سوره مبارکه بقره
مقدمه
بهترین راه دستیابی به غرض هر سوره مطالعه مستمر ،همراه با تفکر در هر سوره میباشد .لذا جهت کشف غرض سوره مبارکه بقره بارها و
بارها این سوره مورد مطالعه قرار گرفته است ،عالوه بر آن تفاسیر متعددی که از این سوره ارائه شده اند نیز مطالعه گردیده است .پس از مطالعه
حدود پانزده تفسیر که با نگاه تناسب آیات و کشف غرض سوره نگاشته شده اند ضمن مقایسه ،نقد و بررسی نتایج ارائه شده در این تفاسییر بیا
توجه به آیات همجوار و نیز ارتباط لفظی آیات با یکدیگر غرض نهایی سوره کشف شده است .هر چند جهت کشف غیرض سیوره ،ایین مسییر
طوالنی طی شده است اما اکنون در مقام بیان ،ابتدا غرض سوره بیان شده و سپس بر اساس آن به ارائیه تفسییر مصت یر و پیوسیته آییات میی
پردازیم.
 .1-2بخش اول :بیان الگوی سبک زندگی توحیدی با چشم انداز خلیفه الهی شدن انسان ها در زمین
در این زمانه پرهیاهو هر کس از منظر خویش مسیری را پیش روی بشر قرار می دهد تا شاید این انسان سرگشته آرامش و آسایش خود را
بازیابد .حال آنکه تنها ،کسی میتواند بهترین مسیر را برای انسان ترسیم نماید که نه تنها بر خلقت او اشراف داشته باشد بلکه سرنوشت او را به
خوبی بشناسد .و چه کسی جز خداوند علیم و حکیم قادر به ارائه چنین برنامه ای است؟ خداوند تبارک و تعالی همچون مربیی دلسیوز در سیوره
مبارکه حمد عالوه بر اینکه مبدا و معاد انسان را ترسیم می کند او را تشویق به پیروی از صراط مستقیم میکند .سپس در سوره مبارکه بقره با
بیان اراده خداوند به قرار دادن خلیفه الهی در زمینه چشم انداز مسیر انسان را برای او ترسیم نموده و با بیان کارشکنی هیای بنیی اسیرائیل بیه
عنوان کسانی که قرار بود این مسئولیت را بپذیرند به مسلمانان هشدار می دهد از لغزشگاه های ایشان اجتناب کنند و خود را به دسیت امامیانی
که از نسل ابراهیم

هستند بسپارند و به قوانین فردی و اجتماعی که پیامبر اسالم

همچون پیامبران پیشین ،برای آنها بیان میی کنید

پایبند باشند.
بنابراین غرض سوره مبارکه بقره «بیا ن الگوی سبک زندگی توحیددی بدا چشدم اندداز خلیفده الهدی شددن انسدان هدا در
زمین»میباشد.
إن شاءاهلل با توجه به سایر قرینه ها دالیل بیشتری برای انتصاب این عنوان برای غرض سوره مبارکه بقره ارائه خواهد شد.
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 .2-2بخش دوم :آیات  1تا ( 22دستهبندی انسانها و دعوت عموم مردم به عبودیت و رعایت تقوا)

1

پس از معرفی گروههای انسانها در برابر هدایت الهی که قرآن کریم آن را بیان میکند؛ با خطاب یا ایها النیاس در آییات  21تیا  22همیه
مردم را دعوت به رعایت تقوای الهی نموده و سپس در آیات  22تا  22با بیان سرنوشت این اصناف ،آنها را متوجه عواقب افکیار و کردارشیان
نموده است تا انگیزه ایشان را در مسیر عبودیت برانگیزد.
 .1-2-1آیات  1تا ( 22ویژگی های اعتقادی و صفات بارز متقین و کافران و مدعیان دروغین ایمان)

2

 .1-1-2-1تناسب آیات  1تا 22

متقین در سایه هدایت قرآن عالوه بر ایمان به قرآن ،به آنچه بر انبیاء پیشین نازل شده است ایمان آوردهاند و به نبوت رسوالن الهی معترف
هستند .ایشان به غیب ،اعم از خداوند و فرشتگان و  ...ایمان دارند و در نتیجۀ این ایمان ،نماز به پا میدارند و نسبت به دیگران بصشنده هستند
و به آخرت یقین دارند .ایشان بر مرکب هدایت الهی سوار شدهاند و سعادتمند هستند.
قرآن انسانها را متوجه وجود زندگی پس از مرگ کرده است و به آنها هشدار میدهد برای زندگی ابدی خیود خیوب برنامیهرییزی کننید.
کافران علیرغم درک این حقیقت نسبت به هشدارهای قرآن بیتوجه هستند ،بنابراین قرآن میفرماید کسی را که نسبت به این امر علیم دارد و
به یقین خود بیتوجه است چگونه میتوان از عالم بیرون به وسیله چشم و گوش هشیار کرد؟
همچنین احوال گروهی از انسانها که به ظاهر مدعی دینداری هستند اما در باطن کافرند را بیان مینماید ،سپس با ذکر دو مثال ،بینتیجیه
بودن دسیسههای ایشان را وعده میدهد.
 .2-1-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  1تا 22
ویژگیهای اعتقادی و صفات بارز متقین

به نام خداوند مهرگسترِ مهربان
الف ،الم ،میم .آن کتابی است که شکی در آن نیست ( »1« .از آنجا که خداوند در سیوره حمید میردم را امیر بیه درخواسیت پییروی از راه
مستقیم نمود ،در اینجا این کتاب را به عنوان نشانگر آن راه راست معرفی مینماید) 3آن کتاب (قیرآن کیریم) شی و شیبههاى در آن نیسیت،
هدایت کنندۀ پرهیزکاران است »2« .کسانی که به غیب مطلق (خداوند تعالى ،پیامبران ،امام زمان «عجّل اللَّه فرجیه» ،فرشیتگان ،روز قیامیت،
بهشت ،دوزخ و مانند آنها که به وسیلۀ دالیل شناخته میشوند و نه مشاهده)4ایمان دارند و نماز بر پا میدارند (با آداب و شیرای آن را بیه جیا
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 .قطب ،سید ،فی ظالل القرآن ،ج ،1ص .63
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 .حوی ،سعید ،االساس ،ج ،1ص  32تا 33؛ بازرگان ،عبدالعلی ،نظم قرآن ،ج  ،1ص62؛ مدرسی ،سید محمد تقی ،من هدی القرآن ،ج ،1ص.26
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 .السیوطی ،جالل الدین،
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تناسق الدرر فی تناسب السور ،ص .32

 .طبرسى ،پیشین ،ج ،1ص .121
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میآورند مثال به جماعت) و از آنچه به آنها روزى دادهایم (دارایى ،توانایى ،دانایى و مانند آنها) میبصشند »6« .کسانی کیه بیه آنچیه بیه تیو
رسیده (قرآن و شریعت و احکام) و به آنچه به پیش از تو (پیامبران الهی) فرستاده شده است ایمان دارند و آنها به آخرت یقین دارند »2« .آنان
(که به این صفات آراستهاند) از جانب پروردگارشان (که نعمت عقل را به آنها بصشیده و بیراى راهنمیایی ایشیان پییامبران را فرسیتاده اسیت)
هدایت یافتهاند و آنان سعادتمندان هستند»2« .

5

بی توجهی کفار نسبت به هشدارهای قرآن

(پس از معرفی پرهیزکاران به شرح حال کفّار می پردازد ):کسانى که کافر شدند برای ایشان یکسان است که آنان را (از کیفر الهى) بترسیانى
یا نترسانى (در هر حال) ایمان نمیآورند (زیرا از راه راست بیرون رفته و از حقّ چشم پوشییدهانید) «( »3و بیر اریر دشیمنى و کینیه و رشی و
گردنکشى کارشان به جایى رسیده که) خداوند بر دلها و گوششان مهر نهاده (راه بر آنها بسته شده است در نتیجه سصن حقّ را نمیفهمنید و
نمیشنوند) و بر چشمهایشان پردۀ (غفلت) است (در نتیجه حقّ را نمىبینند) و براى ایشان (در دنیا و آخرت) عذاب و کیفر بزرگی است»7« .
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مدعیان دروغین ایمان و شکست نقشههای ایشان

(و پس از ستودن پرهیزکاران و نکوهش کفّار ،احوال مدعیان دروغین ایمان را شرح داده است ):برخى از مردم کسانىاند که میگویند« :بیه
خدا و روز رستاخیز ایمان آوردیم» در حالى که ایشان ایمان آورنده نیستند (از عمق جان ایمان نیاوردهاند ،بلکه بیراى فرییب دیگیران بیه زبیان،
ادعای ایمان می کنند و آن را وسیلۀ حفظ جان خود و مشارکت با مسلمانان و آگاه شدن بر اسرار ایشان قرار دادهاند) « »8میخواهند (با نفیا و
دورویى) خدا و آنان را که ایمان آوردهاند فریب دهند حال آن که خودشان را میفریبند و درک نمیکنند و نمییابند (که نتیجیه خدعیه و فرییب
زیانى است که به خودشان باز میگردد ،زیرا خداوند بر نهانها آگاه است) «( »2و سبب رفتار ایشان این است که) در دلهیای ایشیان بیمیارى
(نفا  ،حسد ،کبر ،حبّ جاه ،د شمنى با حقّ و  )...است ،پس خداوند (آن) بیمارى را به ایشان افزود (بر ارر عظمت و پیشیرفت اسیالم و پییروزى
مسلمانان زشتیهای آنها سصت تر و بیشتر شد) و (به عالوه) براى ایشان (در آخرت) عذابى دردناک است به خیاطر آن کیه (مییگفتنید ایمیان
آوردیم به خدا و روز قیامت که البته) دروغ میگفتند »11« .و (لجاج و دشمنى آنان با اسالم و مسیلمانان طیورى اسیت کیه) هیر گیاه (از روى
خیرخواهی) به ایشان (توس برخى از مؤمنین که از اندیشه و نقشههای ایشان آگاه هستند) گفته شود« :در روى زمین فسیاد نکنیید» (بیا کفّیار
همکاری نکنید و آنها را به جنگ با مسلمانان وادار و در پنهانى پییامبر اکیرم را تکیذیب ننماییید ،و در دلهیاى میؤمنین شیبهه نیندازیید ،در
پاسصشان) میگویند« :ما اصالحگریم» (با رفقا و همراهانشان گویند :کارهاى ما از روى صالح و درستى است چون با نفیا و دوروییى دیین و
جان و آبرو و رروت خود را حفظ نمودهایم و مقاصدمان را به دست می آوریم و از پیشرفت اسالم جلوگیرى خواهیم نمود) «( »11خداوند دربیاره
نادرستى اندیشه ایشان می فرماید :اى مؤمنین) آگاه باشید آنان (درباره خودشان هم) تبهکارند (چون از حقّ چشم پوشیده پیرو باطیل هسیتند ،و
خداوند هم پیامبرش را از نفا آنها آگاه خواهد نمود ،و دشمنان مؤمنین نیز به آنها اطمینان ندارند ،زیرا گمان میکنند ایشان همانطورى که
با مؤمنین از روى نفا رفتار مینمایند با ایشان نیز همانگونه خواهند بود ،پس نزد آنان هم بىقیدر و منزلیت مییباشیند) و درک نکیردهانید و
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 .فیض االسالم ،سید على نقى ،ترجمه و تفسیر قرآن عظیم ،ج ،1ص 2؛ طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص26؛ حبنّکه ،عبدالرحمن،قواعد التدبر االمثل لکتاب
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 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص 22؛ حبنکه ،پیشین ،ج  ،12ص217؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 161؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص . 6

6

نمییابند (که زیان فساد و تباهکاریشان دامنگیر خودشان میباشد ،و صالح ایشان ایمان به خدا و رسول است) « »12و هنگامى که بیه ایشیان
گفته شود (برخى از مؤمنین پس از نهى از منکر ،از راه امر به معروف و راهنمایى به حقّ به آنها میگفتند :از روى دل ،به خیدا و رسیول و روز
قیامت) ایمان آورید همانطو ر که مردم (مؤمنین به راستى) ایمان آوردند (به یاران خود که بر اسرارشان آگاه و در کفر و نفا با آنها همآهنیگ
بودند از روى شگفتى و زیر بار حقّ نرفتن) گفتند :آیا (به محمد

) ایمان بیاوریم چنیانکیه سیب مغیزان و کیمخیردان ایمیان آوردنید؟ (اى

مؤمنین) آگاه باشید آنان همان کمخردانند (که این اندیشهها را دارند) ولى نمیدانند (که سعادت و نی بصتى در دنیا و آخرت با مؤمنین اسیت ،و
کفّار و منافقین در دنیا بدبصت و در آخرت به عذاب جاوید گرفتار خواهند شد) « »16و (نیز دورویی ایشان به گونهای است که) هر گاه بیا آنیان
که (از روى حقیقت) ایمان آوردهاند روبرو شوند (به زبان و به دروغ) میگویند :ما (به آنچه شما ایمان آوردهاید) ایمان آوردییم و چیون بیا سیران
شَرور (یاران و پیشوایانشان) خلوت نمایند میگویند :ما (در دین و تکذیب محمد

و فریب دادن مؤمنین) با شما (همراه) هسیتیم ،هیدف میا

فق (از اظهار اسالم) استهزاء کردن ایشان است »12« .خدا (هم) ایشان را به مسصره میگیرد (آنان را بر ارر استهزائشان به کیفر میرسیاند) و
آنها را در سرکشی و طغیانشان مهلت میدهد ،در حالى که (در زندگى خود) سرگردانند (نمیدانند در چه راهى بروند ،زیرا جمی بیین اسیالم و
کفر و همراه بودن با نیکان و بدان در باطن ممکن نیست و در ظاهر هم رنج دارد) « »12آنان کسانى هستند که ضیاللت را بیه جیای هیدایت
خریدند (سب

مغزى و کم خردى آنها تا حدی است که از راه راست چشم پوشیدند و به گمراهى رفتند) پس تجارت ایشان سیود نییاورد و راه

هدایت را نیافتند (ایشان بر ارر نادانیشان سرمایه را از دست دادهاند و زیان بردهاند) «»13
بیان بینتیجه بودن فعالیتهای مدعیان دروغین ایمان ،با ذکر دو مثال

داستان ایشان (در کوشش بیفایده) مانند داستان (پیروان) کسى است که (در شب بسیار تاری ) آتیش برافیروزد (تیا خیود و همراهیانش از
روشنایى آن بهره مند شوند) پس چون آن آتش اطراف او را روشن کرد خداوند (بر ارر باد و باران) روشنایى ایشیان را از بیین ببیرد و آنیان را در
تاریکیها (ی بسیار سصت) بگذارد که (جایى و چیزى را) نمىبینند( »17« .ایشان چنان سرگردان هستند که گویا) کیران و گنگیان و کوراننید،
پس (در آن تاریکى میمانند و) بازنمیگردند( 7»18« .و براى اینکه چگونگى دشمنى منافقین را با حقّ بیشتر آشکار سازد مثل دیگرى میآورد):
یا داستان ایشان (در نادانى و سرگردانى) مانند کسانى است که از آسمان بر آنها بارانى ببارد که در آن (هنگام باریدن) ،تاریکیها (تیرگیى ابیر،
تیرگى به هم پیوستگى دانههاى باران و تاریکى شب) و رعد و بر است ،ایشان براى پرهیز از مرگ بر ارر صاعقهها ،انگشتان خود را در گوش-
هایشان میگذارند (که آن صداها را نشنوند) و خدا به کفّار احاطه دارد (به گفتار و کردارشان دانا اسیت) « »12نزدیی اسیت بیر (از بسییارى
روشنایى) دیدگانشان را برباید (نابینا سازد) هر گاه بر بر آنها میدرخشد در پرتو آن روشنى ،راه میروند و چون (راه) برایشان تاری مییشیود
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 .منافقان با ظاهر ایمانی که دارند مشغول فتنهانگیزی در جامعۀ مسلمانان هستنددر حالی که این کار آنها مانند بر افروختن آتش در معرض طوفیان-

های ی

بیابان (قدرت و نفوذ گستردۀ اسالم) است که به زودی خاموش خواهد شد .اینان به دلیل دلبستگی به مادیات قوای ادراکی خود را از دسیت داده-

اند .حقیقت جو ،حسین ،چهل مثل از قرآن کریم ،ص  12تا .13
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(بر نمیدرخشد) در جا میایستند ،و اگر خدا میخواست (بر ارر صداى رعد و روشنایى بر ) گوش و چشمانشان را (که راه رهایى از سیصتیهیا
است) از بین میبُرد (کر و کورشان میساخت) چون خداوند بر همه چیز توانا است»21« 8.

2

 .2-2-1آیات  21تا (22دعوت مردم به تقوا به منظور بهرهمندی از هدایت قرآن)

12

 .1-2-2-1تناسب آیات  21تا 22

در این آیات عموم مردم به تقوای الهی دعوت میشوند تا در جرگۀ متقینی که در آیات ابتدایی سوره معرفی شدند قرار گیرند .و بیه منظیور
جهتیابی صحیح با استناد به قدرت خداوند مردم را متوجه قرآنی میسازد که از سوی قادر متعال برای هدایت آنها فرستاده شده است تا آنها
را به بهترین سرنوشت اخروی رهنمون شود هر چند کافران با بهانه تراشیهایی چون ایراد گرفتن به مثلهای قرآن از پذیرفتن قیرآن و دسیتور
العمل او سرباز میزنند.
 .2-2-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  21تا 22
دعوت انسانها به عبودیت با اقامۀ حجت بر حقانیت قرآن و محتوای آن

(پس از آنکه بیان فرمود :قرآن راهنماى رستگارى است و برخى از مردم ،متّقین و برخى کفّار و برخى مدعی ایمانند؛ اکنیون همگیان را بیه
توحید و یگانگى خود دعوت مینماید و برخی از نعمتهایش بر ایشان را که موجب عبادت و بندگى و شکر و سپاس است یادآورى میکند ):اى
مردم پروردگار خود ر ا عبادت کنید (به او روی آورید) او است که شما و پیشینیان شما را آفریده است تیا پارسیا و پرهیزکیار شیوید (بیه عبیادت
خویش مغرور و سربلند نگردید و از عذاب و کیفر او ایمن نباشید »21« ).آن پروردگارى که براى شما زمین را گسترد (جایگاه شما گردانید تا بیه
آسودگى بر روى آن زندگى کنید) و آسمان را برپا داشت و از آسمان (ابر) آب (باران) فروبارید و به سبب آن میوههایی براى روزى شما بیر آورد،
پس براى خدا (یی که شما را آفریده و روزى میدهد) همتایان قرار ندهید در حالى که شما میدانید (که همتایان چیزى را نیافریده و نمیتواننید
به کسی روزى دهند »22« ).و (پس از دعوت به پرستش و توحید شروع به دعوت ایمان به قرآن کریم نموده است ):اگر شما در ش و دودلیى
هستید از آنچه (قرآن مجید) بر بندۀ خود (حضرت م طفى

) فرستادهایم (مىگویید :نمیدانیم آیا از جانب خدا است یا نه) پس (با اینکیه در

ف احت و بالغت بىمانند و در علم بیان و سصن یگانهاید) سوره اى (آیات چندى) مانند آن را بیاورید و میددکاران خیود را جیز خیدا بیه کمی
بصواهید اگر (در گفتارتان) راستگویید »26« .پس اگر (سورهاى مانند آن را) نیاوردید و هرگز نمیآورید ،پس (آنچه را بر پیامبر اکرم فرستادهایم
ت دیق نمایید و ایمان آورید ،و) بپرهیزید از آتشى که هیزمش مردم و سنگهاست که براى کفّار آماده شده است»22«.
8

11

 .منافقان به مسافری تشبیه شدهاند که در بیابان تاری در زمان رعد و بر مح ور شدهاند و از ترس رعد انگشتهایشان را در گوششان قرار دادهانید

(مانند زمانی که از ترس نزول آیه علیه خودشان در محضر پیامبر

دست در گوش میکردند) و از فرصت نورانی درخشیدن بر بیرای حرکیت اسیتفاده

میکنند (با هر پیشرفت اسالم یا نزول آیات اینان دسیسهای جدید طراحی میکردند اما به زودی متوقف میشدند ).همان ،ص  18تا .21
2

 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص 22؛ حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص217؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص  162تا 122؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  6تا .2

11

 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص.122

11

 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 122؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 2تا .3

2

بیان تشویق مؤمنان و هشدار کافران به منظور ایجاد انگیزه

و (پس از بیان عذاب و کیفرى که براى کفّار آماده گردیده است رواب و پاداش مؤمنین را یادآور میشود :اى پیامبر) مژده بده به کسانى کیه
(از روى دل به خدا و رسول) ایمان آورده و کارهاى شایسته به جا آوردهاند برای ایشان باغهیایى اسیت کیه جیویهیایی بسییار بیزرگ از زییر
(درختان) آن روان است ،هر گاه از میوههاى آن باغها به ایشان روزى دهند میگویند :این (میوهها مانند) همان (میوههایى) اسیت کیه پییش از
این (در دنیا) روزی ما شده بود ،و نزد ایشان آن میوهها را می آورند در حالى که (در برگزیدن و لذت بردن) شبیه و مانند یکدیگر اسیت ،و بیراى
ایشان در آن باغها همسرانى است که (از اخال رذیله و پست) پاک و پاکیزهاند ،و آنان در آن باغها همیشه ماندگارند»22« .

12

بهانهجویی کفار به خاطر مثلهای مطرح شده در قرآن

(و چون کفّار و منافقین زبان به نکوهش گشودند و گفتند :خداوند اعلى و برتر است از اینکه در کتاب خود به مگس و عنکبوت و به پییروان
آنکه آتش افروزد و به آنانکه باران بر آنها ببارد مثل زند؛ حق تعالى این آیه را فرستاد ):خدا باک ندارد از اینکه به پشه و فراتر از آن (مگس و
عنکبوت) مثل بزند (زیرا منظور از مثل زدن بیان مق ود و مطابقت مثل است با آنچه براى آن مثل آورده مییشیود ،و تیوجّهى بیه کیوچکى و
بزرگى و ارجمندى و پستى آنچه به آن مثل میزنند نیست) پس آنان که (به پیامبر اکرم و کتاب او) ایمان آوردهاند میدانند که آن مثیل حیقّ و
درست و از جانب پروردگارشان است ،و آنان که نگرویدهاند می گویند :مق ود خداوند از این مثل چیست؟ که به وسییلۀ آن بسییارى را گمیراه و
بسیارى را راهنمایى مینماید (خداوند در ردّ گفتار ایشان فرموده است ):و خدا به آن مثل گمراه نمیکند (به خود وا نمیگذارد) مگر آنان را که از
راه حقّ بیرون رفتهاند »23« .آن ها کسانى هستند که پیمان خدا (ایمان به یگانگى او و پیروى از پیامبر اکرم) را پس از استوار ساختن آن میی-
شکنند و آنچه را خدا به پیوند آن فرم ان داده می گسلند (به خالف آن رفتار می نمایند) و در زمیین فسیاد مییکننید (میردم را از ایمیان آوردن
جلوگیرى و مؤمنین را استهزا میکنند )،آنان زیانکارند (زیرا بهشت را از دست داده و دوزخ را گرفتهاند»27« ).

16

نهی مردم از کفر ورزیدن نسبت به خداوندی که مرگ و زندگی در دست اوست

(پس از آن به کفّار قریش و یهود خطاب و به برخى از نعمتهاى خود استدالل میکند :شگفتا) چگونه به خیدا کیافر مییشیوید (فرمیان او
نمیبرید) در حالى که (میدانید) مرده و بى جان (نطفه) بودید ،پس شما را زنده کرد (در شکم مادر جان داد و در این جهان نعمت حیات و زندگى
به شما داد) باز (در دنیا) میمیراند ،پس از آن زندهتان میگرداند ،پس از آن (میمیراند و باز روز رستاخیز برای اجزای اعمال زنیده مییکنید) بیه
سوى (حکم و فرمان) او شما را باز میگردانند »28« .اوست خدایى که همۀ آنچه در زمین است را براى شما آفرید (تا از آن بهرهمند شوید) پس
از آن (آفریدن) آسمان را اراده نمود آن گاه هفت آسمان را مستقیم و راست برپاداشت ،و او به هر چیز (جزئى و کلّى) بسیار داناست»22« .

12

14

 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 123؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .3

 .16طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص21؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  3تا .7
12

 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص 111؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .7

3

 .3-2بخش سوم :آیات  32تا ( 32خلیفۀ الهی شدن انسان ،هدف تعالیم قرآن)

15

 .1-3-1آیات  32تا 32
 .1-1-6-1تناسب آیات  32تا 32

این بصش از داستان حضرت آدم

که تنها در این سوره به آن پرداخته شده است ،ضمن بیان خلقت ایشان به هدف خلقیت کیه خلیفیۀ

الهی شدن انسانها در زمین میباشد با بیان موان آن مثل وسوسههای شیطان میپردازد.
 .2-1-6-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  32تا 32
سپردن دانش ،توانایی ،مسئولیت و خالفت به انسان

و (پس از بیان نعمت حیات و نعمت آفرینش زمین و آسمان ،نعمت خلقت آدم

«که اصل و پایه در وجود و هستى فرزنیدان او اسیت» و

یادآوری شرافت و بزرگوارى او بر فرشتگان می فرماید :اى پیامبر (به یاد آور) هنگامى که پروردگارت به فرشتگان فرمود :من در زمیین خلیفیه و
جانشین خواهم گماشت؛ فرشتگان (چون محدود بودن مواهب زمین و نامحدود بودن طب بشر را میدانستند) گفتند :آیا در زمین کسیى را قیرار
میدهی که در آن فساد و تبهکارى مینماید؟ و (به نا حقّ) خون میریزد ،در حالى که ما (برای خالفت شایستهایم چون) حمد و سپاس تو می-
گوییم و به پاکى (از هر عیب و نقص) تو را یاد میکنیم ،خداوند فرمود :من (در آفرینش خلیفه چیزی) میدانم که شما آن را نمیدانید »61« .و
همه نامها (اسامی انبیا و اولیاء خود) را به آدم آموخت؛ پس اشصاص آن نامها را به فرشتگان نمایاند و فرمود :نامهاى ایشان (این اشصاص) را به
من خبر دهید اگر (در ادعای شایستگى خودتان به خالفت) راستگو هستید »61« .فرشتگان گفتند :منزّه و پاکى تو (از اینکه جز تو کسى غییب
بداند) ما را دانشى نیست مگر آنچه ،تو به ما آموختهاى ،همانا تویى بسیار داناى درست کردار (آشکار و نهان هر چیزى را تیو مییدانیى و آنچیه
کنى از روى حکمت و درستکارى است( »62« ).چون فرشتگان به نادانى خود اعتراف کردند) خداوند فرمود :اى آدم فرشتگان را به نامهاى آن
اشصاص (که به ایشان نمایاندم) آگاه ساز ،پس چون آدم فرشتگان را به نامهاى آن اشصاص آگاه ساخت (و آنان دانستند که در ذریۀ این مصلو
تازه ،افراد بسیار با شرافتی خواهند بود که داراى کماالتی هستند که درخور استعداد هیچ فرشتهاى نیست ،پیس بیراى خالفیت الهییه از ایشیان
شایستهتر است) خداوند فرمود :آیا من به شما نگفتم (البته گفتهام و شما میدانید) که نهان آسمانها و زمین (آنچه در آنها از شما پنهان است)
را میدانم؟ و به آنچه آشکار میکنید (مىگویید :آیا در زمین میگمارى کسى را که فساد و تباهکارى می کنید) و بیه آنچیه پنهیان میینماییید
(اعتقاد و باور دارید که بهتر از شما آفریده نمیشود) دانایم»66« 16.

