وقتى مرا شناخت استرجاع گفت و من به صداى او كه 

بیدار شدم، و صورت خود را پوشاندم، به خدا سوگند كه  "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ "گفت:مى

ه با من حرف نزد، و من نیز از او جز همان استرجاع غیر از همین استرجاع ديگر حتى يك كلم

را نشنیدم. پس شتر خود را خوابانید و من سوار شدم. سپس به راه افتاد تا به لشگرگاه 



انى اى درباره من سخنرسیديم، و آن منزلى بود كنار نحر ظهیرة و اين قضیه باعث شد كه عده

 بگويند و هالك شوند.

درست كرد عبد اللَّه بن ابى بن سلول بود. پس به مدينه آمديم و و آن كسى كه اين تهمت را 

من از روزى كه وارد شديم تا مدت يك ماه مريض شدم مردم دنبال حرف تهمت زنندگان را 

گرفته بودند، و سر و صدا به راه افتاده بود، در حالى كه من از جريان به كلى بى خبر بودم. 

انداخت اين بود كه من هیچ وقت به مثل آن ايامى ك مىتنها چیزى كه مرا در آن ايام به ش

كرد، و شد و سالم مىكه مريض بودم از رسول خدا )ص( لطف نديدم. همواره بر من وارد مى

شد. ولى به شرى كه پیش آمده بود پى پرسید چطورى؟ و اين مايه تعجب و شك من مىمى

ون آمدم، درحالى كه ام مسطح هم جهت رفع بردم، تا بعد از آنكه نقاهت يافته از خانه بیرنمى

حاجت با من بیرون آمده بود تا به مناصع برود. و مناصع محل رفع حاجت بود، كه زنان جز در 

ها رفتند و اين قبل از رسم شدن مستراح در خانهشبها از اين شب تا شب ديگر بدانجا نمى

رفتیم و از اينكه در خانه الها مىبود، تا آن روز به رسم عرب قديم براى قضاى حاجت به گود

 مستراح بسازيم ناراحت و متاذى بوديم.

پس من و ام مسطح از در خانه بیرون شده لباس خود را بلند كرديم كه بنشینیم، ام مسطح 

اش گیر كرد و افتاد، و گفت: هالك باد مسطح، من گفتم: اين چه حرف بدى بود پايش به جامه

اى گويى؟ گفت: اى خانم! مگر نشنیدهگ بدر شركت كرده بد مىكه زدى، به مردى كه در جن

گويد؟ آن گاه شروع كرد داستان اهل افك را زند؟ گفتم: نه، مگر چه مىكه چه حرفهايى مى

 نقل كردن كه از شنیدن آن مرضم بدتر شد.



و همین كه به خانه برگشتم رسول خدا )ص( به ديدنم آمد و بر من سالم كرد و پرسید 

گويد: من از اين اجازه خواستن مى -دهى به سراغ پدر و مادرم بروم؟ى؟ گفتم: اجازه مىچطور

گويد: رسول خدا آن گاه مى -اين منظور را داشتم كه از پدر و مادرم داستان افك را بشنوم،

)ص( به من اجازه داد. پس به خانه پدر و مادرم رفتم، و به مادرم گفتم: اى مادر مردم چه 

 شود كه نزد شوهرش محبوب؟ گفت: دخترم ناراحت مباش كمتر زنى زيبا پیدا مىگويندمى

 باشد و با داشتن چند هوو حرفى دنبالش نزنند، گفتم:

گويند؟ پس گريه مرا گرفت و آن شب تا صبح گريستم و سبحان اللَّه مردم اين طور مى

 ريستم.گو من هنوز مى نتوانستم از اشكم خوددارى كنم و خواب به چشمم نیامد، تا صبح شد

رسول خدا )ص( على بن ابى طالب و اسامة بن زيد را خواست و با ايشان درباره جدايى از 

همسرش گفتگو و مشورت كرد، اسامه چون از براءت خانواده او آگاهى داشت، و چون نسبت 

اى هر سابقبه خانواده او خیرخواه بود گفت: يا رسول اللَّه همسرت را داشته باش كه ما جز خی

از ايشان نداريم، و اما على بن ابى طالب گفت: يا رسول اللَّه )ص( خدا كه تو را در مضیقه 

كند پس نگذاشته و قحطى زن هم نیست عالوه بر اين از كنیز او اگر بپرسى تو را تصديق مى

يه ارسول خدا )ص( دستور داد بريرة بیايد، چون آمد حضرت پرسید: اى بريرة آيا چیزى كه م

اى؟ گفت: نه به آن خدايى كه تو را به حق مبعوث كرده ات باشد از عايشه ديدهشك و شبهه

من از او هیچ سابقه سويى ندارم، جز اينكه او جوان است، و خوابش سنگین، بارها شده كه 

آيند و خمیر را برد، تا آنكه حیوانات اهلى مىكند و همان جا خوابش مىبراى خانه خمیر مى

 ورند.خمى



د )استعذار يعنى كسى بگويپس رسول خدا )ص( بر خاسته درباره عبد اللَّه بن ابى استعذار 

كند و مرا اش كیفر كنم چه كسى عذر و انگیزه مرا درك مىاگر فالنى را به سبب كار ناشايسته

ه كنمود، و در منبر فرمود: اى گروه مسلمانان! كیست (كند.به خاطر كیفر دادن او نكوهش نمى

اگر من مردى را كه شرش به اهل بیت من رسیده كیفر كنم عذر مرا بفهمد و مرا مالمت نكند؟ 

اى از همسرم ندارم و اين تهمت را درباره مردى چون به خدا سوگند من جز خیر هیچ سابقه

 شد.اى از او نیز ندارم، او هیچ وقت بدون من وارد خانه من نمىايد كه جز خیر سابقهزده

كنم، اگر از اوس باشد د بن معاذ انصارى برخاست و عرض كرد: من راحتت مىپس سع

كنم، زنم، و اگر از برادران ما يعنى بنى خزرج باشد هر امرى بفرمايى اطاعت مىگردنش را مى

سعد بن عباده كه رئیس خزرج بود و قبال مردى صالح بود آن روز دچار حمیت و تعصب شده، 

وانى تكشى، و نمىگفت: به خدا سوگند دروغ گفتى، و تو او را نمىاز جا برخاست و به سعد 

بكشى، پس از وى اسید بن حضیر پسر عموى سعد برخاست و به سعد بن عباده گفت: تو 

كنى، پس دو قبیله اوس و گويى، چون مردى منافق هستى، و از منافقین دفاع مىدروغ مى

م گرفتند كه با هم بجنگند در همه اين احوال خزرج از جاى برخاسته به هیجان آمدند، و تصمی

كرد، تا همه ساكت شدند رسول خدا )ص( بر فراز منبر ايستاده بود، و مردم را مرتب آرام مى

 و آن جناب هم سكوت كرد.

آمد، و چشمم به خواب نرفت، پدر و مادرم كردم و اشكم بند نمىمن آن روز مرتب گريه مى

شب و يك روز است كه كارم گريه شده، ترسیدند كه از گريه نزدم آمدند، و ديدند كه دو 

از  كردم، زنىجگرم شكافته شود. هنگامى كه آن دو نشسته بودند و من همچنین گريه مى

انصار اجازه خواست و وارد شد و او هم با گريه مرا كمك كرد، در اين بین ناگهان رسول خدا 



نشست، و به من همان اب نزد من نمى)ص( وارد شد و نشست و تا آن روز هرگز آن جن

 زد.حرفهايى را زد كه قبال مى

اين را هم بگويم كه يك ماه بود وحى بر آن جناب نازل نشده و درباره گرفتارى من از غیب 

نشست تشهد خواند، و سپس فرمود: اما دستورى نرسیده بود پس رسول خدا )ص( وقتى مى

ها مبرى باشى كه خدا در ه، اگر تو از اين تهمتبعد، اى عايشه به من چنین و چنان رسید

فرستد، و اگر گنهكار باشى بايد استغفار كنى و به خدا توبه ببرى، كه براءت تو آيه قرآنى مى

عد از پذيرد باش را مىبنده خدا وقتى به گناه خود اعتراف كند، و آن گاه توبه نمايد، خدا توبه

، اى اشك نیامدشد، و ديگر قطرهگهان اشكم خشكآنكه سخنان رسول خدا )ص( تمام شد نا

ه دانم چه بگويم بمن به پدرم گفتم پاسخ رسول خدا )ص( را بده گفت: به خدا سوگند نمى

 فهمم چه بگويم.مادرم گفتم: جواب رسول خدا )ص( را بده گفت: به خدا سوگند نمى

گفتم: من به خدا سوگند دانستم، و خودم در حالى كه دخترى نورس بودم و قرآن زياد نمى

ايد، لذا ايد، و در دلهايتان جاى گرفته، و آن را پذيرفتهدانستم كه شما اين جريان را شنیدهمى

داند كه برى از چنین تهمتى هستم، تصديقم اگر بگويم من برى و بى گناهم، و خدا مى

ما ام، ولى شنكرده ام كه به خدا سوگندكنید، و اگر اعتراف كنم، به كارى اعتراف كردهنمى

كنید. و به خدا سوگند مثالى براى خودم و شما سراغ ندارم اال كالم پدر يوسف تصديقم نمى

رم آن گاه روى گردانیده در بست "ما تَصِفُونَ فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ")ع( كه گفت:

كند، ولى ستم كه خدا مرا تبرئه مىدانخوابیدم، در حالى كه از خود خاطر جمع بودم، و مى

دادم كه درباره من وحیى بفرستد، كه تا قیامت بخوانند، چون خود را حقیرتر از آن احتمال نمى



اى از قرآن بفرستد كه تالوت شود، بلكه امیدوار بودم رسول ام آيهدانستم كه خدا دربارهمى

 خدا )ص( رؤيايى ببیند، و به اين وسیله تبرئه شوم.

گويد: به خدا سوگند رسول خدا )ص( تصمیم به برخاستن نگرفته بود، واحدى از س مىسپ

حضار هم از جاى خود برنخاسته بودند كه وحى بر او نازل شد، و همان حالت بیهوشى كه 

هاى مرواريد داد دست داد و از شدت امر عرقى مانند دانههمواره در هنگام وحى به او دست مى

با اينكه آن روز روز سردى بود. همین كه حالت وحى تمام شد به خود آمد، از او سرازير شد، 

اى كه گفت اين بود كه: اى عايشه بشارت باد تو را كه خنديد و اولین كلمهدر حالى كه مى

دا كسى خیزم و جز خخداوند تو را تبرئه كرد. مادرم گفت: برخیز و بنشین. گفتم به خدا بر نمى

 و ده آيه بعد از آن را نازل "إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ "ن گاه آيهگويم، آرا سپاس نمى

 فرمود.

و بعد از آنكه خداوند اين آيات را در براءتم نازل فرمود، ابو بكر كه همواره به مسطح بن اثاثه 

چ طح هیكرد، گفت: به خدا سوگند ديگر من به مسبه خاطر فقر و خويشاونديش كمك مى

كنم، زيرا درباره دخترم عايشه چنین بلوايى به راه انداخت، خداى تعالى در رد او كمكى نمى

 ... اكِینَوَ الْمَس وَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى "اين آيه را فرستاد:

د من دوست دارم كه خدا مرا بیامرزد، پس رفتار خود پس ابو بكر گفت: به خدا سوگن "رَحِیمٌ

را درباره مسطح دوباره از سر گرفت، و به او انفاق كرد و گفت: به خدا تا ابد از انفاق به او 

 كنم.دريغ نمى

گويد: رسول خدا )ص( از زينت دختر جحش از وضع من پرسید، و فرمود: اى زينت عايشه مى

گفت يا رسول اللَّه )ص( چشم و گوشم از اين جريان بى خبر  اى؟دانى و چه ديدهتو چه مى



ام، با اينكه زينب از میان همسران رسول خدا )ص( تنها است، و من جز خیر از او چیزى نديده

كرد و خداوند او را با ورع و تقوى عصمت داد، و خواهرش حمنه كسى بود كه با من تكبر مى

 . كرد، جزو اصحاب افك شد، و هالك گشتمى كه چنین تقوايى نداشت، و با او ستیز

مؤلف: اين روايت به طرقى ديگر نیز از عايشه، از عمر، ابن عباس، ابو هريره، ابو الیسر 

 انصارى، ام رومان مادر عايشه، و ديگران نقل شده، و با اين روايت مقدارى اختالف دارد.

عبد اللَّه بن ابى بن سلول، و مسطح بن اثاثه  "الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ "و در آن آمده كه منظور از

)كه از اصحاب بدر و از سابقین اولین از مهاجرين است(، و حسان بن ثابت و حمنه خواهر 

 زينب همسر رسول خدا )ص( بودند.

و نیز در آن آمده كه رسول خدا )ص( بعد از نزول آيات افك، ايشان را خواست، و بر آنان حد 

كه هست عبد اللَّه بن ابى را دو بار حد زد، براى اينكه كسى كه همسر جارى ساخت، چیزى 

 .رسول خدا )ص( را نسبت زنا بدهد دو حد دارد 

 []موارد اشكال در اين روايت و روايات ديگرى كه از طرق عامه در اين باره نازل شده است

 جهت اشكال است: باشند در جريان قصه از چندو در اين روايت كه با هم قريب المضمون مى

آيد كه رسول خدا )ص( درباره عايشه سوء ظن جهت اول اينكه: از خالل اين روايات برمى

پیدا كرده بود، مثال يك جاى روايات آمده كه حال آن جناب نسبت به عايشه در ايام مرضش 

ه به حمد نتغییر يافته بود، تا آيات تبرئه نازل شد، جاى ديگر آمده كه عايشه گفت: بحمد اللَّه 

تو، و در بعضى از روايات آمده كه رسول خدا )ص( به پدرش دستور داد برو و به عايشه بشارت 

بده، ابو بكر وقتى بشارت را داد گفت بحمد اللَّه نه به حمد صاحبت كه تو را فرستاده، و 



مقصودش رسول خدا )ص( بوده، و در جاى ديگر روايات آمده كه وقتى رسول خدا )ص( او را 

اى توبه كن، زنى جلو در خانه نشسته بود، عايشه كرد كه اگر واقعا اين كار را كردهنصیحت مى

هاى خود را بازگو كند؟ و معلوم است كه كشى كه برود و شنیدهگفت از اين زن خجالت نمى

وقتى _در همه آنها اهانت و اعتراض است كه منظور_اين جور حرف زدن با رسول خدا )ص(،

زند كه رسول خدا )ص( را در امر خود دچار سوء ظن ببیند، عالوه بر اين در ر مىاز عايشه س

گفتند سوء ظنى پیدا روايت عمر تصريح شده كه گفت: در قلب رسول خدا )ص( از آنچه مى

 شده بود.

و كوتاه سخن اينكه داللت عموم روايات بر سوء ظن رسول خدا )ص( نسبت به عايشه جاى 

ال آنكه رسول خدا )ص( اجل از اين سوء ظن است و چطور نباشد؟ با هیچ حرفى نیست، و ح

 چرا وقتى مؤمنین و "اينكه خداى تعالى ساير مردم را از اين سوء ظن توبیخ نموده و فرمود:

مؤمنات اين را شنیدند حسن ظن به يكديگر از خود نشان ندادند، و نگفتند كه اين افترايى 

مؤمنین از لوازم ايمان باشد، رسول خدا )ص( سزاوارتر ، و وقتى حسن ظن به "است آشكار؟

باشد و مقام به آن است، و سزاوارتر از اجتناب از سوء ظن است كه خود يكى از گناهان مى

 سازد.نبوت و عصمت الهى او با چنین گناهى نمى

عالوه بر اين قرآن كريم تصريح كرده به اينكه رسول خدا )ص( داراى حسن ظن به مؤمنین 

وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَكُمْ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ  "ست و فرموده:ا

ز آنها ا "لَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ، وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ال

گويند او خوش باور و )سر تا پا( گوش است، دهند و مىكسانى هستند كه پیامبر را آزار مى

د و كنبگو خوش باور بودن او به نفع شما است او ايمان به خدا دارد و مؤمنان را تصديق مى



ند دهآنها كه فرستاده خدا را آزار مىاند، و رحمت است براى كسانى كه از شما كه ايمان آورده

 .61عذاب دردناكى دارند. سوره توبه، آيه 

از اين هم كه بگذريم اصوال اگر بنا باشد گناهانى چون زنا در خانواده پیغمبر نیز راه پیدا كند، 

گردد، و بر خدا الزم است كه خاندان او را از چنین مايه تنفر دلها از او شده و دعوت او لغو مى

گناهانى حفظ فرمايد، و اين حجت و دلیل عقلى عفت زنان آن جناب را به حسب واقع ثابت 

كند، چطور رسول كند، نه عفت ظاهرى را فقط، و با اينكه عقل همه ما اين معنا را درك مىمى

 شود.خدا )ص( آن را درك نكرده و نسبت به همسر خود دچار ترديد مى

آيد اين است كه داستان افك از روزى كه سازندگان بر مىجهت دوم اينكه: آنچه از روايات 

آن آن را به راه انداختند، تا روزى كه به همین جرم تازيانه خوردند، بیش از يك ماه طول 

كشیده، و با اينكه حكم قذف در اسالم معلوم بوده، كه هر كس شخصى را قذف كند وشاهد 

شود، با اين حال چرا رسول خدا )ص( بیش  نیاورد بايد تازيانه بخورد، و شخص متهم تبرئه

از يك ماه حكم خدا را در حق قذف كنندگان جارى نكرد و منتظر وحى ماند تا دستورى در امر 

عايشه برسد و در نتیجه اين مسامحه، قضیه دهان به دهان بگردد و مسافران از اينجا به آنجا 

مگر آيه شريفه غیر آن حكم ظاهرى بكشانند و كار به جايى برسد كه ديگر وصله بر ندارد؟ 

چیز زايدى آورد؟ وحیى هم كه آمد همان را بیان كرد كه آيه قذف بیان كرده بود كه مقذوف به 

حكم ظاهرى شرعى براءت دارد. و اگر بگويى كه آيات مربوط به افك چیز زايدى بیان كرد، و 

رسانید، و اين را نمى آن طهارت واقعى عايشه، و براءت نفس االمرى او است، و آيه قذف

اى نازل شود، و بى گناهى عايشه را به شايد انتظار رسول خدا )ص( براى همین بوده كه آيه

 حسب واقع بیان كند.



گويیم هیچ يك از آيات شانزدگانه افك داللتى بر براءت واقعى ندارد، تنها حجت در جواب مى

 كند.وث فحشاء پاك باشند آن را افاده مىهاى انبیاء از لاى كه گذشت كه بايد خانوادهعقلیه

ترين آنها در داللت بر براءت گانه اول، كه در آن شائبه اختصاصى هست، روشنو اما آيات ده

 "نَولَوْ ال جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُ "عايشه آيه

وم اند، و معلاست، كه در آن استدالل شده بر دروغگويى اصحاب افك، به اينكه شاهد نیاورده

است كه شاهد نیاوردن دلیل بر براءت ظاهرى، يعنى حكم شرعى به براءت است، نه براءت 

اى هم مالزمه واقعى، چون پر واضح است كه بین شاهد نیاوردن و براءت واقعى حتى ذره

 نیست.

كند، حكم عامى است كه در گانه اخیر كه حكم به براءت طیبین و طیبات مىآيات شش و اما

بات شود و براءتى كه اثلفظ آن مخصصى نیامده و در نتیجه شامل عموم طیبین و طیبات مى

كند در بین عموم آنان مشترك است، و اين نیز واضح است كه براءت عموم مقذوفین )البته مى

 شهود نشده باشد( با حكم ظاهرى شرعى مناسب است نه با براءت واقعى.در قذفى كه اقامه 

پس حق مطلب اين است كه هیچ گريزى از اين اشكال نیست، مگر اينكه كسى بگويد: آيه 

قذف قبل از داستان افك نازل نشده بوده، بلكه بعد از آن نازل شده، و علت توقف رسول خدا 

و نظاير آن در اسالم نازل نشده بوده، و رسول خدا  )ص( هم اين بوده كه حكم اين پیش آمد

 )ص( منتظر حكم آسمانى آن بوده.

ترين ادله بر نادرستى اين روايت اين است كه رسول خدا )ص( در مسجد از و از جمله روشن

مردم درباره شخص قاذف استعذار كرد )يعنى فرمود: شر او را از من دور كنید به طورى كه 



نشود( و سعد بن معاذ آن پاسخ را داد، و سعد بن عباده با او مجادله كرد، و مالمتى متوجه من 

 سر انجام در میان اوس و خزرج اختالف افتاد.

و در روايت عمر آمده كه بعد از ذكر اختالف مزبور، اين گفت: يا لألوس و آن گفت: يا للخزرج، 

تا آخر حديث، و اگر آيه پس اين دو قبیله دست به سنگ و كفش زده به تالطم در آمدند، 

د كه من داقذف قبال نازل شده بود، و حكم حد قاذف معلوم گشته بود، سعد بن معاذ پاسخ نمى

دادند كه يا رسول اللَّه )ص( حكم قذف را در كشم، بلكه او و همه مردم پاسخ مىاو را مى

 اش جارى كن، قدرت هم كه دارى، ديگر منتظر چه هستى؟.باره

ينكه كنند به اكه به اين روايات وارد است اين است كه اين روايات تصريح مىاشكال سومى 

 گويند:قاذفین، عبد اللَّه بن ابى و مسطح و حسان و حمنه بودند، آن وقت مى

كه رسول خدا )ص( عبد اللَّه بن ابى را دو بار حد زد، ولى مسطح و حسان و حمنه را يك بار، 

همه جا يك حد دارد، ولى در خاندان رسول خدا )ص( دو حد و آورند كه قذف آن گاه تعلیل مى

اين خود تناقضى است صريح، چون همه نامبردگان مرتكب قذف شده بودند و فرقى در اين 

 جهت نداشتند.

ن يعنى تقصیر عمده زير سر او بوده، و لیك "تَوَلَّى كِبْرَهُ "بله در روايات آمده كه عبد اللَّه بن ابى

شود كه دو حد بر او جارى ت اسالم نگفته كه صرف اين معنا باعث اين مىهیچ يك از ام

تفسیر به دو حد  "الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِیمٌ "شود، و عذاب عظیم را در آيه

 اند.نكرده



عائشه  ه]رواياتى از طرق شیعه كه بنا بر آنها داستان افك در باره ماريه قبطیه، و تهمت زنند

 [بوده

گفته كه: عامه روايت  "إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ... "و در تفسیر قمى در ذيل آيه

اند كه اين آيات درباره عايشه نازل شد، كه در جنگ بنى المصطلق از قبیله خزاعه نسبت كرده

ماريه قبطیه نازل شده، كه عايشه نسبت  اند كه دربارهناروا به او دادند، ولى شیعه روايت كرده

 ناروا به او داد.

گويد: محمد بن جعفر براى ما حديث كرد كه محمد بن عیسى، از حسن بن على بن بعد مى

 فضال، برايمان حديث كرد، كه عبد اللَّه بن بكیر از زراره برايمان نقل كرد كه گفت:

براهیم فرزند رسول خدا )ص( از دنیا رفت، فرمود: وقتى ااز امام ابى جعفر )ع( شنیدم كه مى

آن جناب سخت غمگین شد، عايشه گفت: چه خبر شده؟ چرا اينقدربر مرگ اين كودك 

گريى؟ او كه فرزند تو نبود، بلكه فرزند جريح بود، پس رسول خدا )ص( على )ع( را فرستاد مى

 ردى قبطى بود كه درتا جريح را به قتل برساند، على )ع( با شمشیر حركت كرد، و جريح م

كرد، على )ع( در باغ را كوبید، جريح پشت در آمد كه آن را باز كند، همین كه باغى زندگى مى

على را غضبناك ديد، به داخل باغ گريخت، و در را باز نكرد، على )ع( از ديوار پريد و وارد باغ 

 الى درختى رفت، علىشد و او را دنبال كرد، وقتى ديد نزديك است خونش ريخته شود، به با

)ع( هم به دنبالش باال رفت، او خود را از درخت پرت كرد، و در نتیجه عورتش نمايان شد، و 

على )ع( ديد كه او اصال هیچیك از آلت تناسلى مردان و زنان را ندارد، پس نزد رسول خدا 

د من مانندهى كه )ص( برگشت و عرضه داشت يا رسول اللَّه )ص( هر وقت به من فرمانى مى

سیخ داغ در داخل كرك باشم و يا آنكه با احتیاط اقدام كنم؟ حضرت فرمود: نه البته بايد كه با 



احتیاط باشى، عرضه داشت به آن خدايى كه تو را به حق مبعوث فرموده جريح نه از مردان را 

ما اهل بیت  وء را ازدارد، و نه از زنان را، حضرت فرمود: الحمد للَّه شكر خدايى را كه اين س

 بگردانید .

و در همان كتاب در روايت عبید اللَّه بن موسى، از احمد بن راشد، از مروان بن مسلم، از عبد 

 اللَّه بن بكیر، روايت شده كه گفت: به امام صادق )ع( عرض كردم:

ه دانست كه عايشفدايت شوم، اينكه رسول خدا )ص( دستور داد مرد قبطى را بكشد، آيا مى

دانست؟ و خدا خون قبطى را به خاطر احتیاط على )ع( حفظ كرد؟ فرمود: گويد، يا نمىمىدروغ 

دانست، و اگر دستور رسول خدا )ص( به على از باب عزيمت و تكلیف نه، به خدا سوگند مى

گشت، مگر بعد از كشتن او و لیكن رسول خدا )ص( اين دستور را حتمى بود، على بر نمى

كشته نشود و هم عايشه از گناهش برگردد، ولى از گناهش برنگشت، و طورى داد كه هم او 

 .شود هیچ باكى نكرد از اينكه خون مسلمان بى گناهى ريخته مى

مؤلف: البته در اين میان روايات ديگرى هست كه غیر عايشه را هم شريك عايشه در اين 

 واجه بوده كه مقوقس بزرگنسبت ناروا دانسته، و جريح نامبرده خادم ماريه قبطیه و مردى خ

 مصر او را با ماريه نزد رسول خدا )ص( هديه فرستاده بود، تا ماريه را خدمت كند.

 []اشكاالتى كه بر اين روايات نیز وارد است 

 ولى اين روايات هم خالى از اشكال نیست:

وصا د، مخصشواما اوال: براى اينكه داستانى كه در اين روايات آمده با آيات افك منطبق نمى

لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ  "و آيه "إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ... "با آيه



زيرا  " ...كُمْ بِهِ عِلْمٌإِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَیْسَ لَ "و آيه "بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً

اند، و داستان را حاصل اين آيات اين است كه در اين داستان جماعتى با هم دست داشته

گرداندند دادند تا رسول خدا )ص( را رسوا كنند، و مردم هم آن را دهان به دهان مىاشاعه مى

چ ه، و اين جماعت هیو در نتیجه قضیه، منتشر شده، و مدتى طوالنى در بین مردم باقى ماند

حرمتى را براى رسول خدا )ص( رعايت نكردند، اين مطالب كجا و مضمون حديث فوق كجا؟! 

 داند، مگر اينكه بگويیم در روايات در شرح مفصل داستان، كوتاهى شده.خدا مى

و اما ثانیا: مقتضاى براءت ماريه قبطیه اين است كه حد خداى را بر عايشه جارى كرده باشند، 

حال آنكه جارى نكردند، و هیچ مفرى از اين اشكال نیست، جز اينكه بگويیم اين قصه قبل  و

 از نزول حكم قذف واقع شده، و آيه قذف بعد از مدت زمانى نازل شده است.

 اين -همان طور كه گذشت -ولى آنچه در حل اشكال حد بر هر دو صنف از روايات بايد گفت

آيه حد قذف نازل شده و با نزول آيه افك هم غیر از براءت  است كه بگويیم آيات افك قبل از

مقذوف در صورت اقامه نشدن شاهد و غیر از حرمت اين عمل چیزى تشريع نشد، يعنى حد 

قاذف در آن آيه تشريع نشد، چون اگر حد قاذف قبل از داستان افك تشريع شده بود، هیچ 

ها هم از حد رهايى د، و هیچ يك از قاذفمجوزى براى تاخیر آن، و به انتظار وحى نشستن نبو

ود، اى به آن شده بيافتند، و اگر هم با خود آيات افك تشريع شده بود، بايد در آنها اشارهنمى

شد، و كسى كه عارف به اسلوبهاى كالم است هیچ و ال اقل آيات افك متصل به آيات قذف مى

تا آخر آيات، هیچ گونه اتصالى با ما قبل  "بِالْإِفْكِإِنَّ الَّذِينَ جاؤُ  "كند در اينكه آيهشكى نمى

 خود ندارد.



و اينكه هر كس به يكى از زنان رسول خدا )ص( نسبت ناروا دهد دو بار حد دارد، بايد در 

خالل آيات افك كه آن همه تشديد و نص تهديد به عذاب در آنها هست به اين مساله اشاره 

 شد، و نشده.مى

رتى كه آيه قذف با آيات افك نازل شده باشد شديدتر است، براى اينكه و اين اشكال در صو

الزمه چنین فرضى اين است كه مورد ابتالء حكم دو حد باشد آن وقت حكم يك حد نازل 

 شود.

و در كافى از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از بعضى اصحابش از امام صادق )ع( 

درباره مؤمنین چیزى بگويد كه با دو چشم خود ديده و با دو روايت شده كه فرمود: هر كس 

حشاء در بین مؤمنین گوش خود شنیده باشد، تازه از كسانى خواهد بود كه دوست دارند ف

 منتشر شود .

 ، مؤلف: اين روايت را قمى هم در تفسیر خود از پدرش از ابن ابى عمیر از هشام از آن جناب

، و  خود از ابن ابى عمیر، از محمد بن حمران، از آن جناب و نیز صدوق در امالى به سند

 . همچنین مفید در اختصاص از آن جناب به طور مرسل نقل كرده

 ["الزَّانِي ال يَنْكِحُ ... "]روايات ديگرى در ذيل آيات مربوط به افك، قذف و آيه:

روايت كرده كه فرمود: باز در همان كتاب به سند خود از اسحاق بن عمار، از امام صادق )ع( 

ماند كه آن را باب ىرسول خدا )ص( فرمود: هر كس عمل زشتى را اشاعه دهد، مثل كسى م

 كرده باشد.



درباره  "وَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ ... "اند: آيهو در مجمع البیان است كه بعضى گفته

وى نازل شده و او از مهاجرين، و از جمله بدريین و  ابى بكر و مسطح بن اثاثه و پسر خاله

ه داد، همین كه در قضیاش را مىكرد و خرجىاش را تامین مىمردى فقیر بود، و ابو بكر زندگى

اش را قطع كرد، و سوگند خورد كه تا ابد كمترين نفعى به او افك شركت جست، ابو بكر نفقه

روش نخست خود برگشت و گفت به خدا سوگند من نرساند، ولى وقتى آيه فوق نازل شد، به 

كنم، )نقل از ام اين مرسوم را از او قطع نمىدارم خدا مرا بیامرزد، و به خدا تا زندهدوست مى

 .ابن عباس و عايشه و ابن زيد(

اند: درباره جماعتى از صحابه نازل شده، كه سوگند باز در مجمع البیان است كه بعضى گفته

ه هیچ يك از كسانى كه در داستان افك حرفى زدند چیزى انفاق و صدقه ندهند، خورده بودند ب

 .و با ايشان مواسات نكنند، )نقل از ابن عباس و غیر او(

 .ويه، از ابن عباس روايت كردهمؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از ابن جرير و ابن مرد

وَ ال يَأْتَلِ أُولُوا  "باقر )ع( آمده كه درباره آيهو در تفسیر قمى و در روايت ابى الجارود، از امام 

ان رسول خويشاوند "أُولِي الْقُرْبى "فرمود: منظور از "الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى

 "یَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُواوَ الْمَساكِینَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ لْ "باشد، و در آيهخدا )ص( مى

فرمود: بعضى از شما از بعضى ديگر گذشت كند و از يكديگر درگذريد. و اگر چنین كنید رحمت 

 .«1» "أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ "فرمايد:خداوند بر شماست. خداوند مى

سالم از امام باقر )ع( نقل كرده كه در ضمن حديثى فرمود:  و در كافى به سند خود از محمد بن

وا لُوَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَ "آيه



ذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّ

 .«2» ، در مدينه نازل شد"رَحِیمٌ

و خداى تعالى از نامیدن چنین كسانى در صورتى كه به عمل افتراء ادامه دهند به نام مؤمن 

 آيا كسى كه » "ال يَسْتَوُونَأَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً  "دريغ نموده و فرموده است:

و در  «.18مؤمن است مثل كسى است كه فاسق است؟ هرگز برابر نیستند سوره سجده، آيه 

إِلَّا إِبْلِیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ  "جاى ديگر فاسق را از اولیاى شیطان خوانده، و فرموده:

 «.51ر پروردگارش فسق ورزيد. سوره كهف، آيه مگر ابلیس كه از جن بود و از ام » "أَمْرِ رَبِّهِ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ  "و در جاى ديگر رامى محصنات را ملعون خوانده و فرموده:

تُهُمْ وَ سِنَالْغافِالتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ، وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْ

 ."أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

دهد كه كلمه عذاب دهد، بلكه علیه كسى شهادت مىو البته جوارح علیه مؤمن شهادت نمى

دهند، هم چنان كه خداى اش را به دست راستش مىاش حتمى شده، و اما مؤمن نامهدرباره

و اما  » "أُوتِيَ كِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِیلًافَمَنْ  "عز و جل فرموده:

خوانند، و حتى يك نخ كوچك اش را به دست راستش دهند آنان كتاب خود را مىكسى كه نامه

 .«.71شوند. سوره اسرى، آيه هم ظلم نمى

ه كه در معناى آمد "اتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ ...الْخَبِیث "و در مجمع البیان در ذيل آيه

 گويد: سوم اينكه زنان پلید مال مردان پلید، و مردان پلید مالاند، تا آنجا كه مىآن اقوالى گفته

زنان پلیدند، )نقل از ابى مسلم و جبائى( از امام باقر و امام صادق )ع( روايت شده كه اين آيه 



د باشد، چیزى كه هست بعضى تصمیم گرفتنمى "الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً "ثل آيهم

 . كه از زنان پلید بگیرند، خدا از اين كار نهیشان كرد، و آن را براى ايشان نپسنديد

)ص( فرمود: و در خصال از عبد اللَّه بن عمر و ابو هريرة روايت كرده كه گفتند: رسول خدا 

وى بدن هم به سشود، و چون قلب پلید شد، وقتى قلب كسى پاك باشد، جسدش هم پاك مى

 .گرايد پلیدى مى

و در احتجاج، از حسن بن على )ع( روايت كرده كه در ضمن گفتارى كه با معاويه و اصحاب 

و  "خَبِیثاتِنَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْالْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِی "او داشت و آنان به على )ع( ناسزا گفتند، فرمود:

 "به خدا سوگند اى معاويه اين مردان و زنان خبیث، تو هستى و اصحاب تو و شیعیان تواند،

و اين مردان و زنان پاك، على بن ابى طالب و  "وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ ...

 . اصحاب و شیعیان اويند

 [34تا  27]آيات  آيات ترجمه

هاى خود داخل نشويد تا آنكه آشنايى دهید شما كه ايمان داريد به خانه هیچ كس غیر از خانه

 (.27و بر اهلش سالم كنید اين براى شما بهتر است امید است كه پند گیريد )

د برگرديد ديو اگر كسى را در خانه نیافتید داخل نشويد تا شما را اجازه دهند، و اگر گفتند برگر

 (.28كنید دانا است )تر است و خدا به اعمالى كه مىكه اين براى شما پاكیزه

هاى غیر مسكونى براى شما گناهى نیست كه به خاطر كااليى كه در آن داريد و اما در خانه

 (.29داند )داخل شويد و خدا آنچه را كه آشكار و يا پنهان كنید مى



يش را از نگاه به زنان اجنبى باز گیرند و فرجهاى خويش را به مردان مؤمن بگو ديدگان خو

 (.31كنید آگاه است )تر است كه خدا از كارهايى كه مىنگهدارند اين براى ايشان پاكیزه

و به زنان با ايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و فرجهاى خويش را حفظ كنند 

ها نهايشان را به گريباآشكار نسازند و بايد كه روپوشو زينت خويش را جز آنچه آشكار است 

كنند و زينت خويش را نمايان نكنند مگر براى شوهرانشان، يا پدران و يا پدر شوهران يا 

پسران و يا پسر شوهران و يا برادران و يا خواهرزادگان و يا برادرزادگان و يا زنان و يا آنچه 

مايلى به زن ندارند و يا كودكانى كه از اسرار زنان خبر اند يا افراد سفیه كه تمالك آن شده

ندارند، و مبادا پاى خويش را به زمین بكوبند تا آنچه از زينتشان كه پنهان است ظاهر شود 

 (.31اى گروه مؤمنان همگى به سوى خدا توبه بريد شايد رستگار شويد )

دارند نكاح نمايید كه اگر  دختران و پسران و غالمان و كنیزان عزب خود را اگر شايستگى

 (.32تنگدست باشند خدا از كرم خويش توانگرشان كند كه خدا وسعت بخش و دانا است )

و كسانى كه وسیله نكاح كردن ندارند به عفت سر كنند تا خدا از كرم خويش از اين بابت بى 

ترنج ود از دسنیازشان كند و از مملوكانتان كسانى كه خواستار آزادى خويش و پرداخت بهاى خ

خويشند اگر خیرى در آنان سراغ داريد پیشنهادشان را بپذيريد و از مال خدا كه عطايتان 

خواهند داراى عفت باشند به خاطر مال دنیا به كرده به ايشان بدهید و كنیزان خود را كه مى

ه و مرزندزناكارى وامداريد، و اگر كنیزى به اجبار مالكش وادار به زنا شد خدا نسبت به وى آ

 (.33رحیم است )



هاى روشن با مثلى از سرگذشت نیاكان شما و پندى براى پرهیزگاران به تو نازل كرديم ما آيه

(34.) 

 [بیان آيات ]بیان آيات مربوط به دخول به خانه ديگران

 در اين آيات احكام و شرايعى كه متناسب و مناسب با مطالب گذشته است تشريع شده.

انس  ""أَهْلِها ... الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىيا أَيُّهَا  "

به معناى الفت گرفتن به آن و آرامش يافتن قلب به آن است،  "به هر چیز و به سوى هر چیز

 نجام شود، مانند:به معناى عملى است كه به اين منظور ا "استیناس "و كلمه

استیناس براى داخل شدن خانه به وسیله نام خدا بردن، و يا، يا اللَّه گفتن، يا تنحنح كردن و 

خواهد وارد شود، و خود را براى ورود او آماده امثال آن، تا صاحب خانه بفهمد كه شخصى مى

او را به آن حال خواهد كسى شود كه صاحب خانه در حالى قرار دارد كه نمىكند، چه بسا مى

 ببیند، و يا از وضعى كه دارد با خبر شود.

شود كه مصلحت اين حكم پوشاندن عورات مردم، و حفظ احترام ايمان از اينجا معلوم مى

است، پس وقتى شخص داخل شونده هنگام دخولش به خانه غیر، استیناس كند، و صاحب 

و سالم كند، در حقیقت او را در پوشاندن خانه را به استیناس خود آگاه سازد، و بعد داخل شده 

 اش داده.آنچه بايد بپوشاند كمك كرده، و نسبت به خود ايمنى

و معلوم است كه استمرار اين شیوه پسنديده، مايه استحكام اخوت و الفت و تعاون عمومى 

ین هم اشاره به هم "ونَذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ "بر اظهار جمیل و ستر قبیح است و جمله

فوايد است، يعنى شايد با استمرار بر اين سیره متذكر وظیفه خود بشويد، كه چه امورى را 



بايد رعايت كنید، و چگونه سنت اخوت را در میان خود احیاء سازيد، و در سايه آن، قلوب را با 

 هم مالوف نموده، به تمامى سعادتهاى اجتماعى برسید.

تعلیل است براى مطلبى حذف شده و  "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "جمله "اند:از مفسرين گفته  عضىب

به شما چنین گفته شده تا شايد متذكر مواعظ خدا بشويد و بدانید كه علت و فلسفه  "تقدير آن

 وا وَحَتَّى تَسْتَأْنِسُ "اند تقدير جملهديگر گفته  باشد، و بعضىمى "اين دستورات چیست

 كند.باشد، ولى خواننده بى اعتبارى آن را خود درك مىمى "حتى تسلموا و تستانسوا "،"تُسَلِّمُوا

يعنى اگر دانستید كه احدى در خانه  "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ... "

داخل نشويد تا از ناحیه مالك اذن،  پس -البته كسى كه اختیار دار اجازه دخول است -نیست

به شما اجازه داده شود. و منظور اين نیست كه سر به داخل خانه مردم كند، اگر كسى را نديد 

داخل نشود، چون سیاق آيات شاهد بر اين است كه همه اين جلوگیريها براى اين است كه 

 كسى به عورات و اسرار داخلى مردم نظر نیندازد.

حكم داخل شدن در خانه غیر را در صورتى كه كسى كه اجازه دهد در آن نباشد اين آيه شريفه 

اى در خانه باشد، و اما كرد كه اجازه دهندهبیان كرده، و آيه قبلى حكم آن فرضى را بیان مى

 قِیلَ وَ إِنْ "حكم اين صورت كه كسى در خانه باشد ولى اجازه ندهد، بلكه از دخول منع كند آيه

 جُناحٌ لَیْسَ عَلَیْكُمْ "آن را بیان كرده. "لَكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ جِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكىلَكُمُ ارْ

تاعٌ فِیها مَ "ظاهر سیاق اين است كه جمله "أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیها مَتاعٌ لَكُمْ ...

 "، و جملهاى نو و ابتدايى باشداست، نه اينكه جمله "بیوتا "كلمه صفت بعد از صفت براى "لَكُمْ

 ى باشد.گیربه معناى استمتاع و بهره "متاع "را تعلیل كند و ظاهرا كلمه "لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ



 هايى را كه براى استمتاع بنا شدهكند داخل شدن در خانهبنا بر اين آيه مورد بحث تجويز مى

سكونت طبیعى ندارد، مانند كاروانسراها و حمامها و آسیابها و امثال آن، زيرا و كسى در آن 

 همین كه براى عموم ساخته شده است خود اذن عام براى داخل شدن است.

گفته باشند كه مراد از متاع، معناى اسمى كلمه است، يعنى اثاث و چیزهايى  و چه بسا بعضى

ها و بازارها كه صرف ساخته شدنش براى ند تیمچهشود، مانكه براى خريد و فروش عرضه مى

اين كار اذن عام براى دخول است، ولى اين وجه خالى از بعد نیست، چون لفظ آيه از افاده 

 آن قاصر است.

یرٌ بِما لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى "

جمع ابصار "هاى چشم است، و كلمهپلكبه معناى روى هم نهادن  "غض "كلمه "يَصْنَعُونَ

مِنْ  "در جمله "من "شود كه كلمهبصر است كه همان عضو بیننده باشد و از اينجا معلوم مى

براى ابتداى غايت است، و يا براى بیان جنس، و يا تبعیض باشد كه هر يك را  "أَبْصارِهِمْ

 پوشى را از خود چشم شروع كنند.گفته، و معنايش اين است كه مؤمنین چشم مفسرى

 ]دستور غض بصر و حفظ عورات و امر به حجاب دارى و آشكار نساختن مواضع زينت و ...[

 -قل "رمترتب ب "يغضوا "از آنجايى كه كلمه "قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ "پس در جمله

در  كند بر اينكه قولباشد نظیر ترتبى كه جواب شرط بر شرط دارد قهرا داللت مىمى "بگو

اينجا به معناى امر است، و معناى جمله اين است كه به مؤمنین امر كن كه چشم خود را 

 پوشى كن كه اگر امر بكنىشمايشان را امر به غض و چ "بپوشند، و تقدير آن اين است كه:

چرانى كند، امر به پوشیدن ، و اين آيه به جاى اينكه نهى از چشم"پوشندچشم خود را مى



كند و چون مطلق است نگاه به زن چشم كرده و فرقى ندارد، آن امر اين نهى را هم افاده مى

 اجنبى را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحريم فرموده.

نیز به معناى اين است كه به ايشان امر كن تا فرج خود را حفظ  "وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ "جمله و

به معناى شكاف در میان دو چیز است كه با آن از عورت كنايه  "فرج "و "فرجه "كنند و كلمه

 مالاند، و در قرآن كريم هم كه سرشار از اخالق و ادب است همیشه اين كنايه را استعآورده

كرده، به طورى كه راغب گفته در عرف هم به خاطر كثرت استعمال مانند نص و اسم صريح 

 . براى عورت شده است

نا افتاده، اين مع "يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ "با جمله "يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ "اى كه میان جملهو مقابله

ز نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و پوشاندن آن ا "حفظ فروج "رساند كه مراد ازرا مى

اند، در روايت هم از امام صادق )ع( رسیده كه فرمود: تمامى آياتى كه لواط كه بعضى پنداشته

در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا است، به غیر اين آيه كه منظور در آن 

 حفظ از نظر است.

از اين دو جمله را با جمله دومى تقیید كرده، و گفت مدلول و بنا بر اين ممكن است جمله اولى 

 آيه تنها نهى از نظر كردن به عورت، و امر به پوشاندن آن است.

ن كند كه مراقب ايآن گاه به مصلحت اين حكم اشاره نموده، و با بیان آن مردم را تحريك مى

ن كند، عالوه بر ايا پاك مىاين بهتر شما ر "فرمايد:حكم باشند و آن اشاره اين است كه مى

 ."كنید با خبر استخدا به آنچه مى



قُلْ  "همان است كه در جمله "وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ ... "كالم در جمله "وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ ... "

گذشت. پس براى زنان هم جايز نیست نظر كردن به چیزى كه براى مردان  "لِلْمُؤْمِنِینَ ...

 -چه مرد و چه زن -جايز نیست، و بر ايشان هم واجب است كه عورت خود را از اجنبى

 بپوشانند.

 به معناى اظهار است و "ابداء "كلمه "وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها "و اما اينكه فرمود:

، مواضع زينت است، زيرا اظهار خود زينت از قبیل گوشواره و دست بند "زينت زنان "مراد از

 حرام نیست، پس مراد از اظهار زينت، اظهار محل آنها است.

خداى تعالى از اين حكم آنچه را كه ظاهر است استثناء كرده. و در روايت آمده كه مقصود از 

ان باشد، كه بحثش به زودى خواهد آمددمها مىآنچه ظاهر است صورت و دو كف دست و ق

 شاء اللَّه.

 "خمار "جمع خمار است، و -به دو ضمه "خمر "كلمه -"جُیُوبِهِنَ وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى "

 كند. واش آويزان مىپیچد، و زايد آن را به سینهاى است كه زن سر خود را با آن مىآن جامه

به فتح جیم و سكون ياء است كه معنايش معروف است، و مراد از  -یبجمع ج "جیوب "كلمه

ه ها را بها است، و معنايش اين است كه به زنان دستور بده تا اطراف مقنعهجیوب، سینه

 هاى خود انداخته، آن را بپوشانند.سینه

است.  به معناى شوهران "بعولة "كلمه -"تِهِنَّأَوْ بَنِي أَخَوا ... وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ "

هاى نسبى و سببى هستند. و اجداد اى كه قرآن از آنها نام برده محرمو طوايف هفتگانه



هاى شوهران حكمشان حكم فرزندان ايشان شوهران حكمشان حكم پدران ايشان، و نوه

 است.

 ان، براى اشاره به اين معنا بوده كهو زنان را اضافه كرد به ضمیر زن "نسائهن "و اينكه فرمود:

زنان مؤمنین است كه جايز نیست خود را در برابر زنان غیر مؤمن برهنه كنند،  "نساء "مراد از

 شود.از روايات وارده از ائمه اهل بیت )ع( هم همین معنا استفاده مى

م كنیزان، و از روايات نیز شود و ههم شامل غالمان مى "أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ "اطالق جمله

شود، هم چنان كه به زودى خواهد آمد، و اين جمله يكى از مواردى اين اطالق استفاده مى

ه به كار رفت "كسى كه -من "در صاحبان عقل استعمال شده، و در معناى "ما "است كه كلمه

 است.

به معناى حاجت است، و منظور از اين  "اربه "كلمه -"أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ "

 بیان تابعین "من الرجال "كند، و كلمهحاجت شهوتى است كه مردان را محتاج به ازدواج مى

تند قیمومت ديگران هس فراد سفیه و ابلهى هستند كه تحتاست. و مراد از اين رجال تابعین ا

 و شهوت مردانگى ندارند.

براى استغراق است  "الطفل "الف و الم در -"عَوْراتِ النِّساءِ ذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىأَوِ الطِّفْلِ الَّ "

نچه از اند يعنى آرساند، يعنى جماعت اطفالى كه بر عورتهاى زنان غلبه نیافتهو كلیت را مى

 هكنند، و اين بامور زنان كه مردان از تصريح به آن شرم دارند، اطفال زشتى آن را درك نمى

 اند كنايه از حد بلوغ است.طورى كه ديگران هم گفته



پاهاى خود را محكم به زمین نزنند تا  -"وَ ال يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما يُخْفِینَ مِنْ زِينَتِهِنَّ "

 صداى زيورآالتشان از قبیل خلخال و گوشواره و دستبند به صدا در نیايد.

اق به طورى كه از سی "توبه "مراد از -"هِ جَمِیعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَ تُوبُوا إِلَى اللَّ "

آيد بازگشت به سوى خداى تعالى است، به امتثال اوامر او، و انتهاء از نواهیش و خالصه بر مى

 پیروى از راه و صراطش.

 ردگان )مكاتبه([]امر و تشويق به ازدواج و به عقد قرارداد جهت آزادى ب

ج، و به معناى تزوي "انكاح "كلمه "مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى "

 به معناى پسر عزب و دختر -به فتحه همزه و كسره ياء و تشديد آن "ايم "جمع "ايامى "كلمه

صالح براى تزويج  "صالحین "ويند و مراد ازگعزب است، و گاهى به دختران عزب ايمه هم مى

 است، نه صالح در اعمال.

و عده جمیل و نیكويى است كه خداى تعالى داده،  -"إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "

 آن را با دهد، وكند و وسعت رزق مىمبنى بر اينكه از فقر نترسند كه خدا ايشان را بى نیاز مى

تاكید كرده البته رزق هر كس تابع صالحیت او است، هر چه بیشتر  "وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ "جمله

دى در سوره به زو -ان شاء اللَّه -بیشتر، البته به شرطى كه مشیت خدا هم تعلق گرفته باشد، و

ى بحث "قٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَفَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَ "فرمايد:كه مى 23ذاريات آيه 

 درباره معناى وسعت رزق خواهد آمد.

 "تعفف "و "استعفاف "كلمه "وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ ال يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "

ت. و بر مهريه و نفقه اسبا همديگر قريب المعنا هستند. و مراد از نیافتن نكاح قدرت نداشتن 



معناى آيه اين است كه كسانى كه قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز بجويند تا خداوند 

 ايشان را از فضل خود بى نیاز كند.

 "كتاب "اد ازمر "وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً ... "

مكاتبه است، )به اينكه صاحب برده با برده قرار بگذارد كه بهاى خود را از راه كسب و كار به 

اين است كه برده از موالى خود در خواست كند كه  "ابتغاء مكاتبه "او بپردازد و آزاد شود( و

ان ر اين آيه شريفه به صاحبكند دالى را از او بگیرد و او را آزاد با او مكاتبه نمايد، به اين كه م

برده سفارش فرموده در خواست بردگان را بپذيرند، البته در صورتى كه در ايشان چیزى سراغ 

 دارند. و مراد از خیر، صالحیت آزاد شدن ايشان است.

ه ب اشاره به اين است كه از بیت المال سهمى از زكات را -"وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ "

خوانده اختصاص دهند، و همه مال المكاتبه  «1» "فِي الرِّقابِ "اينگونه افراد كه قرآن ايشان را

 و يا مقدارى از آن را بدهند.

 در اين آيه و آيات سابق چند بحث فقهى مهم است كه بايد به كتب فقهى مراجعه شود.

رزندان به معناى كنیزان و ف "فتیات "كلمه "أَرَدْنَ تَحَصُّناًوَ ال تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ  "

 "نتحص "به معناى زنا است، و اين كلمه مفاعله از بغى است، و "بغاء "ايشان است. و كلمه

به معناى طلب مالى است.  "ابتغاء عرض حیات دنیا "به معناى تعفف و ازدواج كردن است، و

 و معناى آيه روشن است.

ز اكراه را مشروط كرده به اينكه: )اگر خودشان خواستند تعفف كنند(، بدان جهت و اگر نهى ا

كند، سپس در صورت اكراه آنان را وعده است كه اكراه در غیر اين صورت تحقق پیدا نمى



و هر يك از زنان نامبرده كه مالكشان ايشان را اكراه به زنا كرد، و  "مغفرت داده و فرموده:

 ، و معناى آيه روشن است."ن عمل دست زدند، خدا آمرزنده و رحیم استبعد از اكراه به اي

 "مثل "كلمه "نَیوَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْكُمْ آياتٍ مُبَیِّناتٍ وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِ "

 "بواتو "حال از فاعل در جمله ،"نْزَلْنا ...وَ لَقَدْ أَ "به معناى صفت است، و ممكن است كه جمله:

باشد، كه در آيه قبلى بود، و ممكن هم هست كه جمله استینافیه و نو باشد. و معناى آيه اين 

خورم كه به سوى شما آياتى نازل كرديم كه معارفى از دين برايتان بیان است كه سوگند مى

ا ز سابقین، از اخیارشان و اشرارشان و بكنند كه مايه رستگارى شما است، و صفتى است امى

اين آيات برايتان روشن كرديم كه چه چیزهايى را بگیريد و از چه چیزهايى اجتناب كنید، و 

 نیز آياتى است كه براى متقین از شما موعظه است.

بحث روايتى ]رواياتى در ذيل آيات مربوط به استیناس و استیذان در هنگام ورود به خانه 

 [ديگران

ه روايت كرده ك در تفسیر قمى به سند خود از عبد الرحمن بن ابى عبد اللَّه از امام صادق )ع(

 "موده:فر "أَهْلِها ال تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى "در ذيل آيه:

 . عبارت است از صداى پا و سالم كردن "استیناس

اين روايت را صدوق هم در معانى االخبار از محمد بن حسن به طور رفع از عبد الرحمن مؤلف: 

 .نامبرده از امام صادق )ع( نقل كرده



و در مجمع البیان از ابى ايوب انصارى روايت كرده كه گفت: به رسول خدا )ص( عرض كردم: 

ر گويد و و حمد و تكبیگیرد؟ فرمود به اينكه آدمى تسبیح كه استیناس به چه نحو صورت مى

 .تنحنح كند تا اهل خانه بفهمند

و از سهل بن سعد روايت شده كه گفت مردى سر زده وارد يكى از اطاقهاى رسول خدا )ص( 

زد، و فرمود: اگر من بدانم كه تو نگاه شد، رسول خدا )ص( داشت سر خود را شانه مى

استیذان كردن همان نگاه كردن و كوبیدم، اينطور كردى همان شانه را به دو چشمت مىمى

 .حرام است

و روايت شده كه مردى از رسول خدا )ص( پرسید آيا از مادرم هم اذن دخول بخواهم؟ فرمود: 

شوم استیذان كنم؟ فرمود آرى، گفت: آخر او غیر از من خادمى ندارد، باز هر وقت بر او وارد مى

 .ه فرمود: پس استیذان كنآيا دوست دارى او را برهنه ببینى؟ آن مرد گفت ن

خواست به خانه رسول خدا )ص( در آيد تنحنح كرد، حضرت و نیز روايت شده كه مردى مى

از داخل خانه به زنى به نام روضه فرمود: بر خیز به اين مرد ياد بده كه به جاى تنحنح بگويد 

 .خل شوالسالم علیكم آيا داخل شوم؟ آن مرد شنید و همین طور گفت. پس فرمود: دا

مؤلف: در الدر المنثور هم از جمعى از صاحبان جوامع حديث روايت اولى را از ابى ايوب، و 

 .دومى را از سهل بن سعد، و چهارمى را از عمرو بن سعد ثقفى آورده

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عبادة بن صامت روايت كرده كه شخصى از رسول 

 ها بايد استیذان كرد؟نگام ورود به خانهخدا )ص( پرسید: چرا در ه



فرمود: كسى كه قبل از استیذان و سالم كردن چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرمانى 

 .شود اذنش نداد كرده، و ديگر احترامى ندارد، و مى

ته: امام گف "يُؤْذَنَ لَكُمْفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى  "و در تفسیر قمى در ذيل آيه:

فرمود: معنايش اين است كه اگر كسى را نیافتید كه به شما اجازه دخول دهد داخل نشويد، تا 

 كسى پیدا شود و به شما اجازه دهد.

 "مْكُلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیها مَتاعٌ لَ "و در همان كتاب در ذيل آيه

از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: منظور از اين بیوت حمامها و كاروانسراها و آسیابها 

 . توانى بدون اجازه داخل شوىاست كه مى

 ]رواياتى در باره چشم فرو بستن از نگاه به نامحرم و حفظ فروج و ...[

روايت كرده كه در حديثى درباره و در كافى به سند خود از ابو عمر و زبیرى از امام صادق )ع( 

واجبات اعضاء فرمود: بر چشم واجب كرده كه به آنچه خدا بر او حرام كرده ننگرد و از آنچه 

 بر او حالل نیست اعراض كند، و ايمان و وظیفه چشم اين است.

 و "فَظُوا فُرُوجَهُمْقُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْ "و خداى تبارك و تعالى فرموده:

مؤمنین را نهى كرده از اينكه به عورت يكديگر نگاه كنند، و مرد به عورت برادرش نگاه كند، 

نْ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِ "و عورت خود را از اينكه ديگران ببینند حفظ كند، و نیز فرموده:

مؤمن را نهى كرده از اينكه به عورت خواهر خود نگاه و زنان  "أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

 كنند، و نیز عورت خود را از اينكه ديگران به آن نگاه كنند حفظ نمايند.



اى هست مقصود حفظ آن آيه "حفظ فرج "آن گاه اضافه فرمودند كه در هر جاى قرآن درباره

 .از زنا است، مگر اين آيه كه منظور در آن حفظ از نگاه است

لف: قمى هم در تفسیر خود ذيل اين حديث را از پدرش از ابن ابى عمیر از ابى بصیر از آن مؤ

 .جناب روايت كرده، و نظیر آن را از ابى العالیه و ابن زيد روايت كرده است

و در كافى به سند خود از سعد االسكاف از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: جوانى از 

و در آن ايام زنان مقنعه خود را پشت  -آمدمدينه به زنى برخورد كه مىهاى انصار در كوچه

ا نگريست، تمى وقتى زن از او گذشت او را تعقیب كرد، و از پشت او را -انداختندگوش مى

اى كه داخل كوچه تنگى كه امام آن را زقه بنى فالن نامید، شد، و در آنجا استخوان و يا شیشه

مرد گیر كرده آن را بشكافت، همین كه زن از نظرش غايب شد متوجه در ديوار بود به صورت 

ريزد، با خود گفت: به خدا سوگند نزد رسول خدا )ص( گرديد كه خون به سینه و لباسش مى

 دهم.شوم و جريان را به او خبر مىمى

سپس فرمود: جوان نزد آن جناب شد و رسول خدا )ص( چون او را بديد پرسید چه شده؟ 

 قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ "جريان را گفت پس جبرئیل نازل شد و اين آيه را آورد:جوان 

 ."لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما يَصْنَعُونَ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى

لب )ع( روايت كرده، و مؤلف: نظیر اين روايت را الدر المنثور از ابن مردويه، از على بن ابى طا

پوشى در آيه شريفه، نهى از مطلق نگاه به زن اجنبى ظاهر آن اين است كه مراد از امر به چشم

است، هم چنان كه ظاهر بعضى از روايات سابق اين است كه آيه شريفه نهى از نگاه به 

 .خصوص فرج غیر است



ضى از اصحاب امامیه از امام صادق و در آن كتاب )كافى( به سند خود از مروك بن عبید، از بع

)ع( روايت كرده كه گفت: به وى عرض كردم: زنى كه به انسان محرم نیست چه مقدار نگاه 

 .به او حالل است؟ فرمود: صورت و كف دو دست، و دو قدمها

مؤلف: اين روايت را صدوق در خصال از بعضى از اصحاب ما امامیه از آن جناب آورده، و عبارت 

 ."صورت و دو كف و دو قدم "و چنین است.روايت ا

و در قرب االسناد حمیرى از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر )ع( نقل كرده كه به آن 

جناب عرضه داشتم: براى مرد چه مقدار جايز است كه به زن غیر محرم نگاه كند؟ فرمود: 

 .صورت و كف دست و محل سوار )دستبند( 

از عباد بن صهیب روايت كرده كه گفت. از امام صادق )ع( شنیدم و در كافى به سند خود 

فرمود: نظر كردن به سر اهل تهامه، و اعراب باديه و همچنین اهل سواد و علوج )كفار( مى

 شوند.عیبى ندارد، چون اگر ايشان را نهى كنى منتهى نمى

ورتى در ص نش عیبى ندارد،و نیز فرمود: زن ديوانه و كم عقل، كه نگاه كردن به موى او و به بد

 .«1»است كه نگاه عمدى نباشد 

 ريبه و شهوت است. "در صورتى كه عمدى نباشد "مؤلف: گويا مقصود امام )ع( از جمله

و در خصال است كه رسول خدا )ص( به امیر المؤمنین )ع( فرمود: يا على اولین نظرى كه به 

 . ارد و جايز نیستزن اجنبى كنى عیبى ندارد، ولى نظر دوم مسئولیت د



مؤلف: نظیر اين روايت را الدر المنثور از جمعى از اصحاب جوامع حديث از بريدة از آن جناب 

نقل كرده، كه عبارتش چنین است: رسول خدا )ص( به على )ع( فرمود: دنبال نگاه به نامحرمان 

 .نگاهى ديگر مكن، كه اولى برايت بس است، و دومى را حق ندارى

و در جوامع الجامع از ام سلمه روايت آورده كه گفت: نزد رسول خدا )ص( بودم، و میمونه هم 

حاضر بود، كه پسر ام مكتوم آمد، و اين در موقعى بود كه ما را به حجاب امر فرموده بود، به 

 اما فرمود: در پرده شويد، عرضه داشتیم يا رسول اللَّه )ص( ابن ام مكتوم كه نابینا است ما ر

 .بینید؟ بیند؟ فرمود آيا شما هم نابینايید؟ مگر شما او را نمىنمى

 .اندمؤلف: اين را الدر المنثور هم از ابى داوود و ترمذى و نسايى و بیهقى از ام سلمه نقل كرده

و در فقیه آمده كه حفص ابن البخترى از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: سزاوار نیست 

روند و نزد شوهران خود تعريف برابر زنان يهود و نصارى برهنه شود، چون مىبراى زن كه در 

 .كنندمى

منظور  اند:گفته است كه بعضى گفته "أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ "و در مجمع البیان در ذيل جمله:

 .هم روايت شده ست، و اين قول از امام صادق )ع(از آن غالم و كنیز، از بردگان ا

اتى در ذيل آيات مربوط به امر و تشويق به نكاح، مكاتبه با بندگان و نهى از اكراه كنیزان ]رواي

 [به زنا كارى

و در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن ابى عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: از آن جناب 

واليت غیر، كه  كیست؟ فرمود: احمق و اشخاص تحت "غَیْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ "پرسیدم: منظور از

 خواهند.زن نمى



و در همان كتاب به سند خود از محمد بن جعفر از پدرش از آبائش )ع( روايت كرده كه فرمود: 

رسول خدا )ص( فرمود: هر كس از ترس عیالمند شدن ازدواج نكند، نسبت به خداى عز و 

 . "اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ "فرمايدجل سوء ظن دارد و خدا مى

مؤلف: در معانى گذشته روايات بسیار زيادى از ائمه اهل بیت )ع( رسیده، كه هر كس بخواهد 

 بايد براى ديدن آنها به كتب حديث مراجعه نمايد.

و در كتاب فقیه است كه عالء از محمد بن مسلم از ابى عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه در معناى 

فرمود: خیر اين است كه مسلمان شوند و شهادت به  "وهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراًفَكاتِبُ "آيه:

وحدانیت حق و رسالت خاتم االنبیاء )ص( بدهند، و يك كارى در دست داشته باشند كه بتوانند 

 . اى داشته باشندمال المكاتبه را بپردازند و يا صنعت و حرفه

 ديگرى هست. مؤلف: در اين معنا باز روايات

 "و در كافى به سند خود از عالء بن فضیل از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسیر آيه

فرمود: اگر نخواستى بهاى  "فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ

بخشى، بخشى، البته بیشتر از مقدار استطاعتت هم نمىاو را كم كنى، بعضى اقساط او را مى

عرضه داشتم: مثال چقدر ببخشم؟ فرمود: امام ابو جعفر )ع( از شش هزار درهم هزار درهم را 

 .صرفنظر كرد

لى )ع( روايت شده كه آن مقدار چهار مؤلف: و در مجمع البیان، و همچنین در الدر المنثور از ع

حدى براى آن معین  شود اين است كهخبار استفاده مىو آنچه از ظواهر ا يك قیمت است

 نشده، كه با اصل قیمت نسبت معین از يك ششم و يا يك چهارم و يا غیر آن داشته باشد.