17

بیان امتیازات و موانع بشر جهت خلیفۀ الهی شدن

(پس از آن درباره شرافت و بزرگوارى آدم

فرمود ):و (اى پیامبر به یاد آور) هنگامى که به فرشتگان گفتیم :به (خاطر خلقت آدم در برابر

خداوندِ) آدم سجده کنید (خدا را تعظیم و در برابرش فروتنى نمایید ،و نسبت به آدم متواض باشید) پس فرشتگان سجده کردند بیه جیز شییطان
12

.

 .حوی ،پیشین ،ج  ،1ص 116؛ قطب ،پیشین ،ج ،1ص 22؛ حبنکه ،پیشین ،ج  ،12ص218؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 122؛ مدرسی ،پیشین ،ج  ،1ص123

 .13بهرامپور ابوالفضل ،نسیم حیات ،جلد  1ص  112تا .122
17

 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص 112؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  7تا .8

7

که (از جن بود و بر ارر بسیارى عبادت و بندگى در میان فرشتگان ،مشمول این فرمان گردید ،آن را) نپذیرفت و (بیه بهانیۀ برتیر بیودن خلقیت
خودش نسبت به خلقت انسان) تکبر ورزید و سرپیچى نمود ،و او (در اصل) از کافرین بود (یا از جمله کافرین گردید) « »62و گفتیم :اى آدم تیو
با جفت خود (حوّا) در بهشت (باغى از باغهاى دنیا) ساکن شو ،و از میوههاى آن بسیار و بىرنج بصورید هر جا (از جاهاى آن) که خواستید ،و بیه
این درخت نزدی

نشوید که از ستمکاران (به خود) خواهید بود (چون از نعمتهاى آن بىبهره و در زندگانى دچار مشقّت و سیصتى مییشیوید)

« »62پس شیطان (بر ارر حسد و رش ) آدم و حوّا را از آن درخت (یا از آن بهشت) لغزانید (فریب داد و نهى خدا را توجیه نمود تیا از مییوه آن
درخت چشیدند) پس آنان را از آن جایگاهى که در آن بودند تنزل داد و گفتیم( :اى آدم و حوّا «و یا اى آدم و حوّاء و شیطان» از بهشیت) فیرود
آیید ،که برخى از (فرزندان) شما دشمن برخى دیگرند ،و براى شما در زمین تا هنگام مرگ (یا تا روز قیامت) جایگاه و بهره خواهید بیود»63« .
پس (چون) آدم (خواست از ارتکاب نهی اى که خداوند از راه تنزیه نه از راه تحریم فرموده بود توبه نماید) از پروردگارش کلمات و سصنانى (بحق
محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسین) فراگرفت (و آن ها را واسطه پذیرش توبۀ خویش قرار داد) پس خداوند توبۀ او را پذیرفت زیرا اوسیت
توبه پذیر مهربان»67« .

18

نتیجۀ پذیرش یا رد هدایت الهی

(اکنون چگونگى فرود آمدن آدم را توضیح میدهد ):گفتیم :همۀ شما از آن بهشت فرود آیید ،پس اگر (به وسییلۀ پییامبران ) از جانیب مین
برای شما هدایت و راهنمایى آمد ،کسانى که مرا پیروى کنند (طبق احکام فرستاده شدۀ ما رفتار نمایند نسبت به آینیده) بیمنیاک و (نسیبت بیه
گذشته) اندوهگین نصواهند شد »68« .و آنان که نگرویدند و آیات و نشانههاى ما (پیامبران و کتابهاى آسمانى) را دروغ پنداشتند ایشان اهیل
آتش و همیشه در آن ماندگارند»62« .

12

 .4-2بخش چهارم :آیات  42تا ( 123بیان موانع خلیفۀ الهی شدن با یادآوری سرگذشت بنی اسرائیل)

22

هر چند خطاب سصن در این آیات بنی اسرائیل هستند اما در حقیقت به منظور عبرتگیری امت مسیلمان از سرنوشیت آنیان ،کیه از انیواع
نعمتهای الهی بهرهمند شدند به بیان برخی وقای تاریخ آن ها و عملکرد ایشان پرداخته است .چرا که آنان نیز پیش از مسلمانان امر شده بودند
خلیفۀ الهی در زمین باشند اما خ وصیات و رفتارهای آنها مان شد؛ پس این آیات ضمن بیان سرگذشت ایشان موان اخالقی و رفتیاری آنهیا
را برای عبرتگیری مسلمانان در ذیل داستانهای ایشان بیان میکند.

18

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  8تا .2

12

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .2

21

 .بازرگان ،پیشین ،ج  ،1ص .68

8

 .1-4-1آیات  42تا ( 48وصایا و تشویق و تهدید خداوند نسبت به بنی اسرائیل)

21

 .1-1-2-1تناسب آیات  42تا 48

دعوت بنی اسرائیل همع ر پیامبر به وفای عهد نسبت به پیامبر آخر الزمان با ایمان آوردن به ایشان و اطاعیت از اوامیر قیرآن و ییادآوری
نعمات الهی برای ایشان و توجه به حسابرسی روز قیامت .این آیات به منزلۀ مقدمهای است برای بیان سرگذشت عبرتآموز بنی اسرائیل.
 .2-1-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  42تا 48
بنی اسرائیل نمونۀ تاریخی منش ،ویژگیها و بایستههای امت (یادآوری عهد الهی و لزوم ایمان)

(پس از دعوت نمودن همۀ مردم به توحید و عبادت؛ طایفۀ یهود را «که بیش از دیگران با حقّ دشمنى مینمودند» مصاطب قرار داده و آنان
را به یگانگى خویش و به پیامبرى خاتم النّبیین

و کتاب او دعوت کرده و نعمتهاى خود را به آنها و به پدرانشان یادآورى نمیوده اسیت):

اى بنى اسرائیل (فرزندان عبد اللَّه :یعقوببناسحقبنابراهیم) نعمت مرا که به شما عطا کردم (مبعیو کیردن حضیرت محمّید

و آشیکار

ساختن عالمتها و نشانههاى راستى گفتار او) 22به یاد آورید (سپاسگزار آن باشید و با آن حضرت دشمنى نکنید) و به عهد و پیمان من (دربارۀ
ایمان آوردن به آن بزرگوار که در تورات از شما گرفتم) وفا کنید تا به عهد (ى که با) شما (بستهام که پاداش وفاى به عهد را بدهم) وفا کینم ،و
از (شکستن عهد با) من (مصالفت و دشمنى با پیامبر اکرم) بترسید »21« .و به آنچه فرو فرستادهام (قرآن) ایمان آورید که آنچیه بیا شیما اسیت
(تورات) را ت دیق می کند (چون آنچه در قرآن درباره اقرار به نبوّت حضرت رسول است نظیر آن است که در تورات میباشد) و نصسیتین کیافر
به آن نباشید (بر شما واجب است که اوّل مؤمن به آن باشید ،زیرا اهل نظر و اندیشهاید و به شأن و مقام آن علم دارید و پیش از نیازل شیدنش
مژده دهنده به آن بودید) و آیات مرا (در تورات درباره حضرت محمّد

به بهاى اندک) نفروشید (تبدیل نکنید و تغییرى در آنها ندهیید) و از

(عذاب و کیفر) من بپرهیزید »21« .و حقّ و درس تى را (که در تورات بیان شده است) با باطل و نادرستى آمیصته نکنید و در هم نسیازید (چیون
میگفتند :ما میدانیم محمّد

پیامبر است و علىّ

وصىّ او ،اما تو آن پیامبر نیستى و نه على آن وصىّ بلکه پان د سال دیگیر خواهنید

آمد) و حقّ و درستى (نبوّت این پیامبر و امامت این وصىّ) را پنهان ننمایید در حالى که شما مییدانیید (ایین پییامبر و وصیىّ او حیقّ و درسیت
است »22« 26).و (پس از دعوت به ایمان به آن حضرت آن ها را به پیروى از دین او امر نموده ):نماز را (چنان که پیامبر اکرم بیان کرده اسیت)
برپا دارید ،و زکات (مال و بدنتان را به طورى که خداوند در دین اسالم واجب گردانیده است) بدهید ،و (براى عظمت و بزرگى خداوند سبحان) با
تواض کنندگان تواض و فروتنى نمایید (یا با نمازگزاران نماز گزارید یعنى آن را با جماعت و گروه مسلمانان بجا آورید) »26« 22.آیا مردم را بیه
نیکوکاری (صدقه دادن و اداى امانت و عبادت و بندگى) امر میکنید و خودتان را فراموش میکنید (آنها را به جا نمیآورید) در حالى کیه شیما

21

 .مسلم ،م طفی ،التفسیر الموضوعی ،ج  ،1ص 81؛ دروزه ،پیشین ،ج ،1ص.131

22

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .218

26

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .211

22

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .216

2

کتاب (تورات) را (که به نیکوکاری امر مینماید) میخوانید ،پس آیا تعقّل و اندیشه نمیکنید؟ (نمىدانید شما که علما و دانایان هستید بیه امیر و
نهى سزاوارتر از دیگران هستید و عذاب و کیفرتان از عذاب نادانان سصتتر است؟) « »22و (براى پیروى از حق) از صبر و نماز ییاری بجوییید
(چون صبر حبّ مال و حرص را میبرد ،و نماز بندگى و فروتنى میآورد و از حب ریاست میکاهد) و قطعاً نماز بر غیر فروتنان سصت و سینگین
است( »22« .خاشعان) آنان (هستند) که باور دارند پروردگارشان را دیدار مینمایند (در پیشگاه عدل و داد او حاضیر خواهنید شید) و بیه سیوى
(رحمت) او باز میگردند»23« .

22

یادآوری نعمتهای الهی و لزوم پروا داشتن از قیامت

اى بنى اسرائیل نعمت مرا که به شما عطا کردم (موسى و هارون
و امامت حضرت على

را که فرستادم و آنان پیشیینیان شیما را بیه نبیوّت حضیرت محمّید

راهنمایى نمودند) یاد کنید (شکرش را به جا آورید) و یاد کنید که من شما را بر جهانیان (مردم زمان خودتان به

واسطه ارسال رسل) برترى دادم »27« 23.و (از آنجا که یهود می گفتند :ما هر چه گناه کنیم به عذاب گرفتار نصواهیم شد ،زیرا پدران ما پیامبرند
و آنان ما را نزد خداوند شفاعت خواهند نمود ،خداوند دربارۀ اندیشۀ نادرست آنها فرموده ):بپرهیزید از روزى (قیامت) که کسى از دیگرى چیزى
(عذابى) را دور نمی گرداند ،و از او شفاعت و خواهشِ (شفاعت کنندگان) پذیرفته نمیشود (چون به پیامبر و فرستاده خداوند ایمان نیاورده و کافر
از دنیا رفته است ،و شفاعتى که پذیرفته میشود براى مؤمنان است) و فدیه و عوض از او نمیگیرند ،و ایشان (براى دف عذاب) کمی و ییارى
نمیشوند»28« .

27

 .2-4-1آیات  42تا ( 62بیان برخی نعمتهای بنی اسرائیل و ناسپاسی ایشان)

28

 .1-2-2-1تناسب آیات  42تا 62

در این آیات ،در ادامه آیۀ  27که آنها را دعوت به یادکردن نعمتها کرده بود ،خطاب به بنی اسرائیل ،برخی نعمیتهیای ایشیان را
بیان نموده است ،تا ضمن تذکر به ایشان ،شناخت صحیحی نسبت به آنها به مسلمانان ارائه دهد.
نعمتهای ایشان با عبارت «و إذ»از یکدیگر تفکی شدهاند .گاهی به چند نعمت در ی ماجرا اشاره شده است.

22

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  2تا .11

23

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .221

27

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  11تا .11

28

 .مدرسی ،پیشین ،ج ،1ص .123

11

 .2-2-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  42تا 62
نجات معجزهآسای بنی اسرائیل و هالکت فرعونیان

و (به به یاد آورید) هنگامى که (پدران) شما را از (ستم) پیروان فرعون نجات دادیم ،که شما را به بدترین عذاب و شکنجه آزار مینمودنید (و
چون منجّمین و ستاره شناسان به فرعون گفتند :از بنى اسرائیل فرزندى به دنیا خواهد آمد که تو را هالک خواهد کرد ،از این رو) 22فرزنیدانتان را
میکشتند و زنان (دختران) شما را (براى کنیزى) 61زنده می گذاشتند ،و در آن نجات دادن شما (از عذاب و شکنجه) نعمت بزرگیى بیود از جانیب
پروردگارتان (که به شما رو آورد) »22« .و (به یاد آورید) هنگامى که براى (عبور و گذشتن پدران) شما دریا را شکافتیم (آب دریا را از هیم جیدا
ساختیم ،خشکى کف آن را آشکار نمودیم ،و آن زمانى بود که موسى

و بنى اسرائیل از فرعونیان گریصتند و در پیش روی ایشان دریا بود و

به دنبال ایشان فرعون و لشگرش) پس شما را (از این گرفتارى) نجات دادیم و پیروان فرعون را در آب غر کردیم در حالی که شما میدیدیید
(که ایشان غر میشوند)»21« .

61

اعطا تورات به موسی و پذیرش توبه گوساله پرستان

و (به یاد آورید) هنگامى که با موسى چهل شب (که ماه ذی القعده ،به اضافۀ ده شب اول ذی الحجه بود) وعده نهادیم (هنگامی که موسى
به کوه طور رفت ،ه ارون را جانشین خود قرار داد و چهل شبانه روز در آنجا ماند تا تورات را به او دادیم) شما پس از رفتن او گوساله را به خدایى
گرفتید در حالى که ستمکار بودید (به خود زیان رساندید ،چون به سبب این کار زشت سزاوار کیفیر گشیتید) »21« 62.آنگیاه پیس از پرسیتش
گوساله از (گناه) شما گذشتیم تا (به خاطر نعمتهاى خدا) سپاسگزار شوید »22« .و (به یاد آورید) هنگامى که تورات را که جیدا کننیدۀ حیقّ از
باطل است به موسى دادیم تا شما (به آنچه در آن هست) هدایت شوید »26« .و (به یاد آورید) هنگامى که موسى (از طور بازگشت و) به قیوم و
پیروانش (آنان که گوساله پرست شده بودند) گفت :اى قوم من! شما با گوساله پرست شدن ،به خودتان زیان رساندید ،پس (چاره آن و رهایى از
عذاب جاوید آن است که) به سوى آفرینندۀ خود توبه و بازگشت نمایید و خود (یکدیگر) را بکشید (آن که گوسیاله نپرسیتیده گوسیالهپرسیت را
بکشد) 66که این کار (از زنده ماندن در دنیا) براى شما نزد آفرینندۀ شما بهتر است (از اینکه در آخرت بیه عیذاب جاودانیه گرفتیار شیوید) پیس
(خداوند پیش از کشته شدن همه) توبه شما را پذیرفت ،قطعاً او بسیار توبهپذیر و بىاندازه مهربان است»22« .

22

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .227

61

 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص.188 :

61

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .11

62

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .223

66

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .268

62

62

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  11تا .12

11

زنده کردن هفتاد نفر از بنی اسرائیل پس از مرگ

و (به یاد آورید) هنگامى که گفتید (هفتاد نفر که موسى

از قومش برگزید و به کوه طور برد ،به او گفتند) :اى موسى هرگز به (پیامبری)

تو (که مىگویى :پیامبر هستم و تورات کتاب خدا است و خدا با من سصن میگوید) ایمان نمیآوریم 62تا (وقتى که) خدا را آشکارا ببینییم ،پیس
صاعقه و آتش سوزانى که با صداى هولناک از آسمان فرود آمد شما را فراگرفت در حالی که شما (به آن صاعقه) میینگریسیتید »22« .سیپس
شما را بعد از مردنتان زنده نمودیم تا (خدا را بر نعمت حیات و زندگى) سپاسگزاری کنید»23« .

63

آسایش (سایبانی از ابر مرطوب و خوراک آماده) ،نعمت الهی برای بنی اسرائیل

و (هنگامى که در صحرا سرگردان شدید و چهل سال در آنجا ماندید) ابر را بر فراز شما سایبان گرداندیم (تا از گرمى آفتاب رنیج نکشیید) و
ترنجبین و سلوی (پرندهای کوچکتر از کبوتر) براى شما فرستادیم (ترانجبین بر سر شاخههای درختان ظاهر میشید و سیلوی را در دسترسیتان
قرار دادیم و گفتیم 67):از (نعمتهای) خوبی که روزی شما قرار دادهایم بصورید ،و (از آنها براى فردا اندوخته ننمایید ،پس چون براى روز دیگیر
ذخیره مینمودند و از این فرمان پیروى نکردند)( 68ای پیامبر و ای مسلمانان بدانید ایشان) 62به ما زیان نرساندند بلکه به خودشان ستم کردنید.
«»27

21

ورود به آبادی و آمرزش گناهان

و (به یاد آورید) هنگامى که (پس از وفات حضرت موسى و هارون

در صحرا به وسیله حضرت یوش بیننیون وصیىّ حضیرت موسیى

به پیشینیان شما) 21گفتیم :در این ده (بیتالمقدس ی این شهر بعدها توس حضرت سلیمان

بنا شید ی ییا اریحیا کیه نزدیی بییت

المقدس) 22است وارد شوید و از (خوردنیهاى) آن هر جا که خواستید بسیار و بىزحمت بصورید ،و (براى شکر و سپاسگزارى خداوند که شیما را
از بیابان نجات داد) از دروازۀ آنجا سجدهکنان (یا با حال خضو ع و فروتنى) وارد شوید و بگویید :خدایا گناهان ما را فرو ریز و ما را بیامرز (که اگر
سجدهکنان از درب وارد قریه شوید و این سصن را بگویید) 26گناهانتان را میآمرزیم ،و به زودى بر رواب و پاداش نیکوکاران میافیزاییم»28« .
پس آنان که (به خود) ستم کردند (خداوند را مع یت و نافرمانى نمودند و سزاوار عذاب گردیدند) سصنى (حطّة) را که به ایشان گفته شده بود (از

62

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .221

63

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .12

67

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .226

68

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .222

62

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .222

21

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .12

21

 .قطب ،پیشین ،ج ،1ص.76 :

22

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .221

26

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .221

12

راه استهزا و ریشصند) تغییر دادند (به جاى آن حنطة گفتند) 22پس بر ستمگران به خاطر فسق و بییرون رفتنشیان از راه حیقّ از آسیمان عیذاب
(طاعون و وبا که آن بیمارى همگانى است) فرست ادیم (و چون به شهر آمدند به آن بیمارى گرفتار شدند و در ی سیاعت  22111ییا  71111از
آنان مردند)»22« 22.

23

درخواست آب و جوشیدن دورازده چشمه

و (به یاد آورید) هنگامى که (پیشینیان شما در بیابان تشنه شدند و آب نبود کیه بیاشیامند گرییهکنیان نیزد حضیرت موسیى
درخواست آب کردند) موسى

آمدنید و

براى قوم و پیروان خود (از خداى تعالى) آب درخواست نمود ،پس گفتیم( :اى موسى) ع یاى خیویش را بیر

سنگ (خاصّى که گفتهاند از بهشت فرود آمده) 27بزن ،پس (چون ع ا بر سنگ زد ،به تعداد اسباط بنى اسرائیل که دوازده قبیله و گروه بودنید)
دوازده چشمه از آن سنگ ،جاری شد ،و هر گروهى از مردم (سب و قبیلهاى از آنان) آبشصور خود را میدانستند (و خداوند فرمود ):از روزى خیدا
(که بى مشقّت و رنج به شما) داده (از ترنجبین و سلوی) بصورید و (آب گوارا) بیاشامید ،و در زمین فساد و تبهکارى نکنیید (خیالف امیر و نهیى
خداوند رفتار ننمایید)»31« .

28

درخواست تبدیل نعمتهای آسمانی به نعمتهای زمینی

و (به یاد آورید) هنگامى که (از نعمت هاى خداوند سپاسگزارى نکرده) گفتید (پیشینیان شما در بیابان گفتند) :اى موسى میا هرگیز بیه یی
(جور) طعام و خوردنى صبر نصواهیم کرد پس از پروردگارت بصواه که بعضی از آنچه را زمین میرویاند مانند سبزیجات و خیار و گندم (یا سیر) و
عدس و پیازِ آن( ،اکنون از زمین نعمت های پیشنهادی ما را بدون کار) براى ما بیرون آورد ،موسى گفت :آیا چیزى را که پستتر است بیه جیاى
چیزى که بهتر است (نعمت آسمانی را با نعمت زمینی) جایگزین میکنید؟! وارد شهر (یکی از شهرها) شوید که آنچه درخواست کردیید در آنجیا
هست ،و (چون بنى اسراییل از حدّ تجاوز کردند و پیامبران را کشتند) ذلّت و خوارى و درماندگی برای ایشان تثبییت شید و بیه خشیم (دورى از
رحمت) خدا گرفتار شدند ،خشم خدا و خوارى و درماندگى به خاطر آن بود که آنان به آیات و نشانههاى خدا (معجزات حضیرت موسیی
آیات تورات) نمیگرویدند و پیامبران (مانند حضرت زکریا و حضرت یحیى

ییا

) را به ناحق (بدون کمترین عذری مانند ق اص) مییکشیتند،

نگرویدن و کشتن پیامبران به خاطر این بود که پیوسته مع یت و نافرمانى(خدا را) میکردند و از حدّ خود تجاوز مینمودنید (حقیو دیگیران را
پایمال کرده و به مردم ستم می کردند ،کم کم این کارها آنان را وادار نمود گناهان بزرگی به جا آورند و پیامبران را بکشند)) »31« 22.و پس از
اشاره به کیفر ایشان اکنون پاداش هر کس را که به راستى ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد یادآور میشود ):همانا آنیان کیه ایمیان آوردنید

22

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص.228 :

22

 .همان.

23

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  12تا ص .16

27

 .طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جام البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص 226؛ فیض کاشانی ،مال محسن ،تفسیر ال افی ،ج ،1ص .163

28

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .16

22

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  323و .327

16

(مسلمانان) ،21و آنان که یهودی شدند و مسیحیان و صابئان 21هر کس از ایشان به خداوند و روز رستاخیز ایمان آورد و کار شایسته انجام دهید
(به دستور خدا و رسول رفتار نماید) مزد و پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) اسی ت و (نسیبت بیه آینیده) بیمنیاک و (نسیبت بیه گذشیته)
اندوهگین نیستند»32«22.

26

 .3-4-1آیات 63الى ( 74یادآوری پیمانها و پیمان شکنیها)

54

 .1-6-2-1تناسب آیات  63الى 74

در این آیات ،در ادامه آیۀ  27که آنها را دعوت به وفای عهد کرده بود ،خطاب به ایشان ،میثا های الهی با بنیی اسیرائیل و پیمیان
شکنیهای آنان را بیان میکند.
 .2-6-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  63الی 74
پیمانی سخت برای عمل به تورات

22

و (باز خطاب به بنى اسرائیل می فرماید :به یاد آورید) هنگامى که (موسى از طور بازگشت و تورات را آورد) از شما عهد و پیمان گرفتیم (کیه
به آنچه در آن بیان شده عمل نمایید) و (چون آن را نپذیرفتید و گفتید :کیست که به اینها عمل کند!) 23کوه طور را باالى سرتان افراشتیم (به

21

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .231

21

 .فمن المسلّم أنّ هذه المذهب کان قبل الیهود و الن ارى ،و هم أخذوا و استفادوا من ابیراهیم (ع) مسیتقلّا أو فیی تکمییل میذهبهم  . ...م یطفوی،

حسن ،پیشین ،ج ،3ص.172 :
22

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  22تا .63

26

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 16تا .12

22

 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص123؛ دروزه ،پیشین ،ج  ،3ص.177در تفسیر الحدیث آیات  36تا  33ی دسته و آیات  37تا  72نیز ی دسته شده اند.

22

 .خداوند از بنی اسرائیل میثا گرفت که تورات را بپذیرند و به آن عمل کنند و برای گرفتن چنین عهدی ،کوه معروف طور سینا را که محل مناجات

موسای کلیم

در وادی مقدس طُوی بود ،بر فراز سر آنان برافراشت .البته باال بردن طور و اخذ میثا  ،منافی اختیار و خالف رضایت نبود و تنها در حید

عالمت عذاب برای گرفتن میثا غلیظ بر اطاعت در مقام عمل پس از ایمان آوردن آنان بود ،نه بر وادار کردن آنها به اصل ایمان .بنیاسرائیل کیه شیاهد
آن همه معجزات روشن حضرت موسی

بودند ،پس از فاصله ای از چنان پیمان غلیظ و شدیدی رو برگرداندند .آنان به سبب عهدشکنی مستحق عیذاب

شدند و برابر قانون عدل هیچ گونه استحقا نجاتی نداشتند ،لیکن در عین حال مشمول لطف خاص الهی شدند و با توفیق توبه ،عذاب الهی از آنان دف شد
و برابر فضل و رحمت بیکران خداوند از تعذیب رهایی یافتند ،حال اینکه اگر فضل و رحمت و توفیق ویژۀ الهی شیامل آنیان نمییشید ،از خاسیران بودنید.
بدین گونه رف طور که ارعاب ظاهری را به همراه داشت به فضل و رحمت مان از خسارت ختم شد .جوادی آملی ،عبداهلل ،پیشین ،ج  ،2ص  26تا .22
23

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .232

12

جبرئیل فرمان دادیم قطعه کوهى از کوههاى فلسطین که به آن طور میگفتند باالى سرتان افراشت) 27سپس موسى فرمود( :یا این کوه 28را بر
سرتان فرود آورم یا) با جدّ و کوشش فراگیرید آنچه را که به شما دادیم (تورات)  ،و آنچه در آن هست (احکام) را یاد کنید (فراموش ننماییید) تیا
پرهیزکار شوید (از گناهان دورى کنید) »36«22.سپس ،از آن عهد و پیمان رو گرداندید (به آن وفا نکردید) و اگر فضیل و بصشیش و رحمیت و
مهربانى خدا بر شما نبود (و این که به شما براى توبه و بازگشت از گناه مهلت نمیداد) از زیانکاران بودید (کوه بر سرتان فرود میآمد ،نابود می-
شدید و گناهان شما بصشوده نمیشد)»32«.
نافرمانی در روز شنبه

31

31

و (براى آگاه نمودن ایشان نسبت به فضل و رحمت خود ،داستان برخى از زیانکاران را که به عهدشان وفا نکردند و خداوند به ایشان مهلیت
نداد یادآور میشود ):قطعاً به داستان کسانى از (پیشینیان) شما (در زمان حضرت داوود

) 32که در روز شنبه (به دستور حقتعالى بایستى در آن

روز به عبادت و بندگى بپردازند و ماهى نگیرند ،ایشان) از حدّ تجاوز کردند (فرمان خدا را انجیام ندادنیدو از راه حیلیه و مکیر در پیرامیون درییا
گودالهایى کندند و راه آب دریا را به آن گودالها باز کردند ،روز شنبه آن گودالها پر از ماهى میشد ،در پایان آن روز راه آب را میىبسیتند تیا
ماهیها در گودالها بمانند و نتوانند بازگردند و روز یکشنبه آنها را میگرفتند و میگفتند :ما بر خالف امر و فرمان خدا رفتار نمینمیاییم) پیس
(چون حضرت داوود

آنها را لعن و نفرین نمود) 36به آنان گفتیم :بوزینگان ذلیل و خوار شوید (آنان را مسخ نمودیم و به صورت بوزینگیان

27

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .22

28

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .118

22

 .باال بردن کوه طور برای تحمیل ایمان آوردن نبوده است چون ایمان از روی اکراه مفید نیست ،بلکه برای تهدید نسبت به عمل به محتوای تیورات

بوده است .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص .128
31

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .12

31

 .اطال واژۀ «سبت» بر روز شنبه ،با توجه به این که از ماده «سبات» به معنای سکون و آرامش است ﴿وجعلنا نومکم سباتاً) به جهت تعطییل بیودن

این روز در نزد یهودیان و در نتیجه به وجود آمدن سکون نسبی به سبب توقّف فعالیتها و تحرّکات روزمرّه است .آلوسی نقل میکند :حضرت موسیی
ت میم گرفت روز جمعه را برای بنی اسرائیل به عبادت اخت اص دهد ،ولی آنان مصالفت کردند و گفتند :ما روز شنبه را مص وص عبادت قیرار مییدهییم؛
زیرا خداوند در این روز ،چیزی را نیافرید (تعطیل آفرینش) .خداوند به حضرت موسی
حکم حرمت ماهیگیری در این روز را صادر فرمود .این حکم در زمان حضرت موسی

وحی کرد :آنان را به حال خود واگذار .سپس فرمان ترک عمیل و
عمل شد تا نوبت به ع ر داود

رسید .در زمان داود

در

قریهای موسوم به أیله ،واق در ساحل دریا (بین مدینه و شام) ق ّۀ حیلۀ حبس کردن ماهی در این روز و گرفتن آن در روز بعد ،تحقق یافت .جوادی آملیی،
پیشین ،ج  ،2ص .128
32

 .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .121

36

 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،3ص .86

12

درآوردیم) آگاهی دارید »32«.پس ما آن جماعت مسخ شده را براى کسانى که در آن روزگار بودند و کسانى که پس از ایشان میآیند عبرت ،و
براى پرهیزکاران پند و اندرز قرار دادیم»33«.