عیاشى گذشت كه به مكاتب در جلد نهم اين كتاب روايتى از  ،"وَ فِي الرِّقابِ "و در ذيل جمله:

 شود.از سهم فى الرقاب چیزى از زكات داده مى

كه: عرب  گفته "وَ ال تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً "و در تفسیر قمى در ذيل آيه

ات( یخريدند و از ايشان ضريب سنگین )نوعى مالو قريش رسمشان اين بود كه كنیزانى را مى

گفتند برويد زنا كنید و براى ما پول بیاوريد، كه خداى تعالى در اين آيه گرفتند، بعد مىمى

ايشان را از اين عمل نهى فرمود، در آخر هم فرمود: خدا چنین كنیزانى را در صورتى كه مجبور 

 آمرزد.به اين كار شده باشند مى

اند: عبد اللَّه گفته كه بعضى گفته "ضَ الْحَیاةِ الدُّنْیالِتَبْتَغُوا عَرَ "و در مجمع البیان در ذيل جمله

نازل  "تحريم زنا "كرد به زنا دادن، همین كه آيهبن ابى شش كنیز داشت و آنان را مجبور مى

شد كنیزان او نزد رسول خدا )ص( آمدند و از آن جناب تكلیف خواسته و از وضع خود شكوه 

 كردند، پس آيه شريفه نازل شد.

رى كرد، روايات ديگف: در اينكه عبد اللَّه بن ابى كنیزانى داشت و آنان را به زنا اكراه مىمؤل

. و اما اينكه اين جريان بعد هست، كه الدر المنثور آنها را نقل كرده، و اين روايت را هم آورده

 و از نزول تحريم زنا باشد ضعیف است، براى اينكه زنا در مدينه تحريم نشد، بلكه در مكه

قبل از هجرت تحريم شد، و بلكه حرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حقه از ضروريات اين 

رفت، و در تفسیر سوره انعام گذشت كه حرمت فواحش كه يكى از آنها زنا دين به شمار مى

 اى است كه اختصاص به شريعت اسالم نداشته.است از احكام عامه

 [46تا  35]آيات  ترجمه آيات



اى است كه در آن چراغى باشد، و چراغ آسمانها و زمین است نو را و همچون محفظهخدا نور 

اى است درخشان، و آن چراغ با روغن زيتى صاف اى كه گويى ستارهاى، شیشهدر شیشه

روشن باشد كه از درخت پر بركت زيتون )سر زمین مقدس( گرفته شده باشد نه زيتون شرقى 

صاف و قابل احتراق باشد كه نزديك است خود به خود بسوزد  و نه غربى، در نتیجه آن چنان

هر چند كه آتش بدان نرسد، و معلوم است كه چنین چراغى نورش دو چندان و نورى باالى 

نور است، خدا هر كه را خواهد به نور خويش هدايت كند و اين مثلها را خدا براى مردمى 

 (.35زند كه خدا به همه چیز دانا است )مى

هايى كه خدا اجازه داده همواره محترم و با عظمت باشند و نام وى در هر بامداد و انهدر خ

 (.36پسین در آن ياد شود )

ند. كمردانى هستند كه تجارت و معامله، از ياد خدا و نماز خواندن و زكات دادن غافلشان نمى

 (.37) و از روزى كه در اثناى آن روز دلها و ديدگان زير و رو شود بیم دارند

تا خدا بهتر از آنچه كردند پاداششان دهد و از كرم خويش افزونشان كند و خدا هر كه را 

 (.38دهد )بخواهد بى حساب روزى مى

كسانى كه كافرند اعمالشان چون سرابى است در بیابانى كه تشنه كام آن بیابان آن را آب 

كه حساب او را تمام و به كمال  پندارد و چون بدان رسد چیزى نیابد، و خدا را نزد آن يابد

 (.39بدهد و خدا تند حساب است )

يا چون ظلماتى است به دريايى ژرف كه موجى آن را گرفته و باالى آن موجى ديگر و باالتر از 

آن ابرى قرار دارد كه در چنین فرضى ظلمتها روى هم قرار گرفته و چون گرفتار اين ظلمتها 



بلند كند نزديك نیست كه آن را ببیند، آرى هر كس كه  دست خويش را تا برابر چشم خود

 (.41خدا به وى نورى نداده نورى ندارد )

عا كنند همه دمگر ندانى هر چه در آسمانها و زمین هست با مرغان گشوده بال تسبیح خدا مى

 (.41كنند )وتسبیح خويش دانند و خدا داند كه چه مى

 (.42ست و بازگشت همه به سوى خدا است )فرمانروايى آسمانها و زمین مخصوص او ا

مگر ندانى كه خدا ابرى براند و سپس میان آن پیوستگى دهد و سپس آن را فشرده كند و 

هايى كه در آسمان هست تگرگى نازل كند و باران را بینى كه از خالل آن برون شود و از كوه

كند و نزديك باشد بخواهد دور مىرساند و از هر ديارى كه آن را به هر ديارى كه بخواهد مى

 (.43ها را بزند )كه شعاع برق آن چشم

 (.44كند كه در اين براى اهل بصیرت عبرتى هست )خدا شب و روز را به هم بدل مى

خدا همه جنبندگان را از آبى آفريده بعضى از آنها با شكم خويش و بعضى با دو پا و بعضى با 

 (.45كند كه خدا به همه چیز توانا است )بخواهد خلق مىروند خدا هر چه چهار پا راه مى

 (.46كند )ايم و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مىهايى روشن نازل كردهآيه

 [متضمن آنست "اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "بیان آيات ]معنا و مفادى كه آيات:

حقیقت ايمان با كفار است، مؤمنین را به داشتن اين اين آيات متضمن مقايسه مؤمنین به 

كند كه به وسیله اعمال صالح هدايت يافته، و به نورى از ناحیه امتیازات معرفى مى

ن يابى به بهترياش معرفت خداى سبحان، و سلوك و راهاند كه ثمرهپروردگارشان راه يافته



هايشان كنار رده از روى دلها و ديدهپاداش، و نیز به فضل خداى تعالى است، در روزى كه پ

 رود.مى

ى نمايد، و در ظلماتبه خالف كفار كه اعمالشان ايشان را جز به سرايى بدون حقیقت راه نمى

چند طبقه و بعضى روى بعض قرار دارند، و خدا براى آنان نورى قرار نداده، نور ديگرى هم 

 نیست كه با آن روشن شوند.

ان ارائه داده كه خداى تعالى داراى نورى است عمومى، كه با آن اين حقیقت را به اين بی

آسمان و زمین نورانى شده، و در نتیجه به وسیله آن نور، در عالم وجود، حقايقى ظهور نموده 

كه ظاهر نبود. و بايد هم اين چنین باشد، چون ظهور هر چیز اگر به وسیله چیز ديگرى باشد 

د ظاهر باشد، تا ديگران را ظهور دهد، و تنها چیزى كه در بايد آن وسیله خودش به خودى خو

 عالم به ذات خود ظاهر و براى غیر خود مظهر باشد همان نور است.

ن اند، هم چناپس خداى تعالى نورى است كه آسمانها و زمین با اشراق او بر آنها ظهور يافته

تابیدن به اجسام ظلمانى وكدر، آنها كه انوار حسى نیز اين طورند، يعنى خود آنها ظاهرند و با 

كنند، با اين تفاوت كه ظهور اشیاء به نور الهى عین وجود يافتن آنها است، ولى را روشن مى

 ظهور اجسام كثیف به وسیله انوار حسى غیر از اصل وجود آنها است.

 ىشوند، و به وسیله آن به سواين میان نور خاصى هست كه تنها مؤمنین با آن روشن مى

هاى مؤمنین در روزى كه دلها يابند و آن نور معرفت است كه دلها و ديدهاعمال صالح راه مى

گردد، و در نتیجه به سوى سعادت جاودانه خود شود، به آن روشن مىها زير و رو مىو ديده

 شود.شوند، و آنچه در دنیا برايشان غیب بود در آن روز برايشان عیان مىهدايت مى



اى قرار داشته باشد و با روغن زيتونى ى اين نور را به چراغى مثل زده كه در شیشهخداى تعال

در غايت صفا بسوزد و چون شیشه چراغ نیز صاف است، مانند كوكب درى بدرخشد، و صفاى 

هاى عبادت آويخته باشد، اين با صفاى آن، نور على نور تشكیل دهد، و اين چراغ در خانه

مردانى مؤمن، خداى را تسبیح كنند، مردانى كه تجارت و بیع ايشان را هايى كه در آنها خانه

 دارد.از ياد پروردگارشان و از عبادت خدا باز نمى

اين مثال، صفت نور معرفتى است كه خداى تعالى مؤمنین را با آن گرامى داشته، نورى كه 

در ظلماتى قرار داده دنبالش سعادت همیشگى است، و كفار را از آن محروم كرده، و ايشان را 

بینند. پس كسى كه مشغول با پروردگار خويش باشد و از متاع حیات دنیا اعراض كه هیچ نمى

كند، ملك از آن او است، يابد، و خدا هر چه بخواهد مىكند به نورى از ناحیه خدا اختصاص مى

را از يك ابر  راند، قطره باران و تگرگو باز گشت به سوى او است، و هر حكمى بخواهد مى

كند، گروهى از حیوانات را طورى قرار داده كه با شكم راه بارد، و شب و روز را جابجا مىمى

 بروند، و گروهى ديگر با دو پا و گروه سوم با چهار پا، با اينكه همه آنها را از آب آفريده.

ا آنها دارد، چون ب اين آيات چنان نیست كه به كلى با آيات قبلى اجنبى باشد، بلكه وجه اتصالى

ياتٍ وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْكُمْ آ "كرد بدينجا خاتمه يافت كهآيات قبل كه احكام و شرايع را بیان مى

شد، و  "انبی "كه در آن گفتگو از "مُبَیِّناتٍ وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ

 بیان به معناى اظهار حقايق معارف، و در نتیجه تنويرى است الهى. معلوم است كه

آمده بود، و آيات همان قرآن است كه خداى تعالى در  "آيات "عالوه بر اين در آيه مذكور كلمه

ى به سوى شما نازل كرديم نور » "وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكُمْ نُوراً مُبِیناً "چند جا آن را نور خوانده، مانند آيه

 «.174آشكارا. سوره نساء، آيه 



اند و ديگران گفته «1» به طورى كه راغب "مشكاة "كلمه "اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "

سازند، تا اثاث خانه و از آن اى است كه در ديوار خانه مىطاقچه و شكاف بدون منفذ و روزنه

نوس است، )چون فانوس جا چراغى منقول و جمله چراغ را در آن بگذارند، و اين غیر از فا

 گويند(.متحرك را مى

به معناى ستاره پر نور است كه در آسمان چند عدد انگشت شمار از  "كوكب درى "و كلمه

 "زيت "به معناى روشن كردن چراغ يا آتش است، و كلمه "ايقاد "شود، و كلمهآنها ديده مى

 .گیرندروغنى است كه از زيتون مى به معناى

 [169 "ها و زمین استخدا نور آسمان "و توضیح مراد از اينكه فرمود: "نور "]معناى

معنايى معروف دارد، و آن عبارت است از چیزى كه اجسام كثیف و تیره را براى  "نور "و كلمه

گردد، ولى خود نور براى ما كند و هر چیزى به وسیله آن ظاهر و هويدا مىديدن ما روشن مى

كند. پس نور عبارت است تش مكشوف و هويدا است، چیز ديگرى آن را ظاهر نمىبه نفس ذا

 باشد.از چیزى كه ظاهر بالذات و مظهر غیر است، مظهر اجسام قابل ديدن مى

اين اولین معنايى است كه كلمه نور را براى آن وضع كردند و بعدا به نحو استعاره يا حقیقت 

سازد استعمال نمودند، در نتیجه سوسات را مكشوف مىثانوى به طور كلى در هر چیزى كه مح

گردد خواندند، مانند خود حواس ظاهر ما را نیز نور يا داراى نور كه محسوسات به آن ظاهر مى

حس سامعه و شامه و ذائقه و المسه و سپس از اين هم عمومى ترش كرده شامل غیر 

كند، و همه معقوالت را ظاهر مىمحسوسش هم نمودند، در نتیجه عقل را نورى خواندند كه 



اين اطالقات با تحلیلى در معناى نور است، كه گفتیم معنايش عبارت است از ظاهر بنفسه و 

 مظهر غیر.

و چون وجود و هستى هر چیزى باعث ظهور آن چیز براى ديگران است، مصداق تام نور 

خداى تعالى است، پس باشد، و از سوى ديگر چون موجودات امكانى، وجودشان به ايجاد مى

باشد، او است كه ظاهر بالذات و مظهر ما سواى خويش ترين مصداق نور مىخداى تعالى كامل

 شود.يابد و موجود مىاست، و هر موجودى به وسیله او ظهور مى

اد اند، اين است مرپس خداى سبحان نورى است كه به وسیله او آسمانها و زمین ظهور يافته

، چون نور را اضافه كرده به آسمانها و زمین، و آن گاه آن "نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِاللَّهُ  "جمله

و فرموده نور آسمان و زمین اللَّه است، ناچار منظور آن كسى  "اللَّه "را حمل كرده بر اسم جالله

ن زمی ها وخدا نورانى كننده آسمان -اللَّه منور السماوات و االرض "هم كه آيه را معنا كرده به

اش اين بوده كه كسى خیال نكند كه خدا عبارت از نور همین است، و منظور عمده "است

شود عاريتى قائم به آسمانها و زمین است، و يا به عبارت ديگر از وجودى كه بر آنها حمل مى

شود: آسمان وجود دارد، زمین وجود دارد، اين سخن بسیار باطل است و خدا و گفته مى

 از اينها است. تربزرگ

شود كه خداى تعالى براى هیچ موجودى مجهول نیست، چون ظهور تمامى از اينجا استفاده مى

كرد و اشیاء براى خود و يا براى غیر، ناشى از اظهار خدا است، اگر خدا چیزى را اظهار نمى

 يافت. پس قبل از هر چیز ظاهر بالذات خدا است.بخشید ظهورى نمىهستى نمى



أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ  "ين حقیقت اشاره كرده و بعد از دو آيه فرموده:و به ا

ح بینى كه براى خدا تسبیمگر نمى "وَ الْأَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ

 كند،و مرغ در حالى كه بدون بال زدن پرواز مى كند هر كس كه در آسمانها و زمین است،مى

داند، براى اينكه اين آيه براى تمامى موجودات تسبیح و هر يك از آنها نماز و تسبیح خود را مى

كند، و الزمه آن اين است كه تمامى موجودات خدا را بشناسند، چون تسبیح و صالت اثبات مى

كند، كند، و براى چه كسى عبادت مىح مىاز كسى صحیح است كه بداند چه كسى را تسبی

هیچ  » "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْوَ إِنْ مِنْ شَيْ "پس اين آيه نظیر آيه

سوره  همید.فگويد ولى شما تسبیح آنها را نمىچیز نیست مگر آنكه خداى را حمد و تسبیح مى

 ان شاء اللَّه تعالى. -باشد كه به زودى بحث آن خواهد آمدمى «44اسراء، آيه 

 "خدا نور آسمانها و زمین است "پس تا اينجا اين معنا به دست آمد كه مراد از نور در جمله

گیرد، نورى كه هر چیزى به وسیله آن روشن نور خداست، كه از آن، نور عام عالمى نشات مى

، و عبارت اخراى آن است و اين همان رحمت عام شود، و با وجود هر چیزى مساوى استمى

 الهى است.

میر را اضافه به ض "نور "كند، و اگر كلمهاين آيه شريفه، نور خدا را توصیف مى -"مثل نوره "

 "با در نظر گرفتن اينكه اضافه مذكور، المیه است و معنايش -"نور او "خدا كرده، و فرموده

خود دلیل بر اين است كه مراد وصف آن نور كه خود خداست  -باشدمى "نورى كه مال اوست

كند، البته باز مراد از آن، نور بلكه مراد وصف آن نورى است كه خدا آن را افاضه مىنیست، 

اش كرده، و به وسیله آن هر چیزى ظهور يافته و عبارت است از وجودى كه عامى كه افاضه

خدا هر  "گردد نیست به دلیل اينكه بعد از تتمیم مثل فوق،فرموده:هر چیزى به آن وصف مى



بود كه همه موجودات به  "وجود "و اگر مقصود "كندسوى نور خود هدايت مى كه را بخواهد به

اند، ديگر به موجود خاصى اختصاص نداشت، بلكه مراد از آن نور، نورى است خاص آن رسیده

شود كه خداى تعالى آن را تنها به مؤمنین اختصاص داده و آن به طورى كه از كالم استفاده مى

بینیم خداى سبحان اين نور نان كه در ساير موارد قرآن كريم مىحقیقت ايمان است. هم چ

 "يُرِيدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ "خاص را به خود نسبت داده، مثال فرموده:

یل خواهند نور خداى را با دهنهايشان خاموش كنند، ولى خدا نور خود را تمام و تكممى »

أَ وَ مَنْ كانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي  "و نیز فرموده: «.8خواهد كرد. سوره صف، آيه 

آيا كسى كه مرده بود، و ما او را زنده  » "بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها

ى كند، مثلش مثل كساديم، كه با آن نور در میان مردم مشى مىكرديم، و برايش نورى قرار د

 .122است كه در ظلمتهايى باشد كه از آن بیرون شدنى نباشد. سوره انعام، آيه 

برابر  تا به شما دو  » "يُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ "و نیز فرموده: «

 «.28خود دهد، و براى شما نورى قرار دهد كه با آن زندگى كنید. سوره حديد، آيه از رحمت 

 و نیز فرموده:

راى اش را بآيا كسى كه خدا سینه » "نُورٍ مِنْ رَبِّهِ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلى "

پذيرفتن اسالم استعداد و وسعت داده، و در نتیجه داراى نورى از پروردگارش شده. سوره 

و اين نور همان نور ايمان و معرفت است كه گفتیم خداوند به مؤمنین اختصاص  «.22زمر، آيه 

 داده تا در راه به سوى پروردگارشان از آن استفاده كنند.

اند براى اينكه آيه، در مقام توصیف پنداشته  از آن قرآن نیست، هم چنان كه بعضى و مراد

عموم مؤمنین است كه قبل از نزول قرآن چه وضعى داشتند و بعد از آن چه وضعى به خود 



گرفتند، عالوه بر اين در چند جاى قرآن صريحا اين نور را وصف مؤمنین خوانده از آن جمله 

ا پروردگارا نور ما ر » "يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا "و نیز فرموده "جْرُهُمْ وَ نُورُهُمْلَهُمْ أَ "فرموده:

و معنا ندارد كه قرآن وصف مؤمنین باشد، و اگر به  «.81تكمیل و تمام كن. سوره تحريم، آيه 

ى كه ما معناي مانكند در نظر گرفته شود، باز به هاعتبار معارفى كه قرآن براى آنان كشف مى

 گردد.گفتیم بر مى

)مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ ...( براى بیان تابش نور ايمان و معرفت بر  ]تمثیل نور خدا به نور چراغ 

 [قلوب مؤمنین

آنچه تشبیه به مشكات شده، به مشكات و همه  -"كَمِشْكاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ "

یها مِصْباحٌ فِ "آيه براى آن آمده تشبیه شده، نه تنها به كلمه مشكات، يعنىخصوصیاتى كه در 

همه در اين تشبیه دخالت دارند، چون اگر تنها به مشكات تشبیه شده  "الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ ...

 شود، و اين در تمثیالت قرآن نظاير زيادى دارد.باشد معنا فاسد مى

به خاطر شدت و بسیارى  "كوكب درى "به "زجاجه "تشبیه -"كَبٌ دُرِّيٌّالزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْ "

سوزد، لمعان نور مصباح و تابش آن است، معموال وقتى شیشه را روى چراغ بگذارند بهتر مى

خشد و دركند و در نتیجه مانند كوكب درى مىو ديگر با وزش باد نوسان و اضطراب پیدا نمى

 درخشش آن ثابت است.

 -"هُ نارٌءُ، وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ، ال شَرْقِیَّةٍ وَ ال غَرْبِیَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِييُوقَ "

ا سوزد در حالى كه اشتعال خود راين آيه خبر بعد از خبر است براى مصباح، يعنى مصباح مى

و نه شرقى، يعنى اشتعالش از روغن است از درخت مبارك زيتونى گرفته كه نه غربى است 



شود. و مقصود از اينكه فرمود آن درخت نه شرقى است و نه كه از درخت زيتون گرفته مى

غربى اين است كه نه در جانب مشرق رويیده و نه در جانب مغرب، تا در نتیجه سايه آن در 

نشود، بلكه در وسط اش به خوبى نرسد و روغنش صاف و زالل جانب مخالف بیفتد، و میوه

 شود.رسد و روغنش زالل مىاش به خوبى مىقرار دارد و میوه

ن است، چون ظاهر سیاق اي "ءُ، وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌيَكادُ زَيْتُها يُضِي "دلیل بر اين معنا، جمله

 اىاست كه مراد از آن، صفا و زاللى روغن و كمال استعداد آن براى اشتعال است و اين صف

 شود كه داراى آن دو صفت نه شرقى و نه غربى باشد.روغن از درختى حاصل مى

ت كه اين اس "ال شَرْقِیَّةٍ وَ ال غَرْبِیَّةٍ "اند: مراد از جملهاز مفسرين كه گفته و اما گفتار بعضى

درخت مذكور درخت دنیايى نیست تا در مشرق و يا در مغرب برويد بلكه درخت بهشتى است 

اند: مراد اين است كه اين درخت از درختان مشرق ديگر كه گفته ین گفتار بعضىو همچن

معمور و مغرب معمور دنیا نیست، بلكه از درختان شام است در میان مشرق و مغرب قرار دارد 

 شود.كه زيت آن بهترين زيت است، قابل قبول نیست، چون از سیاق فهمیده نمى

به  است كهخبر است براى مبتداى حذف شده و آن مبتدا ضمیرى اين جمله -"نُورٍ نُورٌ عَلى "

شود و معنايش اين است كه نور گردد، و نور زجاجه از سیاق فهمیده مىنور زجاجه بر مى

 زجاجه مذكور نورى است عظیم باالى نور عظیمى ديگر، يعنى نورى در كمال تلمع و درخشش.

اند: دو چندان بودن و شدت آن است گفته ه بعضىبه طورى ك "بودن نور باالى نور "و مراد از

نه تعددش. پس مراد اين نیست كه نور معین يا غیر معینى است باالى نورى ديگر نظیر آن، 

و نیز مراد اين نیست كه آن نور مجمع دو نور است، بلكه مراد اين است كه آن نورى است 



 باشد، و اين گونه تعبیرات در كالم متضاعف و دو چندان، بدون اينكه هر يك از ديگرى متمايز

 شايع است.

و اين معنا خالى از جودت و زيبايى نیست و هر چند كه مراد از آن را تعدد نور بدانیم باز خالى 

باشد، چون همانطور كه نور صادر از مصباح نسبتى به مصباح دارد، هم از لطف و دقت نمى

شش آن شده، چیزى كه هست نسبتش چنین نسبتى هم به شیشه لوله دارد كه باعث درخ

به مصباح باالصالة و بالحقیقه است، و نسبتش به زجاجه به مجاز و استعاره و در عین اينكه 

شود، در عین حال به حسب حقیقت يك نور بیش نور با تعدد و تغاير دو نسبت، متعدد مى

غیر از نور چراغ،  نیست و زجاجه خودش نور ندارد. پس زجاجه از نظر تعدد نسبت، نورى دارد

 ولى نور او قائم به نور چراغ است و از آن استمداد جسته است.

و اين اعتبار بعینه در نور خداى تعالى كه ممثل له اين مثال است جريان دارد، چون نور ايمان 

و معرفت در دلهاى مؤمنین نورى است عاريتى و مقتبس از نور خدا و قائم به آن و مستمد از 

 آن است.

عبارت است از نور خدا كه به دلهاى  "ممثل له "تا اينجا اين مطلب به دست آمد كه پس

عبارت است از نور تابیده از لوله شیشه چراغ، چراغى كه از روغنى  "مثل "مؤمنین تابیده و

اى( به سوزد، و در شیشه قرار دارد، زيرا نور چراغ كه از زجاجه )لوله شیشهپاك و زالل مى

آورى باشد، چون آن شیشه و مشكات نور را جمعد تابش آن بهتر و قويتر مىتاببیرون مى

 كند.نموده و به كسانى كه طالب نورند منعكس مى



پس آوردن قید مشكات براى اين است كه بر اجتماع نور در شكم آن، و انعكاسش به جو 

 راى اين است كهخانه داللت كند، و قید روغن آن هم از درخت زيتونى نه شرقى و نه غربى ب

داللت  سوزيشبر صفا و زاللى روغن، و جودت آن، و در نتیجه صفاى نور آن به خاطر خوش

ل خواهد مشتعفرمايد، روغنى است كه تو گويى بدون كبريت هم مىكند، چون دنبالش مى

 شود، )اينقدر شدت احتراق دارد(.

ر، و يا به آن احتمال ديگر بر استمداد نور براى داللت بر دو برابرى نو "نُورٍ نُورٌ عَلى "و وصف

 زجاج از نور مصباح است.

اين جمله اول مطلب است، و اختصاص به مؤمنین را به نور  -"يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ "

ه شود ككند و از سیاق چنین معلوم مىايمان و معرفت و محرومیت كفار را از آن، تعلیل مى

رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ  "همان مردمى هستند كه در آيه "هر كه را بخواهد -ءمن يشا "مراد از

يادشان كرده است، و خالصه مؤمنینى هستند كه داراى كمال ايمان  "وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ...

 باشند.

 ه داراىكند كسانى را كو معناى آيه اين است كه خداى تعالى به سوى نور خود هدايت مى

ن كه به زودى درباره ايشان سخ -كمال ايمان باشند، نه كسانى را كه متصف به كفر باشند،

 و اين به خاطر صرف مشیت او است. -گويدمى

كند و و معناى آيه اين نیست كه خدا به مشیت خود بعضى افراد را به سوى نورش هدايت مى

ى يم به اينكه بگويیم وقتى هدايت بعضكند، تا در تعمیم آن محتاج شوبعضى را هدايت نمى

گیرد كه محل مستعد براى قبول هدايت باشد، يعنى حسن مورد مشیت و خواست او قرار مى



سريره و عمل داشته باشد، و اين محل تنها دلهاى اهل ايمان است، نه اهل كفر، )دقت 

 بفرمايید(.

سَّماواتِ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ال "گرى، جملهدلیل بر اينكه معناى آيه همان است كه ما گفتیم نه معنى دي

 خواهد آمد. -ان شاء اللَّه -است به بیانى كه "وَ الْأَرْضِ ...

ن اين جمله اشاره است به اينكه در باط -"ءٍ عَلِیمٌوَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "

ست، اگر به عنوان مثل آورده شد براى اين بود كه از مثلى كه زده شد اسرارى از علم نهفته ا

ترين طرق، آن حقايق و دقايق را رسانده باشد، تا عالم و عامى هر دو آن را بفهمند، و آسان

وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما  "هر يك نصیب خود را از آن بگیرد، هم چنان كه فرموده:

زنیم ولى جز عالمان آن را به طور كامل و آن مثلها را براى مردم مى » "الِمُونَيَعْقِلُها إِلَّا الْع

 .«43فهمند. سوره عنكبوت، آيه نمى

در هر چیز، به معناى اعالم اين معنا  "اذن ""فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ "

رفع قدر و منزلت و تعظیم آنهاست  "رفع بیوت "اد ازمرانعى از انجام آن نیست. و است كه م

و چون عظمت و علو خاص خداى تعالى است و احدى شريك او نیست، مگر آنكه باز منتسب 

شود، پس اذن خدا به اينكه اين مند مىبه او باشد كه به مقدار انتسابش به او، از آن بهره

 یوت منتسب به خود اويند.بیوت رفیع المقام باشند به خاطر اين است كه اين ب

 است، يعنى همین "يُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ "ها همانگردد كه علت رفعت اين خانهاز اينجا معلوم مى

آيد كه اين ذكر نام خدا شود. و چون از سیاق بر مىاست كه در آن بیوت نام خدا برده مى



شود كه: اهل اين ه اين مىاستمرارى است، و يا حد اقل آماده آن هست، لذا برگشت معنا ب

 شود.ها بزرگ و رفیع مىبرند، و در نتیجه قدر و منزلت آن خانهها همواره نام خدا را مىخانه

يَهْدِي  "در آيه قبلى است و يا متعلق به كلمه "كمشكاة "متعلق به جمله "فى بیوت "و كلمه

نى اين بیوت مساجد است كه است، و برگشت هر دو به يكى است. از مصاديق يقی "اللَّهُ ...

ه اند، هم چنان كآماده هستند تا ذكر خدا در آنها گفته شود، و صرفا براى اين كار ساخته شده

 ."وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً "فرموده:

ز ا]وصف حال كسانى كه در پرتو نور ايمان و معرفت، هیچ باز دارنده مستمر و موقتى آنان را 

 دارد و ...[ياد مستمر و موقت خدا باز نمى

به معناى تنزيه او از هر چیزى است  "تسبیح خدا ""يُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ ... "

 "جمع غداة به معناى صبح است. و كلمه "غدو "كه اليق به ساحت قدس او نیست. و كلمه

به معناى بازداشتن كسى است از  "الهاء "ت. و كلمهجمع اصیل به معناى عصر اس "آصال

به طورى  "تجارة "خواست انجام دهد. و كلمهخواست برود يا كار مهمى كه مىراهى كه مى

در  گويد:كه راغب گفته به معناى تصرف در رأس المال و سرمايه است به منظور فايده، مى

 .مده باشد مگر اين لغتكالم عرب هیچ لغتى نیست كه در آن جیم بعد از تاء آ

 "كلمه ، و گويد به معناى دادن كاال و گرفتن بهاى آن استباز به طورى كه او مى "بیع "و كلمه

ه ، و چون ب به طورى كه وى گفته به معناى برگرداندن چیزى از اين رو به آن رو است "قلب

ن يك سیار زير و رو كردرساند، پس تقلیب يعنى بباب تفعیل برود مبالغه در اين عمل را مى



شتن عبارت است از برگ"تقلب قلوب و ابصار "قلیب است پسچیزى، و تقلب هم قبول همان ت

 اى ديگر.ها از وجهه ادراكى كه بايد داشته باشند به وجههدلها و ديده

 "سْمُهُايُذْكَرَ فِیهَا  "اى است استینافیه و نو، كه جملهجمله مورد بحث، صفت بیوت و يا جمله

برند. و در صبح و شام بودن تسبیح اشاره و كنايه كند، كه چگونه نام خدا را مىرا بیان مى

ويند و گاست از استمرار ايشان در اين كار، نه اينكه اين تسبیح را تنها در اين دو هنگام مى

د اسمى میگويند، و اگر تنها نام تسبیح را برد و از تحدر غیر اين دو وقت اصال تسبیح نمى

نبرد، براى اينكه خدا با جمیع صفاتش براى همه روشن است و هیچ پرده و حجابى ندارد، 

چون نور است و نور چیزى است كه ظاهر به ذات و مظهر غیر است، پس خلوص در معرفت 

تنها محتاج به اين است كه آدمى نقائص را از او نفى نموده و او را منزه از آنها بداند، يعنى 

ا شود و چون معرفت خداو گويد، همین كه تسبیح كامل شد ديگر معرفت تمام مى تسبیح

 گیرد.تمام شد، آن وقت حمد و ثنا در جاى خود واقع مى

و كوتاه سخن اينكه جاى توصیف به صفات كمال كه همان حمد است بعد از حصول معرفت 

پاك  ذات  » "يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَسُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا  "باشد هم چنان كه فرموده:مى

دهند منزه است، جز بندگان پاك با اخالص.سوره صافات، آيه خدا از آنچه كه به او نسبت مى

كه خداى را از توصیف خلق منزه نموده، مگر توصیف آنهايى كه خدا ايشان را خالص  «.161

 تفسیر سوره حمد گذشت.براى خود كرده است. و معناى حمد در 

]اشاره به اينكه تسبیح خدا مقدمه حصول معرفت، و حمد خدا بعد از حصول معرفت اوست 

 جل و عال[



و به بیانى ديگر: حمد خداى تعالى عبارت است از ثناى او به صفات كمال، و اين مساوق و هم 

مه او نیست مقدزمان است با حصول معرفت، ولى تسبیح كه تنزيه خدا است از آنچه اليق 

براى حصول معرفت است، و آيه شريفه در مقام بیان خصالى از مؤمنین است كه خاصیت آنها 

هدايت مؤمنین به سوى نور خدا است، به همین جهت در اين مقام تنها به ذكر تسبیح قناعت 

 كرده كه جنبه مقدمه براى آن دارد، )دقت بفرمايید(.

شود،  استعمال "بیع "وقتى در مقابل كلمه "تجارة "كلمه -"وَ ال بَیْعٌ رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ "

شود، ولى از بیع، فروختن براى يك بار فهمیده از نظر عرف استمرار در كسب از آن فهمیده مى

شود. پس فرق بین اين دو كلمه فرق بین يك دفعه و استمرار است. بنا بر اين معناى نفى مى

 شود اين است كه اهل اينبا اينكه با نفى تجارت بیع هم نفى مىبیع بعد از نفى تجارت 

 الت همكند، بلكه تك تك معامها نه تنها تجارت استمرارى از خدا بى خبرشان نمىخانه

  كند.ايشان را بى خبر نمى

هم الهاء  "مِ الصَّالةِرِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقا "]وجه اينكه در جمله:

 [تجارت و هم الهاء بیع نفى گرديده و بین ذكر خدا و اقامه نماز مقابله انداخته شده است

ى كرده، را هم نف "الهاء بیع "،"الهاء تجارة "اند: وجه اينكه بعد از نفىاز مفسرين گفته  بعضى

ى در تجارت دو هوا و گیر است، ولاين است كه سود و ربح معامله در بیع، نقدى و چشم

ع اش اين نیست كه بیمشكوك است، بنا بر اين اگر تجارت از خدا بى خبرشان نكند، الزمه

هم از خدا بى خبرشان نكند، چون ربح بیع نقدى است و در بى خبر كردن انسان از خدا مؤثرتر 

ى یع هم از خدا بكند، فرمود باست، لذا بعد از آنكه فرمود تجارت ايشان را از خدا بى خبر نمى



را تكرار كرد، تا نفى را بهتر يادآورى نمايد و  "ال "كند، و به همین جهت كلمهخبرشان نمى

 مطلب را تاكید كند، و اين وجه وجه خوبى است.

همان اقامه است كه تاى آن به منظور  "اقام "كلمه -"عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ "

خفیف حذف شده. و مراد از اقامه نماز و ايتاء زكات، آوردن همه اعمال صالح است كه خداى ت

تعالى بندگان را بدانها مامور كرده كه در زندگى دنیايشان انجام دهند. اقامه نماز وظايف 

كند، و ايتاء زكات وظايف او را نسبت به خلق عبوديت بنده را براى خداى سبحان ممثل مى

 ازد، چون نماز و زكات هر يك در باب خود ركنى هستند.سممثل مى

و اينكه بین ذكر خدا و بین اقامه نماز و دادن زكات مقابله انداخته با در نظر گرفتن اينكه اين 

كر ذ "ذِكْرِ اللَّهِ "رساند كه مراد ازاز مصاديق ذكر خدايند اين معنا را مى -و مخصوصا نماز -دو

وشى و غفلت از ياد خدا است، و خالصه مراد از آن ذكر علمى و مراد قلبى است، كه مقابل فرام

 از نماز و زكات ذكر عملى است.

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِيتاءِ  "رساند كه مراد از جملهپس مقابله مذكور اين معنا را مى

دلهايشان و ذكر موقت به ها از ياد مستمرى خدا در اين است كه اهل اين خانه "الزَّكاةِ

پردازند، اينجا است كه اعمالشان از نماز و زكات منصرف نشده و به هیچ چیز ديگرى نمى

كند كه تقابل بین تجارت و بیع و بین ذكر خدا و اقامه نماز و دادن زكات خواننده درك مى

لهى مستمر و رساند كه اهل اين خانه را مچقدر زيبا است، چون اين تقابل اين معنا را مى

 دارد، )دقت فرمايید(.موقت از ياد مستمر و موقت باز نمى



 "منظور از اين روز، روز قیامت است. و مراد از -"يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ "

و د است، براى اينكه اين -اعم از مؤمن و كافر -دلها و ديدگان عموم مردم "ابصار "و "قلوب

 كند.كلمه در آيه شريفه به صیغه جمع، و با الف و الم آمده كه افاده عموم مى

 []مقصود از اينكه درباره قیامت فرمود: تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ

لب اين تق آيد كهو اما علت تقلب قلوب و ابصار، از آياتى كه در وصف روز قیامت آمده بر مى

فَكَشَفْنا عَنْكَ  "ها از روى حقايق است، مانند آيهرفتن پردهبه خاطر ظهور حقیقت و كنار 

 اتات را از جلوت برداشتیم به همین جهت امروز ديدهپرده » "غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِيدٌ

از ناحیه  » "وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ "و آيه «.22بیند. سوره ق، آيه نیز مى

و آياتى  «.47دادند، سوره زمر، آيه خدا حقايقى بر ايشان كشف شد كه هیچ احتمالش را نمى

 ديگر.

در نتیجه اين تقلب دلها و ديدگان در آن روز از مشاهده و رؤيت دنیايى كه خاصیتش غفلت 

 شود، و آناز خدا و حق و حقیقت است به سوى سنخ ديگرى از مشاهده و رويت متصرف مى

ردد، گعبارت است از رؤيت به نور ايمان و معرفت كه مؤمن آن روز با نور پروردگارش بینا مى

افتد، بر خالف كفار كه آن روز از جهت اين نور كورند. هاى خدا مىدر نتیجه چشمش به كرامت

قَتِ رَوَ أَشْ "بینند، هم چنان كه درباره آن روز فرموده:و جز آنچه مايه بدبختى ايشان است نمى

 وَ نُورُهُمْ بَیْنَ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى "و نیز فرموده: "الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها

 روند كه نورشان از پیش رو و دستشانبینى در حالى راه مىروزى كه مؤمنین را مى » "بِأَيْمانِهِمْ

فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى "و نیز فرموده: «.12در حركت است. سوره حديد، آيه 

و همچنین  «.72آنكه در اين سرا كور است در آخرت هم كور است. سوره اسراء، آيه  » "أَعْمى



و دلهايى كه در اين روز خرم و به سوى  » "رَبِّها ناظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى "فرموده:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ  "و نیز فرموده: «.23و  22پروردگارشان نظر افكنند. سوره قیامت، آيات 

اند. سوره حاشا كه ايشان در امروز از ديدن پروردگارشان در پرده » "يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

 .«.15مطففین، آيه 

 چند نكته روشن گرديد:از آنچه گذشت 

اول، علت اينكه در میان همه اوصاف قیامت، صفت تقلب قلوب و ابصار را ذكر فرمود اين است 

اى است كه بايد با آن، به سوى هدايت خدا به نورش كه همان كه منظور آيه بیان آن وسیله

 جست، و نور ايمان و معرفت و نور مخصوص به روز قیامت و بینايى در آن روز است توسل

تر همان تقلب قلوب و ابصار معلوم است كه در چنین مقامى از میان صفات قیامت مناسب

 باشد.مى

 دوم اينكه: مراد از قلوب و ابصار جانها و بصیرتها است.

بیان علت  به منظور "تقلب ابصار "و "تقلب قلوب "سوم اينكه: توصیف روز قیامت به دو صفت

ها ترسند كه در آن روز دلها و ديدهاز اين نظر از روز قیامت مى خوف است، زيرا اهل اين خانه

گردد و از اين تقلب بیم دارند، چون يكى از دو طرف محروم شدن از نور خدا و از زير و رو مى

نظر به كرامت او است، كه خود شقاوت دائمى و عذاب جاودانى است. پس اهل اين خانه در 

 ترسند.حقیقت از خودشان مى

وَ  -لِیَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا "ضیح سه فراز اين آيه مباركه راجع به پاداش مؤمنان:]تو

 ["وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ -يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ



ظاهرا  "هُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍلِیَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّ "

الم غايت باشد، و آنچه در خالل كالم ذكر كرده اعمال صالح و اجر  "لیجزيهم "الم در جمله

جمیل بر هر عمل صالح است، اعمال صالحى كه قرآن كريم آنها را توصیه كرده، و بنا بر اين 

اين است كه خداى تعالى به ايشان در مقابل هر  "نَ ما عَمِلُوالِیَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَ "معنى جمله

دهد، و برگشت اين اند پاداش بهترين عمل در آن باب را مىعمل صالحى كه در هر باب كرده

كند، تا بهترين عمل شود و بهترين پاداش شود كه خدا عمل ايشان را پاك مىحرف به اين مى

 كند، تا باعث نقصگیرى نمىاعمال صالح ايشان خرده را داشته باشد، به عبارتى ديگر در

 شود.عمل و انحطاط ارزش آن شود، در نتیجه عمل حسن ايشان احسن مى

راى ب "وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ "فرمايد:مؤيد اين معنا جمله ذيل آيه است كه مى

ت گیرى و دقحساب حسنات ايشان سختاينكه ظاهر اين جمله اين است كه خداى تعالى در 

 نمايد، و حسن را ملحقكند، و از جهات نقصى كه ممكن است داشته باشد صرف نظر مىنمى

 كند.به احسن مى

به معناى عطاء است، و اين خود نص در اين است  "وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ "كلمه فضل در جمله

ه گیرد، بلكهد كه در برابر اعمال صالح قرار نمىدكه خداى تعالى از فضل خودش آن قدر مى

 ":فرمايدتر آيه ديگرى است كه در جاى ديگر آمده و مىبیشتر از آن است، از اين آيه روشن

اند. حاشا كه ايشان در امروز از ديدن پروردگارشان در پرده » "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِیها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ

چون ظاهر آن اين است كه آن بیشترى امرى است ما وراى خواسته  «.15سوره مطففین، آيه 

 آنان، و ما فوق آنچه كه ايشان هوس آن كنند.



اين نكته را هم بگويیم كه در قرآن كريم در موارد متعددى اجر صالحان را منوط به خواسته 

هُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَ "فرمايد:خود آنان كرده، از آن جمله مثال مى

، اند. سوره مطففینحاشا كه ايشان در امروز از ديدن پروردگارشان در پرده » "جَزاءُ الْمُحْسِنِینَ

 و نیز فرموده: «.15آيه 

يا  » "ا ما يَشاؤُنَ خالِدِينَأَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصِیراً، لَهُمْ فِیه "

گاه ايشان است، براى ايشان جنت خلد كه پرهیزگاران وعده داده شدند، و پاداش و بازگشت

لَهُمْ فِیها ما يَشاؤُنَ  "و نیز فرموده: «.16و  15است آنچه بخواهند جاودانه. سوره فرقان، آيات 

است در آنجا هر چه كه بخواهند، خدا متقین را اين براى ايشان  » "كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِینَ

 .«.31دهد. سوره نحل، آيه چنین پاداش مى

تر است، چون چیزى تر و عظیمپس اين پاداش زيادى غیر از پاداش اعمال است و از آن عالى

نیست كه خواسته انسان به آن تعلق گیرد و يا با سعى و كوشش به دستش آورد، و اين 

دهد، پس اى است كه خدا به مؤمنین داده، و ايشان را به آن بشارت مىدهترين وععجیب

 شما خواننده عزيز هم در آن دقت بیشترى بكنید.

باشد، اين جمله استینافى يعنى ابتدايى و اول كالم مى -"وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ "

نْ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَ "مشیت خدا، نظیر جملهو برگشت آن به تعلیل دو جمله قبل است به 

 كه در سابق بیانش گذشت. "يَشاءُ

و حاصلش اين است كه ايشان اعمال صالحى انجام دادند و اجرى كه دارند برابر عملشان 

هر نفسى در برابر آنچه كرده  » "وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ "است، هم چنان كه ظاهر آيه



و آيات ديگرى نظیر آن همین است و لیكن خداى  «.111گیرد. سوره نحل، آيه پاداش مى

اند پاداش بهترين عملى كه در آن باب شان كه كردهتعالى در برابر هر عملى از اعمال حسنه

اى بكند، و اين موهبت فضلى است دهد، بدون اينكه در حسابشان مداقههست به ايشان مى

دهد، و آن چیزى ون اينكه بنده مستحق آن باشد( تازه از اين باالتر هم مىاز ناحیه خدا )بد

است كه آن قدر اعلى و ارفع است كه درك و شعور بشرى از تصور آن عاجز است، اصال 

خواهد، و اين نیز موهبتى و رزقى است تواند بكند، و در نتیجه آن را نمىتصورش را هم نمى

 حساب نشده.

خدا صرف موهبت است، بدون اينكه بنده مرزوق، چیزى از آن را مالك باشد، و رزق از ناحیه 

تواند به هر كس هر چه بخواهد از و يا مستحق و طلبكار از خدا باشد، اين خدا است كه مى

 آن رزق ارزانى بدارد.

فَوَ  "اش سوگند هم خورده و فرموده:چیزى كه هست خدا خودش وعده داده، و بر انجاز وعده

پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند كه آن حق است.  » "السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ رَبِّ

و با اين وعده مؤكد ايشان را مالك استحقاق اصل زرق كرده، يعنى  «.23سوره ذاريات، آيه 

تواند نكرده، لذا مى اما بیشتر از آن را تملیك ايشانهمان مقدارى كه پاداش اعمالشان باشد و 

و اختیار دارد كه آن زايد را به هر كس بخواهد اختصاص دهد، بنا بر اين هیچ علتى جز مشیت 

 -مرسیاى دارد كه به زودى در بحث مستقلى بدان مىاو براى آن نیست، و اين بحث تتمه

 ان شاء اللَّه.

شبیه افاده اين تپندارد و نكاتى كه ]تشبیه اعمال غیر مؤمنین به سرابى كه تشنه آن را آب مى

 كند[مى



معان به معناى ل "سراب "كلمه "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً ... "

عنى رسد، ولى حقیقتى ندارد، يو برقى است كه در بیابانها از دور به شكل لمعان آب به نظر مى

هاى مسطح است، و مفرد آنها قیعه و قاعه معناى سر زمین به "قیع و قاع "آب نیست. و كلمه

 است. به معناى عطشان "ظمآن "است، مانند كلمات تینه و تمره، كه مفرد تین و تمرند. و كلمه

هايى بعد از آنكه خداى سبحان نام مؤمنین را برد و ايشان را توصیف كرد به اينكه در خانه

سازد، و خدا كه نور ، ايشان را از ياد خدا غافل نمىكنند و تجارت و بیعمعظم ذكر خدا مى

كند و به نور معرفت خود آسمانها و زمین است ايشان را به اين خاطر، به نور خود هدايت مى

دارد اينك در اين آيه نقطه مقابل مؤمنین يعنى كفار را يادآورى كرده، اعمالشان را گرامى مى

حقیقتى نداشته و غايت و هدفى كه بدان منتهى شود كند كه هیچ يك بار به سراب تشبیه مى

هاى روى هم افتاده است، به طورى كند به اينكه همچون ظلمتندارد، و بار ديگر توصیف مى

گیرد، آيه مورد بحث در بردارنده كه هیچ راه براى نور در آنها نیست، به كلى جلو نور را مى

 اش متضمن وصف دوم است.وصف اول و آيه بعدى

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ  "س اينكه فرمودپ

اعمال ايشان را تشبیه كرده به سرابى در زمین هموار كه انسان آن را آب  "يَجِدْهُ شَیْئاً

 است بر آن مترتب نیست، رفع عطش پندارد، ولى حقیقتى ندارد، و آثارى كه بر آب مترتبمى

ند، و كنكند، و آثار ديگر آب را ندارد، اعمال ايشان هم از قربانیها كه پیشكش بتها مىنمى

كنند، حقیقت ندارد، و آثار عبادت خوانند، و عبادتى كه در برابر بتها مىاذكار و اورادى كه مى

 بر آن مترتب نیست.



ه آيد چندارد با اينكه سراب از دور به نظر هر كسى آب مىپو اگر فرمود: تشنه آن را آب مى

تشنه و چه سیراب، براى اين بود كه هدف در اين آيه بیان رفتن به سوى سراب است، و جز 

رود، او است كه از شدت تشنگى به اين امید به راه اشخاص تشنه كسى به دنبال سراب نمى

 رود ولى آبىد به دست آورد، و هم چنان مىافتد كه شايد در آنجا آبى كه رفع عطشش كنمى

 بیند.نمى

اشاره  براى بلكه فرمود: تا نزد آن سراب بیايد، "رود تا به آن برسدهم چنان مى "و اگر نفرمود

 خواهد كه بیايد، وكشد، و مىبه اين نكته است كه گويا در آن جا كسى انتظار آمدن او را مى

 -وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، فَوَفَّاهُ حِسابَهُ "ت در رديف آن فرمود:او خداى سبحان است، و به همین جه

 ."دهديابد، خدا هم حسابش را تمام و كامل مىخدا را نزد آن سراب مى

و نتیجه اين تعبیر اين شده كه اين كفار هدفشان از اعمالشان اين است كه به آن غايتى 

كند، آرى هر انسانى هر عملى كه آن روانه مىبرسند كه فطرت و جبلتشان ايشان را به سوى 

كند به حكم فطرت و جبلت هدفش سعادت است، ولى ايشان را اعمالشان به چنین هدفى مى

لكه جويند حقیقت ندارند، برساند. و آن آلهه هم كه اينان با پرستش آنها پاداش نیكى مىنمى

 دهدعمال ايشان احاطه داشته و جزا مىشود، و او به اآن اله كه اعمال ايشان به او منتهى مى

 "دهد. و اينكه در آيه فرمود:خداى سبحان است، و بس، و حساب اعمالشان را به ايشان مى

ند، و كتوفیه حساب كنايه از جزاى مطابق عمل است، جزايى كه عمل آن را ايجاب مى "فوفیه

 رساندن آن به صاحب عمل به آن مقدار كه مستحق آن است.

اند به اين در آيه شريفه اعمال تشبیه شده به سراب، و صاحبان اعمال تشبیه شده بنا بر

گردد، هر چه اى كه نزد خود، آب گوارا دارد، ولى از آن روى گردانیده دنبال آب مىتشنه



گويد: آب حقیقى كه اثر آب دارد اين است، بخور تا عطشت رفع شود، و او مواليش به او مى

رود و نیز رسیدن مرگ و رفتن كند و در عوض در پى سراب مىبول نمىكند قرا نصیحت مى

مان يابد، هبه لقاء خدا تشبیه شده به رسیدن به سراب، در حالى كه مواليش را هم آنجا مى

 نمود.كرد، و به نوشیدن آب گوارا دعوت مىموال كه او را نصیحت مى

و اعمال صالح را كه رهنماى به سوى  پس مردمان كفر پیشه از ياد پروردگارشان غافل شدند،

نور او است، و ثمره آن سعادت ايشان است، از ياد بردند و پنداشتند كه سعادتشان در نزد 

د كردنخوانند، و در سايه اعمالى است كه خیال مىاى است كه به غیر خدا مىغیر خدا، و آلهه

 گردند، و به خاطر همینند مىبخشد، و به همین وسیله سعادتمها تقرب مىايشان را به بت

پندار غلط سرگرم آن اعمال سرابى شدند، و نهايت قدرت خود را در انجام آن گونه اعمال به 

كار زده، عمر خود را به پايان رساندند، تا اجلهايشان فرا رسید، و مشرف به خانه آخرت شدند، 

پروراندند را در سر مى آن وقت كه چشم گشودند هیچ اثرى از اعمال خود كه امید آن آثار

نديدند، و كمترين خبرى از الوهیت آلهه پندارى خود نیافتند، و خدا حسابشان را كف دستشان 

 نهاد، و خدا سريع الحساب است.

اين به خاطر اين است كه احاطه علم او به قلیل و كثیر، حقیر و  -"وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ "

اين را هم بايد از نظر خواننده دور تاخر به طور مساوى است.متقدم و مخطیر، دقیق و جلیل، 

نداريم كه آيه شريفه هر چند ظاهرش بیان حال كفار از اهل هر ملت و مخصوصا مشركین از 

ها است، و لیكن بیانى كه دارد در ديگران هم كه منكر صانع هستند جريان دارد، براى وثنى

خود هدف و سعادتى قائل است. و هیچ ترديدى اينكه انسان هر كس كه باشد براى زندگى 

گیرد، اگر معتقد به وجود ندارد كه رسیدن به هدفش به وسیله سعى و عملش صورت مى



صانعى براى عالم باشد، و او را به وجهى از وجوه مؤثر در سعادت خود بداند، قهرا براى 

موده، ايش تقدير نتحصیل رضاى او و رستگارى خويش و رسیدن به آن سعادتى كه صانع بر

 گردد.متوسل به اعمال صالح مى

و اما اگر قائل به وجود صانع نباشد و غیر او را مؤثر در عالم بداند، ناگزير عمل خود را براى 

داند. كه ياد هراست يا طبیعت و يا ماده، تا آن را متوجه دهد كه او را مؤثر مىچیزى انجام مى

 ه اعتقاد او ديگر ما ورايى ندارد.سعادت دنیوى خود كند، دنیايى كه ب

دانند )در حالى كه غیر از پس اين دسته مؤثر در سعادت حیات دنیاى خويش را غیر خدا مى

الى كه رساند، در حاو مؤثرى نیست( و معتقدند كه مساعى دنیايى ايشان را به سعادتشان مى

 كنند و عملسعى مىآن سعادت جز سرابى نیست، و هیچ حقیقت ندارد، و ايشان هم چنان 

دهند تا آنچه از اعمال برايشان مقدر شده تمام شود، يعنى اجلشان فرا رسد، آن انجام مى

ز يابند كه آنچه ايابند و بر عكس به عیان مىوقت است كه هیچ يك از اعمال خويش را نمى

ه خدا كداشتند جز تصورى خیالى يا رؤيايى پريشان نبود. آن وقت است اعمال خود امید مى

 دهد، و خدا سريع الحساب است.حسابشان را مى

]تشبیهى ديگر: اعمال كفار چون ظلمات متراكم و مضاعفى است كه دست خود را در آن نتوانند 

 ديد[

در اين آيه اعمال  "أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ... "

فار را تشبیه ديگرى كرده تا معلوم شود كه آن اعمال، حجابهايى متراكم و ظلمتهايى است ك

گذارد نور معرفت به دلها رخنه كند. و اين مساله كه كفار در ظلمتها بر روى دلهايشان كه نمى



اغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّ "قرار دارند در قرآن كريم مكرر آمده، مانند آيه

و كسانى كه كفر ورزيدند سرپرستشان طاغوت است كه همواره از  » "مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ

كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ  "و آيه «.257كند. سوره بقره، آيه نور به سوى ظلمت بیرونشان مى

ر ظلمتهايى قرار دارد كه بیرون شدن برايش مانند كسى كه در مثل د » "لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها

قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ  كَلَّا بَلْ رانَ عَلى "و آيه «122نیست، سوره انعام، آيه 

كردند در دلهايشان اثر گذاشت نه، ايشان آن روز نه، بلكه آنچه مى » "رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

 .«.15و  14اند. سوره مطففین، آيات ز پروردگارشان در پردها

 "كه در آيه قبلى بود، و كلمه "سراب "عطف است بر كلمه "أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ "جمله:

به معناى درياى پر موجى است كه امواجش همواره در آمد و شد است و لجى  "بحر لجى

منسوب به لجه دريا است كه همان تردد امواج آن است. و معناى جمله اين است كه اعمال 

 باشد.كفار چون ظلمتهايى است كه در درياى مواج قرار داشته 

اين جمله نیز صفت آن دريا است، و بدان  -"يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ "

كند، و بیانش اين است كه باالى آن ظلمت منظور است كه ظلمت درياى مفروض را بیان مى

ها دست به موجى و باالى آن موج، موج ديگرى و باالى آن ابرى تیره قرار دارد، كه همه آن

 گذارند آن تیره روز از نور آفتاب و ماه و ستارگان استفاده كند.دست هم داده و نمى

هاى روى هم قرار گرفته است، نه چند ظلمت "ظلمات "مراد از -"ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ "

آن قدر  "كَدْ يَراهاإِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَ "ظلمت از هم جدا. و براى تاكید همین مطلب فرموده:

د. بینها روى هم متراكم است كه اگر فرضا دست خود را از ظلمت اولى در آورد آن را نمىظلمت

تر از دست خود انسان نیست، و و وجه اين تاكید اين است كه هیچ چیزى به انسان نزديك



ن هر عضو ند، چوتواند ببیاو اگر بتواند چیزى را ببیند دست خود را بهتر از ساير اعضايش مى

یند، با اين بكند، مىديگرى را بخواهد ببیند بايد خم شود، ولى دست را تا برابر چشم بلند مى

كه آن  شودحال اگر كسى در ظلمتى قرار داشته باشد كه حتى دست خود را نبیند، معلوم مى

 ظلمت منتها درجه ظلمت است.

گشتشان به سوى او است، از نظر عمل پیمايند و بازپس اين كفار كه به سوى خدا راه مى

مانند كسى هستند كه سوار بر درياى مواج شده باشد، كه باالى سرش موجى و باالى آن موج 

هايى متراكم قرار دارد كه ديگر ما ديگرى و باالى آن ابرى تیره باشد، چنین كسى در ظلمت

شن شده، راه به سوى فوقى براى آن ظلمت نیست، و به هیچ وجه نورى ندارد كه از آن رو

 ساحل نجات پیدا كند.

را از ايشان اينگونه نفى كرده  "نور "در اين جمله -"وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ "

توانند نور داشته باشند؟ و حال آنكه دهنده نور، خدا است كه نور هر چیزى است، كه چطور مى

نور قرار ندهد نور نخواهد داشت، چون غیر از خدا نور دهنده ديگرى  و اگر او براى چیزى

 نیست.

بعد از آنكه خداى  "أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ ... "

كه او مؤمنین را به نور اينگیرند و مان و زمین از آن نور مىسبحان خود را نورى خواند كه آس

اى ندارند، اينك در اين آيه و چهار آيه بعد دهد، و كفار از اين نور بهرهزايدى اختصاص مى

 شروع كرده به استدالل و احتجاج بر اين مدعا.



اما دلیل نور آسمان و زمین بودن خدا اين است كه آنچه در آسمانها و زمین است وجود خود 

اند، چون آنچه و از كس ديگرى هم كه در داخل آن دو است نگرفته را از پیش خود نیاورده،

باشد، پس وجود آنچه در آسمانها در داخل آسمانها و زمین است در فاقه و احتیاج مثل خود مى

 شود.و زمین است از خدايى است كه همه احتیاجات به درگاه او منتهى مى

دهد نشان دهنده موجد خود را نشان مىبنا بر اين وجود آنچه در آن دو است همانطور كه 

 خويش نیز هست.

گیرد، و در عین حال داللت بر منور پس وجود وى نورى است كه هر چیز به وسیله آن نور مى

گیرد، پس هر چیزى خويش هم دارد، پس در اين عالم نورى هست كه همه چیز از او نور مى

ورايش چیزى است كه منزه از ظلمت است،  كند بر اينكه در ماكه در اين عالم است داللت مى

اى است كه در خود آن هست و منزه آن ظلمتى كه خود آن چیز داشت، و منزه از حاجت و فاقه

 از نقص است كه از خود منفك شدنى نیست.

اين زبان حال و مقال تمامى موجودات عالم است و همان تسبیحى است كه خداى تعالى به 

دهد، و الزمه آن نفى استقالل از تمامى موجودات آن است نسبت مى آسمان و زمین و آنچه در

 غیر از خدا، و نفى هر اله و مدبر و ربى غیر از خدا است.

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي  "ها و زمین است و در آيه:]استدالل بر اينكه خدا نور آسمان

 [نكات و لطائفى كه در اين استدالل هستو  "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ  "فرمايد:كند كه مىو به همین معنا اشاره مى

دا نور كند بر اينكه خ، و با آن احتجاج مى"الْأَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ



ء چیزى است كه هر شي -همان طور كه مكرر گفته شد -آسمانها و زمین است، چون نور

كند بر مظهرش، و كند، و سپس با ظهور خود داللت مىمحتاج و گیرنده نورى را روشن مى

دهد و سپس بر ظهور وجود خود داللت خداى تعالى هم اشیاء را با ايجاد خود وجود و ظهور مى

 كند:شريفه بیان خود را با اشاره به لطايفى تكمیل مى كند. آيهمى

اول اينكه: عقالى آسمانها و زمین و مرغان صف زن در فضا را كه همه داراى روحند نام برده، 

 "دِهِءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْوَ إِنْ مِنْ شَيْ "با اينكه تسبیح خدا اختصاص به آنان نداشت، و به حكم

 گوى خدايند.حعموم موجودات تسبی

و بعید نیست كه اين اختصاص به ذكر، از باب انتخاب عجائب خلقت باشد، چون ظهور موجود 

 بر آن داللت دارد، از عجايب خلقت است، آن چنان كه عقل "من "عاقل كه لفظ

اندازد، هم چنان كه صفیف مرغان صافات در جو، از عجايب هر خردمندى را به دهشت مى

 داراى شعور است.كارهاى حیوانات 

 -همه موجودات است "مَنْ فِي السَّماواتِ ... "آيد كه مراد از جملهاز مفسرين بر مى و از بعضى

و اگر به لفظ عقال آورده به اين مناسبت بوده كه اصوال تسبیح  -چه داراى عقل و چه بى عقل

ت آن داللت، اشاره از شؤون و وظايف دارندگان عقل است و يا براى اين خاطر بوده كه بر قو

 كرده باشد، از باب تشبیه زبان حال به زبان قال.

سازد، چون در همین آيه به صاحبان تسبیح ولى اين نظر با اسناد علم به غیر ذوى العقول نمى

 ."همه به تسبیح نماز خود علم دارند "و نماز نسبت علم داده و فرموده:



كرد، و اين داللت دارد بر ظهور تسبیح موجودات و  آغاز "ا لم تر "دوم اينكه: كالم را با جمله

وضوح داللت موجودات عالم بر منزه بودن خدا، داللت روشنى كه هیچ خردمندى در آن ترديد 

ن كنند، هم چنان كه در قرآشود كه علم قطعى را به رؤيت تعبیر مىكند، چون بسیار مىنمى

است و خطاب  "دانىآيا نمى "كه معنايش "سَّماواتِ وَ الْأَرْضَأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ ال "فرموده:

 در آن به عموم صاحبان عقل است، هر چند از نظر لفظ مخصوص رسول خدا )ص( است.

ممكن هم هست خطاب، خاص به آن جناب باشد و خداوند تسبیح موجودات در آسمانها و 

ون خدا ملكوت آسمانها و زمین را زمین و مرغان صف زن را به آن جناب نشان داده باشد، چ

به او نشان داده، و چنین كرامتى از كسى كه بنا به روايات معتبره تسبیح سنگريزه را در كف 

 دهد، هیچ بعدى ندارد.خود به مردم نشان مى

و زمینند  هاسوم اينكه: آيه شريفه علم را به تمامى نامبردگان يعنى همه كسانى كه در آسمان

نْ وَ إِ "عمومیت داده براى حیوانات هم علم قائل شده است، و در تفسیر آيه و مرغان صف زن

فتار بحثى در اين باره گذشت و تتمه گ"ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْمِنْ شَيْ

 در اين بحث در تفسیر سوره حم سجده به زودى خواهد آمد ان شاء اللَّه.

ر آيه گردد نه به نامبردگان دبه خدا بر مى "قَدْ عَلِمَ "اند كه: ضمیر در جملهگفته نكه بعضىو اي

 فرمايد:صحیح نیست، زيرا سیاق و مخصوصا جمله بعد از آن كه مى

 سازد.با اين نظريه نمى "كنندو خدا دانا است به آنچه مى -وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِما يَفْعَلُونَ "



اگر علم را به همه  "اند:ديگر است كه گفته «1» حرف در نادرستى، قول بعضىنظیر اين 

نامبردگان در آيه نسبت داده از باب مجاز، و غیر عالم را به منزله عالم گرفتن است، به خاطر 

 اينكه بیشتر داللت كند بر تسبیح و تنزيه خدا.

ل خدا است ذكر كرده، با اينكه چهارم اينكه: در آيه شريفه تنها تسبیح را كه از صفات جال

اللت اش نیز دموجودات عالم تنها به منزه بودن خدا داللت ندارند، بلكه به همه صفات كمالیه

ءٍ إِلَّا وَ إِنْ مِنْ شَيْ "كرد، هم چنان كه در آيهدارند، و در نتیجه جا داشت تحمید را هم ذكر مى

ه جالل خدا است و هم حمد را كه مربوط به كمال او هم تسبیح را كه مربوط ب "يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

 است ذكر كرده.

و شايد وجه اين اختصاص اين باشد كه سیاق آيات مورد بحث سیاق توحید، و نفى شركاء 

وانند، و خاست، و اين با تنزيه بیشتر سروكار دارد، زيرا كسانى كه غیر از خدا معبودهايى مى

كنند، از اين نظر كافرند كه خصوصیات وجودى آن تماد مىيا به نوعى به غیر خدا ركون و اع

كنند و نفى و رد اين اعتقاد تنها با تنزيه خدا انجام معبودها را براى خداى تعالى نیز اثبات مى

 شود، و حاجتى به ذكر حمد او نیست، )دقت بفرمايید(.مى

دعاى موجودات است، چون دعا  "سْبِیحَهُكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَ "و اما مراد از نماز در جمله

عبارت است از اينكه داعى مدعو را متوجه حاجت خود كند، حاجتى كه مدعو بى نیاز از آن 

 است بنا بر اين، اين كلمه بر تنزيه خدا بیشتر داللت دارد تا بر تحمید و ثناى او.