32

بهانهجویی بنی اسرائیل در عمل به دستورات الهی

32

و (یاد آورید) هنگامى که (پیشینیان شما میان خود کشتهاى یافتند و نمیدانستند قاتل او کیست ،و چون این واقعه نزد آنها پیشیامد بسییار
بزرگ و ننگآور بود از حضرت موسى

خواستند که از خداى عزّ و جلّ بصواهد قاتل شناخته شود) موسى (از خداوند درخواست کرد ،سیپس)

به قوم و پیروانش گفت :خدا به شما امر میکند گاوى را بکشید (تا قاتل مشصص گردد ،ایشان تعجب کردند و) گفتند :آیا ما را استهزا میکنیى؟
(میخواهیم قاتل را به ما معرفی کنی تو مىگویى گاو بکشید!!) موسى گفت :به خدا پناه میبرم که از نادانان باشم (زیرا استهزا دیگیران قبییح و
زشت است( »37« ).هنگامی که بنى اسرائیل فهمیدند خداوندکشتن گاو را واجب کرده است)گفتند :از پروردگارت بصواه برای ما مشیصص کنید
آن گاو چگونه (چند ساله) باید باشد ،موسى (پس از درخواست از خداوند و آمدن وحى) گفت خدا میفرماید :آن گاو نیه پییرِ از کیار افتیاده و نیه
جوان به کار نیفتاده بلکه بین این دو حالت باشد ،پس (اگر میخواهید قاتل شناخته شود) بیه آنچیه میأمور شیدید عمیل کنیید »38«.گفتنید :از
پروردگارت بصواه برای ما چگونگی رنگ آن گاو را مشصص کند ،موسى گفت خدا میفرماید :آن گاوى است زرد و زردى آن خالص و صاف (یا
به منتهى درجۀ زردى) باشد چنان که بینندگان را مسرور و شاد نماید »32« .گفتند :از پروردگارت بصواه برای ما چگونگی آن گیاو را مشیصص
کند( ،صفت آنچگونه است ،آیا باید کارکننده باشد یا چرنده؟) همانا آن گاو (ى که باید کشته شود) بر ما مشیتبه و پوشییده اسیت ،و اگیر خیدا
بصواهد ما (به آن گاو مص وص) راه خواهیم جست »71« .موسى گفت خدا میفرماید :آن گاو نه رام باشد که (به فرمان دهقان) زمین را شییار
کند و نه کشتزارى را آب دهد (از هر عیب و نق ى) سالمت و بى گزند (یا از هر کار بازداشته شده) باشد ،و رنگى جیز زردى در آن یافیت نشیود
(ی

رنگ باشد) ،گفتند :اکنون حقّ را بیان کردی (صفات آن گاو را برای ما روشن کردی) سپس (جستجو کردند تا) آن گیاو را (نیزد جیوانى از

32

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  12تا .12

32

 .خدای سبحان برای زدودن محبت و قداست ناروایی که در ماجرای گوسالهپرستی نسبت به گاو ،در دل برخی بنیاسرائیل رسیوخ کیرده بیود و نییز

برای اربات اینکه کشتن گاو نه تنها مشکلزا نیست ،بلکه گاهی مشکلگشاست ،در ماجرای قتل مرموز یکی از بنیاسرائیل ،برای معرفی قاتل و نیز افشای
راز آن جنایت گاو را برگزید .خدای سبحان فرمود :گاوی ذبح کنید و برخی از اعضای گاو مذبوح را به بدن مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل را معرفیی کنید.
آن ها به جای آن که بدون چون و چرا فرمان آن حضرت را اطاعت کنند ،به بهانۀ اینکه میان مشصص شدن قاتل ناشناس با ذَبْح گیاو پیونیدی نیسیت ،بیه
حضرت موسی

گفتند :آیا ما را به استهزا میگیری؟ همچنین با بیان ایرادهایی از عمل به امر الهی شانه خالی میکردند .در نهایت این نیزاع بیه جیای

آنکه به صورت عادی و از طریق داوری در محکمه حلّ شود ،به صورت معجزه پایان یافت؛ معجزهای که افزون بر پایان دادن به نزاعیی حقیوقی و فقهیی،
دلیلی بر قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان در قیامت ،یعنی مسألۀ کالمی نیز باشد .از اینرو در ادامه میفرماید :خداوند اینگونه ،مردگان را زنده میکنید.
غالب بنیاسرائیل اهل تعقّل و اندیشه نبودند تا از معجزه و بیّنه استنباط عقالنی داشته باشند ،بلکه گرفتار حسّ بودهاند ،از اینرو در پایان این جریان ،خداوند
میفرماید :سپس دلهای شما پس از این واقعه سصت شد ،همچون سنگ یا سصتتر از آن! زیرا دلهای شما به خالف سنگها که تاب امر خداوند هستند
هیچ ارری نمیپذیرد و چیزی در آن نفوذ نمیکند و در غفلت و قساوت محض به سر میبرد .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  171تا .177

13

بنى اسرائیل که دربارۀ پدر نیکوکار بود یافتند و او آن را به هیچ بهایى نفروخت تا آنکه قرار شد گاو را بکشند و پوستش را پر از طال کنند و به او
بدهند) 33کشتند و (براى گرانى بهایش) نزدی بود که به جا نیاورند (نمیخواستند آن را بکشند) «»71

37

قساوت قلب ،مانع درس گرفتن بنی اسرائیل

و (پس از آن مق ود از امر به کشتن گاو را بیان می فرماید به اینکه یاد آورید) هنگامى که یکى (از بنی اسیرائیل) را کشیتید و در کشیتن او
نزاع و زد و خورد کردید (هر کس دیگرى را به کشتن او متهم میکرد تا از خود دفاع کند) ،و خدا آشکار کننده بود آنچه (سرّ قتیل) را کیه شیما
پنهان میکردید »72«.پس (به وسیلۀ حضرت موسى

به آنان) گفتیم تکه ای از آن گاو (بیخ دم یا عضو دیگر آن) را به کشته بزنید (و چون

چنین کردند کشته زنده شد و ایستاد و نام قاتلش را گفت) این گونه خدا مردگان را زنده میکند ،و آیات و نشانههاى (قدرت و توانایى) خود را به
شما نشان میدهد ،بلکه بیندیشید (بدانید همانکس که میتواند در دنیا مردهاى را زنده کند ،قادر و توانا است که در آخرت همۀ مردگان را زنده
کند)»76«.سپس دلهاى شما پس از آن (همه آیات و معجزات) مانند سنگ ،سصت بلکه سصتتر شد ،و همانا بعضى از سنگها سینگى اسیت
که جویهاى بزرگ (آب بسیار) از آن روان میشود ،و بعضى از آنها سنگى است که میشکافد و از آن آب (اندک) بیرون مییآیید ،و بعضیى از
سنگها سنگى است که از ترس خدا (از بلندی) فرو میافتد ،و (دلهاى شما اى یهودیان از سنگهاى گوناگون سصتتر اسیت ،کیه بیا دییدن
آیات و معجزات به خدا و رسول ایمان نمیآورید و از عذاب و کیفر رستاخیز نمیترسید ،اى سنگدالن بدانیید) خیدا از آنچیه مییکنیید بیىخبیر
نیست»72«.
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 .4-4-1آیات  75الى ( 82برمال کردن رفتارهای منحرفانۀ بنی اسرائیل برای مؤمنین عالقهمند به اسالم آوردن آن-
ها)

62

 .1-2-2-1تناسب آیات 75الى 82

عده ای از بنی اسرائیل پیش از بعثت ،به مدینه هجرت کردند تا از مؤمنان و یاوران پیامبر آخر الزمان باشند و بر همین اساس انتظار میرفت
که گروه گروه به آیین اسالم درآیند ،اما چنین نشد.
این آیات ،مسلمانان را از طم به ایمان آوردن این قوم ناسپاس و پیمان شکن نهی می کند ،اما برای این نهی ،افزون بیر اسیتناد بیه سییرۀ
تاریصی بنی اسرائیل که در آیات قبل آمده است ،شواهدی زنده از کجاندیشی و بدکرداری بنی اسرائیل همع ر مسلمانان نیز ارائه میکنید ،کیه
نشان میدهد اینان هم مانند همکیشان خود در طول تاریخ ،اهل ایمان آوردن نیستند و چنین طمعی درباره ایشان بینتیجه است.

33

.طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .276
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.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.13

38

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .13
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 .2-2-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  75الى 78
سفارشِ انکار نشانههای پیامبر اکرم

(سپس پیامبر اکرم

در تورات به عوام یهود توسط علمای ایشان

و مؤمنین را خطاب میکند ):آیا طم دارید که (این چنین مردمى) به شما ایمان آورنید (و بیا دلهایشیان شیما را

ت دیق نمایند) در حالى که گروهی از ایشان (علمای یهود) سصن خدا (اوامر و نواهى او) را (چه در زمان حضرت موسى

و چه هماکنون در

ع ر حاضر) مىشنوند و پس از آنکه آن را فهمیده و دریافتند ،تغییر دادند (میگفتند :ما امر و نهى خدا را شنیدیم ولى این سصن را هم شینیدیم
که فرمود :می خواهید طبق آن رفتار کنید و میخواهید نکنید) و ایشان می دانستند (دروغ میگویند »72« ).و (برخی از یهودیان) هنگامی که با
کسانى که ایمان آوردهاند روبرو میشوند میگویند :ما (نیز به محمد

که در تورات به رسالت او مژده داده شیده اسیت) ایمیان آوردهاییم ،و

هنگامى که بعضى از ایشان (بزرگانشان) با آنها خلوت میکنند و پنهانى دور هم جم میشوند میگویند( :این چه کارى اسیت مییکنیید) آییا
ایشان (مؤمنین) را به آنچه خدا (در تورات) برای شما بیان کرده است ،خبر میدهید ،تا به وسیلۀ آن نزد پروردگارتان (در روز قیامیت) بیر شیما
حجّت و دلیل بیاورند (به اینکه شما می دانستید و آن حضرت را دیدید چرا ایمان نیاوردید و از او پیروى نکردید؟) آیا (این نکته را) درک نمیکنید
(که با هر کس نباید هر سصنی را در میان گذاشت؟) »73« 71آیا (ایشان) نمیدانند که خدا میداند آنچه که پنهان میکنند (دشیمنی ایشیان بیا
حضرت رسول

) و آنچه که آشکار می کنند (ایمان دروغیشان) ؟! (چگونه یکدیگر را از خبر دادن به آنچه حقّ و درست است باز میدارند در

حالى که می دانند خداوند به پنهان و آشکار دانا است ،ایشان به سرزنش و نکوهش سزاوارتر از دیگران هستند»77« ).

71

مذمت عوام یهود به خاطر تقلید کورکورانه از علمایی که کتاب ایشان را تحریف میکنند

و بعضى از ایشان (عوام یهود) امى (یعنى ناخوانده و نانویسندهاند ،از علم و دانش بىبهرهاند ،از این رو چیزى از) کتاب (تورات) را جز پندارها
و آرزوها (ى خود ،مانند اینکه به جز یهودیان کس دیگرى به بهشت نمیرود و پدرانمان از ما شفاعت میکنند) نمیدانند ،و آنان جز اهل ظن و
گمان نیستند (آنچه می گویند از روى علم و دانش نیست بلکه سصنانى است دروغ ،که از علما و پیشوایانشان شینیدهانید و بیه آن یقیین و بیاور
ندارند) « »78پس عذاب سصت براى کسانى (علما و دانایان یهود) است که کتاب (تورات) را با دستهایشان (از پیش خود) مینویسند (و احکام
آن را تحریف نمایند و تغییر میدهند) سپس می گویند :این (کتاب و نوشته) از جانب خدا است تا آن را در مقابل بهاى اندک (کاالى دنیا که هیر
چند بسیا ر باشد در برابر عذابى که سزاوار آن هستند اندک است) بفروشند (عوض کنند) پس عذاب سصت براى آنها است از ناحیۀ آنچه (تورات
تحریف شدهاى که) دستهایشان نوشته ،و عذاب سصت براى آنها است از ناحیۀ آنچه (مال و دارایى که از عوام) کسب کردهاند به دست میی-
آورند»72« .
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.طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص .212
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.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.17

.72فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .17
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اعتقاد یهود به ایمن بودن از عذاب الهی

73

و (چون برخى از یهود از روی پند و اندرز به ایشان میگفتند :چرا نفا و دورویى میکنید و دروغ مىگویید؟ بترسید از این که به عذاب خیدا
گرفتار شوید؟ در پاسخ آنها) گفتند( :در قیامت) آتش (دوزخ) به ما نمیرسد مگر چند روز که شمارۀ آن معلوم و اندک است (مگر به اندازۀ همان
هفت روز یا چهل روز که در دنیا گوساله پرستیدیم ،بنابراین شایسته نیست براى عذاب اندک در آخرت که پس از آن به بهشت خواهیم رفیت و
پیروى نماییم .خداوند دربارۀ نادرستى گفتار ایشان میفرمایید:

همیشه در آن ماندگار هستیم در دنیا به ذلّت و خوارى تن دهیم و از محمّد

اى پیامبر به ایشان) بگو :آیا از خدا عهد و پیمانى گرفتهاید که (شما را جز همان چند روز عذاب نمیکند که اگر چنین باشد) هرگیز خیدا خیالف
عهد و پیمانش رفتار نمیکند (زیرا خلف وعده ،نقص و عیب است و خداى متعال از همه نقایص منزّه و پاک است) یا بیه خیدا افتیرا میىبندیید
(نسبت دروغ میدهید) آنچه را نمیدانید؟ « »81آرى چنین نیست که گفتند (ما معذّب نصواهیم بود) بلکه (قاعده و اساس کلّى این است که) هر
و والیت على و یازده فرزند او

کس (از یهود و غیر ایشان) گناه کرد (براى خدا شری قرار داد و به نبوت محمد

نگروید) و گناهان او

را احاطه کرد (ارتباطش را با دین و آیین الهى گسست) آنان اهل آتش (دوزخ) اند که در آن جاوید خواهنید بیود»81« .کسیانى کیه (بیه خیدا و
رسول) گرویدند و کارهاى شایسته به جا آوردند (طبق اوامر و نواهى خداوند تعالى رفتار کردند) ایشان اهیل بهشیت هسیتند کیه همیشیه در آن
خواهند بود»82« .
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 .5-4-1آیات  83الى ( 86مواضع یهودیان همعصر پیامبر

)
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 .1-2-2-1تناسب آیات 83الى 86

این آیات افزون بر این که جنبه دیگری از معرفی بنی اسرائیل به عنوان مدعیان دروغین ایمان را به ت ویر میکشد ،ماننید آییات پیشیین،
شواهدی دیگر از ناشایستگی این قوم ،برای نفی طم مؤمنین به ایمان ایشان مطرح میکند.
نکته دیگر اینکه همانطور که در آیات  21تا  23توصیه هایی به بنی اسرائیل شده بود که به عهد خدا عمل کنند و بیه کتیاب خیدا ایمیان
بیاورند و اولین کافر به آن نباشند ،حق را به باطل نیامیزند ،نما ز را به پا دارند ،زکات را بدهند و ...و در این راه از صبر و نماز یاری بجویند ،گوییا
این آیات ،ایشان را در عمل به این سفارشات ناکام معرفی میکند.
 .2-2-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  83الى 86
ده فرمان ،عهد خداوند با بنی اسرائیل که به آن عمل نشد
76

73

.یهودیها بر ارر روحیۀ نژادپرستی و حس برتریجویی میپنداشتند از تقربی خاص برخوردارند .آنان میگفتند :آتش تنها برخورد و مساسی با میا دارد،

آن هم اوالً برای ایامی کمشمار و حداکثر هفت یا چهل روز و رانیاً فق با گروه گوسالهپرست از یهود ،وگرنه دخول و احراقی در کار نیست .ایین ادعیا فاقید
هر گونه بینه و برهان عقلی و نقلی و نشان استصفاف و کوچ شمردن گناهانی است که مرتکب میشدند.
72

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص .18
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.دروزه ،پیشین ،ج  ،3ص .188
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و (ای بنی اسرائیل به ی اد آورید) هنگامى که (در تورات) از بنى اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم جز خدا را نپرستید (که او سزاوار پرستش اسیت
و بس) و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و تهیدستان نیکى کنید و با مردم (یهود و غیر یهود هر که باشد) نیکو سیصن بگوییید (آنچیه را
دوست دارید به شما بگویند به ایشان بگویید) و نماز را (همان طور که واجب گشته است) به پا دارید ،و زکات (مال و بدن خیود را) بدهیید ،پیس
(به عهد و پیمان وفا نکردید و از آن) رو گرداندید ،مگر اندکى از شما (که مسلمان شدند و به عهد الهى وفا نمودند) در حالى که شیما روگیردان
هستید (پیمان شکنید) »86« .و (ای بنی اسرائیل به یاد آورید) هنگامى که از (پیشینیان) شما (آنیان کیه در زمیان حضیرت موسیى و پییامبران
گذشته

بودند) عهد و پیمان گرفتیم که خون خود (همکیشان) تان را نریزید (یکدیگر را نکشید) و خودتان (همکیشیان) را (از روى ظلیم و

ستم) از خانمان خویش بیر ون و آواره نکنید ،پس (بر آن پیمان) اقرار کردید (چنان که پیشینیان شما اقرار کردند و آن را پذیرفتند) و شما (به آن
عهد بر پیشینیان و خودتان) گواهى میدهید (زیرا آیات تورات را که بر آن داللت دارد میخوانید و باور داریید »82« ).پیس شیما همیان گیروه
هستید که (مانند پیشینیانتان پیمان را شکستید و) خود (همکیشان) تان را میکشید ،و گروهى از خود را (که شکست خیوردهانید) از خانمانشیان
بیرون و آواره می کنید در حالى که به گناه و بدکردارى و ظلم و ستم نسبت به ایشان یکدیگر را پشییبانى و کمی میینماییید و اگیر (از شیما)
اسیرانی در دست دشمن گرفتار شده با شند به شمار رو آورند (آنان را در دست دشمنتان بیابید) براى ایشان (از داراییتان به دشمن) فدیه و عوض
می دهید (تا آنان را از اسارت رها کنید) در حالى که (کشتن و) بیرون کردن ایشان (از خانمانشان) بر شما حرام و ناروا اسیت (چنیان کیه نجیات
73

.در سِفْرِ خروج باب بیستم تورات آ مده است که چون موسى در کوه طور (سینا) به حضور یهوه رسید ،با او حرف زد و پیمان بسیت .عالمیت قیوس و

قزح در آسمان به منزلۀ امضاى یهوه در پایین قرارداد است .این قرارداد در همه جا بر لوح سنگى نوشته شد .در این الواح ده فرمان نگاشته شده است؛ یعنى
فرامین دهگانه که در میان یهودیان احترام فراوانى دارد .فرامین دهگانه چنین است:
 -1من یهوه خداى تو که تو را از زمین م ر از خانۀ غالمى بیرون آوردم ،خدایان دیگرى غیر از من نباشد.
 -2صورتى تراشیده و هیچ تمثالى از آنچه باال در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیرزمین است براى خود مساز .نزد آنها
سجده مکن و آنها را عبادت منما ،زیرا من که یهوه خداى تو مى باشم ،خداى غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهیارم از آنیان
که مرا دشمن دارند ،مىگیرم .و تا هزار پشت بر آنان که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند ،رحمت میکنم.
 -6نام یهوه خداى خود را به باطل مبر ،زیرا خداوند کسى را که اسم او را به باطل ببرد ،بىگناه نصواهد شمرد.
 -2روز شنبه را یاد کن تا آن را تقدیس نمایى .شش روز مشغول باش و همۀ کارهاى خود را بجا آور .اما روز هفتمین ،سَبْتِ یهْوَه ،خداى تیو اسیت .در
آن هیچ کار مکن ،تو و پسرت و دخترت و غالمت و کنیزت و بهیمات و مهمان تو که درون دروازههاى تو باشد .زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین
و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود ،از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود.
 -2پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهاى تو در زمینى که یهوه خدایت به تو مىبصشد ،دراز شود.
 -3قتل مکن.
 -7زنا مکن.
 -8دزدى مکن.
 -2بر همسایۀ خود شهادت دروغ مده.
 -11به خانۀ همسایۀ خود طم مورز و به زن همسایهات و غالمش و کنیزش و گاو و االغش و به هیچ چیزى که از آنِ همسایۀ تو باشد ،طم مکن.
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ندادنشان از دست دشمن حرام می باشد ،در تورات از بنى اسرائیل عهد و پیمان گرفته شد که برخى از ایشیان برخیى را نکشیند و از خانمانشیان
آواره نسازند و هر مرد و زن از بنى اسرائیل را که در دست دشمن اسیر و گرفتار یافتند آن را خریدارى نماینید و آزاد کننید ،پییش از هجیرت در
مدینه بین دو قبیله از یهود :بنى قریظه و بنى نضیر؛ و بین دو قبیله از مشرکین :اوس و خزرج؛ عداوت و دشمنى سصت روى داد ،و بنى قریظیه
با اوس و بنى نضیر با خزرج حلیف و هم پیمان شدند ،و هنگام جنگ و زد و خورد پشتیبان یکدیگر بودند ،و هر گاه دستهاى بر دستۀ دیگر غلبیه
و پیروزى مییافتند آنها را آواره و خانمان ایشان را ویران می کردند ،و پس از پایان جنگ اگر کسى از یهود اسیر و گرفتار اوس یا خیزرج شیده
بود بنى قریظه و بنى نضیر همدست میشدند و از داراییشان فدیه و عوض جم میکردند و او را میخریدند و از اسارت و گرفتارى نجات میی-
دادند ،جمعى از عرب ایشان را سرزنش نمودند که چگونه از طرفى آنان را میکشید و از طرفى براى اسیرانشان فدیه میدهید؟! پاسخ دادنید :میا
به حکم تورات مأمور هستیم براى رهایى اسیر فدیه دهیم و او را نکشیم ،گفتند :شما اگر به دستور تورات رفتیار مییکنیید چیرا هنگیام غلبیه و
پیروزى آنان را میکشید و از خانمانشان آواره میسازید؟! پاسخ دادند براى آنکه شرم داریم در جنگ و زد و خورد حلیف و همدسیت میا ذلییل و
خوار گردد ،خداوند متعال درباره نادرستى گفتارشان می فرماید 77):آیا به بعضی از (احکام) کتاب (تورات) ایمان میآورید (براى نجات اسیر فدییه
میدهید) و به بعضی دیگر کافر میشوید (همکیشان خود را میکشید در صورتى که حکم حرمت و ناروا بودن کشتن آنها ماننید حرمیت فدییه
ندادن براى آنان است) پس (چون کافر شدن به بعضی از احکام تورات همان نقض عهد ،و پیمان شکنى است) جیزا و میزد کسیى از شیما کیه
چنین کاری میکند (پیمان میشکند) در زندگانى دنیا جز ذلت و خوارى نیست و روز رستاخیز هیم ،ایشیان را بیه سیوى سیصتتیرین عیذاب و
شکنجه (آتش دوزخ) میبرند ،و خدا از آنچه میکنید (عهدى که میشکنید) غافل و فراموشکار نمیباشد »82« .آنان (که بیه بعضیی از احکیام
تورات ایمان میآورند و به بعضی از احکام آن کافر می شوند) کسانى هستند که زندگى دنیا (متاع و کاال و ریاست و پیشوایى آن) را (که از دست
میرود) در عوض (نعمت هاى) آخرت (که خدا به مؤمنین وعده داده است) خریدند (برگزیدند) پس (در آخرت) عذاب و آزار از ایشان تصفیف داده
و کم نمیشود و ایشان یارى نصواهند شد (کسى آنها را در رهایى از عذاب کم

نمیکند»83« ).
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 .6-4-1آیات  87الى ( 123عکس العمل بنی اسرائیل در مقابل اسالم)
 .1-3-2-1تناسب آیات  87الى 123

پس از موسای کلیم

هیچگاه جریان نبوت و رسالت قط نشد .خدای سبحان پس از موسی

پیاپی پیامبرانی فرستاد؛ از اینرو برای

بنی اسرائیل عذری باقی نماند و نمی توانند نداشتن پیامبر و قط رابطۀ خویش با عیالم غییب را بهانیه کننید .عمیل شینی پیامبرکشیی ،ملکیۀ
اسرائیلیان شده بود .یهود ع ر نزول قرآن نیز در این عمل ناروا با اسالف خویش همفکر بودند؛ چنانکه بیرای کشیتن رسیول اکیرم

نییز

تالش بسیار کردند.

77

.طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .612

78

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  18تا .21
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یهودی ها با بهانه هایی مانند ،قرآن بر (نژاد) ما نازل نشده است ،پیامبر اسالم باید برای ما معجزه بیاورد ،میا قطعیاً بهشیتی هسیتیم ،نبایید
جبرئیل واسطۀ نزول آیات باشد و اینکه پیامبر اسالم ساحر است از قبول دعوت رسول اهلل

که منطبق بر دعوت تورات بود سر باز زدند.

 .2-3-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  87الى 123
برخورد بنی اسرائیل با پیامبران پیشین

72

و (باز خداوند سبحان به نعمتهاى خود بر ایشان و ناسپاسى آنان اشاره نموده است میفرماید ):همانا ما به موسیى کتیاب (تیورات) را عطیا
نمودیم و پس از او پى در پى پیامبرانی فرستادیم ،و به عیسى پسر مریم ،دالیل و نشانههاى روشن (انجییل و معجزاتیی از قبییل زنیده کیردن
مردگان و بینا کردن کور مادرزاد) دادیم و او را به کم روح القدس (حقیقتی قدسی است که به اذن خدا هم خود منزه از هر عیب و نقص است
و هم مهب و جایگاه خود را از نقایص و عیوب تنزیه میکند .روح القدس م ادیق متعددی دارد 81).نیرو بصشیدیم ،پس (اى گروه یهود) آیا هیر
گاه براى شما پیامبرى (از جانب ما) آنچه را که دوست نمیداشتید (بر خالف میل شما بود) میآورد ،تکبر و گردنکشى میکردید ،پیس گروهیى
(از ایشان مانند حضرت عیسى

و حضرت محمد

را تکذیب کردید و دروغگو میشیمارید ،و گروهیى (ماننید حضیرت زکرییا و یحییى

را میکشتید (پیشینیان شما کشتند و شما نسبت به رفتار آنها راضى هسیتید؟!) « »87و (دربیارۀ منتهیى درجیۀ دورى نمیودن از ایمیان
آوردن به پیامبر اکرم

) گفتند :دلهاى ما غالف و بر آنها روپوش کشیده شده است (که سصن تو را نمیفهمیم و در نمییییابیم ،پیس در

انذار و ترساندنت ما را از عذاب الهى چه سودى است؟ خداوند سبحان در نادرستى گفتارشان میفرماید :چنین نیست که میگوینید) بلکیه (آنیان
حقّ را فهمیدهاند و در مییابند ولى) خدا ایشان را به سبب کفر و نگرویدنشان (از رحمت خود) رانده و دور گردانییده اسیت ،پیس ایشیان ایمیان
نمیآورند (اندکى از آنان مانند عبد اللَّهبنسالم و پیروانش ایمان میآورند»88« ).