ه موجودات و ديگرى خاص ]اشاره به اينكه خداوند دو نور افاضه فرموده، يكى عام و شامل هم

 [مؤمنین، آن چنان كه او را دو رحمت است: عام و خاص



ر و چه دهد، چه كافپنجم اينكه: اين آيه شريفه تسبیح را به عموم ساكنان زمین نسبت مى

شود كه در اين میان دو نور است، يكى عمومى است كه شامل مؤمن و از اين تعبیر معلوم مى

ديگرى از قرآن مانند آيه ذر نیز به همین معنا داللت دارد، و آن آيه  شود و آياتهمه چیز مى

ا شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى "اين است:

، و خود ايشان را علیه خودشان گواه پروردگار از ذريه آدم پیمان گرفت » "كُنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ

دهیم، و ما اين كار را كرديم ساخت، كه آيا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا شهادت مى

 «.172تا اينكه روز قیامت بهانه نیاورند كه پروردگارا ما از اين غافل بوديم. سوره اعراف، آيه 

ر ما پرده از برابرت برداشتیم د » "كَ الْیَوْمَ حَدِيدٌفَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُ "و همچنین آيه:

و آيات ديگر كه روى سخن در آنها به  «.22نتیجه امروز چشمت تیز بین شده. سوره ق، آيه 

ؤمن و چه م -قیامت پیمان گرفته وم آنان بر ربوبیت خود و حقانیتعموم انسانها است، از عم

اص است و آيات مورد بحث به آن نظر دارد، و آن و يك نورى ديگر دارد كه آن خ -چه كافر

 نور مختص اولیايش از مؤمنین است.

كند مانند رحمتى است كه با آن به پس نورى كه خداى تعالى با آن خلق خود را نورانى مى

كند، كه آن نیز دو قسم است، يكى عمومى، ديگرى خصوصى، درباره رحمت ايشان رحم مى

فَأَمَّا  "اش فرموده:و درباره رحمت خصوصى  "ءٍحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْوَ رَ "اش فرموده:عمومى

) اما كسانى كه ايمان آورده و عمل » "الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ

و هر دو را يك جا  «.31كند. سوره جاثیه، آيه صالح كردند خدا ايشان را داخل رحمت خود مى

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ  "جمع كرده و فرموده:

ايد بترسید از خدا و به رسول او ايمان آوريد، تا اى كسانى كه ايمان آورده » "يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً



و نورى  «. 28خود دو سهم به شما بدهد، و برايتان نورى قرار دهد. سوره حديد، آيه از رحمت 

كه در اين آيه آمده فقط در مقابل رحمت دوم از دو سهم رحمت است، كه همان نور على نور 

 در آيات قبل باشد، نه در مقابل هر دو سهم.

 "ندكنآنچه مى "كنند دانا است، و مراد ازمىيعنى خدا به آنچه  -"وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِما يَفْعَلُونَ "

همان تسبیح ايشان است، زيرا هر چند تسبیح موجودات در بعضى از مراحل همان وجود آنها 

 ود.ششود، فعل آنها هم خوانده مىاست و لیكن به همان اعتبار كه تسبیح آنها نامیده مى

كنند ذكر كرده، خواسته است تا ه مىو اينكه بعد از ذكر تسبیح موجودات، علم خود را به آنچ

مؤمنین را ترغیب نموده و از عملشان تشكر كند، كه خیال نكنند پروردگارشان نسبت به 

ه زودى به شنود، و ببیند و مىتسبیح ايشان بى تفاوت است، نه، بلكه تسبیح ايشان را مى

ست، چون يكى از دهد و نیز اعالم به تمامیت حجت علیه كافران اايشان پاداش حسن مى

ح شود، تسبیهاى اعمال و كتاب مبین است، كه اعمال در آن ثبت مىمراتب علم او همان نامه

 گردد.كفار به زبان حالشان و انكار زبانیشان هر دو در آن درج مى

]ذكر مواردى از خلقت و تدبیر خداوند براى بیان اينكه مبدأ و مرجع امور مشیت خداى سبحان 

 [است

 ."لَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُوَ لِ "

ر شمول كه احتجاج ب "أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ... "سیاق آيه با در نظر داشتن اينكه ما بین آيه

آيات بعدش كه در مقام  و "أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي ... "نور او به تمامى موجودات است، و آيه

كه  كنداحتجاج بر اختصاص نور خاص او به مؤمنین است قرار گرفته، اين معنا را افاده مى



باشد يعنى اينكه او مالك آسمانها و زمین است و مالكیت خدا دلیل بر هر دو قسم نور مى

ص بر اختصابازگشت هر چه به سوى او است هم دلیل بر عمومیت نور عام او است و هم دلیل 

 ."يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد "نور خاص او به مؤمنین است

ملك را مختص و منحصر به خداى تعالى  "وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "پس اينكه فرمود:

راند، و كسى كند، و هر حكم بخواهد مىدهد كه پس او هر چه بخواهد مىكند و نتیجه مىمى

و بازخواست كند، بلكه همه مسئول اويند، و الزمه انحصار ملك براى خدا اين نیست كه از ا

گاهى غیر او نیست پس او هر چه گاه همه باشد، و چون مالكى و بازگشتاست كه او بازگشت

 راند.كند، و هر حكم بخواهد مىبخواهد مى

دا مرجعیت خ "ى اللَّهِ الْمَصِیرُوَ إِلَ "شود )و خدا داناتر است( كه مراد از جملهاز اينجا معلوم مى

 . "أَال إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ "در امور است نه بازگشت در معاد، نظیر آيه

 ."...اللِهِ خِأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ  "

به  "ركام "است كه به معناى دفع كردن است. و كلمه "ازجاء "مضارع از مصدر "يزجى "كلمه

لل جمع خ "خالل "به معناى باران، و "ودق "معناى متراكم و انباشته بر روى هم است. و كلمه

 است، كه شكاف در میان دو چیز را گويند.

نوان يك شنونده. پس در حقیقت خطاب خطاب در اين آيه به رسول خدا )ص( است، البته به ع

دا با بینید كه خاى است و معنايش اين است كه آيا تو و هر بیننده ديگر نمىبه هر شنونده

كند، و سپس روى هم راند، و آنها را با هم جمع مىبادها ابرهاى متفرق و از هم جدا را مى



آيد و به زمین ا بیرون مىبینى كه باران از خالل و شكاف آنهسازد، پس مىانباشته مى

 ريزد؟.مى

وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیها مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ  "

بالٍ مِنْ جِ "به معناى جهت علو، و باال است، و جمله "سماء "كلمه -"سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ

بیان جبال  "من برد "جمع جبل )كوه( است، و جمله "جبال "بیان همان سماء است. و "فِیها

آيد، و اگر آن را جبال در قطعات يخى )تگرگ( است كه از آسمان مى "برد "است، و كلمه

)بدون مد( به معناى روشنى  "سنا "آسمان خوانده كنايه است از بسیارى و تراكم آن. و كلمه

 است.

مان بینى كه خدا از آسو معناى آن اين است كه آيا نمى "يزجى "ن گفتار عطف است بر جملهاي

راعتها فرستد، و زها و به هر سرزمینى كه بخواهد مىكند، به كوهتگرگ متراكم و انبوه نازل مى

د هنمايد و از هر كس بخواكند، و چه بسا نفوس و حیوانات را هم هالك مىو بستانها را تباه مى

شود، برف و تگرگى است كه روشنى برق آن گرداند، و در نتیجه از شر آن ايمن مىبر مى

 نزديك است چشمها را كور سازد.

در مقام تعلیل مطلب گذشته است كه نور خدا را به  -رساندبه طورى كه سیاق مى -و اين آيه

ى مشیت خداى تعالداد، و معنايش اين است كه مساله مذكور منوط به مؤمنین اختصاص مى

 فرستد كه در آن منافعىبینى كه او وقتى بخواهد از آسمان بارانى مىاست، هم چنان كه مى

براى خود مردم و حیوانات و زراعتها و بستانهاى ايشان است و چون بخواهد تگرگى 

 كند، و از هر سرزمینى كه بخواهد شر آن رافرستد كه در هر سرزمینى كه بخواهد نازل مىمى

 گرداند.بر مى



 اين آيه بیان ديگرى است براى "يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ "

برگشت امر به مشیت خداى تعالى و بس و معناى تقلیب لیل و نهار جابجا كردن شب و روز 

 است و معناى آيه روشن است.

 وَ رِجْلَیْنِ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى قَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىوَ اللَّهُ خَلَ "

 ."أَرْبَعٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى

اين نیز بیان ديگرى است براى رجوع امر به مشیت خداى تعالى و بس، چون او تمامى 

، و در عین حال وضع هر حیوانى با حیوان ديگر مختلف است، كندجانداران را از آبى خلق مى

د روند ماننروند، مانند مارها و كرمها، و بعضى ديگر با دو پا راه مىها با شكم راه مىبعضى

روند، چون چهارپايان و درندگان، و اگر به آدمیان و مرغان، و بعضى ديگر با چهار پا راه مى

شده ها تامین مىبراى اختصار بوده، و غرض هم با ذكر همین ذكر اين سه نوع اكتفاء فرموده

 )و گرنه اختالف از حد شمار بیرون است(.

تعلیل همین اختالفى است كه در جانداران هست كه چرا با يك  "يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ "و جمله

 ت خدا است وفرمايد كه: امر اين اختالف بسته به مشیماده اين همه اختالف پديد آمد، مى

تواند فیض خود را عمومیت دهد تا مانند نور عام و رحمت عام همه بس، او اختیار دارد و مى

تواند كه آن را به بعضى از خاليق خود اختصاص دهد، تا چون مند شوند و مىخلق از آن بهره

 مند شوند.نور و رحمت خاص، بعضى از افراد از آن بهره

 "يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ "تعلیلى است براى جمله "ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ إِنَّ اللَّهَ عَلى "جمله



چون قدرت وقتى مطلق شد و شامل هر مقدورى گرديد، ديگر هیچ ممكنى از ممكنات در به 

وجود آمدنش جز مشیت او به هیچ چیز ديگرى متوقف نیست و اگر متوقف به چیزى باشد 

چیز خواهد بود و اين خالف فرض است، چون فرض مساله قدرت او مشروط بوجود آمدن آن 

مطلق بودن قدرت بود، و اين بابى دقیق از توحید است كه ان شاء اللَّه در بحث آتى مقدارى 

 گردد.روشن مى

 يخلق ما يشاء ...([ -بحث فلسفى ] )در بیان اينكه خداوند علت تامه همه موجودات است

آنچه از موجودات كه در عالم هست همه معلول خدا و  هیچ شك و ترديدى نداريم در اينكه

 در موجود شدنش -و مخصوصا ماديات -منتهى به واجب تعالى است و اينكه بسیارى از آنها

متوقف به وجود شرايطى است كه اگر آنها قبال وجود نداشته باشند، اين گونه موجودات نیز 

ديگر است، او در موجود شدنش متوقف  وجود نخواهند يافت، مانند انسانى كه فرزند انسانى

بر اين است كه قبال پدر و مادرش موجود شده باشند، و نیز متوقف است بر اينكه بسیارى 

ديگر از شرايط زمانى و مكانى تحقق يافته باشد، تا دست به دست هم داده زمینه براى 

يك از اين شرايط پیدايش يك فرزند انسان فراهم گردد، و اين هم از ضروريات است كه هر 

گیريم كه خداى تعالى جزئى از اجزاى علت تامه جزئى از اجزاى علت تامه است، نتیجه مى

 وجود يك انسان است.

بله! خداى تعالى خودش به تنهايى علت تامه مجموع عالم است، چون مجموع عالم جز به 

ى براى صادر اول يعنخدا به هیچ چیز ديگرى احتیاج و توقف ندارد، و همچنین علت تامه است 

 اولین موجودى كه از حق صدور يافت و خلق شد و بقیه اجزاى اين مجموع، تابع آن است.



و اما ساير اجزاى عالم، خداى تعالى نسبت به هر يك، جزء علت تامه است، چون واضح است 

راى بكه يك موجود احتیاج به موجودات ديگر دارد، كه قبل از اويند، و جنبه شرايط و معدات 

 اين موجود دارند.

اين در صورتى است كه هر موجودى را تك تك و جداگانه در نظر گرفته و به تنهايى به خداى 

 تعالى نسبت دهیم.

م كه در بینیتر هست، و آن اين است كه بدون هیچ شكى مىاى دقیقالبته در اين باره نظريه

ضى علت بعض ديگرند، و میان تمامى موجودات هستى يك ارتباط وجودى هست، چون بع

 بعضى شرط و يا معد بعضى ديگرند، و ارتباط در میان علت و معلول، شرط و

مشروط، و معد و مستعد قابل انكار نیست، و اين ارتباط باعث شده يك نوع اتحاد و اتصال 

در میان موجودات برقرار شود، در نتیجه دست بر سر هر موجودى بگذاريم با اينكه او را جداى 

دانیم كه اين جدايى به طور مطلق و از هر جهت نیست، بینیم، ولى مىساير موجودات مى از

بینیم كه در تعینش مقید به تمامى موجوداتى بلكه اگر وجود متعین او را در نظر بگیريم مى

 است كه دست به دست هم داده، و او را متعین كرده.

رديم از نظر وجه قبلى موجودى بود مستقل مثال انسان كه در مثال گذشته او را فرزند فرض ك

و مطلق ولى موجودى شد متوقف بر علل و شرايط بسیار، كه خداى تعالى يكى از آنها است، 

پس از نظر اين وجه هويتى است مقید به تمامى موجوداتى كه در تعین او دخالت دارند، مثال 

است، و در فالن روز از تاريخ و  حقیقت زيد كه پسر پدرى به نام جواد، و مادرى به نام فاطمه

ر اند، و چند تن ديگدر فالن نقطه از كره زمین به دنیا آمده، و چند خواهر و برادر قبل از او بوده



اند، همه اين نامبردگان و اند، و چه كسانى مقارن وجود او به وجود آمدهبعد از او متولد شده

ن دخالت دارند در تشكیل حقیقت زيد دست آنچه نام برده نشد، و در تعین اين فرد از انسا

 دارند.

پس حقیقت زيد عبارت است از چنین چیزى، و اين هم از بديهیات است كه چیزى كه چنین 

حقیقتى دارد جز به واجب به هیچ چیز ديگرى توقف ندارد، و چون چنین است پس خداى 

یر ر خود و احتیاجى به غتعالى علت تامه او است، و علت تامه هم چیزى است كه توقفى بر غی

مشیت خود ندارد، و قدرت او تبارك و تعالى نسبت به وى مطلق است، و مشروط و مقید به 

كُلِّ  يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى "چیزى نیست و اين همان حقیقتى است كه آيه شريفه

 كند.به آن اشاره مى "ءٍ قَدِيرٌشَيْ

بینات منظور از اين آيات م "صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَیِّناتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلىلَقَدْ  "

كرد، و صراط همان آيه نور و آيات بعد از آن است، كه صفت نور خداى تعالى را بیان مى

چنان كه  شود، هممستقیم آن راهى است كه غضب خدا و ضاللت شامل راهروان آن نمى

 "اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ "فرمود:

 ، كه سخن در تفسیر آن در سوره حمد گذشت.«1»

 "سبب شد كه جمله "سْتَقِیمٍصِراطٍ مُ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى "و اينكه در آخر آيه فرمود:

یت مطلق مش خواست دنبال آننكرد، چون مى "الیكم "را مقید به قید "لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَیِّناتٍ

خود را نسبت به هدايت هر كس )نه تنها مخاطبین عصر نزول(، بیان كند، به خالف چند آيه 

 ."بَیِّناتٍ وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْكُمْ آياتٍ مُ "كه فرمود:



به  چنین "لقد انزلنا الیكم آيات مبینات و اللَّه يهدى "فرمود:چون اگر در آيه مورد بحث مى

 رسید كه اين بیان لفظى همان هدايت به سوى صراط مستقیم است و عموم مخاطبینذهن مى

اند، با اينكه در میان آن به صرف شنیدن آيات قرآنى به سوى صراط مستقیم هدايت شده

 شنوندگان، منافقین و كسانى كه دلهايى بیمار داشتند بودند )و خدا داناتر است(.

 [بحث روايتى ]رواياتى در ذيل آيه نور )اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...( و مفردات و جمالت آن

در كتاب توحید به سند خود از عباس بن هالل روايت كرده كه گفت: از حضرت رضا )ع( معناى 

را پرسیدم، فرمود: يعنى هادى اهل آسمانها و هادى اهل  "اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "آيه

 .«1» زمین است

 .«2»زمینند و در روايت برقى فرمود: منظور هدايت كسانى است كه در آسمانها و 

مؤلف: اگر مراد از اين هدايت، هدايت خاص باشد كه گفتیم به سوى سعادت دينى است كه 

اى از معنا، و اگر مراد از آن هدايت عام در اين صورت كالم امام تفسیر آيه است به مرتبه

باشد كه به معناى رساندن هر موجودى است به كمال اليق آن، در اين صورت با مطالب 

 شود.ما منطبق مىگذشته 

و در كافى به سند خود از اسحاق بن جرير روايت كرده كه گفت. زنى از من درخواست كرد 

كه او را نزد امام صادق )ع( ببرم، من از آن جناب برايش اجازه خواستم، اجازه داد و زن وارد 

ى نكه خداى تعالاش نیز با او بود، پرسید يا ابا عبد اللَّه ايشد، در حالى كه كنیز آزاد شده

منظورش چیست؟ فرمود: اى زن! خداى تعالى اين مثل  "زَيْتُونَةٍ ال شَرْقِیَّةٍ وَ ال غَرْبِیَّةٍ "فرموده:

 .«3» را براى درخت نزده بلكه براى بنى آدم زده



و در تفسیر قمى به سند خود از طلحة بن زيد از جعفر بن محمد از پدرش )ع( روايت كرده 

ش در هدايت يعنى "مَثَلُ نُورِهِ "ن آيه فرمود: ابتدا نور خود را ذكر كرد و فرمود:كه در تفسیر اي

و مصباح جوف مؤمن است و قنديل قلب او و مصباح نورى  "كَمِشْكاةٍ فِیها مِصْباحٌ "قلب مؤمن،

 است كه خدا در قلب مؤمن نهاده.

رمود: ف "زَيْتُونَةٍ ال شَرْقِیَّةٍ وَ ال غَرْبِیَّةٍ "تفرمود: شجره خود مؤمن اس "يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ "

باالى كوه كه ال غربیه يعنى شرق ندارد، و ال شرقیه يعنى غربى برايش نیست، چون وقتى 

 "كندكند باز از باالى آن غروب مىكند، و چون غروب مىآفتاب طلوع كند از باالى آن طلوع مى

است كه نور دل او خودش روشن شود، بدون اينكه كسى با او نزديك  "ءُيَكادُ زَيْتُها يُضِي

 سخنى بگويد )و او را هدايت كند(.

 مَنْ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ "واجبى باالى واجبى ديگر و سنتى باالى سنتى ديگر، "نُورٍ نُورٌ عَلى "

ضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ وَ يَ "كند،هاى خود هدايت مىخدا هر كه را بخواهد به واجبات و سنت "يَشاءُ

 كه يكى همین مثلى است كه براى مؤمن زده. "لِلنَّاسِ

كند، مدخلش نور، آن گاه فرمود: پس مؤمن در پنج نور قرار دارد و در آنها آمد و شد مى

مخرجش نور، علمش نور، كالمش نور و مصیرش در روز قیامت به سوى بهشت نور است، 

گويند اين مثل، مثل براى نور خدا است، فرمود: سبحان اللَّه، خدا من عرضه داشتم: اينها مى

 ؟."براى خدا مثل نزنید -فاَل تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ "كه مثل ندارد، مگر خودش نفرموده:



مؤلف: اين حديث مؤيد بیان قبلى ما است كه در تفسیر آيه گذرانديم، و امام )ع( در تفسیر 

اى از مصاديق برايش آورده، مثل ز فقرات آن اكتفاء كرده به اين كه پارهآيه به بیان بعضى ا

 بیان داشت. "نُورٍ نُورٌ عَلى "و ذيل جمله "ءُيَكادُ زَيْتُها يُضِي "مصاديقى كه در ذيل جمله

و اما اينكه از در تعجب فرمود: سبحان اللَّه خدا مثل ندارد، منظور امام اين بوده كه مثل در آيه، 

شود نیست، چون اگر مثل براى او باشد، ثل براى نور خدا كه اسم خدا است و بر او حمل مىم

ه شود كآيد كه درباره خدا قائل به حلول و يا انقالب شويم، )چون معناى آيه اين مىالزم مى

خدا كه نور است در آسمان و زمین حلول كرد و يا اصال خود آسمان و زمین شده( و خدا منزه 

ن معانى است بلكه مثل مذكور مثل نورى است كه خدا به آسمانها و زمین افاضه كرده، و از اي

آورد، چون هیچ عیبى ندارد كه ضمیر مذكور اشكالى پديد نمى "مَثَلُ نُورِهِ "اما ضمیر در جمله

 وظ باشد.به خود خداى تعالى بر گردد و در عین حال معناى صحیح هم محف

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ  "مام صادق )ع( روايت شده كه از آيهو در توحید است كه از ا

سؤال شد، حضرت فرمود: اين مثلى است كه خدا براى ما اهل بیت  "نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِیها مِصْباحٌ

 زده كه پیغمبر و ائمه )ص( از ادله خدا و آيات اويند، آياتى كه مردم به وسیله آن به سوى

على و ال قوة اال باللَّه ال "شوندتوحید و مصالح دين و شرايع اسالم و سنن و فرائض هدايت مى

 . "العظیم

]بیان اينكه مضمون رواياتى كه مفردات آيه نور را به رسول خدا و اهل بیت )علیهم الصالة و 

 كنند صرفا تطبیق است نه تفسیر[السالم( تطبیق مى



اشاره به بعضى مصاديق است و آن افضل مصاديق است كه رسول مؤلف: اين روايت از قبیل 

خدا )ص( و طاهرين از اهل بیت آن جنابند، و گرنه آيه شريفه به ظاهرش شامل غیر ايشان 

 گردد.شود و انبیاء و اوصیاء و اولیاء همه را شامل مىنیز مى

 ون در وصف مصاديقبله، عمومیت آيه اين قدر هم نیست كه همه مؤمنین را هم شامل شود، چ

شود، مانند اينكه بیع و تجارت ايشان را از ياد خدا صفاتى را قید كرده كه شامل همه نمى

سازد و معلوم است كه غیر نام بردگان هر قدر هم ايمانشان كامل باشد باز دچار غافل نمى

 شوند.غفلت مى

ه رسول خدا )ص( و اهل روايات متعددى هم از طرق شیعه وارد شده كه مفردات آيه نور را ب

كند و اين البته صرف تطبیق است نه تفسیر، دلیل اينكه تطبیق است نه بیت او تطبیق مى

تفسیر، اختالف اين روايات است، مثال در روايت كلینى در روضه كافى كه به سند خود از جابر 

است كه  نورى "مصباح "قلب رسول خدا )ص( و "مشكاة "از ابى جعفر )ع( آورده، آمده كه

كه نه شرقى  -"شجره مباركه زيتونه "على و يا قلب على )ع( و "زجاجه "علم در آن است و

يْتُها يَكادُ زَ "ابراهیم خلیل )ع( است، كه نه يهودى بود و نه نصرانى، و جمله -است و نه غربى

حیى به و را معنا كرده كه نزديك است اوالد ايشان به نبوت سخن گويند، و لو فرشته "ءُيُضِي

 .ايشان نازل نشود

 "ولى در روايتى كه توحید به سند خود از عیسى بن راشد از امام باقر )ع( آورده، آمده است كه

يَكادُ زَيْتُها  "سینه على )ع( است كه "زجاجه "نور علم در سینه رسول خدا )ص( و "مشكاة

محمد به علم تكلم كند قبل از آنكه سؤال  نزديك است عالم از آل "ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌيُضِي



و حكمت است كه بعد از امامى ديگر از  امامى است كه مؤيد به نور علم "نُورٍ نُورٌ عَلى "شود،

 .«1»آل محمد )ع( قرار دارد 

 "مشكاة "و در روايت كافى به سند خود از صالح بن سهل همدانى، از امام صادق )ع( آمده كه

 نه "ابراهیم خلیل )ع( و "شجره مباركه "حسین )ع( و "زجاجه "حسن و فاطمه )ع( و مصباح

امامى بعد از امام  "نُورٍ نُورٌ عَلى "يهودى و نصرانى نبودن آن حضرت، و "شرقى و نه غربى

معنايش اين است كه خدا هر كه را بخواهد به  "يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ "ديگر است، و

 . كنداهنمايى مىسوى اين ائمه ر

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى هريره از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در 

 .فرمود: قلب ابراهیم است كه نه يهودى بود و نه نصرانى "زَيْتُونَةٍ ال شَرْقِیَّةٍ وَ ال غَرْبِیَّةٍ "معناى

از طرق شیعه از بعضى ائمه اهل مؤلف: اين نیز از باب ذكر بعضى مصاديق است كه نظیرش 

 بیت )ع( گذشت.

و در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس بن مالك و بريده روايت كرده كه گفتند: رسول 

را خواند، مردى برخاست و پرسید: يا رسول  "فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ "خدا )ص( وقتى آيه

 فرمود:اللَّه )ص(! اين كدام بیوت است؟ 

بیوت انبیاء. پس ابو بكر برخاست و گفت: يا رسول اللَّه! ال بد يكى از اين بیتها بیت على و 

 . فاطمه است؟ فرمود: بله، از بهترين آن بیوت است

 .«5» مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البیان نیز به طور مرسل از آن جناب نقل كرده



ند خويش از جابر از امام باقر )ع( به اين عبارت و همین معنا را قمى در تفسیر خود به س

و به  «6» آورده: منظور از اين بیوت، بیوت انبیاء است، كه بیت على )ع( نیز يكى از آنها است

 هر حال اين روايت و آن روايت همه از قبیل ذكر بعضى مصاديق است، چنانچه گذشت.

 ["رَةٌ وَ ال بَیْعٌ ...رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجا "]چند روايت در باره: 

رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ  "و در نهج البالغه از كالم على )ع( آمده كه وقتى آيه

را تالوت كرد، فرمود: و براى ذكر، اهلى است كه از دنیاى خود به جاى هر چیز ديگرى  "اللَّهِ

دارد، ت و بیعى ايشان را در طول زندگى از آن باز نمىذكر را بر گزيدند، آن چنان كه هیچ تجار

ايشان همواره سايرين را نیز بدان دعوت نموده و با تذكر كلمات و اندرزهايى كه از محارم 

كنند و خود قبل از هر كس دهند، امر به عدل و قسط مىكند غافالن را اندرز مىخدا نهى مى

ايستند. كنند باز مىكنند و از آنچه ديگران را نهى مىفرمانبر آن چیزى هستند كه به آن امر مى

، اندگويى راه دنیا به سوى آخرت را طى كرده، و به ما وراى دنیا رسیده و آن را مشاهده كرده

باشد مشرف هستند و هاى اهل برزخ در تمام مدتى كه در آن ماندگار مىو گويى كه به غیب

ا بر آنان محقق ساخته، و لذا پرده آن را براى اهل دنیا بینند، و قیامت عذاب خود رآنها را مى

چیزهايى را  شنوندبینند، و مىبینند چیزهايى را كه مردم نمىزنند، حتى گويى آنان مىكنار مى

 . شنوندكه مردم نمى

بى ر و اگفته كه: از ابى جعف "رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ "و در مجمع البیان در ذيل آيه

رسد تجارت را عبد اللَّه )ع( روايت شده كه اين رجال مردمى هستند كه وقتى موقع نماز مى

تر است از كسانى كه اصال شوند، و اينها اجرشان عظیمرها كرده به سوى نماز روانه مى

 .كنندتجارت نمى



طور  يگر نیز اينكنند، و مشغول ذكر خدايند، هم چنان كه در روايات دمؤلف: يعنى تجارت نمى

 آمده.

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و غیر او از ابو هريره و از ابو سعید خدرى از رسول خدا 

 فرموده: اينان "رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ")ص( روايت كرده كه در ذيل آيه

 .كنندكسانیند كه در زمین به طلب رزق و فضل خدا سفر مى

مؤلف: گويا روايت ناقص نقل شده، و تمام آن در نقلى است كه از ابن عباس روايت شده كه 

گفت: رسول خدا )ص( فرمود: مردمى بودند كه در جستجوى فضل خدا مشغول خريد و فروش 

انداختند، و به نماز را در دادند آنچه در دست داشتند مىشنیدند كه نداى بودند، و چون مى

 .خواندندسوى مسجد از جابر خاسته نماز مى

ل )علیه افض روايت كرده كه از امیر المؤمنین "وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ "و در مجمع در ذيل جمله

 رسد؟الصالة و السالم( پرسیدند: چگونه خدا در يك حال به حساب همه مردم مى

 .دهدفرمود همان طور كه در آن واحد رزق همه را مى

و در روضه كافى به سند خود از مسعدة بن صدقه از امام صادق )ع( از پدرش از امیر مؤمنان 

)ع( روايت كرده كه رسول خدا )ص( فرمود: خداى تعالى ابرها را غربال باران قرار داد، و ابر 

رسد صدمه نزند، و آنچه به صورت تگرگ و هر كس مى كند، تا به هر چیز وتگرگ را آب مى

 .فرستدآيد عذاب خدا است، كه به هر قومى بخواهد مىصاعقه مى

یْنِ وَ رِجْلَ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى "و در تفسیر قمى در ذيل آيه

، رود انسان استز امام )ع( نقل كرده كه فرمود: آنكه با دو پا مىا "أَرْبَعٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى



روند چهار پايانند، و امام صادق )ع( رود مارهايند، و آنچه با چهار پا مىو آنچه با شكم مى

 روند.اضافه فرمود كه: بعضى ديگر هستند كه با بیش از چهار پا راه مى

 [57تا  47]آيات ترجمه آيات

كنیم آن گاه با وجود اين گروهى از ايشان غمبر او را باور داريم و اطاعت مىگويند خدا و پی

 (.47گردانند، و آنان مؤمن نیستند )روى مى

و چون به سوى خدا و پیغمبرش خوانده شوند كه میانشان داورى كند آن وقت گروهى از 

 (.48كنندگانند )ايشان اعراض

 (.49وى وى آيند )كنان سو اگر حق به طرف ايشان باشد اطاعت

مگر در دلهايشان مرضى هست يا شك و ترديد دارند و يا بیم آن دارند كه خدا و رسولش به 

 (.51آنان جور كنند )نه هیچ يك از اينها نیست( بلكه آنان خود از ستمگرانند )

گفتار مؤمنان چون به سوى خدا و پیغمبرش خوانده شوند تا میان آنان داورى كند فقط اين 

 (.51كه گويند: شنیديم و اطاعت كرديم و آنان خود كامیاب شدگانند )است 

و هر كس مطیع خدا و رسول او شود و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد پس چنین 

 (.52كسانى رستگارانند )

خورند، قسمهايى مؤكد كه اگر فرمانشان دهى به سوى جهاد بیرون به خدا سوگند مى

چ حاجت به سوگند نیست اطاعت شايسته بهتر از سوگند خوردن است كه شوند، بگو هیمى

 (.53كنید آگاه است )خدا از اعمالى كه مى



بگو خدا را اطاعت كنید و پیغمبرش را، زيرا اگر از اطاعت آن دو سر برتابید فقط تكلیف خود 

ه و شما مكلف ب ايد چون او مكلف به تكلیف خويشايد، و به او ضررى نرساندهرا انجام نداده

غ آشكار اى جز بالتكلیف خويشید، اگر او را اطاعت كنید هدايت يابید و بر عهده پیغمبر وظیفه

 (.54نیست )

اند وعده كرده كه شما را در اين خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

 ن را جانشین كرد، و نیزسرزمین جانشین ديگران كند، آن چنان كه اسالف و گذشتگان آنا

دينشان را آن دينى كه براى ايشان پسنديده استقرار دهد و از پى ترسى كه داشتند امنیت 

روزيشان فرمايد تا مرا عبادت كنند و چیزى را با من شريك نكنند و هر كس پس از اين كافر 

 (.55پیشگانند )شود آنان خود عصیان

 (.56را اطاعت كنید شايد خدا رحمتتان كند )نماز كنید و زكات دهید و اين پیغمبر 

 آورند نه، بلكه جايشانتو مپندار آن كسانى كه كافرند در اين سرزمین خدا را به ستوه مى

 (.57جهنم است كه بد سر انجامى است )

 بیان آيات

فهماند كه اطاعت رسول كند و مىاين آيات وجوب اطاعت خدا و رسولش )ص( را بیان مى

اعت خدا جدا نیست و بر هر مسلمان واجب است كه به حكم و قضاى او تن در )ص( از اط

دهد، كه روگردانى از حكم و قضاى او نفاق است، و در آخر صالحان از مؤمنین را وعده جمیل 

 دهد.و كفار را تهديد و بیم مى



اجب ه علیه و آله( و]ايمان به خدا و پیامبر )صلى اللَّه علیه و آله( و اطاعت خدا و رسول )صلى اللَّ

 و مالزم يكديگرند[

 ."وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ... "

كند كه به ظاهر دم از ايمان و اطاعت زدند اين آيه شريفه حال بعضى از منافقین را بیان مى

فرمايد كه ايمان به خدا عبارت است از اعتقاد قلبى كفر اول خود برگشتند، و مىولى دوباره به 

بر يگانگى او و بر آن دينى كه تشريع كرده، و ايمان به رسول عبارت است از اعتقاد قلبى بر 

اينكه او فرستاده خدا است، و امر او امر خدا و نهى او نهى خدا و حكم او حكم خدا است، 

از پیش خود اختیارى داشته باشد، و اطاعت خدا عبارت است از اينكه  بدون اينكه خودش

عمل را مطابق شرع او انجام دهند، و اطاعت رسول عبارت است از اينكه فرمانبر به امر او 

 راند بپذيرند.كند و هر قضايى كه مىباشند، و به نهى او باز ايستند: و آنچه او حكم مى

وردى جز دين و تدين به آن ندارد و ايمان به رسول و اطاعت پس ايمان به خدا و اطاعت او م

دهد، يعنى ايمان به اينكه خبر او از ناحیه او هم موردش همان خبرى است كه او از دين مى

خدا است، و اطاعت از امر و نهى او و تن دادن به حكم او در منازعات، و خالصه منقاد او در 

 همه امور بودن.

دو ايمان و دو اطاعت تنها فرقى كه هست از جهت سعه و ضیق مورد است، و بنا بر اين میان 

ه كه حرف باء را تكرار كرده، ب "آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ "فرمايد:و تفصیلى كه در آيه آمده كه مى

مان و تا تعدد دو اي "آمنا باللَّه و الرسول "همین سعه و ضیق اشاره دارد، توضیح اينكه نفرمود

دو اطاعت را برساند، و در عین اينكه دوئیت میان اين دو ايمان و دو اطاعت هست، در عین 



حال هیچ يك از ديگرى جدا نیست، هم چنان كه خدا در مذمت كسانى كه اين دو را از هم 

ان خدا و خواهند میمى » "وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ "خواهند فرموده:جدا مى

 .« 151رسوالنش جدايى بیندازند. سوره نساء، آيه

ين خدا دمعنايش اين است كه ما بر  "وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا "پس اينكه فرمود

اعتقاد قلبى داريم و آن را شريعت خود قرار داديم و نیز اعتقاد قلبى داريم بر اينكه رسول جز 

 كند.دهد، و جز به حق حكم نمىخبر نمى به حق

اين  اى ازمعنايش اين است كه طايفه "ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ "و اينكه فرمود:

تار بعد از گفتن اين حرف از مقتضا و لوازم گف "آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا "گفتند:گروه كه مى

 خويش برگشته، و اعراض كردند.

اين است كه اين گويندگان مؤمن نیستند، و  "وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِینَ "و معناى اينكه فرمود:

به شهادت سیاق عموم گويندگان است، نه خصوص  "اينان -اولئك "مشار الیه به اشاره

 اض كردند، چون سیاق كالم براى مذمت همه است.اى كه اعرطايفه

اى از مؤمنان ظاهرى از حكم و حكمت رسول اللَّه )صلى ]بیان اينكه نفاق انگیزه اعراض پاره

 [اللَّه علیه و آله( بوده است

 ."وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ "

دهد بر اينكه آيات درباره بعضى از منافقین نازل شده كه با بعضى ديگر سیاق آيه شهادت مى

اند و آن طرف پیشنهاد كرده كه نزد رسول خدا )ص( روند و هر چه او در میان اى داشتهمرافعه



آن دو حكم كرد قبول كنند، و منافق مزبور زير بار نرفته، و اين آيات در اين خصوص نازل 

 شده.

كرد، هم چنان كه قرآن كريم در با اينكه رسول خدا )ص( در میان مردم به حكم خدا حكم مى

ما كتاب را  » "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ "اين باره فرموده:

آنچه خدا نشانت داده حكم كنى. سوره نساء، آيه به حق به تو نازل كرديم تا در میان مردم به 

115.». 

پس حكم، يك نسبت به رسول خدا )ص( دارد كه نسبت مباشرت است، و نسبتى هم به 

خداى سبحان دارد كه جزء شريعت او است و او است كه پیغمبر را براى حكم و قضاء منصوب 

 نموده.

خدا، براى اينكه در میان آنان حكم كند، شود كه مراد از دعوت به سوى با اين بیان روشن مى

عبارت است از دعوت به متابعت و پیروى آنچه شرع او در مورد نزاع اقتضاء دارد و مراد از 

دعوت به سوى رسول او تا در میان مردم حكم كند، عبارت است از دعوت به متابعت آنچه او 

 كند.به مباشرت حكم مى

گردد، و اگر ضمیر را مفرد آورد به رسول بر مى "لیحكم "رو نیز ظاهر امر اين است كه ضمیر د

ل حكم رسو )تا حكم كند( و تثنیه نیاورد )تا او و خدا حكم كنند(، اشاره به اين است كه حكم

 خدا است.

اين آيه نسبت به آيه سابقش از قبیل خاص نسبت به عام است، چون در اين آيه اعراض 

 ، و در آيه قبلى مطلق اعراض ايشان را بیان كرد.كندمخصوصى از ايشان را بازگو مى



به معناى انقیاد و اطاعت است و ظاهر  "اذعان ""وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ "

م حكم پیغمبر است. زيرا حك "حق "اين است كه مراد از "يَأْتُوا إِلَیْهِ "سیاق آيه مخصوصا جمله

ر شود. و اگر حق كه همان حكم پیامبشود و معنى آيه چنین مىز پیامبر جدا نمىحقى است كه ا

اد آيند به سوى اين حكم در حالى كه منقباشد نه به ضررشان مى "منافقین "است به نفع آنان

كنند از او مگر وقتى كه علیه آنان باشد. و الزمه اين معنى باشند پس برگشت نمىو مطیع مى

أَ فِي  "كنند هواى خود را و قصد ندارند كه اطاعت حق كنند.ن تبعیت مىاين است كه آنا

ناى به مع "حیف "كلمه "قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ ...

 جور است.

د، هم چنان كه در باشو ظاهر سیاق آيات اين است كه مراد از مرض قلوب ضعف ايمان مى

سخن را نرم نگويند تا طمع كند آن  » "فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ "آيه

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ  "و آيه «.32كس كه در قلبش مرض است. سوره احزاب، آيه 

اگر منافقین و بیماردالن و  » "مُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وَ الْ

و آياتى  «.61شورانیم. سوره احزاب، آيه پردازان مدينه دست بر ندارند تو را بر آنان مىدروغ

 ديگر كه به همین معنا است.

است،  باطل  ا تفسیر شدهو اما اينكه مراد از مرض قلب نفاق باشد، هم چنان كه به همین معن

 و حكم به نفاقشان كرده، ديگر معنا "و ما اولئك بالمؤمنین "فرمايد:به دلیل صدر آيه كه مى

نه، بلكه ايشان از ستمكاران  "ندارد كه از نفاق آنان سؤال كند، و سپس خودش جواب دهد كه:

 ."هستند



كنند(، اين است كه ده در چه شك مى)و اينكه نفرمو "ارتیاب "ظاهر اطالق، -"أَمِ ارْتابُوا "

مراد از آن، شك در دين باشد بعد از ايمان آوردن، نه شك در صالحیت داشتن رسول خدا 

)ص( براى داورى و حكم، و يا شك در عدالت او و امثال اين امور، چون اين گونه امور بايد با 

 شود.نصب قرينه بیان شود، و اطالق شك منصرف به آنها نمى

يعنى اعراض كنند، به اين بهانه كه بترسند كه  -"يَخافُونَ أَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ أَمْ "

خدا و رسولش به ايشان ظلم و جور كنند، به احتمال اينكه شريعت الهى كه دنبال آن حكم 

 كشى بنا شده، و يا رسول خدا )ص( در قضاء ورسول خدا )ص( است بر اساس جور و حق

 داوريش رعايت حق را نكند.

گانه آن است، و اعراض از ترديد سابق با همه شقوق سه "بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "جمله

معنايش اين است كه: اگر براى داورى نزد رسول خدا نیامدند نه به خاطر شك بود و نه به 

بود ر علت يكى از اينها مىخاطر جابرانه بودن احكام دين و نه ترس از خیانت رسول، چون اگ

ا فرمايد اگر حق بآمدند و آيه شريفه مىدر صورتى هم كه حق با آنها بود با اذعان پیش نمى

فهمیم كه علت يكى از آن سه وجه مذكور نبوده بلكه همان ظلم و آمدند پس مىآنها بود مى

ول لم و جور خدا و رسگرى آنان بوده، و اگر سبب اعراضشان ترس از ظستم پیشگى و ال ابالى

بود، كه خدا از ظلم مبرا و رسولش هم از آن منزه است پس اعراضشان از اجابت دعوت به 

 حكم خدا و رسول او جز اين كه گفتیم علتى ندارد.

 وَ "و ظاهرا مراد از ظلم، تعدى از حد ايمان است با اقرار زبانى به آن كه قبال هم فرموده بود

 و يا مراد خصوص تعدى به حقوق غیر مالى است. "نِینَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِ



گانه سابق صحیح نبود، زيرا خود و اگر مراد مطلق ظلم باشد، اعراض از ترديد با شقوق سه

گانه از مطلق ظلم است، )براى اينكه با داشتن شك و احتمال، جابرانه بودن دين آن شقوق سه

 بعدى هم بر آن داللت دارد. يا خیانت رسول اقرار بدين ظلم است( كه آيه

ه گانه به تقديرى كپس از آنچه گذشت، روشن شد كه ترديد در اسباب اعراض بین امور سه

گانه هم متغاير، چون حاصل معنا اين نفاق نداشته باشند، ترديدى است، حاصر، و اقسام سه

عف راضشان يا از ضشود كه اينان منافق و غیر مؤمنند، براى اينكه اگر اين طور نباشند اعمى

ايمان است، و يا از زايل شدن آن به علت ارتیاب و شك است، و يا از ترس بدون جهت است، 

چون ترسیدن از مراجعه به حكم حاكم وقتى است كه آدمى احتمال جور در حكم و انحراف از 

 حق به باطل بدهد، و چنین احتمالى در حكم خدا و رسول او نیست.

اند، و به گمانم آنچه ما بحث در پیرامون ترديد و اضراب را طول دادهمفسرين در كلماتشان 

آورديم كافى باشد، و اگر كسى نخواهد به اين مقدار اكتفاء كند بايد به تفاسیر مفصل مراجعه 

 نمايد.

 ".أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا ..إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ  "

در آن قید شده، و نیز وصف ايمان در  "كان "كه كلمه "إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ "سیاق جمله

به  در پاسخ به دعوت "شنیديم و اطاعت كرديم "داللت دارد بر اينكه گفتن "مؤمنین "كلمه

و مؤمنین  "كان "و رسول است، )چون كلمه سوى خدا و رسول او، مقتضاى ايمان به خدا

 اند(، آرى، مقتضاى اعتقاد قلبى بر پیروىرساند كه دارندگان صفت ايمان همواره چنین بودهمى



كنند همین است كه دعوت به حكم خدا و رسول را لبیك آنچه خدا و رسول بدان حكم مى

 بگويند، نه اينكه آن را رد كنند.

دعوت بعضى از مردم است  "إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ "بنا بر اين مراد از جمله

لیل ، به د"بیا تا خدا و رسول را بین خود حكم قرار دهیم "اند:كه به منازع خود پیشنهاد كرده

 از آنآغاز شده، و اگر اين آيه درباره مورد خاصى نبود، بلكه مراد  "اذا "اينكه جمله با لفظ

دعوت عمومى خدا و رسول، و يا به عبارت ديگر حكم خدا به وجوب رجوع هر دو نفر متخاصم 

مقید  -اذا -به حكم او و حكم رسول او بود، قهرا حكمى ابدى بود، ديگر جا نداشت به زمان

 شود.

كه حذف شده همان  "دعوا "اند: فاعلشود اينكه بعضى از مفسرين گفتهاز اينجا روشن مى

خوانند چنین و و رسول است و معناى آيه اين است كه وقتى خدا و رسول ايشان را مى خدا

گويند صحیح نیست، بله، باآلخره مرجع دعوت باز به دعوت خدا و رسول است، ولى چنان مى

ه كه صیغ "دعا "را كه صیغه مجهول است به "دعوا "شود كه ما كلمهاين حقیقت باعث نمى

 معلوم است معنا كنیم.

]بر خالف منافقان، مؤمنان در برابر حكمیت و حكم خدا و رسول )صلى اللَّه علیه و آله( تسلیم 

 ["سَمِعْنا وَ أَطَعْنا ... "گويند:بوده مى

خواهد سخن مؤمنین را در هنگامى و يا در فرضى كه دعوت و به هر حال آيه شريفه مى

مِعْنا وَ سَ "كالم و آن اين است كه شوند به پذيرفتن حكم خدا و رسول منحصر كند در يكمى

كه معنايش سمع و طاعت دعوت الهى است، حال چه اينكه  "كنیمچشم اطاعت مى -أَطَعْنا



دعوت كننده را يكى از دو متخاصم به ديگرى فرض كنیم، و يا دعوت كننده را خدا و رسولش 

، از دو متخاصم نیست بدانیم، و يا بگويیم مقصود سمعا و طاعة در برابر دعوت خدا يا يكى

 بلكه مراد سمعا و طاعة در برابر حكم خدا و رسول است، هر چند كه احتمال اخیر بعید است.

الزمه آن اين است  "سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "حال كه سخن مؤمنین در هنگام دعوت منحصر شد به

ود شكه مؤمنین در چنین هنگامى دعوت خدا را رد نكنند. پس اگر كسى رد كند معلوم مى

بَلْ أُولئِكَ  "مؤمن نیست، چون رد حكم خدا خروج از طور و حد ايمان است، هم چنان كه جمله

اضراب  تعلیل مقام كند پس آيه شريفه درده مىهم به بیانى كه گذشت آن را افا "هُمُ الظَّالِمُونَ

 ."بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "فرمود:در ذيل آيه قبلى است، كه مى

خاتمه يافته كه در آن رستگارى منحصر در  "وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "آيه مورد بحث با جمله

ست، او فرق ايندو روشن  » مؤمنین شده نه اينكه مؤمنین منحصر در رستگارى شده باشند

گويیم تنها زيد رستگار است، معنايش اين است كه ديگران رستگار نیستند، مثال يك وقت مى

گويیم زيد تنها رستگار است معنايش اين است كه غیر از رستگارى چیزى و يك وقت مى

 .«"مترجم "ندارد

یاق اينكه آيه شريفه در س "كَ هُمُ الْفائِزُونَوَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولئِ "

به منزله  و -رساند كه در مقام تعلیلآيات قبلى وارد شده به انضمام آيه قبلش اين معنا را مى

كرد به رستگارى هر كس كه مؤمن باشد، براى آيه قبل است كه چون حكم مى -كبرايى كلى

سخ گويد، گويى گفته: كسى كه مطیع خدا و پا "سمعا و طاعة "و حكم خدا و رسول را با كلمه

رسول او است و مؤمن حقیقى هم هست، و هم در باطن او ترس خدا، و هم در ظاهر او به 

باشد، رستگار است و قاعده و كبراى كلى اين است كه به شهادت تقوايش ترس از خدا مى



پیشه كند، تنها اين طور كلى هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند و از خدا بترسد و تقوى 

 چنین كسان رستگارانند، )فوز و فالح به يك معنا است(.

شود كه خصم منازع خود را دعوت اين آيه شريفه هم شامل داعى به حكم خدا و رسول مى

شود، در صورتى ، و هم شامل مدعو مى"بیا خدا و رسول را حكم خود قرار دهیم "كند كه:مى

ه داورى خدا و رسول رضايت دهد، بنا بر اين در تعلیل آيه مورد كه دعوت داعى را بپذيرد، و ب

اى بر تعلیل آيه قبل هست، چون به هر دو طرف يعنى هم به داعى و هم به بحث يك اضافه

 دهد.مدعو وعده حسن مى

 كنند، بگو قسم مخوريد ...[كنند كه از تو اطاعت مى]منافقان سوگندهاى شديد ياد مى

 "كلمه "اللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَیَخْرُجُنَّ قُلْ ال تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ...وَ أَقْسَمُوا بِ "

 "اقسموا باللَّه مبلغ جهد هم فى ايمانهم "به معناى طاقت است و تقدير آيه اين است كه: "جهد

شتند، و مراد اين است كه يعنى سوگند خوردند به خدا نهايت قدرتى كه در خوردن سوگند دا

 قسمهاى غالظ و شدادى خوردند كه ديگر سوگندى از آن غلیظتر نداشتند.

اى از آيات نیز به خروج به سوى جهاد باشد، چون در عده "لیخرجن "و ظاهرا مراد از جمله

لكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ،  وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ "اين معنا تصريح شده، مانند آيه

د بیرون خواستناگر مى » "فَثَبَّطَهُمْ وَ قِیلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ، لَوْ خَرَجُوا فِیكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا

كردند، و لیكن خدا از بیرون آمدنشان براى جهاد كراهت داشت، شوند قبال خود را آماده مى

شدند حركت بازشان داشت، و گفته شد بنشینید با نشستگان، چون اگر هم بیرون مى ناگزير از

 .«47و  46اى نداشتند. سوره توبه، آيات جز اخالل ادراك شما ثمره



برى خ "طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ "كند و جملهايشان را از سوگند خوردن نهى مى "قُلْ ال تُقْسِمُوا "در جمله

گردد، )يعنى خروج اطاعت است كه مبتدايش حذف شده و آن ضمیرى است كه به خروج بر مى

خداست، احتیاج به سوگند ندارد( و اين جمله در مقام تعلیل نهى از سوگند است، و به همین 

 "عْمَلُونَتَإِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما  "جهت به فصل آمده )يعنى با واو عطف وصل به ما قبل نشده( و جمله

 تتمه تعلیل است.

و معناى آيه اين است كه: سوگند خوردند با غلیظترين سوگندشان كه هر آينه اگر ايشان را 

امر به خروج به سوى جهاد كنى خارج خواهند شد، به ايشان بگو قسم نخوريد، براى اينكه 

است واجب كه خارج شدن به جهاد، طاعت خدا، و عملى پسنديده و جزو دين است، و عملى 

خوريد كه خدا و رسول را ديگر در واجب كردنش سوگند غلیظ الزم ندارد، اگر سوگند مى

 خورد.كنید دانا است، و فريب قسمهاى غلیظ شما را نمىراضى كنید، خدا به آنچه مى

بیرون شدن از خانه و اموال است، در صورتى  "خروج "اند: مراد ازاز مفسرين گفته «1» بعضى

مبتدايى است براى خبر حذف شده، و تقدير  "طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ "سول بدان حكم كند. و جملهكه ر

 طاعت پیغمبر به نحو پسنديده بهتر است از سوگند -طاعة معروفة للنبى خیر من اقسامكم "آن

 باشد.، مى"خوردنتان

ر كنى ايشان ام و معناى آيه اين است كه با غلیظترين سوگند به خدا قسم خوردند كه اگر به

و علیه آنان در منازعاتشان حكم نمايى كه از خانه و اموال خود بیرون شوند، حتما بیرون 

خواهند شد، به ايشان بگو: سوگند نخوريد، براى اينكه پیغمبر را به خوبى اطاعت كردن بهتر 

 كنید.از سوگند خوردن به خدا است و خدا دانا است به آنچه مى



ه قبلى كند و وجنیست، زيرا هر چند كه اتصال آيه را به ما قبل تاكید مىولى اين حرف صحیح 

اين فايده را ندارد، ولى متاسفانه با تصريحى كه قبال مبنى بر رد دعوت به سوى حكم خدا و 

سازد، چون با اين اعراض صريح از حكم رسول و تن دادن به حكم بین آنان كرده بودند نمى

ا ندارد كه براى رسول خدا )ص( سوگند بخورند كه اگر ما را امر كنى خدا و رسول او، ديگر معن

 كه از ديار و اموال خود بیرون شويم بیرون خواهیم شد، و اين ناسازگارى خیلى واضح است.

مگر آنكه بگويیم آنان كه سوگند خوردند غیر از كسانى بودند كه دعوت خداى را ردكردند و از 

بر  "لیخرجن "دند كه در اين صورت اشكال متوجه حملحكم رسول خدا )ص( اعراض نمو

 شود، چون دلیلى بر چنین حمل در دست نیست.اين معنا مى

ر اين د "..قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ . "

طاعت خدا در آنچه نازل كرده و اطاعت رسول در آنچه از ناحیه آيه امر فرموده به ا

كه در  "قل "كند. و كلمهآورد، و اوامرى كه در امر دين و دنیا به ايشان مىپروردگارشان مى

اش صدر سخن قرار گرفته اشاره است به اينكه اطاعت فرمان چه از خدا و چه از رسول همه

 توانستتاكید شده، و گرنه مى "وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ "لهاطاعت خدا است، و همین اشاره با جم

، خواست بفهماند كه طاعت رسول، به اين جهت "مرا اطاعت كنید -اطیعونى "از اول بفرمايد

 شود.كه رسول است، طاعت مرسل و فرستنده است و با همین حجت تمام مى

وى از رساند و پیرا به او زيانى نمىاى است، نافرمانى بشماى و شما را وظیفه]رسول را وظیفه

 [او مايه هدايت خود شما است

 و به همین جهت دنبال سخن، چند جمله اضافه فرمود:



ل يعنى اگر از طاعت رسو "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ "اول اينكه فرمود:

زند، چون رسول وظیفه خود را انجام داده، ى به رسول نمىاعراض كنید اين اعراض شما ضرر

و وظیفه او هیچ ربطى به شما ندارد، شما هم تكلیفى داريد كه انجام و تخلف از آن هیچ ارتباط 

 اش از خدا است.و سود و زيانى براى او ندارد، چون اطاعت همه

 ند او تكلیفى دارد، و شما تكلیفى ديگر ولىيعنى هر چ "وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا "دوم اينكه فرمود:

آورد، و هر امرى كه يابید، براى اينكه آنچه او براى شما مىاگر او را اطاعت كنید هدايت مى

كند از ناحیه خدا و به امر اوست، و در حقیقت اطاعت براى خدا است، و معلوم است كه در مى

 اطاعت خدا هدايت است.

ت، ، و اين به منزله تعلیل مطالب قبل اس"عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِینُ وَ ما "سوم اينكه فرمود:

يعنى آنچه از تكالیف كه به دوش رسول است عبارت است از تبلیغ و بس، پس اگر شما پیام 

شود، و چون رسول مسئولیتى جز تبلیغ ندارد، او را مخالفت كنید هیچ حرجى متوجه او نمى

خدا اطاعت فرستاده او است، و اطاعت فرستنده او كه همان خداى سبحان است قهرا اطاعت 

 مايه هدايت شما است.

ينَ مِنْ ذِوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ "

در اينجا قرار گرفته اين است كه در ذيل آيات سابق سوره نازل  ظاهر اينكه آيه "قَبْلِهِمْ ...

ازل نشده، اين آيه نیز مدنى شده باشد، و چون سوره مدنى است، و در مكه و قبل از هجرت ن

 كند.هم چنان كه سیاقش و مخصوصا سیاق ذيلش اين احتمال را تايید مىاست،



منین كه عمل صالح هم دارند، به آنان در نتیجه اين آيه وعده جمیل و زيبايى است براى مؤ

كند و دهد كه به زودى جامعه صالحى مخصوص به خودشان برايشان درست مىوعده مى

سازد، و امنیت را جايگزين گذارد و دينشان را در زمین متمكن مىزمین را در اختیارشان مى

يهايشان ز كفار و جلو گیركند، امنیتى كه ديگر از منافقین و كید آنان، و اترسى كه داشتند مى

 بیمى نداشته باشند، خداى را آزادانه عبادت كنند، و چیزى را شريك او قرار ندهند.

ود تبعیضى خواهد ب "من "كلمه "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "پس در جمله

ر میان آنان، هم منافق هست و هم نه بیانى، و خطاب در آن، به عموم مسلمین است كه د

گر آنان كنند، و گروه دياند، يكى كسانى كه عمل صالح مىمؤمن، و مؤمنین ايشان نیز دو طايفه

اى كه در آن آمده مخصوص كسانى است كه هم ايمان داشته كه عمل صالح ندارند، ولى وعده

 باشند و هم اعمالشان صالح باشد و بس.

 "ن صالح العمل در زمین و مقصود از مستخلفین قبل از ايشان در آيه:]مراد از استخالف مؤمنی

 ["وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ...

 دو احتمال هست، يكى "لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "و در جمله

اد از استخالف اين باشد كه خداى تعالى به ايشان خالفتى الهى نظیر خالفت آدم و اينكه مر

إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  "داوود و سلیمان داده باشد، هم چنان كه درباره خالفت آدم فرمود:

 "و درباره داوود فرموده: «.31اى قرار دهم. سوره بقره، آيه خواهم در زمین خلیفهمى » "خَلِیفَةً

و  «.26اى در زمین قرار داديم. سوره ص، آيه ما تو را خلیفه » "إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ

كه اگر مراد از خالفت اين باشد، قهرا خلفاى  "وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ "درباره سلیمان فرموده:



آيد اين ، و لیكن به دلیلى كه مىقبل از ايشان خلفاى خدا، يعنى انبیاى او و اولیايش خواهد بود

 احتمال بعید است.

ارث دادن زمین به ايشان و مسلط كردن آنان بر زمین  "خالفت "احتمال دوم اينكه مراد از

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَ الْعاقِبَةُ  "باشد، هم چنان كه در اين معنا فرموده:

دهد، و سر زمین از آن خدا است، به هر كس از بندگانش بخواهد آن را ارث مى » "نَلِلْمُتَّقِی

أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ  "و نیز فرموده: «.128انجام از آن پرهیزگاران است. سوره اعراف، آيه 

كه بنا بر اين  «.115برند. سوره انبیاء، آيه زمین را بندگان صالح من ارث مى » "الصَّالِحُونَ

مراد از خلفاى قبل از ايشان مؤمنین از امتهاى گذشته خواهد بود، كه خدا كفار و احتمال،

منافقین آنها را هالك كرد، و مؤمنین خالص ايشان را نجات داد، مانند قوم نوح و هود و صالح 

رِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْ "و شعیب، هم چنان كه در آيه

إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ، وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي  مِلَّتِنا فَأَوْحى

ین ر مسلم شما را از سر زمكسانى كه كافر شدند به رسوالن خود گفتند: به طو » "وَ خافَ وَعِیدِ

كنیم، مگر آنكه به كیش ما برگرديد، پس پروردگارشان به ايشان وحى فرستاد خود بیرون مى

كه به طور قطع ستمكاران را هالك خواهیم كرد، و بعد از ايشان شما را در زمین سكونت 

. من بهراسدخواهیم داد، اين روش ما است نسبت به كسى كه از مقام من بترسد، و از عذاب 

است و اينان كسانى هستند كه خود را براى خدا خالص كردند و خدا  «.14سوره ابراهیم، آيه 

نجاتشان داد، و در نتیجه جامعه صالحى تشكیل داده و در آن زندگى كردند، تا آنكه مهلتشان 

 طول كشیده، دلهايشان قساوت يافت.



از ايشان، بنى اسرائیل است كه خدا بعد  كه گفته: مراد از مستخلفین قبل «2» اما قول كسى

از هالك كردن فرعون و لشگريانش سر زمین مصر و شام را به ايشان ارث داده، و در آن 

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ  "مكنتشان داد، هم چنان كه درباره آنان فرمود:

اراده كرديم بر كسانى كه در  » "نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ

زمین به دست كفار ضعیف شدند، منت نهیم، و ايشان را پیشوايان و وارثان نموده، و در زمین 

 حرف صحیحى نیست. «.6و  5مكنت دهیم. سوره قصص، آيات 

دهد كه بعد از ارث بردن زمین، اجتماعى صالح تشكیل مىزيرا آيه مورد بحث از مردمى خبر 

دادند و قوم بنى اسرائیل بعد از نجاتشان از فرعون و لشگرش، هرگز از كفر و نفاق و فسق 

م نشدند، و به نص قرآن كري "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "خالص نگشتند، و مصداق

اى چنین روزى به خود نديدند، و با اينكه اجتماع ايشان در هیچ دورهدر آياتى بسیار هرگز و 

شده، ديگر معنا ندارد كه استخالف همواره از كفار و منافقین و صالحان و طالحان متشكل مى

 ."الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "ايشان را مثل بزند براى استخالف

ضا بنى كه فر -صل استخالف ايشان، به استخالف خلفاى قبل از ايشانو اگر مراد از تشبیه ا

بوده باشد، در اين صورت احتیاجى نبود كه مجتمع اسرائیلى  -اسرائیل باشند چه خوب و چه بد

را پیش بكشد، و به آنان تشبیه كند و حال آنكه امتهاى موجود در زمان نزول آيه و قبل از آن 

يشان، هم ا از بنى اسرائیل بودند مانند روم و فارس و كلده و غیر ترتر و پرجمعیتبسیار قوى

چنان كه شما را خلیفه بعد از قوم نوح  » "إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ "چنان كه در آيه

كه شما را خلفاى  چنان » "إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ "و آيه «.69قرار داد. سوره اعراف، آيه 

بدون هیچ تشبیهى اين امت را جانشینان  «74بعد از قوم عاد قرار داد. سوره اعراف، آيه 



وَ هُوَ  "امتهاى قبل دانست، و حتى كفار از اين امت را هم خلفاى اقوام پیشین خواند و فرمود:

اى زمین قرار داد. سوره هخدا كسى است كه شما را خلیفه » "الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ الْأَرْضِ

او  » "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهُ "و نیز فرمود: «.165انعام، آيه 

هاى زمین قرار داد پس هر كس كفر بورزد كفرش علیه خود او كسى است كه شما را خلیفه

 .«.39است. سوره فاطر، آيه 

يى چرا جايز نباشد كه تشبیه در آيه مورد بحث، تشبیه به بنى اسرائیل باشد؟ آن حال اگر بگو

 ؟"لَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ... "اش اداء نموده و بفرمايد:گاه حق اين مجتمع صالح را با جمله بعدى

جهى و گويیم: بله، اشكالى ندارد، جز اينكه همان طور كه گفتیم، بنا بر اين ديگردر جواب مى

ندارد كه امت اسالم از میان همه امم تنها جانشین بنى اسرائیل باشند، و جانشینى اين امت 

 تنها به جانشینى بنى اسرائیل تشبیه گردد.

 []مراد از تمكین دين و ديگر مفردات و جمالت آيه شريفه

زى بر قرار كردن آن است در مكان و تمكین هر چی "لَهُمْ وَ لَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى "

ناپذيرى آن، به طورى كه اگر اثرى اين كنايه است از ثبات آن چیز، و زوال و اضطراب و تزلزل

داشته باشد هیچ مانعى جلوى تاثیر آن را نگیرد و در آيه مورد بحث تمكین دين عبارت است 

رى جلوگیرش نشود، و امرش را از اينكه: آن را در جامعه مورد عمل قرار دهد، يعنى هیچ كف

سبك نشمارند، اصول معارفش مورد اعتقاد همه باشد، درباره آن اختالف و تخاصمى نباشد، 

و اين حكم را خداى سبحان در چند جاى از كالمش كرده كه اختالف مختلفین در امر دين 

ا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّ "علت و منشاى جز طغیان ندارد، مانند اين آيه



در اين دين اختالف نكردند مگر بعد از آنكه معجزات و بیناتى  » "جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ

بر صحت و حقانیت آنچه به سويشان آمد قائم شد. و اين به خاطر ستمگرى و سر پیچى از 

 .«.213دين بود. سوره بقره، آيه 

از دين ايشان، آن دينى كه برايشان پسنديده، دين اسالم است. و اگر دين را به ايشان و مراد 

 اضافه كرد، از باب احترام بود و نیز از اين جهت بود كه دين مقتضاى فطرت خود آنان بود.

 "عطف است بر جمله "لَهُمْوَ لَیُمَكِّنَنَّ  "مانند جمله "وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً "و جمله

د تر اينكه در واقع بايبوده، به طور ساده "لیبدلن خوفهم امنا "و اصل معنا "لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

ايشان را بعد از ترس، مبدل  "ولى فرموده "ترس ايشان را مبدل به امنیت كرديم "فرمودمى

و تبديل را به خود آنان نسبت داد، حاال يا از باب مجاز عقلى است، و يا آنكه  "به امنیت كرديم

فهماند كه آن محذوف مى "مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ "علوم بوده حذف كرده، زيرا جملهمضاف را چون م

ه معناى ب "امنا "بوده، و يا آنكه از اين باب نبوده، بلكه كلمه "لیبدلن خوفهم "خوف، و تقدير

شود كه: خدا ايشان را بعد از ترسشان مبدل كرد آمنین بوده كه در اين صورت معنا اين مى

ن و به هر حال، مراد از خوف آن ترسى است كه مؤمنین صدر اسالم از كفار و منافقین به ايمنا

 داشتند.