72

.پس از موسای کلیم

81

هیچگاه جریان نبوت و رسالت قط نشد .خدای سبحان پس از موسی

پیاپی پییامبرانی فرسیتاد؛ از ایینرو بیرای بنیی

اسرائیل عذری باقی نماند پس نمیتوانند نداشتن پیامبر و قط رابطۀ خویش با عالم غیب را بهانه کنند.
پیامبرانی که پس از حضرت موسی و پیش از عیسای مسیح آمدند ،مانند داوود ،سلیمان ،الیاس ،الیس  ،ذوالکفل ،یونس ،زکریا و یحیی  :رسیول بودنید،
یعنی جبرئیل

بر آنان نازل میشد و با زبان وحی با آنان سصن میگفت ،لیکن همه عامل به تورات و مبلّغ آن بودند .اما بنیاسرائیل در عین حال پیس

از روشن شدن حق چون احکام خدا با تمایالت نفسانی و امیال شهوانی آنان هماهنگ نبود ،خود را برتر از حق دیدند و استکبار ورزیدند و بر ارر آن هواها و
این استکبار ،گروهی از پیامبران را تکذیب کردند و عدهای را کشتند .یهود با هر پیامبری ،خواه از بنیاسرائیل یا از دیگر نژادها بدرفتاری مییکردنید .عمیل
شنی پیامبرکشی ،ملکه و سجیۀ اسرائیلیان شده بود .یهود ع ر نزول قرآن نیز در این عمل ناروا با اسالف خویش همفکر بودند؛ چنانکه در کشتن رسیول
اکرم

سعی بلیغ داشتند .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  226تا .222

81

.جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص .222

81

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.21
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برخورد بنی اسرائیل با قرآن

و هنگامی که کتابى (قرآن) از نزد خدا بر ایشان (یهود) آمد ،که آنچه را که در دست ایشان بود (تورات) ت دیق مینمود و در حالی که پیش
از آن (که پیامبر اکرم بیاید و قرآن نازل گردد در جنگها هنگام اضطرار و درماندگى به وسیله این کتاب و این پیامبر) 82بر کسانى که کافر بودند
بودند (مشرکین عرب) فتح و پیروزى میطلبیدند (میگفتند پیامبر آخر الزمان خواهد آمد و ما بر شما پیروز خواهیم شد) و هنگامى کیه آنچیه را
میشناختند (پیامبر اکرم و عالئم و نشانههاى او) به سوی آن ها آمد به آن (حضرت) کافر شدند ،به او ایمان نیاوردند ،پس لعنت و دورى رحمیت
خدا بر کافران باد( »82« .سپس آنان را درباره ایمان نیاوردنشان به محمّد

نکوهش می نماید ):بد چیزى است آنچه خود را به آن فروختند

در مقابل اینکه (ایمان آوردن به پیامبر اکرم را که موجب سعادت دنیا و آخرت است از دست دادند و) به آنچه خدا فرو فرستاده (قرآن کریم) کافر
می شوند (و ایمان نیاوردن ایشان به آن حضرت از روى جهل و نادانى و ق ور و کوتاهى نبوده ،بلکه) به سبب حسد (بر محمّد

بوده اسیت)

که خدا (وحى و نبوت را) از راه فضل و احسانش به هری از بندگانش که بصواهد (به آن بزرگوار که از فرزندان حضرت اسماعیل است و از نژاد
بنى اسرائیل نمیباشد) فرو می فرستد ،پس (یهود از این داد و ستد) همراه با خشمى (دورى از رحمت خدا که به خاطر ایمان نیاوردن بیه محمّید
بود) 86بازگشتند و براى کافران (به نبوت حضرت محمّد

است) پس از خشمى دیگر (که آن انکار نبوّت حضرت عیسى
کیفرى خوار کننده است (که همیشه به آن گرفتار خواهند بود»21« ).

82

) عذاب و

82

.قبل از بعثت ،کفار عرب ،یهودیان را آزار مىدادند ،یهود نیز در مقابل ،آرزوى رسیدن بعثت خاتم االنبیاء

را مىکردند ،و مىگفتند :اگر پیامبر میا

که تورات از آمدنش خبر داده است مبعو شود و نیز به گفتۀ تورات به مدینه مهاجرت کند ،ما را از این ذلت و از شر شما اعراب نجات میدهد .ایشان قبل
از هجرت رسول خدا
86

همواره این آرزو را داشتهاند ،تا جایی که در میان همۀ کفار عرب نیز معروف شده بود .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص .222

.طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص .612

82

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 21تا .21

26

انحصار طلبی و نژاد پرستی یهود در مورد نزول کتاب آسمانی

85

و چون به ایشان (از روى پند و اندرز) گفته شد :ایمان آورید به آنچه خدا (بر محمّد

) فرو فرستاده است (قرآن) ،گفتند :به همان چییزى

که (به وسیله حضرت موسى علیه السّالم) براى ما فرستاده شده است (تورات) ایمان می آوریم ،و به آنچه غیر از آن اسیت (ییا پیس از آن آمیده
یعنی انجیل و قرآن) ایمان نمی آورند در حالى که آن (قرآن) حقّ و درست است ،و ت دیق کنندۀ (موافق) آنچه در دست ایشان اسیت (تیورات)؛
(پس نگرویدن به آنچه موافق تورات است دلیل بر ایمان نداشتن به تورات خواهد بود ،و دیگر آنکه اى محمّد
پیامبران خدا (مانند حضرت زکریا و یحیى

بیه آنیان) بگیو :پیس چیرا

را پیش از این میکشتید (پیشینیان شما کشتند و چون شما پیرو آنان هستید در زمیره قیاتالن

میباشید) اگر (به تورات) ایمان داشتید (بلکه دروغ مىگویید چون به تورات هم ایمان نیاوردهاید ،زیرا خداوند در تورات کشتن پیامبران را حرام و
ایمان به محمّد
بیان مینماید ):موسى

و قرآن کریم را واجب گردانیده است( »21« ).پس از آن از نمونههای نقض ادعای ایشان را در ایمیان داشیتن بیه تیورات
(براى اربات نبوّت خود) نشانههاى روشن (معجزات آشکار که دلیل بر راستگویى او بود) براى شما آورد و شما پیس

از (رفتن) او (به کوه طور) گوساله ای را (که از طال ساخته شده بود) گرفتید (آن را خداى خود دانستید و عبادت نمودید) در حالى که شما (بر اریر
پرستش آن به خود) ظلم کردید (زیرا عبادت و پرستش براى جز خدا سزاوار نیست »22« ).و (به یاد آورید) هنگامى که (موسیى

تیورات را

آورد) از شما عهد و پیمان گرفتیم (به آنچه در آن هست عمل کنید) و (چون آن را نپذیرفتید) کوه طور را بر فراز سرتان افراشتیم و گفتیم :با جدّ
و کوشش آنچه را که به شما دادیم (تورات) فرا گیرید ،و (آنچه را حضرت موسى

به شما میفرماید) بشنوید (بپذیرید و به آن عمیل کنیید،

ایشان تنها به زبان ،یا در آن هنگام) گفتند( :گفتارت را) شنیدیم ،و (در دلها ،یا پس از آن هنگام گفتند :دستورت را) عمل نمیکنیم ،و به سبب
کفر آنها (به حقّ ،عبادت) گوساله در دل های ایشان آمیصته شد (اى پیامبر به یهود که پیرو همان گوساله پرستان هستند) بگو :بد چیزى اسیت
آنچه (کفر و ایمان نیاوردن به محمّد

و قرآن کریم) که ایمان (به تورات) شما را به آن امر میکند اگر (به راستی به تیورات) ایمیان داشیته

باشید (و پیدا است که به تورات ایمان ندارید و دروغ مىگویید ،زیرا تورات امر میکنید که پیامبران را نکشید و بیه محمّید
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.یهود در برابر دعوت رسول اکرم

و قیرآن ایمیان

از آنان به پذیرش اسالم ،میگفتند :تنها به آنچه بر ما نازل شده یعنی به انبیای بنیاسرائیل و کتابهایی که بر

پیامبران خودمان فرود آمده است ایمان می آوریم؛ ایمان نیاوردن آنان به قرآن کریم ،عاملی جز عناد ،بغی ،حسد و ع بیت قیومی و نیژادی نداشیت .قیرآن
م دِّ تورات اصیل و مایۀ اربات آن است؛ زیرا با نزول قرآن ،پیشگوییهای تورات تحقق پیدا کرد؛ قرآن ،یا همۀ محتوای تورات یا تنهیا بصشیی از آن را
که مشتمل بر بیان صفات و ویژگیهای پیامبر گرامی اسالم

است و تا ع ر نزول قرآن ازتحریف م ون مانده است ت دیق میکند؛ از اینرو کفر بیه

آن کفر به خود تورات و نشان شدت لجاج و ناسپاسی یهود است .محور ایمان آنان قومیت است نه حق بودن آنچه نازل شده است .اگر آنان به تورات که بر
پیامبری اسرائیلی نازل شد ایمان دارند ،نباید پیامبران خود را تکذیب کنند یا بکشند و نیز قرآن را که م د آن کتیاب آسیمانی اسیت ،انکیار کننید .اتّحیاد
فکری و همسانی در عمل بین یهودیان ع ر نزول قرآن و نیاکان آنان و رضایت این سلف به سنت آن خلف ،به گواهی دریغ نداشتن از اقدام به قتل رسول
گرامی

سبب شد تا کشتن پیامبران که کار اسالف بود ،به اخالف ،یعنی یهود ع ر نزول قرآن نیز نسبت داده شود .جیوادی آملیی ،پیشیین ،ج  ،2ص

 221تا .222

22

آورید ،و شما به خالف آن رفتار نمودید( »26«83).و چون یهود با این همه گفتار و کردار زشت میگفتند :جز ما کسى به بهشیت نمییرود ،زییرا
دوستان و بندگان شایستۀ خدا هستیم ،حقتعالى دربارۀ نادرستى گفتار ایشان فرمود :اى پیامبر به آنها) 87بگو :اگر سراى آخرت (بهشت و نعمت-
هاى آن) نزد خدا ویژۀ شما است و نه سایر مردم (مانند محمّد

و اهل بیت

و پیروان او) پس آرزوى مرگ کنید اگر (در گفتارتیان بیه

اینکه ما دوستان و بندگان شایستۀ خدا هستیم و بهشت ویژۀ ما است) راستگوی هستید (زیرا کسى که یقین و باور داشته باشد که اهل بهشیت
است حتما مرگ را از زندگانى دنیا که همیشه در آن به درد و اندوه گرفتار است دوستتر میدارد ،چنانکه دوستان خدا از مرگ بیاکى ندارنید ،و
در تورات نوشته شده است :دوستان خدا آرزوى مرگ میکنند »22« ).و به سبب آنچه دستهایشان از پیش فرستاده است (گناهانى که بیه جیا
آوردهاند و تحریفاتی که در تورات کردند) هرگز و هیچگاه آرزوی مرگ نمیکنند (چون میدانند اگر بمیرند به عذاب ابدی گرفتار میشوند) و خدا
به ستمکاران (آنان که به خدا و رسول ایمان نمیآورند و از اینرو به خود ستم میکنند و به عذاب الهى گرفتار خواهند شد) دانا است (هیچی از
گفتارها و کردارهای ایشان بر او پوشیده نیست »22« ).و البته (اى پیامبر) ایشان (یهود) را مییابى (اینگونه میشناسیی) کیه بیه زنیدگانى (در
دنیا) از همۀ مردم و از کسانى (مجوس) که براى خدا شری قرار دادهاند (و به معاد و بهشت و دوزخ اعتقاد و باور ندارند و دنییا را بهشیت خیود
میپندارند) حریص تر هستند (به طورى که) هر ی از ایشان (مانند مجوس که عمر هزار ساله را دوست دارنید و از ایینرو چیون یکیى از آنیان
عطسه کند به او گویند :هزار سال یا هزار نوروز زنده باشی) 88دوست دارد و آرزو کند که هزار سال به او عمر داده شود (زیرا او بیه معیاد اعتقیاد

.83موسای کلیم

معجزات و ادلّۀ روشن فراوانی بر بنیاسرائیل عرضه کرد؛ با این حال در فاصلۀ غیبت محدود کلیم الهی آنان به گوسالهپرسیتی رو

آوردند و این بهترین گواه بر کذب آنان در ادعای ایمان به تورات است .غرض از باالبردن کوه بر سر بنیاسرائیل ،پذیرش پیمیان و قبیول کتیاب تیورات و
عمل به آن با قدرت و جدیت بود .به بنیاسرائیل فرمان داده شد که با «قوت معرفت» و «قدرت عمل» دستورهای الهی را با گوش جان بشینوند و بیه آن
ایمان آورند و با عمل صالح آن را اطاعت و اجرا کنند ،لیکن آنان در مقام عمل چنان جسورانه تمرد کردند که گویا با زبیان و بیه صیراحت اعیالن ع ییان
کردند و میگفتند :فرمان اخذ به قوت و دستور به اطاعت را شنیدیم ،لیکن همۀ آنها را پشت سر میاندازیم .خدای سبحان به گونۀ استهزا به بنییاسیرائیل
فرمود :اگر آنگونه که ادعا می کنید ایمان دارید ،ایمانتان شما را به اموری ناروا واداشته است؛ ایمان به کتیاب آسیمانی بیا رو آوردن بیه اعمیال شیرکآلیود
سازگاری ندارد؛ زیرا هرگز دین و کتاب الهی کسی را به اعمال ناروا فرمان نمیدهد .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  267تا .268
87

.بنی اسرائیل در توجیه انکار و استکبار خود در برابر قرآن به برخی دعاوی باطل و ناقص اکتفا میکردند؛ از جمله اینکه دین خود را جاودانیه و نسیخ-

ناپذیر میدانستند و میگفتند :دین حق همان یهودیت است و چون این دین نسخ نشده است و نمیشود ،هر دینی جز آن باطل است و در نتیجه هر کسیی
یهودی نباشد ،یقیناً وارد بهشت نصواهد شد؛ چنانکه مدّعی بودند هر کس به تورات مؤمن باشد ،از اولیای الهی است .همچنین میگفتند :بیه سیبب بعثیت
بسیاری از انبیا از نژاد یهود ،اگر کسی به سنّت و آیین این نژاد معتقد باشد ،از فرزندان و دوستان خدا به حساب مییآیید .جیوادی آملیی ،پیشیین ،ج  ،2ص
.223
88

.کلمۀ «ألْف» در جملۀ «یودّ أحدهم لو یعمّر ألف سنة» اگر ناظر به رقم معین باشد ،معنای جمله این است که آنها میخواهند ده قیرن بماننید ،ولیی

ظاهراً این عدد برای تکثیر و گزینش چنین عددی برای تبیین کثرت بدین جهت است که در ع ر نزول قرآن باالترین عدد بسی  ،عدد هزار بیوده اسیت و
برای تبیین اعداد باالتر از آن چه در زبان عربی و چه در زبان فارسی باز هم از عدد هزار استفاده میشد؛ مثالً گفته میشد« :دو هزار» و «سه هزار» ،حتّیی
برای بیان عدد ی میلیون در زبان عربی ،باز هم تعبیر به «الف الف» (هزار هزار) میشود .شاهد تکثیری بودن عدد «اَلْف» این است کیه بیه گفتیۀ برخیی
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دارد و می داند اگر بمیرد به سبب کفر و نگرویدنش به عذاب جاوید گرفتار خواهد بود) و حال آنکه آن عمر هزار سیاله هیم (اگیر بدهنید) او را از
عذاب و سصتى (آتش دوزخ) دور و رها نمیگرداند (بلکه بر عذاب میافزاید ،چون مع یت و گناه که موجب عذاب است در آن بیشتر میشود) و
خدا به آنچه (در زندگانیشان) به جا می آورند بینا و دانا است (چیزى از کردارشان بر او پوشیده نیست ،بلکه همۀ آنها را حفظ و نگهدارى میی-
نماید تا بر ارر آن ایشان را به عذاب جاوید گرفتار سازد( »23« ).و چون یهود به پیامبر اکرم

گفتند :اگر فرشتهاى که برای نزول قرآن نیزد

تو میآید میکائیل بود ما به تو ایمان می آوردیم ،زیرا او فرشتۀ رحمت و دوست ما است ،و جبرئیل فرشتۀ عذاب و دشمن میا مییباشید ،خداونید
درباره نادرستى گفتار ایشان میفرماید :اى پیامبر به ایشان) 82بگو :هر که با جبرئیل دشمن باشد پس (دشمن خدا است ،زیرا) او به فرمیان خیدا
قرآن را بر دل تو (که جاى فهم و درک وحى حقتعالى است) فرود آورده در حالى که آنچه (کتابهاى آسمانى) را کیه پییش از آن (فیرود آمیده)
است ت دیق میکند (آنچه در قرآن دربارۀ امر به اقرار نبوت محمّد

و ت دیق اوست شبیه همان ،بشیارت و میژده در میورد آن حضیرت و

بیان صفات آن بزرگوار است که در تورات و انجیل و سایر کتب آسمانى میباشد) و مؤمنین (پیروان محمّد و علىّ

که از آن بهرهمند می-

گردند) را (نسبت به راه سعادت) راهنما و (نسبت به فضل و رحمت خداوند تعالى) مژده دهنده اسیت( »27« .و پیس از ییادآور شیدن بیه اینکیه
جبرئیل مطی و پیرو امر و فرمان خداوند است و مردم باید او را دوست بدارند ،چون واسطه در تبلیغ و هدایت و بشارت است اکنون دشمنان او و
دشمنان همه مقدسات را تهدید مینماید و از عذاب میترساند ):هر که دشمن خدا (است یعنى با او مصالفیت مییکنید) و (دشیمن) فرشیتگان و
پیامبران او و (به ویژه دشمن) جبرئیل و میکائیل (که سصن از این دو فرشته در میان است) باشد ،پس (کافر است ،و دشمنى با یکیى از ایشیان
دشمنى با همۀ آن ها است ،چون سبب دوستى ودشمنى یکى است ،و) خدا هم ،دشمن کفّار است (ایشان را به عذاب ابدی گرفتار خواهد نمیود).
«»28

21

مفسران ،در بین ایرانیان باالترین عدد ،عدد هزار به حساب میآمده است و از اینرو در مراسم عید نوروز به یکدیگر میگفتند« :هزار سال بمانی» .جیوادی
آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  233و .237
82

.اسرائیلیهای بهانهگیر برای توجیه دشمنی خویش با اسالم گاهی عبری و عربی را ،گاه بنیاسحا و بنیاسماعیل را و گاهی جبرئییل و میکائییل را

بهانه قرار میدادند و همواره از تفرقه سود می بردند و افزون بر بهره جستن از تفرقه بین امت اسالمی ،در صدد تفرقه بین حامالن عیرش خداونید بودنید و
یکی را محبوب و دیگری را مبغوض میدارند؛ چنانکه از بهانههای یهود برای ایمان نیاوردن به قرآن این بود که نازلکنندۀ آن جبرئیل اسیت و او دشیمن
ماست .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  282و .283
21

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 21تا .26

23

روشن بودن ادلۀ پیامبر اکرم

و فسق یهودیان برای زیر بار حق نرفتن

و (چون عبد اللَّهبنصوریا یکى از یهود اهل فدک به رسول خدا

21

گفت :اى محمّد براى ما چیزى نیاوردهاى که آن را بشناسیم و خدا بیر

تو آیهاى نفرستاده است که به خاطر آن از تو پیروى کنیم ،حقتعالى فرمود 22):ما (براى اربات نبوّت و پیامبری تو) آیات و نشانههاى روشن (قرآن
و سایر معجزات) را فرستادیم ،و جز آنان که از فرمان حقّ بیرون رفتهاند (به خدا و رسول او کافر شدهاند) کسى آنها را انکیار نمییکنید»22« .
(پس ایشان را بر ارر کفر ورزیدن به آیات و پیمان شکنی توبیخ و سرزنش مینماید ):آیا (به آیات خدا و معجزات پیامبر

کافر شیدند) و هیر

گاه عهد و پیمانى بستند گروهى از ایشان آن را شکستند ،بلکه بیشتر ایشان (آنان که عهد و پیمان بستند با دیدن آن همه آیات و معجزات پس
از این هم) ایمان نمیآورند »111«.و (باز آنان را براى عمل نکردن به دستورات تورات و سایر کتابهاى آسمانى نکیوهش میینمایید ):چیون
رسول و فرستادهاى (حضرت محمّد

) از نزد خدا برای ایشان آمد در حالی که آنچه با آنها بود (تورات) را ت دیق میکرد ،گروهیى از آنیان

که کتاب (تورات) به ایشان داده شده بود (علما و دانشمند ان) کتاب خدا (تورات) را پشت سر افکندند (به دستور آن ،که امر به ایمیان آوردن بیه
پیامبر اکرم بود رفتار نکردند) گویا ایشان نمیدانند (تورات کتاب خداست؛ یعنى علما یهود با اینکه میدانند تورات را خداوند فرسیتاده و آنچیه در
آن بیان شده حقّ و درست است ولى به سبب دشم نى با پیامبر اکرم چنان از امر و فرمان آن دربارۀ ایمان آوردن به آن حضرت چشیم پوشییدند
که گویى نسبت به آن نادان هستند»111« ).

21

26

.یهود برای ایمان نیاوردن به قرآن ،دربارۀ خود وحی نیز بهانهجویی کردند و به رسول اکرم

میگفتند :آیاتی که بر تیو نیازل مییشیود روشین و

قابلفهم نیست .نه تنها آیات قرآن مبهم نمیباشد بلکه تنها مان ایمان یهود ،فسق آنهاست .چشم دل آن فاسقان بر ارر تیرگی گناه کور شده است و توان
دیدن آیات روشن را ندارند؛ از اینرو به آن کفر میورزند .خداوند پیامبر گرامی

را اینگونه تسلّی داد که ،نه به پیمان آنان میتیوان اعتمیاد کیرد و نیه

میتوان منتظر ایمان آنها بود؛ زیرا که پیمانشکنی عادت و سنت یهود شده است و بیشتر آنان هرگز ایمان نمیآورنید .جیوادی آملیی ،پیشیین ،ج  ،2ص
 312و .313
22

.طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص.627 :

26

.فیض االسالم ،پیشین ،،ج ،1ص 26تا .22

27

پشت سر گذاشتن تعالیم تورات و تبعیت از شیطان

24

و (یهود که کتاب خدا را پشت سر انداختند و به احکام آن عمل نکردند) از آنچه (کتابهاى سحر و جیادو کیه) شییاطین (جینّ و انیس) در
(زمان) پادشاهى سلیمان میخواندند (و گمان میکردند که سلیمان

جادوگر زیرک و باهوشی بوده و به وسیله جادو به سلطنت رسیده است،

بنابراین گفتند :ما نیز با جادو ،کارهای عجیبی انجام میدهیم تا مردم از ما پیروى کنند) پیروى نمودند و (چون سحر و جادو در صورت حیالل و
روا دانستن آن به منزلۀ کفر است حقتعالى حضرت سلیمان

را از آن منزّه و پاک دانسته است ،می فرماید ):سلیمان کافر نشد(جادو بیه کیار

نبرد) اما شیاطین ،کافر شدند (به سبب این) که جادو (یى که به سلیمان

نسبت میدادنید) و آنچیه (کیفییت و چگیونگى آن) را کیه بیه دو

فرشتۀ هاروت و ماروت نام در بابل فرود آمدند ،به مردم یاد می دادند ،و (چون جادوگران بسیار شده بودند خداونید) آن دو فرشیته (را بیه سیوى
پیامبر آن زمان فرستاد تا مردم را از جادو کردن باز دارند و راه به کار بردن و باطل کردن آن را به ایشان یاد دهند ،پس آن پیامبر به آنان دستور
داد که خود را به صورت دو انسان به مردم بنمایانند و آنها را پند و اندرز دهند ،ایشان هم جادو و راه باطل کردن آن را) به هیچیی (از میردم)
یاد نمیدادند تا اینکه (از راه موعظه و اندرز به او) میگفتند :ما (از جانب خداى متعال بیراى بنیدگان) موجیب امتحیان و آزمیایش هسیتیم (تیا
فرمانبردار و گناهکار شناخته شود) مبادا کافر شوى (جادویى را که یاد گرفتی براى زیان رساندن به دیگران به کار ببرى) سیپس میردم از آن دو
فرشته آنچه (جادویى) را که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایى می افکندند یاد میگرفتند ،حال آنکه آن جادوگران با جادو به کسى زیان
نمیرساندند مگر به اراده و خواست خدا (زیرا اگر خدا بصواهد به کسى زیان نمیرسد) و آن چیزی را که (در دینشان) به ایشان زیان میرساند و
نف و سود نمیداد ،یاد میگرفتند (جادو را یاد گرفتند که به دیگران زیان رسانند و سود برند ولى چون خالف امر و فرمان خداوند رفتیار کردنید
زیان بردند و سزاوار عذاب جاوید گردیدند) و همانا (یهود که کتاب خدا را پشت سر انداختند) میدانستند (در تورات خواندهاند) هر که جیادوگری
بیاموزد (و آن را به کار ببَرد و از حکم خدا صرفنظر کند) در روز رستاخیز او را (از رحمت حقتعالى) ن یب و بهرهاى نیست (تیا از عیذاب جاویید
رهایى یابد) و بسیار بد است آنچه (جادویى که ن یب و بهره) خودشان را به بهای آن فروختند و از دست دادند اگر میدانستند (که در این داد و
ستد زیان میبرند ،آرى میدانستند ولى چون به علم و دانایى خویش عمل نکردند مثل این است که نمیدانستند »112« ).و اگر ایشان (یهود به

22

.یهود افزون بر انکار بشارتهای تورات درباره رسول اکرم

حکومت سلیمان

در رویارویی با آن حضرت و در راه تضعیف اسالم ،با پیروی از آنچه شیاطین در عهد

بر مردم خوانده بودند ،از سحر نیز مدد می گرفتند .آنان برای توجیهِ دینی استمداد از سِحْر ،آن را به برخی انبیا ،مانند حضرت سیلیمان

اسناد میدادند و سلطنت و قدرت او را نشأت گرفته از سحر مینمایاندند .هر چند حضرت سلیمان
آلوده نشد .سلطنت و مُل

هرگز به اصل سحر و کفر اعتقادی و عملیی آن

او فق عطیۀ الهی بود نه مح ول سحر .شیاطین غیر از سحر آنچه را بر هاروت و ماروت نازل شیده بیود نییز بیه میردم تعلییم

می دادند .هم آن شیاطین و هم این دو فرشته ،معلم سحر بودند؛ با این تفاوت که ق د شیاطین افساد بود؛ از اینرو عمل آنها حرام بلکه موجب کفیر بیود،
لیکن نیت و هدف هاروت و ماروت که دو فرشتۀ مع وم بودند ،دف مفسدۀ سحر و ابطال سحر ساحران بود؛ از اینرو عمل آنان مباح بلکه راجح بود .سیحر
تکویناً مؤرر است ،لیکن تأریرگذاری آن مستقل از سنت الهی نیست؛ و اذن تکوینی خدای سبحان به تأریر سحر ،براساس حکمت است و در هر مقطی کیه
سصن از حُسن و جمال علمی است از آنِ خداوند است و در هر مقط که سصن از قبح و بطالن عملی است از آنِ شصص ساحر و مانند اوست .سحر نه تنها
هیچ نفعی ندارد ،بلکه زیانبار و از این رو استعمال آن تشریعاً حرام است ،مگر در مورد ویژه که با اذن تشریعی خداوند باشد که در این حال ناف بودن آن نییز
فق به عنایت الهی است .جوادی آملی ،عبداهلل ،پیشین ،ج  ،2ص  326تا .323

28

حضرت محمّد

و قرآن کریم) ایمان می آوردند و (از جادوگرى و سایر گناهان) پرهیزکار بودند پاداش و مزد از طرف خیدا (هیر چنید انیدک

باشد براى آنها از دنیا و آنچه در آن هست) بهتر میباشد (زیرا این جهان و آنچه در آن هست فانى و نیست مییگیردد و پیاداش خیدا بیاقى و
همیشگى است) اگر میدانستند (تأمّل و اندیشه مینمودند»116« ).