را اگر بخواهیم با سیاق آيات بهتر وفق دهیم، بايد  "يَعْبُدُونَنِي ال يُشْرِكُونَ بِي شَیْئاً "و جمله

دل خدا ترس ايشان را مب "شود:بگیريم، كه معنا چنین مى "لَیُبَدِّلَنَّهُمْ "حال از ضمیر در جمله

 ."به امنیت كرد، در حالى كه ايشان مرا پرستش كنند، و چیزى شريك من ندانند



 "ملهبكار برده و ج "مرا عبادت كنند "به تكلم "يبدلنهم "و اگر در اين آيه التفاتى از غیبت

ره آورده، كرا ن "شیئا "تاكید كرده، و كلمه "چیزى را شريك من ندانند "را با جمله "يعبدوننى

مراد  كند بر اينكهكند بر نفى شريك به طور اطالق، همه اين نكات حكم مىكه خود داللت مى

چه شرك جلى و چه  -اى از شركاز عبادت، خداپرستى خالص است، به طورى كه هیچ شايبه

شود كه خدا مجتمع آنان را مجتمعى در آن راه نداشته باشد، و خالصه معنا اين مى -شرك خفى

سازد، تا در آن جز خدا هیچ چیز ديگرى پرستش نشود، و هیچ ربى غیر از خدا قائل ايمن مى

 نباشند.

دهد اشاره است به طورى كه سیاق شهادت مى "وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ "در جمله "ذلك "و كلمه

شكر  مقابل را به معناى كفران، و در "كفر "تر آن است كه كلمهبه موعود، بنا بر اين، مناسب

و هر كس كفران كند و خدا را شكر نگويد، و بعد از تحقق اين  "بدانیم، و چنین معنا كنیم كه:

وعده عوض شكر با كفر و نفاق و ساير گناهان مهلكه، كفران نعمت كند، چنین كسانى كامال 

 و فسق هم عبارت است از بیرون شدن از زى بندگى. "در فسقند

 [امون مورد نزول اين آيه و مفاد آن و بیان حق مطلب در اين باره]اختالف شديد مفسرين پیر

 مفسرين در اين آيه شريفه اختالفاتى شديد و زيادى دارند.

اى را كه به ايشان داد وعدهاب رسول خدا )ص( نازل شده، و خدا اند: درباره اصحگفته بعضى

ان را تمكین داد، و ترس ايشان را منجز كرد، و زمین را در اختیار ايشان قرار داد، و دين ايش

مبدل به امنیت كرد، آرى بعد از در گذشت رسول خدا )ص( در ايام خلفاى راشدين، اسالم را 



پیش برد، و عزت داد، و در نتیجه آن ترسى كه مسلمین از كفار و منافقین داشتند، از میان 

 برفت.

رسول خدا )ص(، و يا تنها خلفاى  و مراد از استخالف ايشان استخالف خلفاى چهارگانه بعد از

گانه اول است، و اگر استخالف را به همه نسبت داده، با اينكه همه مسلمین خلیفه نبودند، سه

و خالفت مختص به سه و يا چهار نفر بود، از قبیل نسبت دادن چیزى است كه مخصوص به 

نان كشته كه بعضى از آگويند: بنى فالن كشته شدند، با اينبعض است به همه، مثل اينكه مى

 شدند.

شود، و مراد از استخالف اند كه: اين آيه شامل عموم امت محمد )ص( مىديگر گفته بعضى

امت وى و تمكین دين ايشان و تبديل خوفشان به امنیت اين است كه زمین را به ايشان ارث 

 هاى قبل از اسالم ارث داد.داد، آن چنان كه به امت

خلفاى بعد از رسول خدا )ص(، و تمكین اسالم و شكست دادن دشمنان و يا مراد استخالف 

باشد، كه خداى تعالى بعد از رحلت آن جناب وعده خود را وفا كرد، و اسالم و مسلمین دين مى

 را يارى نموده، شهرها و اقطار عالم براى آنان فتح شد.

چون خبر از امورى داده كه  هاى قرآن خواهد بود،بنا بر اين دو قول، آيه شريفه از پیشگويى

 رفت.هنوز در عالم تحقق نیافته، و حتى آن روز امیدش هم نمى

اند: اين آيه مربوط به مهدى موعود )ع( است، كه اخبار متواتر از ظهورش ديگر گفته بعضى

كند همان طور كه پر از ظلم و جور شده خبر داده، و فرموده كه: زمین را پر از عدل و داد مى



رسول خدا )ص( و ائمه اهل بیت او )ع(  "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "، و مراد ازباشد

 است.

ز هايى كه چه بسا بعضى ارسد صرف نظر از مسامحهولى آنچه از سیاق آيه شريفه به نظر مى

ى از ره بعضمفسرين در تفسیر آيات قرآنى دارند، اين است كه بدون شك آيه شريفه دربا

افراد امت است نه همه امت و نه اشخاص معینى از امت، و اين افراد عبارتند از كسانى كه 

بوده باشند، و آيه نص در اين معنا است، و هیچ  "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "مصداق

 صود از آنان تنها صحابهدلیلى نه در الفاظ آيه و نه از عقل كه داللت كند بر اينكه مق

باشد نیست، و نیز هیچ دلیلى رسول خدا، و يا خود رسول خدا )ص( و ائمه اهل بیت )ع( مى

عموم امت بوده، و اگر وعده در آيه متوجه به طايفه مخصوصى  "الذين "نیست بر اينكه مراد از

ين ه باشد، زيرا همه ااز ايشان شده به خاطر صرف احترام از آنان يا عنايت بیشتر به آنان بود

 حرفها سخنانى خود ساخته و بى دلیل است.

و مراد از استخالف آنان در زمین نظیر استخالف نیاكان و امم گذشته اين است كه اجتماعى 

صالح از آنان تشكیل دهد، كه زمین را ارث ببرند، آن طور كه نیاكان و امم گذشته صاحبان 

ف قائم به مجتمع صالح ايشان است، نه به افراد قوت و شوكت ارث بردند، و اين استخال

 معینى از ايشان، هم چنان كه در امتهاى قبل از ايشان قائم به مجتمع بود.

و اما اينكه مراد از آن، خالفت الهى به معناى واليت و سلطنت الهى، نظیر سلطنت داوود و 

بیاء يم بعید است كه از انسلیمان و يوسف )ع( بوده باشد، بسیار بعید است، چون از قرآن كر

تعبیر فرمايد، و اين تعبیر به همین لفظ و يا به معناى آن در بیش  "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "به عبارت



از پنجاه مورد در قرآن كريم آمده، و در هیچ جا مقصود از آن انبیاى گذشته نبوده، با اينكه 

رُسُلٌ  "آمده، بله در بعضى موارد به عبارتگفتگو درباره انبیاى گذشته در قرآن كريم بسیار 

يا نظیر اينها با اضافه كلمه قبل به ضمیر راجع به رسول خدا  "رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي "يا "مِنْ قَبْلِكَ

 )ص( آمده است.

اين است كه دين پسنديده  -همان طور كه گذشت -و مراد از تمكین دين مرضى آنان در زمین

هايشان در اجراى انگارىرد، به طورى كه اختالفشان در اصول، و سهلايشان را پاى بر جا بدا

احكام، و عمل به فروع آن، دين آنان را متزلزل نسازد، و همواره اجتماعشان از لكه نفاق پاك 

 باشد.

و مراد از تبديل خوفشان به امنیت اين است كه امنیت و سالم بر مجتمع آنان سايه بیفكند، 

شمنان داخلى بر دين و دنیاى خود بترسند، و نه از دشمنان خارجى، نه از به طورى كه نه از د

 دشمنى علنى، و نه پنهانى.

مراد تنها ترس از دشمنان خارجى است، هم چنان كه  "اند:از مفسرين گفته  و اينكه بعضى

خواستند نور خدا را خاموش همه ترس مسلمانان صدر اول از كفار و مشركین بود، كه مى

حرف صحیحى نیست، و دلیلى بر گفتار خود ندارند،  "ه و دعوت حقه دين را باطل سازندساخت

ر نیست، عالوه ب اى كه مدعاى آنان را اثبات كند در آنچون لفظ آيه مطلق است، و هیچ قرينه

اى بگذارد كه اين آيه شريفه در مقام امتنان است، و اين چه منتى است كه خدا بر جامعه

ا بر آنان مسلط نكرده، در حالى كه داخل آن جامعه را فساد احاطه كرده باشد، دشمن خارجى ر

و از هر سو بالهاى گوناگون آن جامعه را تهديد كند، نه امنیتى در جان خود داشته باشند، و نه 



در عرض و نه در مال، تنها قدرت حاكمه بر آن اجتماع حريت داشته، و طبقه ستمگر در رفاه 

 ؟.و پیشرفت باشند

همان  "گیرندكنند و چیزى را شريك او نمىخداى را عبادت مى "و مرادش از اينكه فرمود:

معنايى است كه لفظ به طور حقیقت بر آن داللت كند، و آن عبارت است از اينكه اخالص در 

 عبادت عمومیت پیدا كند و بنیان هر كرامتى غیر از كرامت تقوى منهدم گردد.

آمد اين شد كه خداى سبحان به كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح آنچه از همه مطالب بر 

كند كه جامعه به تمام اى برايشان تكوين مىدهد كه به زودى جامعهدهند، وعده مىانجام مى

معنا صالح باشد، و از لكه ننگ كفر و نفاق و فسق پاك باشد، زمین را ارث برد و در عقايد 

ق، چیزى حاكم نباشد، ايمن زندگى كنند، ترسى از دشمن افراد آن و اعمالشان جز دين ح

داخلى يا خارجى نداشته باشند، از كید نیرنگ بازان، و ظلم ستمگران و زورگويى زورگويان 

 آزاد باشند.

]توضیح اينكه وعده استخالف در آيه، جز با اجتماعى كه با ظهور مهدى )علیه السالم( بر پا 

 [طباق نیستشود با هیچ مجتمعى قابل انمى

و اين مجتمع طیب و طاهر با صفاتى كه از فضیلت و قداست دارد هرگز تا كنون در دنیا منعقد 

اى به خود نشده، و دنیا از روزى كه پیامبر )ص( مبعوث به رسالت گشته تا كنون، چنین جامعه

ه متواترى كنديده، ناگزير اگر مصداقى پیدا كند، در روزگار مهدى )ع( خواهد بود، چون اخبار 

از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بیت )ع( در خصوصیات آن جناب وارد شده از انعقاد چنین 



دهد، البته اين در صورتى است كه روى سخن در آيه را متوجه مجتمع صالح اى خبر مىجامعه

 بدانیم، نه تنها حضرت مهدى )ع(.

وا الَّذِينَ آمَنُ "ر زمان نزول آيه بهخواهید گفت: طبق اين نظريه چه معنا دارد كه روى سخن را د

كند در حالى كه مهدى )ع( آن روز نبود، )نه خودش بود و نه يكى از  "مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

 اهل زمانش(.

گويیم: اين سؤال ناشى از اين است كه پرسش كننده میان خطابهاى فردى با در پاسخ مى

خطاب دو جور ممكن است متوجه اشخاص شود، يكى خطابهاى اجتماعى خلط كرده، چون 

مورد نظر  اينكه اشخاصى را مورد خطابى قرار دهند، بدين جهت كه خصوصیات خود آنان

است، ديگر اينكه همان اشخاص را مورد خطاب قرار بدهند، اما نه از اين جهت كه شخص 

ت ى صفاتى معین، در صورخود آنان مورد نظر باشد، بلكه از اين جهت كه جمعیتى هستند دارا

اش گردد، نه وعدهشود. و شامل آنها نمىاول خطاب از مخاطبین به غیر مخاطبین متوجه نمى

و نه وعیدش و نه هیچ چیز ديگرش، و در قسم دوم اصال اشخاص دخالتى ندارند، خطاب 

 شود.متوجه دارندگان صفات كذايى است، كه در اين صورت به ديگران نیز متوجه مى

آيه شريفه خطاب از قبیل خطابهاى دوم است، كه بیانش گذشت و اغلب خطابهاى قرآنى  در

كه يا مؤمنین را مخاطب كرده، و يا كفار را از اين قبیل است، و همچنین خطابهايى كه متضمن 

كند بدگويى از اهل كتاب و مخصوصا يهود است، از اين قبیل است، به مخاطبین بدگويى مى

و اجداد چند پشت قبل ايشان چنین و چنان كردند، و همچنین خطابهاى متوجه  به اينكه نیاكان

به مشركین كه شما بوديد كه چنین و چنان كرديد، به اينكه اسالف آنان بودند، نه خود آنان، 

 شود كه روى سخن با دارندگان فالن صفات زشت است.پس معلوم مى



فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِیَسُوؤُا  "داده و فرموده:اى كه به يهود و مخصوصا از اين قبیل است وعده

كه وعده داده شدگان تا زمان تحقق آن وعده و پیشگويى زنده نماندند، و در  «1» "وُجُوهَكُمْ

 شويد.عین حال روى سخن با يهود عصر نزول است، كه شما چنین و چنان مى

 به حكايت قرآن كريم گفت:و نظیر آن وعده در گفتار ذى القرنین است، كه بنا 

پس چون وعده پروردگارم برسد، خدا  » "فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا "

 .«كند، و وعده پروردگار من حق است.آن را ويران مى

خه سیله نفكند و بساط حیات دنیوى به واى كه به مردم داده كه قیامت قیام مىو نیز وعده

 » "ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتِیكُمْ إِلَّا بَغْتَةً "شود، چنان كه فرمود:صور بر چیده مى

آيد مگر ناگهانى. سوره قیامت چه سنگین است در آسمانها و زمین، و به سر وقت شما نمى

اى داده، كه الحند وعدهكه مؤمنین صالح را به عنوان اينكه مؤمن و ص «.187اعراف، آيه 

اشخاص حاضر در زمان نزول آن را نديدند و مردند، ولى همین كه در آخرين روز از روزگار 

شوند، مجوز اين شده كه اين وعده را به همه دنیا افرادى صالح و مؤمن شاهد نفخه صور مى

 صالحان مؤمن در همه اعصار، و مخصوصا افراد حاضر در زمان نزول بدهد.

مطلب اين است كه اگر واقعا بخواهیم حق معناى آيه را به آن بدهیم )و همه تعصبات  پس حق

را كنار بگذاريم( آيه شريفه جز با اجتماعى كه به وسیله ظهور مهدى )ع( به زودى منعقد 

 شود قابل انطباق با هیچ مجتمعى نیست.مى

ن راه دهیم، آن وقت ممكن و اما اگر پاى مسامحه و سهل انگارى در تفسیر مفردات و جمالت آ

استخالف همه امت  "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "است بگويیم مراد از استخالف



 "اى مخصوص(، آن وقت در جواب اينكه همه امت مصداقاست، )نه همان طور كه گفتیم دسته

یستند، بگويیم اين از باب تغلیب است، كه از آن باب ن "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

 گويیم: شمسین، )دو آفتاب( يا قمرين )دو ماه( و يا پاسخى نظیر آن بدهیم.به شمس و قمر مى

و مراد از تمكین دينشان، آن دين كه برايشان پسنديده، اين بگیريم كه آنان را در دنیا معروف 

داند، هر چند كه هفتاد و سه فرقه شوند، دين ايشان مى كند، و دين اسالم رابه امت اسالم مى

اى فرق ديگر را كافر بداند، و بعضى خون بعضى ديگر را مباح بشمارد، و عرض و و هر فرقه

 مال او را حالل بداند.

و مراد از تبديل خوف ايشان به امنیت، و اينكه خدا را بپرستند و چیزى را شريك او نگیرند 

اسالم را عزت و شوكت دهد، و بر معظم معموره زمین گسترده كند، در اين باشد كه خدا 

معظم معموره زمین آزادانه نماز و روزه و حج انجام شود، هر چند كه از میان خود آنان امنیت 

 رخت بر بسته باشد، و حق و حقیقت با سكنه آنها خدا حافظى كرده باشد.

د از استخالف، ايشان عزت و شوكتى است كه در اين صورت موعود به اين وعده امت، و مرا

كه بعد از هجرت رسول خدا )ص( و بعد از رحلت آن جناب نصیب مسلمین شد، ولى اگر معنا 

اين باشد باز وجهى نیست كه تنها شامل زمان خلفاى راشدين باشد، بلكه بعد از آنان را نیز 

 شود.تا زمان انحطاط خالفت اسالمى شامل مى

توان براى آيه تصور كرد، و اما تطبیق آيه با دوره خلفاى راشدين ت كه مىخوب، اين وجهى اس

 و يا سه نفر اول و يا تنها دوره على )ع( هیچ وجهى ندارد.



يه مناسبتى كه مضمون اين آ "وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "

 رساند كه اين آيه تتمه آيات سابق است.ارد، مىبا آيات سابق د

دستور به اطاعت او است، در وظايف و  "وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ "بنا بر اين اينكه فرمود:

ا زكات رر از میان همه وظائف تنها نماز و عبادتهايى كه براى بندگانش تشريع كرده، و اگ

ه اين دو تكلیف در میان تكالیف راجع به خدا و خلق به منزله يادآورى كرد، براى اين بود ك

 انفاذ واليت آن جناب است در قضاء و در حكومت. "وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ "ركن است، و جمله

تعلیل براى امر است به مصلحتى كه در مامور به هست، و معناى آن  "لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "و جمله

آيد اين است كه خدا و رسول را اطاعت كنید، كه در اين دو اطاعت بر مى به طورى كه از سیاق

امید آن هست كه رحمت الهى شامل شما شود، و خدا وعده خود را درباره شما انجاز كند، و يا 

انجاز آن را زودتر كند، چون بر طرف شدن نفاق از بین مسلمانان، و عمومیت يافتن صالح و 

قاد مجتمعى است صالح، كه هر قسم خیرات به سويش سرازير اتفاق كلمه حق، كلید انع

 شود.مى

تمه اين آيه ت "ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصِیرُ "

آيات قبل است، و در آن وعده استخالف در زمین و تمكین دين و تبديل خوف به امنیت را كه 

 كند.در آيات سابق بود تاكید مى

كند به خطابى مؤكد، كه زنهار، خیال نكنى كه كفار خداى را در زمین پیامبر خود را خطاب مى

گیرند، و اين بیان و اش مىرا از انجاز وعدهكنند، و با نیرو و شوكت خود جلو خداى عاجز مى

حقیقت بشارتى است به رسول خدا )ص(، به كرامتى كه به امت وى كرده، و اينكه دشمنانش 



شكست خورده و مغلوب خواهند شد، و چون بشارت به آن جناب بود، لذا او را مخاطب قرار 

 داد، و اين التفات را به كار برد.

مكن( در معناى اين است كه به زودى كفار به حكم اجبار دست از و چون نهى مذكور )خیال 

را بر آن عطف كرد، و گويا  "وَ مَأْواهُمُ النَّارُ ... "دارند، لذا جملهمعارضه با دين و اهل دين بر مى

كنند، كه بد باز فرموده است: ايشان در دنیا شكست خورده، و در آخرت در آتش منزل مى

 گشت گاهى است.

**** 

بحث روايتى ]چند روايت در باره شان نزول آياتى كه حاكى از نفاق منافقان و اعراض آنان از 

 باشد[حكمیت و حكم رسول اللَّه )صلى اللَّه علیه و آله و سلم( مى

ر شان اند: اين آيات دگفته: بعضى گفته "وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ ... "در مجمع البیان در ذيل آيه:

اى بود، يهودى پیشنهاد كرده بود از منافقین نازل شد كه بین او و مردى يهودى مرافعهمردى 

كه مرافعه را نزد رسول خدا )ص( ببرند، ولى منافق حاضر نشد و پیشنهاد كرد كه نزد كعب 

 بن اشرف بروند.

بلخى حكايت كرده كه میان على و عثمان در خصوص زمینى كه عثمان از على خريدارى كرده 

بود نزاعى رخ داد، و علت آن اين بود كه در آن زمین سنگهايى بیرون آمد، عثمان آن را عیب 

گفت: رفت، و مىخواست به آن جهت معامله را فسخ كند، و على زير بار نمىزمین دانسته، مى

تو رسول خدا )ص( حكم باشد حكم بن ابى العاص به عثمان گفت: اگر حكومت را  میان من و



كند، زنهار، تن به حكومت او ندهى، به اين مناسبت به پسر عم او واگذارى به نفع او حكم مى

 .اين آيات نازل شد. اين حكايت و يا قريب به آن از امام ابى جعفر )ع( نیز روايت شده

المعانى از ضحاك روايت شده كه گفت: نزاع میان على و مغیرة بن مؤلف: و در تفسیر روح 

 . وائل بود، و داستان را قريب به همان حكايت باال آورده

، از ابى جعفر )ع( روايت آورده كه "إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ ... "و در مجمع البیان در ذيل آيه:

 .استگفت: منظور در اين آيه امیر المؤمنین )ع( 

يد: ابن گومى "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ ... "و در الدر المنثور در ذيل آيه

جرير و ابن قانع و طبرانى، از علقمة بن وائل حضرمى، از سلمة بن يزيد جهنى، روايت كرده 

بعد از تو تكلیف ما با امرايى كه بر ما حكومت كه گفت: من عرضه داشتم: يا رسول اللَّه )ص( 

كنند چیست؟ اگر چنانچه احكام خدا را به نفع خود و به ضرر ما تفسیر كنند، و در نتیجه مى

توانیم با آنان قتال نموده، دشمنشان حق ما را كه خدا برايمان قرار داده از ما سلب نمايند مى

 .وظايف خويش و شما مسئول وظايف خويشیدبداريم؟ رسول خدا )ص( فرمود: آنان مسئول 

اى روايات ديگر نقل شده، لیكن، هیچ شكى نبايد كرد در مؤلف: و در معناى اين روايت پاره

 دهد كه ستمكاراناينكه اسالم با روح احیاى حق و اماته باطل كه در آن هست هرگز اجازه نمى

و تحمل ظلم را از ياغیان فاجر به متجاهر به ظلم بر مردم مسلط شوند، و هرگز اجازه سكوت 

 دهد.مردمى كه قدرت بر رفع ظلم را دارند نمى

در ابحاث اجتماعى امروز نیز روشن شده كه استبداد والیان ديكتاتور، و افسار گسیختگى آنان 

نها يكى از آ در تحكم و زورگويیشان بزرگترين خطر و پلیدترين آثار را در اجتماع دارد، كه



آيند كه ها و جنگها است، در هنگامى كه مردم در مقام بر مىها و آشوبتنهپديد آمدن ف

 ستمكاران را به عدالت و حق وا دارند.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  "]رواياتى در باره شان نزول و مفاد آيه:

 ["لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ...

 "گفته است: مفسرين در اينكه "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ... "در مجمع البیان در ذيل آيهو 

اند، و از اهل بیت روايت شده كه منظور مهدى از چه كسانیند، اختالف كرده "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

 آل محمد )ع( است.

بن الحسین )ع( روايت كرده كه وقتى اين آيه را  و نیز گفته است: عیاشى به سند خود از على

تالوت كرد، فرمود: به خدا سوگند ايشان شیعیان ما اهل بیتند، كه خدا اين وعده خود را در 

كند، و او مهدى اين امت است، و او كسى است كه حق ايشان به وسیله مردى از ما انجاز مى

اند مگر يك روز خدا آن روز را آن قدر طوالنى اگر از دنیا نم "اش فرمود:رسول خدا )ص( درباره

كند تا مردى از عترتم قیام كند، كه نامش نام من است، زمین را پر از عدل و داد كند، آن مى

و نظیر اين روايت از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه )ع( نقل  "چنان كه پر از ظلم و جور شده باشد

 . شده

ه اخبارى روايت شده، در سابق هم بیان انطباق آيه بر مؤلف: از ائمه اهل بیت در اين بار

 مضمون اين روايات گذشت.

 عَمِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ "و نیز در مجمع البیان بعد از نقل روايت باال گفته: بنا بر اين مراد از

 .م(عبارت است از رسول خدا )ص( و اهل بیت او )علیهم الصلوات و السال "الصَّالِحاتِ



و خواننده عزيز فهمید كه مراد از آيه شريفه عام است، و روايت هم به بیش از اين داللت 

به خدا سوگند ايشان شیعیان ما اهل بیتند، كه خدا اين وعده خود  "ندارد، چون در آن فرمود:

 و در الدر المنثور است كه ابن ابى "كند ...را در حق ايشان به وسیله مردى از ما انجاز مى

 "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ... "اند كه در تفسیر آيهحاتم، و ابن مردويه، از براء روايت كرده

 . گفته است: درباره ما نازل شد، كه در خوفى شديد قرار داشتیم

اند، ولى خواننده محترم صحابه "الَّذِينَ آمَنُوا "مؤلف: ظاهر اين روايت اين است كه مراد از

 د.كنتوجه فرمود كه آيه هیچگونه داللتى بر اين معنا ندارد، بلكه بر خالف آن داللت مى

حاكم )وى حديث را صحیح  "اوسط "و نیز در همان كتاب است كه ابن منذر، طبرانى، در

اند ن كعب روايت كرده، از ابى ب"المختارة "و ضیاء در "دالئل "دانسته(، ابن مردويه، بیهقى در

كه گفت: وقتى رسول خدا )ص( و يارانش به مدينه وارد شدند، و انصار ايشان را با آغوش باز 

دل و يك جهت علیه ايشان قیام نمودند، به طورى كه هیچ وقت جرأت پذيرا گشتند، عرب يك

د، و همیشه بردنكردند اسلحه را از خود دور سازند، شب و روز را با اسلحه به سر مىنمى

دهید روزى برسد كه ما آسوده و مطمئن شويم و جز خدا از هیچ گفتند: هیچ احتمال مىمى

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "كس نترسیم؟ در چنین حالى اين آيه نازل شد كه

... 

نزول آيه شريفه اين جريان بوده، و اما مؤلف: اين روايت به بیش از اين داللت ندارد كه سبب 

شود، و همچنین خدا در چه كسانى است؟ از روايت استفاده نمى "الَّذِينَ آمَنُوا "اينكه مراد از

 كند؟ آيه از آن ساكت است.چه زمانى وعده خود را انجاز مى



 "نْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ...وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِ "و نظیر آن روايتى ديگر است كه وقتى آيه

نازل شد رسول خدا )ص( فرمود: بشارت بر اين امت، كه خدا وعده بلندى، و رفعت، و دين، و 

نصرت، و تمكین، در زمین به ايشان داد، پس هر كس از شما عمل آخرت را براى دنیايش 

 .اى نخواهد داشتكند در آخرت هیچ بهره

ب به امت به اينكه جانشین در زمین خواهند شد مستلزم اين نیست زيرا صرف بشارت آن جنا

در آيه تمامى فرد فرد امت و خصوص صحابه و يا چند نفر معدود از  "الَّذِينَ آمَنُوا "كه مراد از

 ايشان باشد.

و در نهج البالغه در كالمى از آن جناب آمده كه در پاسخ عمر وقتى كه از آن جناب پرسید آيا 

د: اند بروم؟ فرموخودم با لشكر اسالم به طرف فارس كه براى جنگ تجمع كرده صالح هست

پیشرفت و يا شكست اين امر )يعنى دين اسالم( بستگى به نصرت، و يا خذالن كسى ندارد، 

اين دين خداست كه همه جا خدا پیروزش كرده و لشگرش را عزت داده و تايید كرده است، 

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ "ما پاى بند وعده خدايیم كه فرمود:تا رسید به آنجا كه رسیده، و 

مْ دِينَهُمُ هُوَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَكِّنَنَّ لَ

اى كه بدهد انجاز و خداى تعالى هر وعده "هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناًلَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّ الَّذِي ارْتَضى

سبیح رشته ت و در اسالم سرپرست مسلمانان حكمبخشد، كند و لشگر خود را پیروزى مىمى

هايى شوند، و چه بسیار متفرق شدهها از هم گسیخته و متفرق مىرا دارد، كه اگر پاره شود، دانه

ع نشد، و عرب در امروز هر چند كه اندكند، ولى با دين اسالم بسیار شده و با كه ديگر جم

وحدت و اجتماعى كه به دست آورده عزيز و نیرومند گشته، پس تو سر جاى خود بمان، و مبادا 

كه حركت كنى، چون تو به منزله قطب آسیايى، بايد كه به دست عرب اين آسیا را بچرخانى، 



نكه خودت مباشرت كنى برافروخته سازى، چون اگر خودت از جايت و آتش جنگ را بدون اي

شوند، و حركت تكان بخورى دشمنانى كه در اقطار جزيرة العرب هستند از جا كنده مى

اى بیشتر كنند، آن وقت دل واپسى تو نسبت به مركز و زنان و كودكانى كه به جاى گذاشتهمى

 گويند: ايند، عالوه دشمنان غیر عرب مىاز دل واپسیت نسبت به لشگر دشمن خواهد بو

بزرگ عرب و ريشه ايشان است، كه اگر او را از پاى در آوريد و اين ريشه را قطع كنید براى 

شويد، و همین خود اهتمام ايشان را در جنگ و طمع آنان را به پیروزى بیشتر همیشه راحت مى

 كند.مى

دى، مگر ما در گذشته با كثرت عدد پیروز و اما اينكه راجع به عدد افراد دشمن صحبت كر

 .شديم، هرگز چنین نبود، بلكه تنها رمز موفقیت ما نصرت و معاونت خدايى بودمى

يه در آ "استخالف "مؤلف: صاحب روح المعانى با اين حديث استدالل كرده بر اينكه مراد از

و حال آنكه حديث از اين ،  ظهور و غلبه اسالم و ارتفاع قدر آن در زمان خلفاى راشدين است

معانى به كلى اجنبى است، بلكه از اجنبى بودن گذشته، بر خالف ادعاى او داللت دارد، چون از 

آيد كه وعده خدا درباره نصرت دين و مؤمنین هنوز تا به آخر انجاز نشده، كالم آن جناب برمى

و اللَّه منجز  "لگرمى داد كهو مسلمین در آن روز در بین راه آن بودند، چون امام )ع( به عمر د

آيد كه در آن روز هنوز و نیز از اين حديث به خوبى برمى "كندخدا به وعده خود وفا مى -وعده

دين اسالم به آن تمكنى كه خدا وعده داده نرسیده بود، و خوف مسلمین مبدل به امنیت نگشته 

حديث مسلمانان در میان دو بود، و چگونه امنیت موعود رسیده بود و حال آنكه به حكم اين 

خوف قرار داشتند، يكى دشمنان داخلى كه با حكومت مركزى پیمان داشتند، كه از فرصت 



استفاده نموده پیمان خود بشكنند، و به زنان و كودكان شبیخون بزنند، يكى هم دشمنان 

 خارجى؟.