22

 .7-4-1آیات  124تا ( 112هشدار به مؤمنین در مورد حسد اهل کتاب و قصد بازگرداندن جامعه به حالت کفر)

26

 .1-7-2-1تناسب آیات  124تا 112

در این آیات ضمن بیان برخی رفتارهای توهین آمیز اهل کتاب که ریشه در حسد ایشان نسبت به مسلمانان دارد ،هدف اهل کتیاب از ایین
گونه رفتارها را ،ارتداد جامعه به حالت کفر بیان می دارد.
 .2-7-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیت  124تا 112
ای مؤمنین ،دستاویز به دشمن ندهید حتی در کالم

27

اى اهل ایمان (هنگام سصن گفتن با پیامبر) نگویید راعنا (چون معنى این کلمه در اصطالح یهود استهزا و دشنام بود؛ آنها با یکدیگر میی-
گفتند :ما محمّد

را در پنهانى دشنام می دادیم ،اکنون بیایید با گفتار مسلمانان آشکارا او را دشنام دهیم ،از این رو خداوند مؤمنین را از گفتن

این ک لمه نهى نمود) و (فرمود به جاى آن) بگویید اُنظُرنا یعنى درنگ فرما (تا آن را وسیله و دست آویز دشینام دادن نگرداننید) و (گفتیار پییامبر
اکرم را) بشنوید (اطاعت و پیروى کنید) و براى کافران (یهودیانی که آن حضرت را استهزا مینمایند و دشنام می دهند در آخرت) عذاب دردناک
است( »112« .پس از آن خداوند ،پیامبر

و مؤمنین را از حسد بسیار کفّار آگاه میسازد ):کسانى که کافر شدهانید و داراى کتیاب (آسیمانى:

تورات و انجیل) هستند ،و آنان که براى خدا شری قرار داده (بت پرست) اند دوست ندارند خیر و نیکى (نبوّت و پیامبرى و قرآن کریم که همه
خیرات و نیکی ها را در بر دارد) از نزد پروردگارتان بر شما فرود آید ،و حال آنکه خدا هر که را بصواهد مشمول رحمت و بصشش مص وص خود

22

.طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص262؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  22تا .22

23

.حبنکه ،پیشین،ج ،12ص 211؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 212؛ مدرسی ،پیشین ،ج ،1ص .221

 .27برخی مسلمانان به رسول اکرم

می گفتند :در گفتار خود حال ما را مراعات کنید و با تأنّی سصن بگویید ،تا ما آن را ادراک کنیم و به یاد سپاریم

یا بنگاریم .آنان مراد خویش را با کلمۀ «راعنا» بیان میکردند .در زبان عبری ،انسان پلید و خبیث را «راع» میگفتند .یهودیان فرصت طلب «راعنا» را ،که
واژه ای عربی و به معنای درخواست رعایت و تأنّی در سصن گفتن است ،به ق د طعن در دین و توهین به پیامبر گرامیی

و تحقییر مسیلمانان ،عبیری

فرض کرده ،از آن سبّ و شتم و دشنام مزبور را اراده میکردند که معاذ اهلل «تو در میان ما خبیث و شرور هستی» و گاهی با حروف بیازی کیرده ،آن را بیه
صورت «راعینا» ادا میکردند که به معنای «چوپان ما» است .از این رو ،خدای سبحان مسلمانان را از گفتن چنین کلمهای در گفتوگو با رسول اکرم
نهی کرد و به آنان فرمود :برای بیان مراد خود واژۀ «انظرنا» را برگزینید تا زمینۀ سوء استفاده بیگانگان را در آن فضا از بین ببرید .جوادی آملی ،پیشیین ،ج
 ،3ص  22تا .23

22

مینماید (او را براى پیامبرى و رساندن احکام بر میگزیند) و خدا داراى فضل و احسان بزرگ و بسیار است (که حضیرت م یطفى
پیامبرى برگزیده است تا از او پیروى نمایید و رستگار شوید»112« ).
پاسخ به شبهۀ نسخ برخی احکام در اسالم

را بیه

28

22

(و چون خداوند به مقتضاى زمان و اشصاص بعضى از آیات و احکام را نسخ میکرد ،یهود میگفتند :محمّد

نظر رابتی نیدارد ،بنیابراین

سصنى به پیروان خود میگوید و آنان را به آن امر میکند ،سپس ایشان را از آن نهى کرده به چیز دیگری امر میکند ،خداونید سیبحان دربیاره
نادرستى گفتارشان و اینکه پیامبر اکرم

از پیش خود حکمى را نسخ نمینماید و تغییر نمیدهد میفرماید ):آیهاى (از قرآن) را که (در قیرآن

یا در سنت یعنى در طریقه و روش پیامبر اکرم که آن هم به وسیلۀ وحى و امر خداوند است) نسخ میکنیم (حکم آن را بر میداریم) ییا آن را از
یاد (دلها) می بریم (به مقتضاى زمان و اشصاص) بهتر (سودمندتر) از آن یا مانند آن را میآوریم (میفرستیم ،اى پیامبر) آیا نمیدانی (البته تو و
امت تو میدانید) که خدا بر هر چیز توانا است (میتواند بر وفق حکمت و م لحت حکمى را نسخ کند و سودمندتر از آن یا مانند آن را بفرستد).
«»113آیا نمیدانی (حتما تو و امتت میدانید) که فرمانروایی (و تسلّ بر) آسمانها و زمین از آن خدا است (زیرا او آنها و آنچه در آنها اسیت
را آفریده و به حکمت و م لحت آن ها عالم و دانا است) و براى شما جز خدا دوست و یاورى نیست (اوست که شما را به آنچه صالح و شایسیته
است امر میکند و ضرر و زیان را از شما دور می گرداند ،پس طبق احکام او رفتار کنید و بکوشید تا رضایت و خوشنودی او را بیه دسیت آوریید).
«»117

28

111

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 22تا .23

 .22یهودیان میپنداشتند منشأ نسخ ،محدودیت آگاهی قانونگذار از م الح ،یا عدم رعایت آن م الح در مقام قانونگذاری است؛ از اینرو ،مییگفتنید:
حکم و قانونی که منشأ آن علم و قدرت نامحدود خداست تغییر ناپذیر است و چون برخی احکام دین اسالم ،مانند قبله تغییر یافته است پیس چنیین دینیی
افترای بر خداست .پاسخ این است که نسخ در احکام الهی بر ارر تحوّل در م الح انسانِ قانون پذیر است ،نه تحول در آگاهی قانونگذار؛ خدایی که به همۀ
م الح انسانها در همۀ اع ار علم مطلق دارد ،میداند در هر مقط زمانی چه قانونی تأمین کنندۀ م الح آنهاست .البته این تغییرات در جزئیاتِ فروع دین
است ،نه در کلیات آن و نه در اصول دین .اِنسای مذکور چنانچه به معنای بردن یاد چیزی از اذهان آدمیان باشد ،دربارۀ امت مت ور است نیه رسیول اکیرم
که آن حضرت به ادلّۀ عقلی و نقلی از نسیان منزّه است .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص  32تا .71
111

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 23تا .27

61

نهی از ایرادهای بنی اسرائیلی

(و چون یهود به رسول خدا

121

گفتند :براى ما از آسمان کتاب و نوشتهاى فرود آور که آن را بصوانیم و جویهاى فراخ روان گردان تا تیو

را ت دیق کنیم ،خداوند این آیه را فرستاد ):آیا میخواهید از پیامبر خود (آیات و معجزاتى را) درخواست نماییید؟! همچنیان کیه پییش از ایین از
موسى درخواست شد (پیشینیان شما از او خواستند که خدا را آشکار به ایشان نشان دهد ،و پیداست که این گونه خواسیتههیا از روى لجاجیت و
دشمنى و ایمان نیاوردن است ،نه براى اربات حق) و کسى که کفر را به جاى ایمان و گرویدن (به آن حضرت) برگزیند بىش از راه راست (راه
سعادت و نی بصتى دنیا و آخرت) بیرون رفته است»118« .
راهکار برخورد با یهودیان حسود

112

116

بسیارى از آنان که داراى کتاب (آسمانى) هستند (یهود) دوست دارند شما (مسلمانان) را پس از ایمان آوردن (به محمّد

) کیافر گرداننید

(و این آرزوی ایشان از روى اعتقاد به درستى آیینشان نیست ،بلکه) به سبب حسدی (است) که (دربارۀ شما) دارند پس از آنکیه حیقّ و درسیتى
(پیامبر اکرم

به وسیلۀ آیات و معجزات و آنچه در تورات خواندهاند) براى ایشان ظاهر و آشکار گردید ،پیس (از کیفیر رسیاندن و نکیوهش

آنان) صرفنظر کنید و دورى گزینید تا اینکه خدا امر و فرمان خود را (دربارۀ جنگ با آنها ،یا جزیه گرفتن از آنان) بفرستد که البته خدا بیر هیر
چیز توانا است (آن گاه که صالح باشد ایشان را مجازات می کند »112« ).و (پس از اینکه مؤمنین را به عفو و گذشت نسبت به کفّار امیر نمیود،
اکنون آنان را به عبادت و بندگى و نیکى کردن به زیردستان امر میکند ):نماز را به پا دارید و زکات بدهید و (بدانید) آنچه از خیر و نیکى (مانند
نماز و زکات و سایر نیکیها که) براى خود پیش میفرستید (در دنیا به جا میآورید) آن را نزد خدا (در آخرت) مییابید ،همانا خدا به آنچه میی-
کنید بینا و آگاه است (هیچی از گفتار و کردار و اندیشههاى شما بر او پنهان نیست»111« ).

 .111مسلمانان نوپا یا یهودیان کهنهکار یا مشرکان حجاز ممکن بود از پییامبر گرامیی اسیالم
درخواستهای بنی اسرائیل از موسای کلیم

112

سیؤالهیا و درخواسیتهیایی هماننید سیؤالهیا و

داشته باشند؛ مانند فرود آمدن کتابی مدوّن و فرشته ای مشهود و محسوس ،نمایاندن خدا و فرشیتگان بیه

آنان ،جوشانیدن چشمه از زمین و ...خدای سبحان آنان را از ارادۀ طرح اینگونه درخواستها برحذر داشت؛ چرا که سؤالهای عنادآمیز و نامعقول و نیامقبول
امّتهای گذشته که شایستۀ نام بردن نیستند ،آنان را به کفر کشانید؛ پس مسلمانان مراقب باشند که پس از ایمان ،کافر نشوند و یهودیان و مشرکان بقیای
بر کفر را بر گرایش به اسالم ترجیح ندهند .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص .122
112

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.27

 . 116بنی اسرائیل که با پیامبران خود بدرفتاری کرده بودند ،به اسالم و مسلمانان نیز حسد میورزیدند ،به دسیسه و توطئه میپرداختند .آنان بیه سیبب
حسد می خواستند مان ایمان آوردن مسلمانان شوند ،یا پس از ایمان ،آنان را مرتد و کافر کنند .اقدامهای حسودانۀ آنها نیز بر ارر اشیتباه و شیبهۀ علمیی و
مانند آن نبوده ،بلکه پس از روشن شدن حق برای ایشان بوده است .خدای سبحان به مسلمانان فرمود :اکنون و تا رسیدن زمان مناسب و دسیتوری دیگیر،
آن کافران را عفو کنید ،که عفو و صفح بهترین راه اعمال قدرت و زمینه ساز انابۀ فرد مورد عفو است .دستور کنونی عفو به مسلمانان ،نشان شوکت و اقتیدار
آنان در آینده است و اینکه دستور رانوی ،نبرد و مانند آن ،به مسلمانان اطمینان میدهد که در هر دو زمان پیروز خواهند بود .جوادی آملی ،عبداهلل ،پیشیین،
ج  ،3ص  128و .122
 .112فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص. 27
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 .8-4-1آیات  111الی ( 118پاسخ به برخی ادعاهای باطل اهل کتاب)

125

 .1-8-2-1تناسب آیات 111الی 118

در این آیات به برخی از ادعاهای باطل اهل کتاب که در آیات قبل هم به برخی از آنها اشاره شده بود ،پاسخ داده شده است.
 .2-8-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  111الی 118
ادعای انحصار بهشت برای اهل کتاب

113

و (چون یهود و ن ارى می گفتند :بهشت از آن ما است ،خداوند سبحان گفتار ایشان را با اشاره به اینکه بر ادّعایشان دلییل و برهیان ندارنید
بیان مینماید :یهود و ن ارى) گفتند :هرگز کسى به بهشت نمیرود جز یهود یا ن ارى (یهود گفتند :هرگز به بهشت داخل نمیشود مگر آنکیه
یهودىّ باشد ،و ن ارى گفتند :مگر آنکه ن رانىّ باشد) این گفتار ،آرزوهاى نادرست ایشان است (اى پیامبر به آنیان) بگیو :حجّیت و دلیلتیان را
بیاورید اگر (در آنچه ادّعا میکنید و آن را حقّ و درست میدانید) راستگو هستید( »111« .پس دربارۀ نادرستى گفتار ایشان می-فرمایید :چنیین
نیست که جز ایشان کسی داخل بهشت نشود )،آرى هر که خود را از هر جهت براى خدا خالص و پاک گرداند (از اوامر و نواهى او پیروى نماید)
در حالى که نیکوکار است (از روى ریا و خودنمایى کارى انجام ندهد) پس (روز رستاخیز) پاداش او نزد پروردگارش خواهد بود (چنین کسیی هیر
کس که باشد داخل بهشت میشود) و ایشان را خوف و ترسى نیست و اندوهگین نمیشیوند »112« .و (هنگیامى کیه گروهیى از ن یارى نیزد
رسول خدا

آمدند ،و جمعى از احبار و پیشوایان یهود نیز در آن مجلس حاضر شدند و با ایشان مجادله کردند و هر ی

دین و آیین دیگرى

را باطل و نادرست دانست ،خداوند این آیه را فرستاد 117):یهود گفتند :ن ارى هیچ (حقی در ورود به بهشت) ندارند ،و ن ارى گفتند :یهیود هییچ
(حقی در ورود به بهشت) ندارند ،در حالى که ایشان کتاب (خود :تورات و انجیل) را میخوانند (و در آن تأمّل و اندیشه نمینمایند و از احکیام آن
پیروى نمیکنند تا از ضاللت و گمراهى رهایى یابند) همچنین کسانى (بتپرستان و سایر کفّار) که (داراى کتاب آسمانى نیستند و حقّ را) نمی-
دانند (و در آن نمیاندیشند) مانند سصن آنان (یهود و ن ارى) را گفتند (و همۀ مکاتب را باطل دانستهاند) پس خدا در روز رستاخیز میان آنها در

 .112حبنکه ،پیشین،ج ،12ص 212
 .113هر ی از یهود و ن اری از روی تمایل به باطل میگفتند :جز گروه ما کسی وارد بهشت نمی شیود؛ حیال اینکیه شیرط ورود بیه بهشیت ،ایمیان
موحّدانه به خدای سبحان ،اعتقاد به وحی و رسالت و معاد و نیز عمل صالح مطابق وحی ناسخ است؛ هر ی از دو گروه یهودی و مسیحی ،بیا اینکیه گیروه
مصالف آنها فی الجمله بر حق است ،دیگران را بر باطل پنداشتند و با احتکار حق ،دیگری را به طور مطلق نفی میکردند؛ حتی اگر (آن دیگری) بیه کتیاب
آسمانی خود عمل کند .اسالم با ت دیق کتابهای آسمانی پیامبران پیشین ،یهودیت و مسیحیت را تنها در صورتی باطل و بیارزش میداند که به تورات و
انجیل اصیل عمل نکنند .سصن واهی مشرکان شبیه کالم این گروه از اهل کتاب است که تورات و انجیل را تالوت میکنند؛ زیرا اهل کتاب به کتابهیای
آسمانی خود ایمان ندارند و برابر آن عمل نمیکنند .درقیامت که ظرف ظهور حق است ،حق و باطلِ آرا و مکتبهای گوناگون و فراوان کنونی روشن خواهد
شد و خداوند بین پیروان آنها داوری میفرماید .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص  181و .186
 .117طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص628 :
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آنچه (در دنیا) با هم اختالف داشتند و سازگار نبودند حکم و داورى میکند (ضاللت و گمراهی ایشان را آشکار میسازد و هر ی از آنیان را بیه
اندازهاى که سزاوار است مجازات میکند»116«(.

118

لزوم طرد مانعانِ یاد خداوند از مساجد

و کیست ستمکارتر از آن کس که از اینکه نام خدا در مسجدها و جاهایى که خدا را عبادت و بندگى میکنند یاد شود منی میینمایید ،و در
ویرانى (من از نمازگزاردن در) آنها میکوشد ،نباید ایشان (هنگام تسلّ و توانایى یافتن مسلمانان بر آنها) در آن مسجدها داخل شوند مگر در
حال بیم و ترس (چه بسا ایشان اهل ایمان را از یاد خدا باز دارند )،براى آنان در دنییا ذلّیت و خیوارى و در روز رسیتاخیز ،عیذاب بیزرگ اسیت.
« »112و مشر و مغرب (خاور و باختر) از آن خدا است ،پس به هرجا رو آورید همانجا قبلۀ خدا است (همانجا میتوان خدا را عبادت و بنیدگى
نمود) همانا خدا (بر بندگانش) فراخ رحمت (و به حکم و م الح کارها) نی دانا است.»112«112.
نفی شبهۀ انتساب فرزند به خداوند

111

111

و گفتند :خدا داراى فرزند است او (از اینگونه سصنان) منزّه و پاک است (و چنین نیست که گمان میکنند) بلکه آنچه در آسمانهیا و زمیین
است (عزیر ،مسیح ،فرشتگان و هر چه هست) مل و در ت رف او است ،هر چه در آسمانها و زمین است فرمانبر او هستند (همیه را او آفرییده
است ،پس نمی شود مصلو و آفریده شده که جسم و محدود است فرزند او باشد ،زیرا فرزند از جنس پدر است و خدا جسم نیست) « »113از نو
پدید آورندۀ آسمانها و زمین است (بىآنکه آن ها را از روى مثال و مانندى پدید آورده باشد) و (کیفیت و چگونگى از نو پدید آوردن او آن اسیت
که) هر گاه ارادۀ (آفرینش) چیزى را کند به آن بفرماید :باش (موجود شو) پس میباشد (موجود و آفریده میشود ،و مق ود از اراده و خواسیتن و
قول و فرمان حقتعالى همان ایجاد و آفریدن او است ،نه آنکه حقیقتاً اراده کند و سصنى بگوید»117« 112).

116

.118فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.28
 . 112وجه خدا در مکان و جهتی معین نیست تا با انح ار قبله در آن ،تنها به آن سو استقبال شود .وجوب رو کردن به کعبه یا بییت المقیدس نییز بیر
اساس حکمی فقهی است ،وگرنه نمی توان جهتی خاص را برای توجه به خدا مشصص کرد .انسان به هر سو رو کند همان سمت میتواند وجه اهلل باشد و او
به وجه خدا رو کرده است .توسعۀ جهت و قبله در نماز به هنگام اضطرار ،و در نمازهای نافله در حال حرکت ،همچنین نماز در درون کعبه و دعاهیا نییز بیر
همین مبناست .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص . 222
111

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 28تا .22

 . 111نسبت جاهالنۀ اتّصاذ ولد به خدای سبحان سصن مشترک کافران ،که فرشتگان را دختران خدا میپنداشتند ،و یهود و ن یارا کیه عزییر و مسییح
را پسران خدا میدانستند بود .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص  221و .221
 . 112خدای سبحان نه تنها در آفرینش بدی و نوآور است ،بلکه هر چیزی به محض ارادۀ او پدید میآید .امر او برای ایجاد شیءْ لفظیی نیسیت ،بلکیه
همان ارادۀ تکوینی اوست که تصلف ناپذیر است .در این امر تکوینی که صِرْف اراده در آن کافی است ،خطاب الهی مصاطبآفرین و امر او مأمورساز اسیت.
خدای سبحان از زمان و حرکت منزّه است؛ از اینرو افاضۀ او دفعی است نه تدریجی .تدریج در مصاطب و گیرندۀ فیض است .جوادی آملیی ،پیشیین ،ج ،3
ص .617
116

.فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.22
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پاسخ به شبهۀ نشنیدن سخن خداوند و نیاوردن معجزه

114

آنان که نمیدانند (مشرکین عرب و یهود و ن ارى که داراى کتاب آسمانى هستند و به علم و دانش خود عمل نمینمایند) گفتند :چیرا خیدا
با ما سصن نمی گوید (تا بگوید تو پیامبر و فرستادۀ او هستى چنان که با پیامبران سصن گفت) یا (از آسمان) عالمت و نشانه (کتاب و نوشته) اى
براى ما نمیآید (که دلیل بر صد و راستى گفتار تو باشد؟ حقتعالى در ردّ گفتار ایشان میفرماید ):همچنین کسانى که پیش از اینان بودند مانند
گفتند :خدا را به ما آشکارا نشان بده ،و ن ارى به حضرت عیسى

گفتار ایشان را گفتند (یهود به حضرت موسى

گفتند :آیا پروردگیارت

می تواند از آسمان براى ما طعام و خوراک فرود آورد) 112دلهاى آنان و پیشینیان ایشان (در نگرویدن ،سصتى ،دشمنى و اندیشههیاى نادرسیت)
شبیه و مانند یکدیگر است ،ما آیات و نشانهها (ى راستى نبوت حضرت محمّد

) را (طبق حکمت و م لحت تا آنجا که سیزاوار بیود) بیراى

کسانى که (به حقایق) یقین و باور دارند (و از روى دشمنى سصنان بیجا و ناروا نمیگویند) آشکار کردیم»118« .

113

 .2-4-1آیات  112الی ( 123خطاب به پیامبر در مورد چگونگی دعوت غیر مسلمانان)
 .1-2-2-1تناسب آیات  112الی 123

این آیات به منزلۀ خاتمۀ خطابهای خداوند به بنی اسرائیل ،با تبیین وظایف پیامبر

در برخورد با اهل کتاب میباشد .همچنین پیس از

ذکر احواال ت بنی اسرائیل در گذشته و حال عوامل سقوط و انحطاط ایشان از خلیفۀ الهی شدن ،که مأمور به آن بودند به مسلمانان گوشزد می-
نماید تا عبرتی برای آنان باشد.
 .2-2-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  112الی 123
نهی مؤکد از تبعیت اهل کتاب

117

که با کافران و مشرکان اع ار پیشین تشابه قلبی و فکری داشتند ،جاهالنه خواهان تکلم بییواسیطه بیا

 .112منکران نبوت پیامبر گرامی اسالم

خدای سبحان بودند آن سان که خودْ کالم اهلل را بشنوند؛ درخواستی که نیل انسانهای ناالیق بدان ناممکن است .خواستۀ دیگیر جیاهالن ،آمیدن نشیانه و
معجزه ای برای ت دیق رسالت رسول اکرم

بود؛ حال اینکه معجزات فراوانی اعم از مقطعی و مستمر فراروی آنان بود؛ آیاتی که داللیت آنهیا بییّن و

روشن است و اهل یقین را در استدالل و استنباط معارف وحیانی کفایت می کرد ،لیکن آن جاهالن مشرک در پی بهانه بودند نه بینه .جوادی آملی ،پیشیین،
ج  ،3ص .667
 .112طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص 671 :و .671
 .113فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.61
 . 117مشرکان با تهدیدِ پیامبران به رجم یا تبعید ،ایشان را به پیروی از ملّت باطل خود فرا میخواندند و جز تأیید بتپرستی ،چییزی آنهیا را از انبییا :
راضی نمیکرد .اهل کتاب نیز که با مشرکان تشابه فکری دارند و کسی را جز خود برحقّ نمیدانستند و از اینرو هری  ،دیگری را و هر دو اسیالم را نفیی
میکردند ،به صلح و مانند آن تن نمیدادند و جز اینکه پیامبر

دین آنها را بپذیرد ،از او راضی نمیشدند .خدای سبحان رسول اکرم

را از نرمش در

62

(و چون پیامبر اکرم

از گفتار و کردار و دشمنى اهل کتاب اندوهگین بود و از بیم تق یر و کوتاهى در تبلیغ احکام الهى آسایش نداشت

خداوند متعال براى تسلیت آن حضرت فرمود 118):ما تو را (به سوى مردم) در حالی که بر حقّ هستی فرستادیم مژده دهنیده و هشیدار دهنیده و
(روز قیامت) تو مسئول اهل دوزخ (آنان که در کفر به تو پافشارى کردند) نیستى (از تو نمیپرسند چرا ایشان ایمان نیاوردند) « »112و (هنگامى
که یهود و ن ارى به پیامبر اکرم

گفتند :اگر با ما آشتى و سازش نمایى از تو پیروى میکنیم و آن حضرت هم براى ایمان آوردنشان بسیار

کوشش داشت پس با آنها مدارا میکرد ،خداوند دربا رۀ ناامید ساختن آن بزرگوار از ایمان آوردن آنان فرمود ):یهود و ن ارى از (سازش نمودن و
نیکى کردن) تو راضى و خشنود نمیشوند تا آنکه از دین آنها پیروى کنى (پس چگونه توقّ دارى که ملّت و دین حقّ تو را پیروى کنند؟ و اگر
ق
از تو خواستند که دین ایشان را بپذیرى) بگو :بى ش هدایت و راه راست خدا ،همان راه راست اوست (دیین اسیالم اسیت کیه بیه سیوى حی ّ
راهنمایی میکند نه آنچه شما مى گویید) و (براى اینکه مسلمانان بدانند نباید از کفّار پیروى کنند ،حتی اگر آن شصص پیامبر خدا باشد از عیذاب
روز رستاخیز رهایى ندارد ،خطاب به آن حضرت می فرماید ):اگر آرزوهاى ایشان (اهل کتاب) را پیروى کنى پس از آنکه برای تو حقیقت روشین
شده است (راه راست را پیدا کردی خدا تو را عذاب می کند و) براى تو از جانب خدا دوست و یاورى نصواهد بود (که تو را از عذاب برهاند ییا آن
را از تو دور گرداند( »121« ).و درباره مؤمنین اهل کتاب می فرماید ):کسانى (از یهود و ن ارى) را که به ایشان کتاب (تورات و انجیل) دادهایم و
آن را میخوانند و حقّ خواندنش را به جا میآورند (به آنچه در آن بیان شده عمل میکنند) آنان به آن کتاب ایمان دارنید و کسیانى کیه بیه آن
کتاب کفر میورزند (از دستورهاى آن پیروى نمیکنند و احکام آن را تغییر میدهند) ایشان (در دنیا و آخرت) زیانکار خواهند بود (در دنیا به ذلت
و خوارى گرفتار میشوند و در آخرت از نعمتهاى بهشت بىبهرهاند) «.»121
اتمام حجت با بنی اسرائیل ضمن یادآوری قیامت