ه و ابن حذيف ت: من باو در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى الشعثاء روايت كرده كه گف

مسعود نشسته بودم، حذيفه گفت: نفاق از بین رفت، و منافقین دست از نفاق برداشته كار را 

يك طرفى كردند، يا مسلمان شدند، و يا صراحتا به كفر برگشتند، زمان رسول خدا )ص( نفاق 

چه  سخن را بهكردند، )چون جرأت بر اظهار كفر نداشتند،( ابن مسعود خنديد و گفت: اين مى

 "وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ "گويى؟ گفت: به دلیل آيهدلیل مى

پرسید منافقین زمان رسول خدا )ص( چه شدند؟ با اينكه مؤلف: اى كاش كسى از حذيفه مى

ین بودند، و تازه همه به شهادت كتاب عزيز و ادله تاريخى، يك ثلث اهل مدينه از منافق

منافقین تنها در مدينه نبودند، بلكه بیشترشان آن جا بودند و گرنه در اطراف نیز وجود داشتند، 

چطور شد آيا با رحلت رسول خدا )ص( نفاق هم از دل آنان برفت؟ و يا آنهايى كه همواره 

سر راه آنان  منتظر حادثه و آرزومند گرفتارى براى مسلمانان بودند، و همواره سنگ بر

 انداختند، با رحلت آن حضرت ناگهان رأيشان برگشت، و از نفاق دست برداشتند؟.مى

 [64تا  58]آيات  ترجمه آيات

نوز ايد و كسانى كه هشما اى كسانى كه ايمان داريد بايد به كسانى كه شما مالك آنان شده

ز جازه ورود بگیرند يكى پیش ااند دستور دهید در شبانه روز سه وقت از شما ابه عقل نرسیده

آوريد و سوم بعد از نماز هاى خويش از تن در مىنماز صبح و دوم هنگام نیم روز كه جامه

توانند بدون اجازه وارد شبانگاه كه اين سه هنگام، هنگام خلوت شما است و پس از آن مى



ين است، خدا ا شوند و گناهى بر شما و ايشان نیست كه هنگام تحرك و برخورد با يكديگر

 (.58كند كه خدا دانا و فرزانه است )ها را براى شما بیان مىچنین آيه

و چون كودكانتان به عقل رسند بايد اجازه دخول بگیرند، چنان كه نام بردگان، قبل از ايشان 

ى هاگرفتند، خدا اين چنین آيه)و يا آنان كه زودتر از ايشان به حد رشد رسیدند( اجازه مى

 (.59كند كه خدا دانا و فرزانه است )را براى شما بیان مىخويش 

و زنان وامانده كه ديگر امید شوهر كردن ندارند به شرطى كه زينت خود نشان ندهند گناهى 

ندارند اگر جامه خويش بگذارند، و در عین حال خوددارى كردن برايشان بهتر است و خدا 

 (.61شنوا و دانا است )

ا هاى خود يهست نه براى لنگ، نه براى بیمار و نه براى شما كه از خانهنه براى كور مانعى 

ها يا ها يا خانه دايیها يا خالهپدرانتان يا مادرانتان يا برادران يا خواهران يا عموها يا عمه

اند يا خانه دوستانتان چیزى بخوريد، نه، تنها خوردنتان اى كه كلیدش را به شما سپردهخانه

اى در آمديد خويشتن را سالم كنید كه درودى نه با هم خوردنتان، و چون به خانهگناه است و 

عقل كند شايد تها را براى شما بیان مىاز جانب خدا و مبارك و پاكیزه است چنین خدا، اين آيه

 (.61كنید )

اند و چون با وى به كار عمومى باشند مؤمنان فقط آن كسانند كه به خدا و پیغمبرش گرويده

گیرند همانهايى هستند كه به خدا و نروند تا از او اجازه گیرند، كسانى كه از تو اجازه مى

اند اگر براى بعض كارهايشان از تو اجازه خواستند به هر كدامشان خواستى پیغمبرش گرويده

 (.62اجازه بده و براى آنان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و رحیم است )



ان خودتان مانند خطاب كردن يكديگر نكنید خدا از شما كسانى را خطاب كردن پیغمبر را می

ى كنند بترسند كه بلیه يا عذابشناسد كسانى كه خالف فرمان او مىروند مىكه نهانى در مى

 (.63ايشان برسد ) الم انگیز به

 داند كه شما در چه حالید و روزى كه سوىهر چه در آسمانها و زمین هست از خدا است او مى

 (.64او بازگشت يابند از اعمالشان خبرشان دهد و خدا به همه چیز دانا است )

 [اى از احكام و آداب معاشرت استبیان آيات ]بیان آياتى كه متضمن پاره

 كند، و سوره با همین آيات ختماين آيات بقیه احكامى كه گفتیم در اين سوره آمده بیان مى

كند، كند به علم خود مىكه خداى سبحان آنچه تشريع مىشود، و در آن اشاره است به اينمى

دند گرو به زودى حقیقت )و مصالح واقعى احكامش( براى مردم در روزى كه به سويش باز مى

 شود.روشن مى

عُونَ ضَتَ "در جمله "وضع ثیاب ""يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ... "

به معناى كندن لباس، و كنايه است از اينكه اهل خانه در حالى باشند كه چه بسا میل  "ثِیابَكُمْ

هر است. به معناى وقت ظ "ظهیره "نداشته باشند بیگانگان در آن حال ايشان را ببینند. و كلمه

دارد از  اند، چون هر كس عارو كلمه عورت به معناى عیب است، و اگر آن را عورت نامیده

اينكه آن را هويدا كند، و شايد مراد از آن در آيه شريفه هر چیزى باشد كه سزاوار است 

 پوشانده شود.

 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال "فرمود:دنباله جمله سابق است كه مى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "پس جمله

شدن به خانه هر كس موقوف به اجازه گرفتن  كرد به اينكه داخل، كه حكم مى"تَدْخُلُوا ...



است، در نتیجه آيه مورد بحث به منزله استثناء از آن حكم عمومى است، چون در خصوص 

 داند.داند، و بیش از آن را واجب نمىغالمان و كنیزكان اجازه گرفتن در سه هنگام را كافى مى

هید اين است كه به ايشان دستور د "مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْلِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ  "و معناى اينكه فرمود:

آيد كه مراد از آن تنها بر مى "مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ "كه از شما اجازه دخول بخواهند، و از ظاهر جمله

براى مردان است، كنیزان(، هر چند كه لفظ عمومیت دارد،  "الذين "غالمان است )چون كلمه

عام تعبیر كرده، از باب تغلیب است، و از روايت هم اين اختصاص  و اگر آن خاص را به لفظ

 آيد، كه به زودى رواياتش خواهد آمد.برمى

اند، و هاند، ولى بالغ نشداطفالى است كه به حد تمیز رسیده "الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ "و معناى

 است. "مْثَالثُ عَوْراتٍ لَكُ "دلیل بر رسیدن به حد تمیز جمله

سه نوبت در هر روز است، به دلیل اينكه دنبالش آن را تفصیل  "ثَالثَ مَرَّاتٍ "و منظور از جمله

كنید، آيید و جامه مىداده، و فرموده: اول قبل از نماز فجر، و دوم هنگام ظهر كه به خانه مى

: فرمايداشاره نموده و مى به وجه حكم "ثَالثُ عَوْراتٍ لَكُمْ "سوم بعد از نماز عشاء، و در جمله

اين سه موقع سه عورت است براى شما، كه طبعا شايسته نیست غیر از شما كسى بر وضع 

 شما مطلع شود.

 اين است كه مانعى نیست كه "لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَ ال عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ "و معناى اينكه فرمود:

جازه دخول خواستن و مانعى هم براى ايشان نیست بعد از اين سه موقع مامورشان نكنید به ا

كم به وجه اين ح "بَعْضٍ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى "كه از شما استیذان نكنند. و در جمله



فرمايد: چون در غیر اين سه موقع غالمان و كنیزان )يعنى رفع مانع مذكور( اشاره نموده و مى

 د. پس تنها در اجازه خواستن به اين سه هنگام اكتفاء كنند.دائما در آمد و شد، و خدمتن

چون اين  كند،يعنى خدا اين چنین احكام دين خود را بیان مى -"كَذلِكَ يُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ "

داند، و آنچه را كه حكمت احوال شما را مى "وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ "آيات داللت بر آن احكام دارد

 كند.كند نیز مراعات مىقتضاء مىا

اين جمله بیانگر اين حقیقت است كه حكم  "وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا ... "

مذكور، يعنى استیذان در سه نوبت براى اطفال تا مدتى معین معتبر است، و آن رسیدن به حد 

كسانى كه قبال ذكر شد يعنى بالغان از مردان و زنان آزاد  بلوغ است، و بعد از آن بايد مانند

 ."كند و خدا علیم و حكیم استخدا اين چنین آيات خود را برايتان بیان مى "اجازه بگیرند،

، جمع قاعده است، كه به معناى "قواعد "كلمه "وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي ال يَرْجُونَ نِكاحاً ... "

كند، نمى اش میل به اوكه از نكاح بازنشسته باشد، يعنى ديگر كسى به خاطر پیرىزنى است 

وصفى توضیحى براى كلمه قواعد است، و بعضى  "اللَّاتِي ال يَرْجُونَ نِكاحاً "بنا بر اين جمله

اند: كلمه مذكور به معناى زنى است كه از حیض يائسه شده باشد، و وصف بعد از آن گفته

 فع اشتباه است.صرفا براى ر

خود را  هاىبه معناى اين است كه زن محاسن و زيبايى "تبرج "و در مجمع البیان گفته: كلمه

كه بايد بپوشاند اظهار كند، و اين كلمه در اصل به معناى ظهور بوده، برج را هم به همین جهت 

 .اند، كه بنايى است ظاهر و پیدابرج نامیده



ت از عموم حكم حجاب، و معنايش اين است كه بر هر زنى اين آيه در معناى استثنايى اس

توانند بى حجاب باشند، البته در صورتى كه كرشمه حجاب واجب است اال زنان مسن، كه مى

 و تبرج نداشته باشند.

كنايه است از خودپوشى، يعنى همین زنان سالخورده نیز  "وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ "و جمله

مى است تعلیل حك "وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ "را بپوشانند بهتر از برهنه بودن است، و جمله اگر خود

كه تشريع كرده، و معنايش اين است كه خدا شنوا است آنچه را كه زنان به فطرت خود در 

 خواستش را دارند، و دانا است به احكامى كه به آن محتاجند.

أَنْفُسِكُمْ أَنْ  وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ ال عَلى حَرَجٌ لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى "

ظاهر آيه اين است كه در آن براى مؤمنین حقى قائل شده،  "أَوْ صَدِيقِكُمْ ... تَأْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُمْ

د، و داننيشان را امین مىتوانند در خانه خويشاوندان، و يا كسانى كه او آن اين است كه مى

يا خانه دوستان خود چیزى بخورند، البته به مقدارى كه بدان احتیاج دارند، نه به حد اسراف و 

 افساد.

ل كه عطف به ما قب "أَنْفُسِكُمْ عَلى "در عطف -"أَنْفُسِكُمْ وَ ال عَلى ... حَرَجٌ لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى "

ه شمردن نامبردگان از اين باب نبوده كه خصوصیتى داشته خود شده، داللت است بر اينك

توانند باشند، بلكه از باب اين بوده كه به خاطر عیب و نقصى كه در اعضاء دارند احیانا نمى

هاى نامبردگان رفع حاجت كنند، و اال فرقى رزق خود را كسب كنند، لذا جايز است كه از خانه

 ن نیست.میان كور و چالق و مريض و غیر ايشا



قیه هاى خويشاوندانتان و بهايتان را با خانهدر اينكه خانه -"مِنْ بُیُوتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِكُمْ ... "

هاى نامبردگان با خانه خود شما نامبردگان آورده، اشاره است به اينكه در دين اسالم خانه

ظ خانه و زندگى يكديگر فرقى ندارد، چون در اين دين مؤمنین، اولیاى يكديگرند، و در حف

گذارند، آن طور كه صاحب اختیار و سرپرست خانه فرقى با خانه و زندگى خودشان نمى

هاى اقرباء و كسانى كه شما قیم و سرپرستى آنان را داريد و دوستان خويش خويشند، خانه

 كنید.را نیز سرپرستى مى

يت شود هم چنان كه رواان نیز مىشامل خانه فرزند و همسر انس "بیوتكم "عالوه بر اين كلمه

 هم به اين معنا داللت دارد.

جمع مفتح و به معناى مخزن است، و معناى جمله اين  "مفاتح "كلمه -"أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ "

هاى خودتان، )كه گفتیم منظور خانه است كه حرجى بر شما نیست از اينكه بخوريد از خانه

ان هايى كه انسو هر جا كه كلیدش به شما سپرده شده، مانند خانهفرزندان و همسران است(، 

 قیم و يا وكیل در آن شده باشد، و يا كلیدش را به آدمى سپرده باشند.

چون سیاق آن را  "بیت "اين جمله عطف است بر ما قبل، به تقدير كلمه -"أَوْ صَدِيقِكُمْ "

 بوده است. "و يا خانه صديقتان "رساند، و تقديرمى

 است، و شت "شت "جمع "اشتات "كلمه "لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً "

مصدر است كه به معناى تفرق است، و اگر در معناى متفرق استعمال شده به منظور مبالغه 

 تبوده، و باز به همین منظور به صیغه جمع آمده، ممكن هم هست مصدر نباشد، بلكه صف

 دار.باشد، به معناى متفرق، هم چنان كه كلمه حق، وصفى است به معناى حق



عناى آيه اين است كه گناهى بر شما نیست كه همگى دست جمعى و با يكديگر بخوريد، و يا 

جدا جدا. و اين آيه هر چند كه به حكم روايات درباره موردى خاص نازل شده، ولى مفادش 

 عام است.

از آيه و در فصل قبلى آن اختالف شديدى دارند، كه ما صالح در آن  مفسرين در اين فصل

ديديم كه از ايراد آن و غور و بحث از آن صرف نظر كنیم، چون معنايى كه ما براى اين دو 

 شود.فصل آورديم معنايى است كه از سیاق استفاده مى

 ["أَنْفُسِكُمْ ىفَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَل "]معناى اينكه فرمود:

آنكه گفتگو  بعد از "أَنْفُسِكُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَیِّبَةً ... فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى "

ها و چون داخل خانه "ها را به میان آورد، ادب دخول در آن را متفرع بر آن نموده، فرمود:از خانه

 ."سالم كنیدشويد بر خود 

، سالم كردن بر هر كسى است كه در خانه باشد، در اينجا "سالم كردن بر خود "و مقصود از

، خواست يگانگى مسلمانان با يكديگر را برساند، چون "بر اهل آن سالم كنید "نیز اگر نفرمود:

ايمان  همه انسانند، و خدا همه را از يك مرد و زن خلق كرده، عالوه بر اين همه مؤمنند، و

 تر از رحم، و هر عامل ديگرى براى يگانگى است.ايشان را جمع كرده، چون ايمان قوى

ر اين باشد كه وقتى كسى داخل ب "أَنْفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلى "و بعید هم نیست كه مراد از جمله

 اى شد، بر آنان سالم كند، و ايشان جواب سالمش را بدهند.اهل خانه

حال است، يعنى در حالى كه سالم تحیتى است از  "مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَیِّبَةً تَحِیَّةً "جمله

ناحیه خدا، چون او تشريعش كرده و حكمش را نازل ساخته تا مسلمانان با آن يكديگر را 



تحیت گويند، و آن تحیتى است مبارك و داراى خیر بسیار، و باقى و طیب، چون ماليم با نفس 

كنند، ى، حقیقت اين تحیت گسترش امنیت و سالمتى بر كسى است كه بر او سالم مىاست. آر

رقرار خورند بترين چیزى است كه در میان دو نفر كه به هم برمىو امنیت و سالمتى پاكیزه

 باشد.

 ختم كرد، كه تفسیرش "كَذلِكَ يُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ "خداى سبحان سپس آيه را با جمله

 گذشت.

برخى  -يعنى تا شايد شما به معالم دين خود آگهى يابید و به آن عمل كنید، -"لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "

 اند.اين طور معنا كرده

سْتَأْذِنُوهُ ى يَأَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى "

براى بیان مؤمنین با اينكه معناى كلمه مؤمنین  "الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ "ذكر جمله "...

روشن بود براى اين بود كه داللت كند بر اتصافشان به حقیقت معناى ايمان، و معنايش اين 

ن حقیقى دارند، و به وحدانیت است كه مؤمنین عبارتند از آنهايى كه به خدا و رسولش ايما

 خدا و رسالت رسولش باور و اعتقاد قلبى دارند.

روند كنند، نمىو چون با او بر سر امرى اجتماع و اتفاق مى "و به همین جهت دنبالش فرمود:

د، كنو مقصود از امر جامع امرى است كه خود به خود مردم را دور هم جمع مى "تا اجازه بگیرند

 بینديشند و مشورت كنند، و سپس تصمیم بگیرند، مانند جنگ و امثال آن. تا درباره آن

ار كنند، پى كو معناى آيه اين است كه چون با رسول او بر سر امرى از امور عمومى اجتماع مى

 گردانند، مگر بعد از آنكه كسب اجازه كرده باشند.خود نرفته و از آن جناب روى نمى



ا و گیرند كسانى هستند كه به خدكسانى كه از تو اجازه مى "ود:و چون چنین بود، دنبالش فرم

و اين در حقیقت به منزله عكس صدر آيه است، تا داللت كند بر مالزمه  "رسولش ايمان دارند

 شود.و اينكه ايمان از كسب اجازه جدا نمى

در اين جمله خداى تعالى رسول  -"مْفَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُ "

دهد كه به هر كس خواست اجازه رفتن بدهد، و به هر كس خواست گرامى خود را اختیار مى

 ندهد.

تا  دهددر اين جمله رسول گرامى خود را دستور مى -"وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ "

 تا رحمتى باشد براى آنان، از خدا برايشان طلب مغفرت كند.به منظور دلخوش كردن آنان، و 

]نهى از بى اعتنايى كردن به دعوت و فراخوانى رسول اللَّه )صلى اللَّه علیه و آله و سلم( و شانه 

 خالى كردن از احضار و تكلیف او )ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ ...([

كه  به معناى اين است "دعاء رسول ""كُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ...ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَ "

آن جناب مردم را براى كارى از كارها دعوت كند، مانند دعوتشان به سوى ايمان و عمل صالح 

و به سوى مشورت در امرى اجتماعى و به سوى نماز جماعت، و امر فرمودنش به چیزى از 

 ينها دعا و دعوت او است.امور دنیا و آخرتشان، همه ا

و  "قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً "فرمايد:شاهد اين معنا جمله ذيل آيه است كه مى

نیز تهديدى كه دنبال آيه درباره مخالفت امر آن جناب آمده، و شهادت اين دو فقره بر مدعاى 

انى كرد كستر است، زيرا در آن آيه مدح مىى هم مناسبما روشن است، و اين معنا با آيه قبل

اش اجازه يافتند، و از او بدونش حضور مىكردند، و نزدرا كه دعوت آن حضرت را اجابت مى



كند سر كند كسانى را كه وقتى آن جناب دعوتشان مىكردند، و اين آيه مذمت مىمفارقت نمى

 كنند.ن جناب نمىخارانند، و اعتنايى به دعوت آخود را مى

مراد از دعاى رسول، خطاب كردن او و صدا  "اند:گفته شود اينكه بعضىاز اينجا معلوم مى

زدن او است، كه مردم آن جناب را مثل ساير مردم صدا نزنند، بلكه با مردم فرق گذاشته او 

 "ول اللَّهويند يا رسرا محترمانه صدا بزنند، مثال، نگويند يا محمد، و يا ابن عبد اللَّه، بلكه بگ

 معناى درستى نیست.

اند كه: مراد از دعاء، نفرين كردن آن جناب است، كرده و همچنین تفسیر ديگرى كه بعضى

كند از كه نفرين او را مثل نفرين سايرين ندانند، كه در حقیقت آيه شريفه مردم را نهى مى

و را به خشم در نیاورند، چون خدا اينكه خود را در معرض نفرين آن جناب قرار دهند، يعنى ا

گذارد. و وجه ضعف و نادرستى اين دو معنا اين است كه ذيل آيه با آنها نفرين او را بى اثر نمى

 سازگارى ندارد.

در آيه مورد بحث به معناى اين است كه كسى خود را از زير بار و تكلیفى به  "تسلل "كلمه

يعنى بیرون كردن  "سل سیف "و اين كلمه از طور آرام بیرون بكشد، كه ديگران نفهمند،

 آن است كه "مالوذه "، به معناى مالوذه است، و"لواذا "شمشیر از غالف گرفته شده. و كلمه

انسانى به غیر خود پناهنده شده و خود را پشت سر او پنهان كند. و معناى آيه اين است كه 

وند، شمردم با حیله و تزوير بیرون مىخداى عز و جل از میان شما آن كسانى را كه از ما بین 

نايى كنند و هیچ اعتشوند و به اين وسیله خود را پنهان مىدر حالى كه به غیر خود پناهنده مى

 شناسد.به دعوت رسول ندارند، مى



اق آيه ظاهر سی -"أَلِیمٌفَلْیَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِیبَهُمْ عَذابٌ  "

گردد، به رسول خدا بر مى "عن امره "با در نظر داشتن معنايى كه گذشت، اين است كه ضمیر

و امرش همان دعاى او است، در نتیجه آيه شريفه كسانى را كه از امر و دعوت آن جناب سر 

 كند از اينكه بال و يا عذابى دردناك به آنان برسد.تابند، تحذير مىمى

ريفه گردد، و در آيه شبه خداى سبحان بر مى "عن امره "ضمیر در "اند:از مفسرين گفته عضىب

هر چند كه امرى از ناحیه خدا وجود ندارد تا ضمیر بدان برگردد، و لیكن همان نهى كه كرد و 

در حقیقت در معناى امر و به  "دعاى رسول را چون دعاى يك نفر عادى قرار ندهید "فرمود:

ر ام "بپذيريد "نهى است، چون معنايش اين است كه دعوت او را بپذيريد، و كلمهصورت 

 است، و از میان اين دو وجه وجه اولى بهتر است.

اين جمله بیان عمومیت ملك است، و اينكه هر  "أَال إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "

م به او است پس به همین دلیل با جمیع چیزى بدون استثناء مملوك خداى سبحان و قائ

 داند، وخصوصیات وجودش معلوم براى او است پس او آنچه را كه وى بدان محتاج باشد مى

مردم هم يكى از موجوداتند، كه خدا به حقیقت حالشان و آنچه بدان نیازمندند آگاه است. پس 

امورى است كه در حیاتشان فهمیم كه آنچه از شرايع دين هم كه براى آنان تشريع كرده مى

بدان نیازمندند، هم چنان كه ارزاقى كه برايشان آفريده مورد حاجتشان بوده، و بدون آن بقاء 

 و دوام نخواهند داشت.

داند آنچه را كه شما بر آن هستید، و حقیقت او مى -قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ "پس اينكه فرمود:

ت اى است كه بر حجبه منزله نتیجه "داند كه چه احتیاجاتى داريدىحال شما را آگاه است، و م

شود، و معنايش اين است كه مالكیت خدا بر شما و هر چیز ديگر مستلزم مذكور مترتب مى



داند كه چه علم او به حال و احتیاجات شما است، آرى، او به علت اينكه مالك شما است، مى

ما است، همان را برايتان تشريع نموده، و بر شما قسم شريعت و احكامى مورد احتیاج ش

 كند.واجب مى

ما  "لهعطف است بر جم "ءٍ عَلِیمٌوَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَیْهِ فَیُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "و جمله

است، و هم در روزى كه  و معنايش اين است كه او هم در دنیا عالم به احوال شما "أَنْتُمْ عَلَیْهِ

گرديد، يعنى روز قیامت كه در آن روز هر كسى را به حقیقت عملى كه كرده به سويش باز مى

 دهد، و خدا به هر چیزى دانا است.خبر مى

خداى تعالى در اين جمله ذيل، مردم را تحريك بر اطاعت و انقیاد نسبت به احكام شرع خود، 

د، هم دهن كه به زودى ايشان را به حقیقت اعمالشان خبر مىو عمل به آن فرموده، به اين بیا

كرد به اينكه شرع را بپذيرند، چون خدا آن را تشريع كرده، چنان كه در صدر آيه تحريك مى

 آورد.كه عالم به حوايج مردم است، و اين شريعت حوايج آنان را بر مى

*** 

 اى از آيات گذشته([پارهبحث روايتى ] )رواياتى در باره مفاد و شان نزول 

در الدر المنثور است كه سعید بن منصور و ابن ابى شیبه و ابو داوود و ابن مردويه، و بیهقى، 

 "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ "اند كه در ذيل آيهخود از ابن عباس روايت كرده "سنن "در

بیشتر مردم به آن عمل نكردند، ولى من همواره گفته است: آيه اذن از جمله آياتى است كه 

ه كنم كه از من اجازيادآورى مى -كنیزى كوتاه قد باالى سرش ايستاده بود -به اين دخترم

 . بگیرد، و سپس بر من وارد شود



و در تفسیر قمى درباره همین آيه از قول امام )ع( گفته: خداى تعالى مردم را نهى كرد از اينكه 

داخل خانه كسى بشوند، چه اينكه پدر باشد يا خواهر و  -كه ذكر فرموده -هنگامدر اين سه 

يا مادر و يا خادم، مگر به اذن ايشان، و آن سه وقت عبارت است از، بعد از طلوع فجر و ظهر 

 حٌلَیْسَ عَلَیْكُمْ وَ ال عَلَیْهِمْ جُنا "و بعد از عشاء، و غیر اين سه هنگام را مطلق گذاشته و فرموده

 . "بَعْضٍ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى "يعنى بعد از اين سه هنگام "بَعْدَهُنَّ

مَلَكَتْ  "و در كافى به سند خود از زراره از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسیر جمله

س سیدم: پگويد پرفرموده: اين حكم تنها مخصوص مردان است، نه زنان. زراره مى "أَيْمانُكُمْ

توانند داخل و خارج شوند، و زنان در اين سه هنگام بايد اجازه بگیرند؟ فرمود: نه، و لیكن مى

 فرمود: "وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ "در جمله "منكم "درباره كلمه

ه مانند ك نسخه بدل( -يعنى از خودتان، آن گاه اضافه فرمود كه: بر شما است )بر ايشان است

 .اند در اين سه ساعت استیذان كنند كسانى كه بالغ شده

مؤلف: در اين مساله كه حكم مخصوص مردان است روايات ديگرى نیز از امام باقر و امام 

 صادق )ع( رسیده.

و در مجمع البیان در ذيل آيه مورد بحث گفته: معنايش اين است كه: به غالمان و كنیزان 

خواهند به شما و در محل خلوت شما وارد شوند، از شما اجازه ى مىخود دستور دهید وقت

ته اند: تنها عبید مورد نظرند، )نقل از ابن عمر(، الببگیرند )نقل از ابن عباس( بعضى ديگر گفته

 .به اين مضمون از امام ابى جعفر و ابى عبد اللَّه )ع( نیز روايت شده



شود، روايتى كه حاكم از على )ع( نقل كرده ضعیف مىمؤلف: با اين روايات و با ظهور خود آيه 

 و آن اين است كه مراد زنانند، و اما مردان بايد استیذان كنند.

و در الدر المنثور است كه ابن ابى شیبه، و ابن مردويه، از ابن عمر روايت كرده كه گفت: رسول 

ن از عشاء به نماز عتمه، چوخدا )ص( فرمود: اعراب بر شما مسلمانان غلبه نكنند در نامیدن نم

اين نماز در كتاب خدا عشاء نامیده شده، كلمه عتمه مربوط به دوشیدن شتران در آن هنگام 

 است.

مؤلف: نظیر اين روايت از عبد الرحمن بن عوف به اين عبارت نقل شده، كه رسول خدا )ص( 

 وَ مِنْ بَعْدِ "ى فرموده:تعال فرمود: اعراب در مراسم نماز شما بر شما غلبه نكنند، كه خداى

 .و عتمه مربوط به شتران است "صَالةِ الْعِشاءِ

ا ر "أَنْ يَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ "و در كافى به سند خود از حريز از امام صادق )ع( روايت كرده كه آيه

 قراءت نموده و فرمودند: مراد از آن جلباب و خمار است، در صورتى كه زن سالخورده باشد.

 و در اين معنا اخبار ديگرى نیز هست.مؤلف: 

و در الدر المنثور است كه ابن جرير، و ابن ابى حاتم از ضحاك روايت كرده كه گفت: اهل 

مدينه قبل از آنكه رسول خدا )ص( مبعوث شود رسمشان چنین بود كه افراد كور و مريض و 

 دهندكور تشخیص نمى كردند كه افراددادند، و فكر مىچالق را در غذا با خود شركت نمى

تواند مانند سالم غذا بخورد، و چالق هم كدام لقمه لذيذتر و بهتر است، مريض هم كه نمى

 .حريف اشخاص سالم نیست، ولى بعد از بعثت اجازه داده شد كه با آنان غذا بخورند



 و نیز در همان كتاب است كه ثعلبى از ابن عباس روايت كرده كه گفت: حارث با رسول خدا

اش كرد، و )ص( به عزم جهاد بیرون شد، و خالد بن زيد را جانشین خود در امور خانواده

 .خانواده حارث از اينكه با خالد كه بیمار بود غذا بخورند ناراحت بودند، پس اين آيه نازل شد

د انو نیز در همان كتاب است كه عبد بن حمید و ابن جرير و ابن ابى حاتم، از قتاده روايت كرده

كه گفت: اين قبیله كه از بنى كنانة بن خزيمه است، در جاهلیت تنها غذا خوردن را ننگ 

دانید تا گرآمد كه يكى از آنان بر شدت گرسنگى غذا را با خود مىدانستند، حتى پیش مىمى

شايد كسى را پیدا كند كه با او غذا بخورد و آب بیاشامد، ولى در اسالم اجازه هر دو قسم غذا 

 .نازل گرديد "لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً "دن داده شد، و آيه شريفهخور

 مؤلف: و در معناى اين روايت روايات ديگرى نیز هست.

أَوْ ما مَلَكْتُمْ  "و در كافى به سند خود از زراره، از امام صادق )ع( روايت آورده كه در معناى آيه

نامشان را برده، بدون اجازه  نها كه خداى عز و جل در اين آيه، فرمود: اي"حَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْمَفاتِ

خوردند، و همچنین زن بدون اجازه از خانه شوهرش از خرما و خورش و طعام يكديگر مى

 .توانندتواند بخورد، و غیر اينها نمىمى

امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول و در همان كتاب به سند خود از ابى حمزه ثمالى از 

خدا )ص( به مردى فرمود: تو و آنچه مال دارى ملك پدرت هستى، آن گاه امام فرمود: در عین 

دارم كه پدرى از مال پسر بردارد، مگر آن مقدارى كه ناچار از آن است، حال من دوست نمى

 .داردچون خدا فساد را دوست نمى



سند خود از محمد بن مسلم، از امام صادق )ع( روايت كرده كه از آن جناب و در همان كتاب به 

 تواند از مال اودر مورد مردى پرسیدم كه پسرش توانگر است، و پدر محتاج؟ فرمود: پدر مى

 .بخورد، و اما مادر نخورد، مگر به عنوان قرض

روايت كرده كه فرمود:  و باز در همان كتاب به سند خود از جمیل بن دراج از امام صادق )ع(

منزل برادرش بخورد، و صدقه دهد  تواند ازتواند بخورد، و صدقه دهد، و دوست هم مىزن مى

. 

و در همان كتاب به سند خود از ابن ابى عمیر، از شخصى كه نامش را برد، از امام صادق )ع( 

مثل كسى كه وكیلى در اموال خود  فرمود: "أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ "روايت كرده كه در ذيل جمله

 خورد.دارد، و او بدون اجازه وى از مال وى مى

من  "شاند معنايگفته: بعضى گفته "أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُمْ "و در مجمع البیان در ذيل جمله:

است، به دلیل اينكه امام به فرزند كسى فرمود: تو و مالت مال پدرت هستى،  "بیوت اوالدكم

خورد آن است كه از كسبش باشد، ترين رزقى كه انسان مىنیز همان جناب فرموده: پاكیزهو 

 .و فرزند او نیز از جمله كسب او است

 مؤلف: و در اين معانى روايات بسیارى ديگر است.

و در كتاب معانى، به سند خود از ابى الصباح روايت كرده كه گفت: از امام باقر )ع( از معناى 

ن شخص الم كردپرسیدم، فرمود: اين همان س "أَنْفُسِكُمْ ... إِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىفَ "آيه

شود، و جواب سالم اهل خانه به او است، زيرا به اهل خانه است، وقتى كه به خانه وارد مى

 . همین سالم و علیك، سالم بر خودتان است



 ين معنا گذشت.مؤلف: در تفسیر همین آيه اشاره به ا

آيه  اند: اينفرموده "حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ "و در تفسیر قمى در ذيل جمله

كرد اى نازل شد كه هر وقت رسول خدا )ص( ايشان را براى امرى از امور جمع مىدرباره عده

عالى شدند، خداى تتا پى كارى يا جنگى كه پیش آمده بود بفرستد، بدون اجازه او متفرق مى

 ايشان را از اين رفتار نهى فرمود.

اين  فرمود: "اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْفَإِذَا  "و در همان كتاب در ذيل آيه

آيه درباره حنظلة بن ابى عیاش نازل شد، و جريانش چنین بود كه او در شبى كه فردايش 

شد، عروسى كرده بود، پس از رسول خدا )ص( اجازه گرفت تا نزد اهلش جنگ احد شروع مى

جل اين آيه را فرو فرستاد، حنظله نزد اهلش ماند، صبح در حال جنابت بماند، پس خداى عز و 

به میدان جنگ آمد و شهید شد، رسول خدا )ص( فرمود: من خود ديدم كه مالئكه حنظله را با 

دادند، و به همین جهت هايى از نقره در میان آسمان و زمین غسل مىآب ابرها، و روى تخته

 او را غسل المالئكه نامیدند.

ول امام از ق "ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً "باز در همان كتاب در ذيل آيه

)ع( گفته: يعنى رسول خدا )ص( را مثل يك فرد عادى صدا نزنید و در روايت ابى الجارود از 

يا محمد، و يا ابا القاسم، بلكه فرمود: نگويید: ابى جعفر )ع( آمده كه در معناى آيه مذكور مى

 .بگويید: يا نبى اللَّه، و يا رسول اللَّه

مؤلف: نظیر اين حديث از ابن عباس روايت شده، و لیكن در سابق گفتیم كه ذيل آيه شريفه 

 با اين معنا آن طور كه بايد سازگار نیست.