112

121

برابر کافران ،به امید پیشبرد د ین ،برحذر داشت .پس از روشن شدن حق ،اندکگرایشی به آنانمستوجب عذاب قطعی الهی است و در هنگامۀ خطر ،انسان نیه
ولیی دارد که مستقالً او را از عذاب برهاند و نه ن یری که در رهیدن از کیفر به وی کم کند .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص  632و .632
 .118آیۀ گذشته از بهانهجوییهای لجاجتآمیز جاهالن سصن میگفت و این آیه تسلّی و دلجویی خداوند نسبت به رسول مکرّم

است که نگران

نباش! تو وظیفهای جز بشارت دادن صالحان و انذار طالحان نداری و به سبب کفرورزی جاهالن مؤاخذه نمیشوی؛ همینقدر که مسئولیت راهنمایی انسان-
ها و تبیین سرانجام نی مؤمنان و عاقبت شوم کفرپیشگان را به انجام رساندی دیگر مسئولیتی در برابر کفر آنان نصواهی داشت .جوادی آملیی ،پیشیین ،ج
 ،3ص  622و .623
112

.حبنکه ،پیشین،ج ،12ص 216؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 61تا .61

 .121ارتباط آیۀ مورد بحث و آیۀ بعد با مجموعه آیاتی که از آیۀ چهلم این سوره دربارۀ بنی اسرائیل و با خطاب ﴿یا بنی اسرائیل﴾ آغاز شده روشن است؛
زیرا این دو آیه به منزلۀ تتمّه ای برای ق ّۀ بنی اسرائیل است که با توجه به تکراری بودن مضمون آن (نسبت به آیۀ  21و نیز دو آیۀ  27و  )28نقش تأکید
بر ن یحت و تذکر دارد و بدین معناست که غرض از این مطالب این است که قدر خود را بدانید و نعمتهایی که به شما ارزانی شد به یاد آوریید و بترسیید از
روزی که کسی به کار کسی نمیآید و نه عوضی که خود را با آن بازخرید کند پذیرفته میشود و نه شفاعتی سود میبصشد و نیه از ن یرت خبیری اسیت.
جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص  627و .628
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(و چون خداوند پیش از این در آیات  27و  28یهود را متوجه به نعمتهاى خود بر ایشان کرده و آنها را از عذاب روز قیامت ترسانده بیود،
براى اتمام حجّت دوباره همان سصنان را در اینجا یاد آور می شود ):اى فرزندان یعقوب نعمت من کیه بیه شیما عطیا کیردم (موسیى و هیارون
را فرستادم و آنان پیشینیان شما را به نبوّت حضرت محمّد

و امامت على

راهنمایى نمودند) یاد کنید (شکرش را به جا آوریید) و

یاد کنید که من (بر ارر آن پیشینیان) شما را بر مردم زمان خودشان برترى دادم »122« .و (چون یهود میگفتند :ما هر قدر گناه کنیم به عیذاب
گرفتار نصواهیم شد ،زیرا پدران ما پیامبر بودهاند و آنان ما را نزد خداوند شفاعت خواهند کرد ،خداوند متعال درباره اندیشۀ نادرست آنها فرمیوده
است ):بپرهیزید از روزى (قیامت) که کسى از دیگرى چیزى (عذابى) را دور نمیگرداند ،و از او فدیه و عیوض پذیرفتیه نمییشیود ،و شیفاعت و
خواهشى (از سوی شفاعت کنندگان) برای او سودمند نصواهد بود ،و ایشان (براى دف عذاب) کم و یارى نشوند»126« .
 .5-2بخش پنجم :آیات  124تا ( 141امامت ابراهیم میراثی برای وارثان حقیقی او)

121

122

از آنجا که هم اهل کتاب خود را وار ابراهیم و آیین او می دانستند و هم مشرکان مدعی همبستگی و ارتباط محکمی بین خیود و ابیراهیم
بودند ،برای اربات بیگانگی هر دو گروه از ابراهیم

و آیین او؛ مرام و مسل این پیامبر بتشکن و فداکاریها ،تقوا ،مطیی محیض بیودن و

روحیۀ تسلیم او را نسبت به ساحت قدس ربوبی به رخ آنان کشیده و رابت کرده ملّت و آیین ابراهیم

همیان توحیید و تسیلیمی اسیت کیه

جامعه را به آن فرا میخواند ،نه آنچه شما مدّعی آن هستید و به حضرت ابراهیم

نسبت میدهید .رفتار و کردار و گفتیار

رسول مکرّم

و پیامبران ابراهیمی که فرزندان او هستند به آن گواهی می دهد؛ آنان با گفتار و عمل خود از ی سو منیادی توحیید و تسیلیم و از

ابراهیم

سوی دیگر مبطل شرک و شکنندۀ بت بودند و به حقانیت رسول مکرّم
 .1-5-1آیات  124الی ( 122ابراهیم

گواهی دادند.

الگو و اسوۀ انسانها)

126

124

 .1-1-2-1تناسب آیات 124الی 122

آیۀ  122مطل مجموعهای از آیات است که سلوک عملی حضرت ابراهیم
مبارک ابراهیم
اسماعیل

و فرزندانِ پیامبر او را ترسیم میکند .سپس به جایگیاه قیدم

اشاره میکند و به نماز گزاردن در این جایگاه فرمان میدهد .آنگاه از پیمیان وییژهای کیه از حضیرت ابیراهیم و فرزنیدش
نسبت به تطهیر خانۀ خدا گرفته شد سصن به میان میآورد.

 .121فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.61
122

 .سید قطب ،پیشین ،ج ،1ص ،112مسلم ،پیشین  ،ج ،1ص 127؛ حوی ،پیشین ،ج  ،1ص .222

126

 .جوادی آملی،پیشین ،ج  ،3ص  226تا .223

122

 .دروزة ،پیشین ،ج ،3ص .263
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 .2-1-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  124الی 122
امامت ابراهیم

و لزوم اسوه قرار دادن او

و (درباره عظمت و بزرگوارى حضرت ابراهیم

که بر ارر اطاعت و بندگى بوده است میفرماید :بیه ییاد آوریید) هنگیامى کیه پروردگیارِ

ابراهیم او را به وسیلۀ کلماتی (فرمانهاى دشوار مانند امر به سر بریدن فرزند و شکیبایى بر آتش و دورى از وطن) 122امتحان و آزمایش نمیود،
پس ابراهیم آن (فرمان) ها را به جا آورد ،خداوند فرمود( :اى ابراهیم) من تو را (پس از مقام نبوت و رسالت و خلیل و دوست خود نمودن) بیراى
همۀ مردم (تا روز قیامت) امام و پیشوا قرار دادم (تا از دین و آیین تو پیروى کنند ،چنانکه پیامبر ما

نیز به پیروى از ملّت و کیش او مأمور

گردید) 123ابراهیم گفت( :خداوندا) و برخى از فرزندان مرا (نیز) امام و پیشوا قرار ده ،خداوند فرمود :عهد و فرمان من (امامت و پیشوایى بر مردم)
به ستمگران نمیرسد (از اینرو نباید کسى را اما م و پیشوا دانست ،مگر شص ى را که پیامبر از جانب خدا او را تعیین کیرده اسیت »122«127).و
(یاد آورید) هنگامى که خانه (کعبه) را براى همۀ مردم مرج و جاى بازگشت و رو کردن به آن و جاى ایمنى و آسودگى (براى کسى کیه در آن
ج دعیوت نمیود ،ییا خانیه را
داخل شود) قرار دادیم ،و (به مؤمنین) دستور دادیم ک ه در مقام ابراهیم (سنگى که بر آن ایسیتاد و میردم را بیه حی ّ
ساخت) 128نماز به جا آورید (در آنجا دو رکعت نماز طواف به جا آورید) و به ابراهیم و اسماعیل امر نمودیم که خانۀ مرا براى طیواف کننیدگان و
کسانى که در آنجا (براى عبادت و بندگى) میمانند و براى رکوع و سجده کنندگان (نمازگزاران ،از نجاسات و پلیدیها و از بتها) پاک و پیاکیزه
کنید »122« .و (یاد آورید) هنگامى که ابراهیم گفت :پروردگارا! اینجا را شهرى که جاى ایمنى و آسودگى است (یا اهل آن ایمن و آسیودهانید)

122

 .ابراهیم خلیل الرحمان

به اموری مهم آزموده شد .آن امور ،عهدهای الهی و حقایقی وجودی همچون مبارزه با بتپرستی ،صبر بر افکنده شدن

در آتش ،هجرت از وطن و مانند آن بود ،که حضرت ابراهیم

به همۀ آنها وفا کرد و از عهدۀ امتحانات مزبور به خوبی برآمد و پیس از آن بیه امامیت

من وب شد.
123

 .امامت ،عهدی الهی و مقامی موهبتی است ،نه کسبی .از آنجا که حضرت ابراهیم

سالیان متمادی پیش از امامت ،نبی و قُدوۀ جامعه بوده و هر

نبوّتی با امامت (به معنای زعامت) همراه است و نیز به قرینۀ اینکه آن حضرت امامتی همچون امامت خود را برای ذرّیۀ خویش درخواست کیرد ،نمییتیوان
مراد از امامتی را که ابراهیم خلیل الرحمان

بدان من وب شد نبوّت و مقتدا و اُسوه بودن بیرای دیگیران و زعامیت و رهبیری جامعیه و میردم دانسیت.

برجسته ترین معنایی که امامت مذکور در این آیه بر آن قابل تطبیق است هدایت باطنی و ملکوتی و هدایت به معنای ای ال به مطلوب است .جوادی آملی،
پیشین ،ج  ،3ص .212
127

 .حضرت ابراهیم

امامتی را که خود بدان من وب شد برای ذریۀ خویش نیز درخواست کرد .بر اساس پاسخ خدای سبحان به این خواست« :عهد

من به ظالمان نمیرسد» میتوان گفت :همۀ فرزندانِ نیکوکار و مع وم ابراهیم خلیلالرحمان

 ،یعنی همۀ انبیا و اولیای الهی که از نسل اویند به امامت

رسیده اند .امامت ،همچون هر عهد دیگر از عهدهای الهی با ظلم و گناه ناسازگار است و هیچگاه به هیچ ظالمی نمیرسد؛ چنیانکیه سییرۀ عقیال بیر عیدم
واگذاری کارهای مهم و حسّاس به افراد بدسابقه است .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص .212
128

 .مقام ابراهیم

هم به آن سنگ مص وص نازل شده از بهشت اطال میشود که آن حضرت برای باال بردن دیوارهای کعبیه ییا دعیوت میردم

برای به جا آوردن حج بر آن پا نهاد و ارر پای مبارکش در آن فرو رفته و مشهود است و هم به قطعه زمینی در مسجد الحرام اطال میشود که این سینگ
در آن فضا قرار دارد و آن قسمت محل نماز طواف است و مقام به هر دو وجه فضیلت دارد .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،3ص  222و .272
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بگردان ،و هر کس از ساکنین آن که به خدا و روز قیامت ایمان دارد از میوهها (خوردنیها که از زمیین و درخیت مییرویید) روزى ده (و چیون
ابراهیم

امامت و پیشوایى بر مردم را براى فرزندان خود درخواست نمود و خواستۀ او درباره گناهکاران از ایشیان روا نشید در اینجیا دعیا و

درخواست را به مؤمنین و نیکان اخت اص داد) خد اوند فرمود( :نعمت دنیا مانند امامت نیست که تنها مؤمنین از آن بهرهمند گردند ،بلکه مؤمن و
کافر و نی و بد در بهره بردن از آن یکسانند ،از اینرو) و هر کس را که کافر باشد او را (از متاع و کاالى دنیا) با بهرهاى که (در برابیر نعمیت-
هاى آخرت) اندک است بهرهمند مینمایم ،آن گاه (بر ارر کفر و نگرویدنش روز قیامت) او را (براى رفتن) به سیوى عیذاب و آزار دوزخ ناچیارش
میگردانم ،و دوزخ بد جایگاهى است »123« .و (یاد آورید) هنگامى که ابراهیم (به فرمان خداوند) پایههاى خانه (کعبیه) را (کیه آدم
بنا کرده بود) برافراشت ،و اسماعیل او را کم

آن را

مینمود ،در حالى که می گفتند :پروردگارا (عبادت و بندگى ما را در آبیاد سیاختن خانیهات) از میا

بپذیر که تو شنونده (درخواست ما) هستی (و به نیت و ق د ما) دانایى »127« .پروردگارا ،و (به توفیق و کم خویش) ما را براى (اوامیر) خیود
مطی و فرمانبردار گر دان (که جز تو را عبادت و بندگى ننماییم) و (نیز) از فرزندان ما (آنان که براى بندگى شایسته و سیتمکار نیسیتند) امّیت و
گروهى را فرمانبردار (احکام) خویش قرار ده ،و مواض عبادت و بندگى ما را (در این مکان) به ما بنما (تیا هیر جیا عبیادت و عملیى را کیه تیو
خواستهاى انجام دهیم) و توبۀ ما را بپذیر که تو توبه پذیر (و بر بندگانت) مهربانى»128« .پروردگارا و در میان ایشان (فرزنیدان میا) پییامبرى از
خودشان (حضرت محمّد

را) برانگیز که آیات و دلیلهاى (توحید و یگانگى) تو را بر آنان بصواند (آنها را به خدا پرستى دعوت نماید) و بیه

ایشان کتاب (قرآن کریم) و حکمت (معارف و احکام) بیاموزد ،و (از عقاید نادرست و اعمال و اخال زشت) پاک و پاکیزهشان نماید زیرا تیو (بیر
آنچه بصواهى) قادر و توانا و (در هر کار) حکیم و درست کردارى»122« .
 .2-5-1آیات  132الی ( 134دعوت به آیین ابراهیمی)

122

132

 .1-2-2-1تناسب آیات  132الی 134

پس از معرفی آیین ابراهیم

در آیات قبل در این آیات گرایش به این آیین را وصیتی دیرین در میان انبیاء پیشین معرفیی میینمایید و

انسانها را تشویق به پیروی از این آیین میکند.
 .2-2-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  132الی 134
آیین ابراهیم

تسلیم محض اوامر الهی بودن

و کیست از ملّت و آیین ابراهیم (که ملّت و کیش محمّد

است) دورى نماید (هیچکس از آن دورى نمیکنید) مگیر کسیى کیه خیود را

سبکسار و خوار ،بار آورده باشد ،و به راستى ما او را در دنیا (براى رسیالت و پییامبرى) برگزییدیم و در آخیرت و جهیان دیگیر از شایسیتگان و
نیکوکاران است »161« .هنگامى (ابراهیم

122

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 61تا .66

161

 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص .222

براى رسالت و پیامبرى برگزیده شد) که پروردگیارش بیه او گفیت :مطیی و فرمیانبردار بیاش،

68

ابراهیم گفت :فرمانبردار پروردگار جهانیان شدهام»161« 161.و ابراهیم به ملّت و کیش خود و آیین اطاعت و فرمیانبرى از خداونید فرزنیدانش را
وصیت و سفارش نمود ،و یعقوب (ابن اسحا

) هم (مانند جدّش ابراهیم

) پسران خویش را وصیت کرد (و به هر ی از ایشان گفیت):

اى پسران من خدا دین اسالم را براى شما برگزیده است ،پس باید (از آن پیروى کنید و) نمیرید مگر در حالى که مسیلمان باشیید (هییچگیاه از
اسالم رو نگردانید تا هنگام مرگ مسلمان بمیرید( »162« ).و چون یهود به پیامبر اکرم

گفتند :یعقوب

روزى که مرد فرزندانش را به

یهودیت وصیت نمود ،خداوند دربارۀ گفتار ایشان و اینکه به پیامبران سصنان نادرست نسبت میدادند فرمود ):آیا شیما حاضیر بودیید آن دم کیه
مرگ یعقوب رسید؟! (حاضر نبودید تا بشنوید) در آن هنگام (که برخى از مردم بتپرست و بعضى آتشپرست بودند) به فرزندانش گفت :پیس از
(مرگ) من چه چیز را می پرستید؟ گفتند :خداى تو و خداى پدرانت ،ابراهیم و اسماعیل (عمو که به منزلۀ پدر است) و اسحا را؛ که خداى یگانه
و یکتا است میپرستیم در حالى که ما فرمانبردار (امر و نهى) او هستیم( »166« .و براى اینکه یهود به پدران خود افتصار مینمودنید و عقایید و
اعمال نیکوى آنها را موجب نجات خود از عذاب می دانستند ،خداوند فرمود ):آن جماعت و گروه (ابراهیم و اسماعیل و اسحا و یعقوب

و

فرزندان ایشان) که درگذشتند ،آنچه (کارهاى نیکو که) به جا آوردهاند براى خودشان است ،و شما هم آنچه (کارهاى زشت که) به جیا آوردهایید
براى خودتان است ،و آنچه را ایشان به جا میآوردند از شما نمیپرسند (به شما نمیگویند چرا ایشان چنین کردند ،چنانکه از آنهیا هیم نمیی-
پرسند چرا شما چنان کردید ،پس چون هر که مسئول کار خود خواهد بود؛ افتصار به دیگیرى باعیث نجیات و رهیایى او از عیذاب نمییباشید).
«»162

162

 .3-5-1آیات  135الی ( 141تبعیت پیامبر اکرم

و مؤمنان از آیین حضرت ابراهیم

)

133

 .1-6-2-1تناسب آیات 135الی 141

یهود و ن ارا هر ی دین تحریف شدۀ خود را برحق ،و آن را تنها راه هدایت و نجات میپنداشتند و دیگر ادیان و ملیل را مطلقیاً بیر باطیل
میدانستند و پیروان آنها را تکفیر میکردند.
آنان براساس همین تع ب جاهلی ،مسلمانان را به دین خود دعوت میکردند ،از اینرو خدای سبحان به رسول اکرم
هیچی از یهودیت و مسیحیت نمیگرویم ،بلکه دین و ملت حضرت ابراهیم

فرمود :بگو ما ،به

را کیه فطیری و منیزه از شیرک و گیرایش بیه باطیل اسیت

پذیرفته ایم و تاب آن خواهیم بود و شما را نیز به آن دعوت میکنیم.
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 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.66
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 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.62
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 .طباطبایی ،پیشین ،ج ،1ص .612

62

 .2-6-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  135الی 141
تبعیت از آیین ابراهیم

و نه هیچ آیین دیگر

و (چون یهود میگفتند :پیامبر ما موسى

و کتاب ما تورات برترینِ پیامبران و کتابها است ،و ن ارا میگفتند :پیامبر میا عیسیى

و

کتاب ما انجیل برتر از دیگر پیامبران و کتابها است ،و اهل کتاب به مسلمانان) میگفتند :یهودی یا مسیحی باشید تا راه راست را بیابید (دیین
حقّ را به دست آورید ،اى پیامبر و ای مؤمنین به ایشان) بگویید :ما از آیین ابراهیم که راه راست و دین حقّ است پیروى میکنیم ،و (شیما کیه
ادّعا میکنید ،پیرو ابراهیم

هستید ،دروغ مىگویید ،زیرا) ابراهیم از مشرکان نبود»162« .

162

رنگ خدایی ،یکتاپرستی و تسلیم اوامر الهی بودن

(اى مؤمنین به ایشان) بگویید :ما ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه به سوى ما فرستاده شده (قرآن کریم) ،و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل (ابن
) و اسحا (ابن ابراهیم

ابراهیم

) و یعقوب (ابن اسحا

ولى چون فرزندان او و فرزندزادگان یعقوب

) و بر فرزندزادگان یعقوب فرود آمده (صحف بر ابراهیم

فرستاده شده

پیرو آن صحف بودند مثل آن است که بر ایشان هم فرود آمده ،چنانکه قرآن کریم بیا همیین

معنى بر ما نیز فرستاده شده) و به آنچه به موسى (تورات) و عیسى (انجیل) و به آنچه (آیات و نشانههاى راستى و درستى که) پیامبران از جانب
پروردگارشان داده شده است؛ میان هیچی

از ایشان جدایى نمیافکنیم و ما در برابر (امر و نهى) خدا مطی و فرمانبرداریم »163« .اگر (یهود و

ن ارا) به مانند آنچه که شما به آن ایمان آوردهاید ایمان آورند قطعاً راه راست را یافتهاند ،و اگر رو بگردانند (به دین اسالم نگروند) بیىشی در
ص دد مصالفت و دشمنى هستند ،پس (اى پیامبر از مصالفت و دشمنى ایشان نگران مباش) زود باشد که خدا (شرّ و بدى) ایشان را از تو بازدارد و
او شنواى دانا است (گفتارشان را دربارۀ تو و پیروانت میشنود ،و آنچه را در آشکار و نهان به جا میآورند میداند ،از اینرو نمیتوانند به تو زییان
برسانند( »167« ).ن ارا گفتند :ما را صبغه و رنگى است که مسلمانان از آن بىبهرهاند ،خداوند فرمود :اى مسلمانان به ایشان بگویید 162):خدا ما
را به رنگى رنگ کرده است ،و کیست نیکوتر از خدا براى رنگ آمیزى؟ (رنگى نیکوتر از رنگ او نمیباشید) و میا تنهیا او را عبیادت مییکنییم.
«»168

163

162

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،ص.62

162

 .مراد از «صبغة اهلل» دین اسالم است؛ تعبیر از دین خدا به «صبغة» ممکن است استعاره باشد زیرا اهل کتاب ،فرزندان خیود را بیه عنیوان «غسیل

تعمید» در آبی رنگین شستوشو میدهند ،به این گمان که با این غسلْ طاهر میشوند .خدای سبحان در برابر آن فرمود :رنگِ بیرنگی خدایی را بگیرید که
انسان را از هر رنگ و آلودگی پاک میکند .همانگونه که آرار رنگ بر بدن نمایان میشود ،آرار و نشانههای اسیالم و ایمیان نییز در شیئون زنیدگی ظهیور
می کند .یکتاپرستی و توحید و تسلیم در برابر خداوند و ایمان به معارف بلند انبیاست که میتواند بشر را از آلودگیها تطهیر کند و بهترین و زیباترین رنگ و
زینت را به او ببصشد؛ نه آب زرد رنگی که برابر برخی نقلها ن ارا آن را «معمودیه» مینامیدند و برای تطهیر ،مولود خویش را در آن فرو میبردند و نیز نه
آن رنگی که هر کدام از یهود و ن ارا با آن مولود خویش را رنگآمیزی میکردند .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،7ص .222
163

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،ص.62

21

رد ادعای یهود و نصارا در انتساب به حضرت ابراهیم

(و چون اهل کتاب میگفتند :ما نسبت به دین خدا از عرب ،که بتپرست بودهاند سزاوارتر هستیم ،و به پیامبر اکرم

میگفتند :پیامبران

از نژاد ما بودند و از عرب پیامبرى نیامده است ،پس اگر تو پیامبر بودى بایستى از نژاد ما باشى ،خداوند فرمود :اى پیامبر بیه یهیود و ن یارا)

167

بگو :آیا دربارۀ (دین) خدا (و اینکه مرا از میان عرب پیامبر گردانیده است) با ما جدال و دشمنى میکنید در حالى که او پروردگیار میا و پروردگیار
شما است (همه در برابر او یکسانند ،و کسى بر دیگرى جز با عبادت و بندگى و کردار شایسته برترى ندارد ،و چون او پروردگار و آفریننیدۀ میا و
شما است می داند که م لحت مردم در چیست و چه کسی شایستۀ مقام نبوت و پیامبرى است) و (جزاى) کارهاى میا بیراى خودمیان اسیت ،و
(جزاى) کارهاى شما براى خودتان ،و ما او را (در عبادت و بندگى یکتا شناخته و از شری ) منزّه و پاک میدانیم (پس از اینرو ما به دین خدا از
شما که مشرک هستید سزاوارتریم »162« ).آیا (اى یهود و ن ارا) مى گویید( :پیش از آنکه تورات و انجیل فرستاده شود) ابیراهیم و اسیماعیل و
اسحق و یعقوب و فرزندزادگان یعقوب یهودى یا ن رانى بودند؟ (اى پیامبر به ایشان) بگو :آیا شما (به دین آنان) داناتر هستید یا خدا؟ و کیسیت
ستمکارتر از کسى که شهادت و گواهى خدا را که نزدش هست پنهان کند؟ و خدا بىخبر نیست از آنچه میکنید پس به کردار شایسیته و روش
نیکوى پیشینیان خود مغرور و فریفته نشوید ،زیرا) »121« 168آن جماعت و گروه (پیشینیان شما) به طور قط درگذشتند ،هر آنچه (کار نیکو) به
جا آوردهاند براى خودشان است ،و شما هم هر آنچه (کار زشت) به جا آوردهاید براى خودتان است ،و آنچه را ایشان بیه جیا مییآوردنید از شیما
نمیپرسند (روز قیامت به شما نمیگویند :چرا آنان چنین کردند ،چنانکه از آنان هم نمیپرسند :چرا شما چنان کردید»121« ).
 .6-2بخش ششم :آیات  142تا ( 177لزوم رعایت تقوا توسط مدعیان ادیان توحیدی)

162

142

خداوند پس از آنکه مردم را دعوت به تطهیر از پلیدیها و دوری از اوامر شیطانی امر نمود ،ایشان را دعوت به حسن رفتار در ابعاد مصتلف
نمود .همچنین خداوند پس از تبیین کفر اهل کتاب ،به ویژه به سبب اختالف آنها در تورات و انجیل و کتمان آیاتی از آن ،که دین اسالم را
تأیید میکرد ،اکنون به این مطلب اشاره میکند که احکام فرعی اصل مق ود نیست .استقبال به کعبه نیز که از موارد اختالف اهل کتاب،
167

 .طبرسی ،پیشین ،ج ،1ص.218 :

168

 .یهودیان و مسیحیان همان گونه که تورات و انجیل را به رأی خود تفسیر میکردند ،سیره و سنّت حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحا و یعقوب  :و

نوادگان او تا موسای کلیم

را نابصردانه بر آیین خود حمل میکردند و به شیوهای تحکمآمیز آنان را مانند خویش میپنداشتند و همکییش خیود معرفیی

میکردند ،حال آنکه پیامبران مزبور سالها پیش از نزول تورات و انجیل که منشأ پیدایش یهودیت و مسیحیت بوده است میزیستهاند و خیدای سیبحان در
تورات و انجیل بر حنیف و مسلمان بودن حضرت ابراهیم

شهادت داده است؛ لیکن احبار و رهبان آن گواهی را کتمان کردنید ،و چیون ظلمیی بیدتر از

کتمان گواهی خداوند در مسائل مربوط به توحید و نبوت و مانند آن نیست ،ظالمتر از آن گروه از علمای یهود و ن ارا کسی نیست .جوادی آملی ،پیشین ،ج
 7ص .272
162

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.63

121

 .یوسفی غروی ،محمد هادی ،مترجم :عربی ،حسین علی ،تاریخ تحقیقی اسالم ،ج ،2ص 612؛ شرف الدین ،تیراب االییات و اغراضیها فیی سیوره

البقره ،ج ،2ص .81

21

کتمان دالیل حقانیت آن و طعنۀ فراوان به مسلمانان در این باره بود ،اصل مق ود نیست .بلکه اصل مق ود همان اصول اعتقادی ،مانند ایمان
به خداست که همۀ طاعات از پی آن میآید و از جمله نماز که استقبالِ به کعبه شرط صحت آن است .همچنین مرادْ طاعت خداوند و پیروی از
اوامر او و روکردن به هر سویی است که وی فرمان دهد ،پس رو کردن به مشر و مغرب اگر بر اساس تشری و امر خداوند نباشد (رو کردن به
بیت المقدس برای یهودیان و یا مشر برای مسیحیان امر خداوند نبوده است) هرگز برّ و طاعت نیست.
 .1-6-1آیات  142تا ( 162قبله نماد استقالل مسلمانان)

141

 .1-1-3-1تناسب آیات 142تا 162

این آیات استقالل هویت مسلمانان بر اساس قبله بودن کعبه و نیز رهبری پیامبر اکرم

در راستای رهبری حضرت ابراهیم

را بیان

نموده است تا مان بهانه جوییها و کارشکنیهای اهل کتاب شود.
 .2-1-3-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  142تا 162
تحلیل واکنش گروههای مختلف به تغییر قبلۀ مسمانان

(پس از تغییر قبله ،مشرکین گفتند :محمّد

142

دربارۀ قبله متحیر و سرگردان است از اینرو گاهى به کعبیه رو مییکنید و گیاهى بیه بییت

المقدس ،و یهود و منافقین میگفتند :این مرد محلّ تولّد و شهر خود را دوست دارد ک ه در نماز به آن سو رو گرداند ،خداوند پیش از آنکه ایشیان
این سصنان را بگویند براى این که گفتارشان بر پیامبر

دشوار نیاید و آمادۀ پاسخ آنان باشد این آیه را فرسیتاد ):بیه زودی برخیى از میردم

سبکسر و بى مایه (یهود و مشرکین) خواهند گفت :چه چیز ایشان (مسلمانان) را از قبلۀ قبلی آنان (سمتى که به آن نماز میگزاردند) بازگردانیید؟
(اى محمّد) بگو :مشر و مغرب (خاور و باختر) از آنِ خداوند است (همهجا براى او یکسان است ،ولى گاهى صالح بر آن است کیه بنیدگان بیه
مکان معینى رو آورند ،و خداوندى که به همۀ م الح و حکم عالم و دانا است) هر که را بصواهد به راه راست (به وسییلۀ احکیام دیین خیود کیه
موجب سعادت و نیکبصتى است) رهبرى مینماید »122« .و ما همچنان (که صراط مستقیم را مشصص نمودیم) شما (مسلمانان) را امّت واسطه
(یا برگزیدۀ فیض الهی جهت معرفی اسالم به همگان) قرار دادیم تا (روز قیامت) بر (اعمال و کردار) مردم گواه باشید ،و پیامبر

بر (ع مت

121

 .سید قطب ،پیشین ،ج ،1ص.122

122

 .گز ارش غیبی از اعتراض سفیهان مشرک ،یهودی و منافق به تغییر قبله از قدس به کعبه ،و ارائۀ پاسخ درخور آن اعتراض ،که خیودْ معجیزه و نییز

متضمن اعجاز اعالم قبلی تغییر قبله است ،گذشته از زمینهسازی برای تغییر قبله ،رسول اکرم

را نیز برای تحمل آن آماده میکنید .از آنجیا کیه همیۀ

سَمْتها از آنِ خداست و مبدأ فاعلی برای قبله قرار دادن آن ها نیز اوست ،بر این اساس تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه ،تحویل از حقی به حق و عیدول
از حقی مقطعی به حق در مقط دیگر است ،پس کسی که به این حکم اعتراض و از آن سرپیچی کند سفیه است .هدف تغییر قبله ،هدایت الهی بوده است
و همان گونه که با قراردادن بیت المقدس به عنوان قبله با تع ب جاهلی مشرکان مبارزه شد ،با قبله قرار دادن کعبه نیز طعن و تیوهم تبعییت مسیلمانان از
یهودیان دف شد .صراط مستقیم امت اسالمی در مسئلۀ قبله رو کردن به کعبه است که خداوند مسلمانان را به آن هدایت فرمود .جوادی آملیی ،پیشیین ،ج
 ،7ص  282و .283

22

و طهارت) شما گواه باشد (و بر همه هویدا است که مراد از امّت در آیه همۀ اهل قبله نیستند ،و مق ود آیه کسانی اسیت کیه متوجیه شیهادت
پیامبر

بر خود هستند) و (پس از آن به علّت اینکه قبلۀ مسلمانان را در زمان معینى بیت المقدس قرار داده بود ،میفرماید ):ما قبلهاى (بییت

المقدس) را که تو بر آن بودى (به آن سو نماز میخواندى) تغییر ندادیم مگر براى آنکه بدانیم (جدا سازیم) کسى را که از پیامبر پیروى میکنید
از کسى که بر دو پاشنۀ خود باز میگردد (مرتد میشود و از دین دست برمیدارد) و محقّق است که تغییر قبله برای همۀ مردم ،بزرگ و دشیوار
است مگر بر آنان (مؤمنین) که خدا (آنها را) هدایت و راهنمایى نموده است (از راهنمایى خدا نف و سود مییبرنید و در پییروى از پییامبر
رابت و پابرجا هستند ،و آن حضرت را در اینکه تغییر قبله از جانب خدا است ت دیق مینمایند) و (پس از تغییر قبله مسیلمانان بیه پییامبر
گفتند :نمازهایى که به سمت بیت المقدس خواندیم و نمازهاى کسانى که مردند و به آن سو میخواندند چگونه است؟ آیا درست نبیوده اسیت و
رواب و پاداش ندارد؟ خداوند این آیه را فرستاد ):خدا ایمان شما (نمازهایتان که رکن اعظم و پایۀ بزرگ ایمانتان است و آنها) را (به سمت بییت
المقدس به جا آوردید) ضای و تباه نمیگرداند (پاداش آنها را میدهد) بىش خدا به مردم مهربانِ بصشنده است (اعمال و کردار نیی هییچ-
کس را تباه نمیگرداند( »126« ).و پس از آنکه پیامبر اکرم

به تغییر قبله آگاه گشت و از سرزنش یهود که مییگفتنید :محمّید

پییرو

قبله ما است اندوهگین شده بود به سمت آسمان می نگریست و منتظر و چشم به راه وحى بود تا اینکه خداوند ایین آییه را فرسیتاد :اى محمّید،
مىبینیم روى خود را به سمت آسمان (براى رسیدن وحى) میچرخانی (انتظار میکشی) و به طور حتم تو را به قبلهاى که (بیر وفیق حکمیت و
م لحت خدا است و تو) آن را (از اینرو ،نه از روى خواهش نفس) میخواهى و دوست میدارى باز میگردانیم ،پس رویت را به سیمت مسیجد
الحرام (که کعبه و خانه در آن است) بگردان ،و (براى اینکه همۀ امّت بدانند توجّه و رو آوردن به کعبه اخت اص به شیهر مدینیه و بیه شیصص
پیامبر

و اصحاب آن حضرت ندارد فرمود :شما هم اى مسلمانان) در هر جا که باشید روهاى خود را به طیرف مسیجد الحیرام بگردانیید ،و

(براى اینکه بدانند تغییر قبله از جانب خدا است و آن در کتابهاى آسمانى پیشین بیان شده است میفرمایید ):البتیه کسیانى کیه داراى کتیاب
هستند (علماى یهود و ن ارا) می دانند که توجّه و رو آوردن به کعبه از جانب پروردگارشان حقّ و درست است (چون در کتابهاى ایشیان بییان
شده که خاتم النبیین

به دو قبله نماز میگزارد) و خدا از آنچه (مؤمنین و یهود و ن ارا) میکنند بىخبر نیسیت »122«126.و (چیون یهیود

میگفتند :اگر محمّد

براى توجّه و رو آوردن به کعبه معجزه اى آورد یعنى چیزى به ما بنمایاند که دیگران از آوردن مانندش عاجز و نیاتوان

باشند ما به او ایمان میآوریم ،خداوند دربارۀ گفتار دروغشان و اینکه ایشان و ن ارا میدانند تغییر قبله حقّ و درسیت اسیت و مصالفیت و دورى

 . 126تغییر قبله ،بعد از مراجعت آن حضرت از جنگ بدر ،که در ماه رمضان سال دوم هجرت که نوزدهمین ماه بعد از هجرت بیوده ،رخ داده اسیت .در
پی عیبجویی یهودیان بر رسول اللّه

و اینکه مىگفتند :تو تاب ما هستى؛ زیرا به سوى قبلۀ ما نماز مىگزارى! رسیول اللّیه  2از ایین عییبجیویى هیا

غمگین شد و در دل شب از منزل خارج شد و به آفا آسمان مى نگریست و منتظر امر خداوند تبارک و تعالى در این مورد بود ،فرداى آن روز که آن حضرت
براى نماز ظهر در مسجد بنى سالم ی که اوّلین نماز جمعۀ مدینه را در آن خوانده بود ی حاضر شد و دو رکعت اول نماز ظهر را با مردم به سوى بیت المقدس
به جا آورد ،جبرئیل نازل شد و بازوهای آن حضرت

را گرفت و او را به سوى کعبه بازگرداند و به تب او افراد دیگر هیم صورتشیان را برگرداندنید ،بیه

طورى که مردان در جاى زنان قرار گرفتند و زنان در جاى مردان قرار گرفتند و اوّل این نماز به سوى بیت المقدس و آخر آن به سیوى کعبیه بیود و بیراى
همین آن مسجد ،مسجد ذو القبلتین نامیده شد .یوسفی غروی ،پیشین ،ج  ،2ص  222تا .611
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نمودن ایشان با پیامبر و مسلمانان از راه عناد و دشمنى است میفرماید 122):به خدا قسم اگر براى کسانى که داراى کتاب هستند (یهود و ن ارا)
هر آیه و نشانهاى (معجزهاى که میخواهند) بیاورى از قبلهۀ تو پیروى نمیکنند و تو هم پیرو قبلۀ ایشان نصیواهى شید ،و (آنیان بیا اینکیه بیر
مصالفت با تو دربارۀ قبله اتّفا دارند ولى خودشان هم از روى تع ّب و طرفدارى از دین باطل و نادرستشان بر یی قبلیه نیسیتند ،و) بعضیى از
ایشان پیرو قبلۀ برخى دیگر نمیباشند (چون قبلۀ یهود سمت صصره «سنگ بزرگ» بیت المقدّس و قبلۀ ن اری طرف مشر است) 122و (براى
(براى اشاره به اینکه مصالفت آنان با پیامبر در قبله از روى هوا و خواهش نفس است دربارۀ تهدید و ترساندن ایشان از عذاب الهى میفرمایید):
به خدا قسم اگر (در امر قبله تو که پیامبر هستى و نزد ما محبوبترینِ همۀ موجودات میباشى) از خواهشهاى نفسانی ایشان پیروى کنى پس از
آنکه برای تو (از جانب خدا) علم و دانش آمده است (فهمیدی کعبه تا روز قیامت قبلۀ همگان است) تو هم در آن هنگام (بر فرض و ت وّر اینکه
از آنان پیروى کنى) بىش از ستمکاران (به خود و سزاوار عذاب و کیفر) خواهى بود (تا چه رسد به ایشان که از فضل و رحمت خدا بىبهرهاند).
« »122کسانى را که (توسّ پیامبرانشان موسى و عیسی

) به آنها کتاب دادیم (علمای یهود و ن ارا) او (محمّد

) را میشناسند (کیه

پیامبر و فرستادۀ خدا است و همۀ سصنان او حق و درست است) چنانکه پسران خود را میشناسند (که فرزندانشان هستند) و گروهى از ایشیان
(براى حفظ ریاست از راه دشمنى) حق و درستى (عالمات و نشانههاى نبیوت و پییامبرى آن حضیرت) را میىپوشیانند (بیراى پیروانشیان بییان
همان پیامبرى است که در تورات و انجیل به آمیدن او میژده داده شیده و

نمیکنند) در حالى که میدانند (حقّ را پنهان میکنند ،و محمّد

حتی گفته شده است که قبلۀ او از بیت المقدس به کعبه تغییر خواهد یافت( »123« ).و چون یهود و ن یارا دربیارۀ تغیییر قبلیه سیصنان بسییار
) حقّ و راستى (دربارۀ تغییر قبله) از جانب پروردگار تو

گفتند ،خداوند براى اینکه برای مسلمانان ش و دودلى پیش نیاید فرمود :اى محمّد

است (خداوند در این باره اتمام حجت کرده است) پس تو از ش کنندگان مباش (هر چند خطاب به حضرت رسول
بزرگوارند تا در کار قبله ش و شبهه به خود راه ندهند»127« ).

است ولى مراد امّت آن

123

لزوم جهتگیری به سمت کعبه (امانت الهی) و رهبر دینی بودن امت پیامبر

برای همگان

و (باز دربارۀ قبله میفرماید ):براى هر امّت و گروهى (از یهود و ن ارا) جهت و سمتى (قبلهاى) است که خدا روى آنان را به آنسو گردانیده
است ،پس (شما اى مسلمانان) در کارهاى نیکو (اطاعت و پیروى از پیامبر اکرم

در آنچه میفرماید بر دیگران) پیشى گیریید کیه هیر جیا

باشید ،خدا (روز قیامت براى پاداش و کیفر اعمالتان) همۀ شما (مؤمن و کافر) را (در ی جا گرد) میآورد ،همانا خدا بر هر چییز توانیا اسیت (روز
رستاخیز میتواند شما را گرد آورد اگر چه اجزاءتان پوسیده و پراکنده و نابود شده باشد »128« ).و (براى اینکه مسلمانان بداننید مکیان و جیاى
نمازگزار موجب تغییر قبله نمیشود دوباره می فرماید :ای پیامبر) از هر جا (براى سفر) بیرون روى پس (در نماز) رویت را به سمت مسجد الحرام
(که کعبه در آن است) بگردان ،و (بدان) آن رو گر دانیدن حق و درست (یا رابت و پابرجا) است از جانب پروردگارت (که تا روز قیامت نسخ نمیی-
گردد) و خدا از آنچه (تو و امّتت) به جا میآورید بىخبر نیست»122«.و (براى تأکید حکم قبله و اینکه در تغیییر آن شی و دودلیى روى ندهید
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دوباره میفرماید :اى پیامبر) از هر جا بیرون ر فتی پس رویت را به سمت مسجد الحرام بگردان ،و شما هم (اى مسیلمانان) هیر جیا هسیتید (در
نماز) روى خودتان را به آن سو بگردانید تا مردم (مشرکین و اهل کتاب) را بر شما حجّت و دلیلى نباشد (مشرکین نگویند :کعبه قبلۀ ابراهیم بوده
است چرا محمّد

که میگوید :من پیرو ملّت و طریقۀ ابراهیم هستم به آنسو نماز نمیگزارد ،و یهود نگوینید :در تیورات نوشیته از صیفات

خاتم النّبیین آن است که به سوى دو قبله نماز خواهد خواند) مگر کسانى را از ایشان که (به خود) ستم کردند ،پس از (سرزنش) اینان (مشرکین
که میگفتند :محمّد

به کعبه رو گردانده است و به زودی پیرو دین و آیین ما میگردد ،و یهود کیه مییگفتنید :چیون پییامبر اکیرم شیهر و

خویشان خود را دوست دارد قبلۀ ما را رها نمود) پروا نداشته باشید و از من پروا داشته باشید ،و تا نعمت خود را بر شما تمام و کامل گردانم و تیا
شما (به سبب رو آوردن به سوى کعبه به اح کام دین مقدّس اسالم که خییر و صیالح دنییا و آخیرت در آن اسیت) راه یابیید( »121« .و کامیل
گردانیدن نعمت دربارۀ تغییر قبله) چنان (است) که (پیش از این هم آن را تمام کردم به اینکه) رسول و پیامبرى از (جنس) خودتان (کیه موجیب
شرافت و بزرگوارى است) در میان شما فرستادیم که آیات و نشانههاى ما را (که داللت بر توحید و یگانگى خداوند و نبوّت و پیامبرى او دارد) بر
شما میخواند ،و شما را (از پلیدى شرک کفر ،نفا  ،خونریزى و مانند آن) پاک و پاکیزه میسازد ،و کتاب (قرآن کریم) و حکمیت (احکیام دیین:
حالل ،حرام ،مستحبّ ،مکروه و مباح) را به شما میآموزد ،و آنچه را نمی دانستید (و ممکن نبود از راه فکر و اندیشه به آن عالم و دانا گردیید ،از
راه وحى) به شما یاد مىدهد( »121« .در قبال این الطاف) پس مرا یاد کنید (از اوامر و نواهى من پیروى نمایید) تا من هم (در دنیا و آخیرت بیا
رحمت و مهربانى و احسان و نیکى) شما را یاد کنم ،و مرا (بر نعمتهاى ظاهرى :صحّت و تندرستى و امنیت و آسودگى و مانند آن و نعمتهاى
باطنى :فرستادن پیامبر و راهنمایى به صراط مستقیم و راه راست یعنى دین مقدّس اسالم) شکرگزار باشید ،و کفران و ناسپاسى ننمایید (کیه بیه
سصتترین عذاب و شکنجه گرفتار خواهید شد»122« ).
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(و چون حقیقت شکر و سپاسگزارى خداوند یادآورى از نعمتها و پیروى از جمی اوامر و دورى از همۀ نواهى اوست و این بر میردم سیصت
است ،امر به صبر و شکیبایى و توجّه و رو آوردن به سوى خود نموده است ):اى کسانى که (به خدا و رسول) ایمان آوردهاید به وسیلۀ شیکیبایى
(از گناهان) و نماز (که در آن یاد خداوند سبحان و خشوع و فروتنى براى او میباشد از خداوند متعال براى پیروى از اوامر و نواهیاش) کمی و
یارى درخواست نمایید که بىش خدا با صبرکنندگان است »126« .و (چون بندگان را به اطاعت از دسیتورات الهیی امیر کیرد ،بیراى تحمیل
دشوارى پیروى از اوامر که یکى از آن ها جهاد است مسلمانان را دعوت کرده است تا از او کم و یارى بطلبند سیپس در پیى آن ایشیان را بیه
جنگ کردن در راه حقّ ترغیب نموده است ):به کسانى که در راه خدا (دین مقدّس اسالم کارزار مینمایند و) کشته میشوند نگوییید :میردهانید،
بلکه ایشان زنده هستند ولیکن شما (کیفیت و چگونگى زندگی ایشان را) درک نمیکنید و درنمییابید »122« .و (پس از آنکه امر بیه شیکیبایى
نمود اکنون براى اینکه بدانند بالها و سصتیها از جانب خدا است و آن از جهت امتحان و آزمایش ایشان است میفرماید ):به طور حتم ما شیما
را به وسیلۀ چیزى (نوعى) از ترس و بیم (از دشمنانتان) و گرسنگى (به سبب فقر و بىچیزى) و نق ان و کم شدن داراییها (بیر اریر سیرقت و
دزدى و غارت و چپاول) و نق ان جانها (به سبب کشته شدن و بیمار گشتن) و کم شدن میوهها (بر ارر قحطى و خشکسالى و آفتهیا ،ییا بیه
سبب مردن فرزندان چون فرزند رمره و میوۀ دل پدر و مادر است) میآزماییم و (اى پیامبر) صبرکنندگان (در بالها و گرفتاریها) را (بیه ریواب و
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پاداش بسیار و نیکویى عاقبت و پایان کار) بشارت و مژده بده »122« .آنان (صبرکنندگان) کسانى هستند که هر گاه م یبت و اندوه و گرفتارى
برای ایشان روى دهد (راضى به رضا و خواست خدا میباشند و به روز جزا و رستاخیز اعتقاد و باور دارند) میگویند :ما از آن خداوندیم (مملوک و
در ت رّف او هستیم ،پس آنچه براى ما پیش آورد خیر و نیکى و صالح و شایستگى ما را خواسته است) و میا (روز قیامیت) بیه سیوى (ریواب و
پاداش و رحمت) او باز میگردیم »123« .برای آن صبر پیشگان (بر بال و گرفتاریها) از جانب پروردگارشان درودها (برکات و نیکبصتییهیا) و
رحمت و مهربانى (نعمت و بصشش) است ،و آنان همان راه یافتگان (به راه حقّ و خیر و نیکى و صالح و رستگارى) اند»127« .
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مذمتِ کتمان کنندگانِ هدایت الهی

(و پس از بیان امتحان و آزمایش بندگان به برخى از احکام حجّ که از جمله تکالیف با مشقت و رنج است میفرماید ):صیفا و میروه (نیام دو
کوه در مکه) از نشانههاى (مناس و عبادات براى) خدا است ،پس هر که خانۀ (خدا) را ق د کند (اعمال مص وص تمت را انجام دهد) ییا حیج
عمره به جا آورد گناهى بر او نیست که به آن دو (کوه) طواف نماید (طبق دستور شرع از صفا به مروه رود و از مروه به صفا بازگردد) و هر کس
با میل و رغبت ،کار نیکى (حجّ یا عمره یا ه ر واجب و مستحبّى) را انجام دهد خدا جزا و پاداش دهنیده (و بیه کیردار او) دانیا اسیت»128«122.
(سپس حقتعالى اهل کتاب را به آشکار ساختن حقّ ترغیب و از پنهان نمودن آن نهى مینماید ):البته کسیانى کیه نشیانههیاى روشین (دربیاره
حضرت محمّد

) را که ما فرستادیم (پس از آنکه آن را براى مردم در کتاب تورات و انجیل و سایر کتابهاى آسمانى بیان و آشکار نمودیم)

پنهان میکنند ،خدا آنان را لعن خواهد نمود (از رحمت خود دور می گرداند) و لعنت کنندگان هم (هر کیه هسیت از فرشیتگان و جینّ و انیس و
خودشان نیز) ایشان را لعن و نفرین مینمایند »122« .مگ ر کسانى که (از پنهان کردن حقّ) توبه و بازگشت نمایند ،و (مفاسید) خیود را اصیالح
کنند ،و (آنچه را کتمان کردهاند) روشن و آشکار کنند ،پس توبۀ ایشان را میپذیرم و منم بسیار توبه پذیر مهربان( »131« .و دربارۀ کفّار و آنان
که حقّ را پنهان میکنند و بىتوبه بمیرند می فرماید ):به طور حتم کسانى که کافر شدند (حقّ را پنهان نمودند ،و یا به خدا و رسول نگرویدند) و
در حال کفر مردند (و توبه نکردند) لعنت خدا و نفرین فرشتگان و همۀ مردم (مؤمن و کافر) بر ایشان است »131« .در حالى که همیشیه در آن
لعنت گرفتارند ،عذاب ایشان تصفیف داده نصواهد شد ،و آنان را مهلت نمیدهند (با نظر رحمت و مهربانى به ایشان نمینگرند»132« ).
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122

 .از آنجا که مسجدالحرام توس مشرکین اداره میشد ،مسلمانان گمان میکردند سعى بین صفا و مروه که مشرکین در بیاالى آن دو کیوه ،دو بیت

قرار داده بودند ،جایز نیست؛ در اینجا خداوند ایشان را متوجه حقیقت حج ابراهیمی که امتثال اوامر الهی است نموده و ایشان را امر بیه تأسیی از آییین ایین
بزرگوار کرده است.
121

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،ص 22تا .26

23

 .2-6-1آیۀ  163تا ( 177رسیدن به مقام نیکوکاری سرمنزل هدایت انسانها)

151

 .1-2-3-1تناسب آیۀ  163تا 177

در ادامۀ آیات قبل که مسلمانان را به عنوان امت وس جهت پیشوایی سایر امتها معرفی کرد به بیان شناختی صحیح از مبدأ و معاد انسان
پرداخته است و انسانها را دعوت به أخذ بهترین روش ،که همان روش انبیا و اولیاء الهی میباشد و اسالم نیز رهرو ایین مینش اسیت تشیویق
مینماید.
 .2-2-3-1تفسیر پیوسته و مختصر آیۀ  163تا 177
هستیشناسی ،مدخل بیان وظایف مردم و مسلمانان

و (پس از تهدید و ترغیب کفّار درباره پیامبر اکرم

همۀ مردم را به توحید خالص و یکتا دانستن خود دعوت مینماید ):خداى شما خداى

یکتا است ،خدایى که شایستۀ پرستش باشد جز او نیست؛ (او) بسیار مهرگسترِ بىاندازه مهربان است »136« .همانا در خلقت و آفرینش آسمان-
ها (که بى ستون برافراشته) و زمین (که گسترده است) و رفت و آمد پى در پى شب و روز (یا اختالف و دوگانگى آنها در بلندى و کوتاهى) و در
کشتیها که براى سود رساندن مردم در دریا رفت و آمد میکنند و در آب (باران) که خدا از آسمان فرود آورده ،و به وسیلۀ آن زمیین را پیس از
مردن (بىگیاه شدن) زنده ساخته (سبز و خرّم گردانیده) و در هر جنبندهاى (حیوانات گوناگون از چرنده ،پرنده ،درنده ،بیابیانى و درییایى) کیه در
زمین پراکنده کرده ،و در وزیدن بادها و در ابر که میان آسمان و زمین مسصر و رام شده است ،به طور حیتم آییات و نشیانههیایى (بیر وجیود و
هستى خدا و وحدت و یگانگى و صفات او) است براى گروهى که فکر و اندیشه به کار میبرند »132« .و (با این همه آیات و نشانهها بر توحید
و یگانه دانستن خدا) برخى از مردم کسانى هستند که جز خدا (بتها یا رؤسا و پیشوایانشان را که پیرو آنانند) نظیر و مانندها (ى خدا) میگیرنید
(آنها را برمیگزینند) ایشان را دوست دارند (اطاعت و پیروى میکنند) مانند دوست داشتن (اطاعت و پیروى نمودن از) خدا ،و آنیان کیه ایمیان
دارند دوستی ایشان به خدا محکم و استوارتر است (هیچگاه دست از دوستى نمیکشند ،و هرگز به غیر او رو نمیآورند به خالف مشیرکین و ییا
پیروان رؤسا و پیشوایان گمراهى که تا پیشوایى بهتر از پیشواى خود میدیدند از او پیروى میکردند) و اگر آنان که (به خودشان) سیتم کردنید،
هنگامى (روز قیامت) که عذاب و سصتى (دوزخ) را مشاهده کنند ،ببینند (که) همۀ قدرت از آن خدا است (بیه طیور حیتم از گفتیار و کردارشیان
پشیمان میشوند) و حتماً عذاب و شکنجۀ خدا (برایشان) سصت است »132« .هنگامى که رؤسیا و پیشیوایان (ضیاللت و گمراهیى) از پییروان
(شان) بیزارى میجویند ،و عذاب و شکنجه (اى که براى آنان آماده شده است) را مىبینند ،و هر وسیله و دستاویزى (مانند خویشى و دوسیتى و
عهد و پیمان با یکدیگر) از ایشان گسیصته میشود »133« .و پیروان (آن پیشوایان چون بیزارى آنان را میبینند) مییگوینید :کیاش بیراى میا
(پیروان و پیشوایان ،به دنیا) بازگشتى بود تا از ایشان بیزارى مینمودیم ،چنانکه آنان (در اینجا) از ما بیزارى میجویند ،اینگونیه خیدا اعمیال و
کردارشان را با حسرتها و پشیمانیها (که چرا چنین کردیم) به آنان نشان میدهد ،و ایشان (پیشوایان و پیروان) از آتش بییرون رونیده نیسیتند
(همیشه در آن ماندگارند»137« ).
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بیان برخی وظایف مشترک همۀ انسانها و وظایف اختصاصی مسلمانان

(و پس از بیان توحید و شرک ،نعمت هایى را که به موحّدین و مشرکین عطا فرموده یادآور شده است ،و گفتهاند :چون برخی قباییل ،طعیام-
هایی را به دستور رؤسایشان بر خود حرام کرده بودند خداوند در این آیه فرمود ):اى مردم بعضى از آنچه در زمین است (خوردنیها) را بصورید در
حالى که حالل و طیب (پاکیزه و مشروع) باشد ،و از گامها (آرار و نشانهها) ى شیطان پیروى ننمایید ،زیرا او دشمن آشیکار شیما اسیت (شیما را
می فریبد تا گرفتار عذاب جاوید کند ،پس به پیروى از او حالل را حرام و حرام را حالل نکنید که غیر خدا حق ندارد و شایسته نیسیت چییزى را
حالل یا حرام نماید ،و اگر کسى در اینباره حکم دیگرى را بپذیرد براى خدا شری قرار داده است »138« ).جز این نیست که شییطان شیما را
به بدیها (گناهان پنهان) و کار زشت (گناهان آشکار) فرمان می دهد و اینکه چیزی را به خدا نسبت دهید که نسبت به آن علم ندارید (بیراى او
شری و همتا و فرزند قرار دهید و حالل را حرام و حرام را حالل گردانید »132« ).و (در نکوهش پیروان شیطان میفرماید ):هرگاه بیه ایشیان
(مشرکین و کفّار) گفته شود :پیروى کنید آنچه را خدا فرستاده است (طبق اوامر و نواهى قرآن کریم رفتار کنید) گویند( :ما از قرآن پیروى نمی-
کنیم) بلکه پیروى میکنیم آنچه (عقاید و اعمالى) را که پدرانمان به آن عمل میکردهاند ،آیا از پدران خود پیروى مییکننید ،اگرچیه پدرانشیان
چیزى (حکمى از احکام دین خدا) را نمیفهمیدند و (در آن) تأمل و اندیشه نمیکردند و راه راست را نمییشیناختند؟! « »171و (دربیارۀ تقلیید و
پیروى نمودن بیچون و چرای ایشان از پدرانشان و نپذیرفتن دعوت حقّ ،میفرماید ):مثل و سرگذشت (دعوت کننده) کفّار (به راه حیقّ) ماننید
داستان کسى است که بانگ میزند به چیزى (چهارپایى) که جز صدا و آواز نمیشنود (و معانى را درک نمینماید ،پیس ایشیان در حقیقیت) کیر
هستند (که سصن حقّ را نمیشنوند و) گنگاند (که حق نمیگویند و) کور هستند (که راه راست را نمىبینند) پس ایشان عقل و خردشیان را بیه
کار نمىبندند( »171« .پس به مؤمنین خطاب کرده و نعمتهاى خود را یادآور شده و آنان را به سپاسگزارى راهنمایى نموده است ):اى کسیانى
که ایمان آو ردید از چیزهاى پاک و پاکیزه (حالل و روا) که به شما روزى دادیم بصورید و شکر و سپاس خدا را به جیا آوریید اگیر شیما (از روى
اخالص و راستى) تنها او را میپرستید (زیرا عبادت و بندگى خدا تمام و کامل نمیگردد مگر با شکر و سپاسگزارى از او( »172« ).پس از آن به
حرمت و ناروا بودن خوردن برخى از چیزهایى که مشرکین آنها را حالل و روا میدانستند اشاره مینماید ):جز این نیست که خدا بر شیما حیرام
کرده است مردار (حیوانى که خود مرده باشد و یا به خالف دستور شرع کشته و شکار شود) و خون (که در رگها روان است ،نه خونى که پیس
از ذبح و گلو بریدن در گوشت می باشد) و گوشت خوک (و تمام اجزاء آن) و آنچه (حیوان حالل گوشت) را که هنگام ذبح غییر نیام خیدا را (نیام
بت ها مانند باسم اللّات و باسم العزى ،یا نام پیامبران و غیر ایشان هر چه باشد) بر آن صدا زنند ،پس کسى که (بر ارر گرسنگى که راه به جیایى
نداشته ب اشد یا به اکراه و واداشتن دیگرى) مضطرّ و بیچاره گردد ،در حالى که ستمکار (نافرمان) نباشد ،و از حدّ تجاوز نکند (به انیدازهاى کیه از
گرسنگى نمیرد از آنها بصورد) گناهى بر او نیست ،البته خدا بسیار آمرزنده و بىاندازه مهربان است (که راضى به ضرر و زیان بندگانش نیسیت).
«»176

126

مذمت کتمان کنندگان اوامر الهی

(و چون علماى یهود پیش از بعثت حضرت رسول

به پیروان خود میگفتند :نزدی است خداوند از مکه پیامبرى بفرستد که شیما را از

معاصى و گناهان نهى نماید ،و پس از مبعو شدن آن بزرگوار ترسیدند که اگر نبوت و پیامبرى او را ت دیق نمایند همۀ مردم به او بگروند و از
126
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بهرههایى که هر سال از راه ریاست و پیشوایى از ایشان به دست میآوردند محروم شوند از اینرو صیفات پییامبر اکیرم

را کیه در تیورات

نوشته بود تغییر دادند ،خداوند سبحان در این آیه فرمود ):محقّقاً کسانى (علماى یهود) که بصشی از کتاب (تورات) را (درباره صفات پیامبر اکیرم
) که خدا فرو فرستاده است پنهان کردند و به بهاى اندک (کاالى دنیا) آن را میفروشند (که هر چند بسیار باشد در برابر نعمتهاى خداونید
در آخرت اندک بلکه هیچ است) آن گروه شکمهایشان را جز از آتش پر نمیکنند (کاالى دنیا را که از راه نادرستى به دست میآورند سبب میی-
شود که در قیامت به عذاب جاوید گرفتار شوند ،پس گویا اکنون آتش میخورند) و روز رستاخیز خدا با ایشان (از روى لطیف و مهربیانى) سیصن
نمیگوید ،و آنان را پاک و پاکیزه نمیگرداند (گناهانشان را نمیآمرزد) و براى ایشان (در دوزخ) عذاب و شکنجۀ دردناک است »172« .آن گروه
کسانى هستند که (در دنیا) گمراهى (کفر و ناگرویدن) را در عوض هیدایت و رسیتگارى و (در آخیرت) عیذاب و شیکنجه (دوزخ) را در عیوض
آمرزش (بهشت جاوید) خریدند پس چه چیز آنان را بر آتش شکیبا (یا دلیر و بىباک) نموده است؟! « »172آن عذاب (یا آن گمراهى) ایشان بیه
سبب آن است که خداوند کتاب (تورات) را به راستى و درستى فرستاد (و آنان کافر شدند و عالیم و نشانههاى نبوّت پییامبر اکیرم

را از آن

پنهان نمودند) و البته کسانى (کفّار) که در کتاب (هاى آسمانى) اختالف نمودند (به برخى از آن ایمان آوردنید و بیه بعضیى کیافر شیدند) همانیا
ایشان در خالف و دشمنى دور از حقّ هستند»173« .
منشور نیکوکاری پرهیزگاران

122

122

(و یکی از نمونه های اختالف و دشمنى ایشان آن است که یهود و ن ارا میگفتند :نیکوکاری روى آوردن به سوى قبلۀ ما است ،خداونید در
این آیه فرمود ):نیکویى (تنها) این نیست که روهاى خود را (مانند ن ارا) سمت مشر  ،و (مانند یهود سوى) مغرب بگردانید ،بلکه نیکوکار کسى
است که به خدا و روز قیامت و همۀ فرشتگان (و جبرئیل که یهود دشمن او هستند) و کتابها (ى آسمانى) و پیامبران ایمان آورد ،و مال و دارایى
(خود) را با آنکه آن را دو ست دارد (یا با آنکه دادن آن را دوست دارد ،یا براى دوستى با خدا) به خویشاوندان (خود) و کودکان پدر مرده و تهیى-
دستان (آبرومند که درخواست نمی کنند) و رهگذران (مسافرینی که چیزى ندارند تا به میهن خویش بازگردند) و نیازمندان (که از روى بیچیارگى
سؤال و درخواست مینم ایند) و در راه آزاد کردن بندگان بدهد (ایشان را خریدارى و در راه خدا آزاد نماید) و نماز را (با شیرای آن) بیه پیا دارد و
زکات بدهد ،و چون با یکدیگر عهد و پیمان بستند به عهدشان وفا کنند ،و در فقر و بىچیزى و رنج و سصتى (بیمارى) و هنگام جنگ (جهیاد و
کارزار با دشم نان دین خدا) صابر و شکیبا باشند ،آن گروه (داراى این صفات) آنانند که (در دین و ایمیان و پییروى از حیقّ) راسیتگو و (از همیۀ
گناهان) پرهیزکاراند»177« .
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 .آیه راهنمای انسان به همۀ کماالت است ،زیرا کماالت منح ر در سه چیز است :صحّت و درستى اعتقاد ،حسن معاشرت و تهذیب و پاکیزه نمودن

نفس ،و دربارۀ صحّت و اعتقاد من آمن باللَّه را تا و النبیین و دربارۀ حسن معاشرت و آتى المال را تا و فى الرقاب و دربارۀ تهذیب نفس و أقام ال یالة را تیا
آخر آیه بیان کرده ،و از اینرو پیامبر اکرم
123

فرموده است :هر که به این آیه رفتار کند ایمان را کامل گردانیده است.
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 .7-2بخش هفتم :آیات  178تا ( 214بیان اصلیترین قوانین اجتماعی جهت حفظ وحدت جامعه)
شکلگیری ی

نظام اجتماعی توحیدی مستلزم پیروی از قوانین و مقرراتی میباشد که توس خداوند تبارک و تعالی با توجه به مبدأ و معاد

انسان و نیز سرمایهها و امکانات او طراحی شود .در چنین نظامی میبایست حقو انسانها محترم شمرده شود و عالوه بر تشویق انسانها به
رعایت این حقو  ،قوانین کاربردی جهت ر ف اختالفات محتمل وض شود تا مردم بدون نزاع به اختالفات خود خاتمه دهند.
 .1-7-1آیات  178تا ( 182قوانینی برای حفظ جان و مال مردم)
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 .1-1-7-1تناسب آیات 178تا 182

در این آیات ،سه حکم فقهی بیان شده که یکی به مسائل جنایی و دیگری به مسائل حقوقی و سومی عالوه بر مسیائل عبیادی زمینیهسیاز
تقویت تقوا است که خود زمینۀ تربیت افراد جهت امتثال قوانین در جامعه میباشد .افزون بر این ،مناسبت روزه با ق اص و وصیت آن است کیه
ق اص ،قتل حسّی نفس و روزه قتل شهوت است .ق اص ،حیات پیکرها را تضمین میکند و نتیجۀ روزه ،حیات روحهاست.
 .2-1-7-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  178تا 182
قصاص ،مرگی برای حفظ حیاتِ مردم در جامعه

(و پس از یادآورى وظایف عبودیت و بندگى برخى از احکام را بیان نموده و چون مهمترین آنها قانون ق اص دربارۀ کشیتگان اسیت کیه
حیات و زندگى هر قوم و گروهى وابسته به آن است ،آن را مقدّم داشته است ):اى کسانى که ایمان آوردهاید دربارۀ کشیتگان ق یاص بیر شیما
مقرر شده است (با قاتل چنان رفتار کنید که او با مقتول کرده ،و بر قاتل واجب است که خود را تسلیم نماید و در دسترس گذارد تیا اگیر ولیىّ و
صاحب دم راضى به دیه و خونبها نشد ،او را بکشند ،و بر ولىّ دم واجب است در ق اص از حدّ تجاوز نکند و بر مؤمنین واجب است قاتیل را در
تجاوز نکردن بر او و ولىّ دم را در گرفتن حقّ خود کم و یارى نمایند ،و شرط در ق اص آن است که کشته شود) فرد آزاد به جاى فرد آزاد ،و
غالم عوض غالم ،و زن به جاى زن ،پس کسى (قاتل) که برادر او (ولىّ دم که برادر دینى قاتل است) نسبت به او عفو و گذشت کیرد (ولیىّ دم
او را ق اص ننمود و به دیه و خون بها راضى شد) پس (بر قاتل واجب است) پیروى کردن از معروف و پسندیده (آنگونه خیوب رفتیار کنید کیه
جامعه آن را می پسندد) و رساندن (دیه و خونبها) به او (ولىّ دم مقتول) باید (همۀ اینها) از راه احسان و نیکویى باشد (وار مقتول در گیرفتن
خون بها سصتگیرى نکند و قاتل هم در پرداخت آن کوتاهى ننماید) آن حکم (عفو یا ق اص ییا راضیى شیدن بیه گیرفتن خیونبهیا) از جانیب
پروردگارتان تصفیف و آسانى (در کار بر شما) و رحمت و مهربانى است (چون بر اهل تورات ق اص یا عفو بود و گرفتن خونبها روا نبیود ،و بیر
اهل انجیل عفو یا گرفتن دیه مقرر شده بود و ق اص روا نبود) و کسى که پس از (گرفتن) آن (خونبها یا پیس از عفیو) تجیاوز کنید (قاتیل را
بکشد) براى او (در آخرت) عذاب و شکنجه دردناک است »178« .و (به حکمت و م لحت حکم ق اص اشاره مینماید :اى مردم) براى شما در
(حکم) ق اص (دربارۀ کشتگان) حیات و زندگى است اى خردمندان (که به عواقب امور و پایان کارها بینا هسیتید ،و کسیى کیه بدانید ق یاص
واجب است و اگر دیگرى را بکشد او را میکشند کشتن کسى را ق د نمیکند ،و دیگر آنکه به سبب کشتن قاتل فساد و تباهکارى و خیونریزى
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کمتر روى میدهد و حیات و زندگى با آسودگى می گذرد ،پس ق اص واجب گردید) تا شما (از تیرس و بییم آن از کشیتن یکیدیگر) بپرهیزیید.
«»172
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وصیت ،و لزوم پایبندی به مفاد مشروع آن

(پس از بیان حکم ق اص که قسمى از اقسام مرگ است به مناسبت آن ،حکم وصیت هنگام مرگ را بیان نموده است ):مقرر شد 122بر شما
هرگاه برای یکى از شما (نشانۀ) مرگ ظاهر و هویدا گشت اگر مال و دارایى (اندک یا بسیار) دارد ،از روى عدل و ان یاف بیراى پیدر و میادر و
فامیل وصیت کند (به طورى که از رلث مال بیشتر نشود و به وار زیان نرساند) آن وصیت حقّ و رابت و پابرجا است بر پارسایان »181« .پس
(خداوند سبحان کسى را که وصیتى را تغییر دهد به عذاب و کیفر تهدید مینماید ):هر که (وصىّ یا شاهد ییا حیاکم ییا غییر ایشیان) وصییت و
سفارش را (به غیر از آنچه وصیت کننده وصیت کرده است) تغییر دهد پس از آنکه آن را (از وصیت کننده یا از دیگرى) شنیده (تحقیق نمیوده و
نزد او رابت گشته و دانسته) پس گناه تغییر بر کسانى است که آن را تغییر میدهند (نه بر وصیت کننده ،چون وصیت اگرچه مستحبّ هم باشید
عمل به آن بدون ایجاد تغییر واجب است) البته خدا شنواى دانا است (سصنان وصیت کننده و تغیییر دهنیدۀ وصییت را مییشینود و بیر نییت و
اندیشههاى ایشان آگاه است »181« ).پس (از تهدید کسى که حقّ را به باطل تغییر میدهد؛ نیکویى کسى را کیه باطیل را بیه حیقّ و درسیتى
برمیگرداند بیان می نماید ):کسى (وصىّ یا وار یا مجتهد) که بترسد (از سوء عاقبت یا بداند) که وصیت کننیده از حیقّ رو گردانییده (در میورد
بیش از رلث مال وصیت کرده است) یا بترسد از اینکه او گناهى را وصیت نموده است پس میان ایشان (ورره و آنان که دربیارۀ ایشیان وصییت
شده است) اصالح نماید (وصیت را تغییر دهد و باطل و نادرستى را با دستور شرع اصالح کند) بر او (در این تغییر وصیت) گناهى نیسیت ،همانیا
خدا آمرزنده (تغییر دهندۀ چنین وصیتى است و) مهربان (به او) است (او را رواب و پاداش میدهد»182« ).
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روزه ،تمرین تقوا

(پس از آن واجب دیگرى را بیان کرده است ):اى کسانى که ایمان آوردهاید روزه داشتن بر شما واجب شد همچنان که بر کسانى کیه پییش
از شما بودند (پیغمبران ،یا پیغمبران و امتهایشان) واجب گشته بود تا (به وسیلۀ آن از معاصیى و گناهیان) پارسیا و پرهیزکیار شیوید (زییرا روزه
شهوت و خواهش نفس را میکاهد و شما را از حرام و ناروا باز میدارد»186« ).روزهاى تعیین شده را (که در آیۀ بعد بیان میشود) روزه بگیرید،
پس هر کس از شما بیمار (باشد ،به طورى که روزه به او زیان میرساند) یا مسافر باشد بر او واجب است به تعداد آن روزها (ى بیمیارى و سیفر
که روزه نگرفته است) از روزهاى دیگر (در غیر ماه رمضان) روزه بگیرد ،و کسانى که میتوانند روزه بگیرند (و نمیگیرند) بیه جیاى هیر روز آن
ی

مسکین را طعام کنند (و او را سیر نمایند) و کسى که از روی میل و رغبت کار خیری را به جا آورد ،پس براى او بهتر اسیت ،و روزه گیرفتن

براى شما (از فدیه و عوض دادن) بهتر است اگر (نسبت به فضیلت و برترى روزه) دانا باشید( »182« .آن روزهاى معلیوم کیه بایید در آن روزه
گرفت) ماه رمضان است که نزول قرآن در آن ماه (شروع) شید ،در حیالى کیه قیرآن بیراى میردم راهنمیا (ى دوری از ضیاللت و گمراهیى) و
نشانه هاى آشکار هدایت و راهنمایى (به سوى احکام) و جدا کننده بین حقّ و باطل است ،پس هر کس از شما کیه در آن میاه (در وطین خیود)
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حاضر باشد ،باید آن ماه را روزه بگیرد ،و کسى که بیمار یا مسافر است بر او واجب است که بیه تعیداد آن روزهیا (ى بیمیارى و سیفر کیه روزه
نگرفته است) از روزهاى دیگر (در غیر ماه رمضان) روزه بگیرد ،خدا (در همۀ کارها) براى شما آسانى میخواهد و دشوارى نمیخواهد (از ایین رو
دستور داده است در سفر و هنگام بیمارى روزه دار نباشید) و امر به قضاى روزه براى آن است که شمارۀ روزهاى روزه را کامل گردانید ،و خیدا را
به بزرگى یاد کنید بر آنچه (احکامى که) شما را (به آنها) راهنمایى نموده است ،و (بر نعمتهاى او) سپاسگزار باشید »182« .و (پس از تشویق
مر دم به اینکه خدا را به بزرگی یاد کنند جهت جلوگیری از توهم دور بودن خداوند از دسترس ایشان به دلیل عظمت و بزرگییاش مییفرمایید):
هرگاه بندگانم از تو (دربارۀ چگونگى برخورد) من (با ایشان هنگام دعا و درخواست) بپرسند ،پس (بگو ):من نزدیکم (به گفتار و کیردار و احیوال
آنان دانا هستم و دعا و درخواستشان را میشنوم ،چنانکه شصص نزدی  ،سصن همنشین خود را میشنود) دعاى درخواست کننده را هر گاه مرا
بصواند اجابت مینمایم ،پس باید بندگان هم (چون آنان را به طاعت و بندگى میخوانم دعوت) مرا اجابت نمایند ،و باید به من ایمیان آورنید (در
ایمانشان رابت و پابرجا باشند و بدانند من بر آنچه بصواهند قادر و توانایم) تا (به حقّ) راه یابند( »183« .پس از آن برخى از احکام روزه را بییان
میفرماید )،در شبِ روزه (داری) مباشرت با زنهاى خودتان براى شما حالل شد ،زنها (مانند) لباسی برای شیما و شیما (ماننید) لباسیی بیرای
ایشان هستید ،131خدا دانا است که شما به خودتان خیانت میکنید (فرمان او را انجام نمیدهیید) پیس (از روی فضیل و رحمیت خیود) توبیه و
بازگشت شما را پذیرفت (یا رخ ت و اجازه داد که در شبهاى ماهِ روزه با همسرانتان مباشرت داشته باشید) و از شیما درگذشیت (گناهانتیان را
آمرزید ،یا حرمت جماع در شبِ ماهِ روزه و من خوردن پس از خوابیدن پیش از افطار را برداشت) و اکنون (که حرمت جماع نسیخ شید در شیبِ
روزه) با زنها هم بستر شوید (که مباح و روا است) و بصواهید آنچه (فرزند) را که خدا براى شما (در لوح محفیوظ) نوشیته (مقیدّر نمیوده اسیت،
مق ود از مباشرت با زن ها امید به دست آوردن فرزندی باشد که خدا را عبادت و بندگى کند ،نه تنها دف شهوت و خوشگذرانى) و (در شبِ ماه
 . 131لباس مان از آسیب است .ازدواج هرچند اطفای غریزه را به همراه دارد؛ لیکن صبغۀ ملکوتی آن صیانت از گناه و حراست از نگاه آلوده است .لباس
عیوب انسان را میپوشاند و آبرو را حفظ می کند .زن و شوهر نیز باید عیوب هم را بپوشانند و آبروی اجتماعی یکدیگر را حفظ کنند .لباس ،انسان را از گرما
و سرما و ...حفظ می کند .زوجین نیز باید در حواد تلخ و شیرین و گرم وسرد زندگی ،موجبات دلگرمی هم را فراهم کنند .مییان لبیاس و کسیی کیه آن را
پوشیده رابطه ای تنگاتنگ و صمیمی است که بیگانه میان آن دو راه ندارد .رابطۀ زوجین نیز باید چنین باشد تا بیگانهای به درون زندگی آنان راه نیابد که به
اسرارشان پی ببرد و احیانًا فتنهگری کند .اعضای بدن با لباس در تماس است و لباس از تماس مستقیم آنها با بیرون ممانعت میکند .زوجین نییز بایید در
همان ارتباط صمیمی زناشویی خویش تماس غریزی برقرار کنند ،زیرا نه می توان زن و شوهر را از داشتن تمایل جنسی برحذر داشت و نه میتیوان جلیوی
آن را برای بیگانه باز گذارد ،بلکه باید غرایز را بدون تعطیلْ محدود و تعدیل کرد ،چنانکه لباس ،انسان را محدود میکنید .انسیان پوشییدن لبیاس آلیوده و
وصلهدار را خوش ندارد .در انتصاب همسر نیز باید چنین دقتهایی اعمال شود .لباس مایۀ آرامش انسان است .زن و شوهر نییز موجیب آرامیش یکدیگرنید.
قرآن از شب ،هم به «لباس» تعبیر کرده اس ت﴿ :وجَعَلنَا الَّیلَ لِباسا) و هم به سکونت و آرامش﴿ :هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکمُ الَّیلَ لِتَسکنوا فییه) ایین دو تعبییر دربیارۀ
زوجین نیز آمده است﴿ :هُنَّ لِباسٌ لَکم واَنتُم لِباسٌ لَهُنّ﴾﴿ ،ومِن ءایتِهِ اَن خَلَقَ لَکم مِننفُسِکم اَزوجًا لِتَسکنوا اِلَیها وجَعَلَ بَیینَکیم مَیوَدَّةً ورَحمَیة).لباس آراییۀ
انسان است و به وی زینت می بصشد .زن و شوهر نیز باید زینت یکدیگر باشند .زن و شوهر کنار هم موقعیتی در خیانواده و اجتمیاع پییدا مییکننید کیه در
گذشته آن را نداشتهاند ،از اینرو به آنها با احترام بیشتری برخورد میشود .حاصل اینکه غرض اصلی از ازدواج ،اطفای غرایز جنسی نیست ،بلکه تأمین رفاه
و آرامش در پرتو تأسیس کانون گرم خانواده و نیز بقای نسل است .عن ر محوری زناشویی دو چیز است که اگر آن دو چیز حاصل شود سیایر مزاییای ییاد
شده تأمین خواهد شد؛ یکی مودت عاقالنه به یکدیگر و دیگری رحم و عاطفه﴿ :وجَعَلَ بَینَکم مَوَدَّةً ورَحمَة) .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  231تا .232
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روزه هر وقت که میخواهید) بصورید و بیاشامید تا (آنگاه که) رشتۀ سفیدى روشنایى صبح از رشتۀ سیاهى (شب) بر شما هویدا شود ،پس از آن
روزه را تا شامگاه به پایان رسانید (از طلوع فجر روزه دار باشید تا هنگامى که خورشید پنهان شود و سرخى از جانیب مشیر از بیاالى سیر دور
گشته ی حمره مشرقیه ی و سیاهى از آنسو رو آورد) و آن دم که در مسجدها (مسجد الحرام ،مسجد النبىّ ،مسجد کوفه و مسیجد ب یره ییا هیر
مسجد جام و بزرگى ،یا هر مسجدى براى عبادت و بندگى) معتکف و ماندگار هستید (هنگام اعتکاف و ماندن در مسجد به دستور شرع که سه
روز یا بیشتر است و در صورت روزه نگرفتن و کمتر از سه روز ماندن ،اعتکاف جایز نیست )،با زنها (در شب و روز اعتکاف هیچگونه) مباشرت و
نزدی کى ننمایید ،آن احکام (که گفته شد) حدود و احکام خدا است ،پس به حدود الهی نزدی

نشوید (از آنها تجیاوز ننماییید) همچنیین (ماننید

آنچه بیان شد) خدا آیات و نشانههاى خود را براى مردم بیان و آشکار مینماید تا ایشان (از تعدّى و تجاوز در آنچه امیر و نهیى فرمیوده اسیت)
بپرهیزند»187« .

132

نهی حرامخواری

و (پس از آنکه خداوند مردم را از خوردن داراییهاى خودشان در روزهاى ماه رمضان نهى نمود اکنون آنها را در همۀ اوقات از خوردن مال
و دارایى یکدیگر که بر خالف حکم و فرمان او است نهى میفرماید ):مالها و داراییهای یکدیگر را به باطل و نادرستى (دزدى ،قمیار و بیرد و
باخت ،خیانت و ناراستى ،غ ب و به زور گرفتن ،شهادت و گواهى ،قسم و سوگند دروغ و مانند آنها) نصورید ،و آنها را (از راه رشوه دادن) بیه
قضات (ستمکار) ندهید تا (به کم حکم به ناحقّ ایشان) پارهاى از مالها و داراییهاى مردم را به (ظلم و ستم و آنچه موجب) مع یت و گنیاه
(است) بصورید در حالى که میدانید (حقّ را باطل کردهاید و ستمگرید ،و کیفر کسى که دانسته گناه کند سصتتر از نادان است»188« ).

136

سیر حرکت هالل نازک ماه به بدر آن ،تقویمی طبیعی برای همۀ مردم
(و پس از بیان حکم روزه دربارۀ ماههاى نو که روزۀ ماه رمضان و افطار عید فطر وابسته به آن است میفرماید ):تو را از (حکمت زیاد و کیم
شدن) ماههاى نو میپرسند (اى پیامبر) بگو :هاللها و ماههاى نو برای تعیین وقت ،براى (عبادات و معامالت) مردم ،و (به خ وص) براى حیجّ
(که قضا و اداى آن را باید در وقت معین به جا آورد) میباشد و برّ و نیکى این نیست که از پشت خانه وارد شوید 132،ولیکن نیکوکار ،کسى است
که (از آنچه خدا حرام و ناروا نموده است) بپرهیزد ،و از در خانه وارد شوید ،و از (مصالفت اوامر و نواهى) خدا بترسید تا رستگار شوید»182« .
132

 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 222؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 21تا .21
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 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 621؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 21تا .26

132

132

 .مبارزه با سنّت و بدعتهای غل جاهلی رایج در میان مشرکان ،از برنامههای اصلی قرآن کریم است .برخی از این سنتهای غل در مراسیم حیجّ

ظهور و بروز داشت؛ مانند :طواف با بدن برهنه ،آویصتن گوشت قربانی و مالیدن خون آن به دیوار کعبه ،صیدقه دادن لباسیی کیه در آن بیرای حیجّ مُحیرم
میشدند و احرامنبستن در لباسی که در آن مع یت کرده بودند .یکی دیگر از بدعتها و سنتهای غل جاهلی رایج که در تفسیرهای کهن نیز آمده اسیت
این بود که در حال احرام حج از پشت خانه به آن وارد میشدند .آنان که خانۀگِلی داشتند ،پشت اتا را سوراخ میکردند و از آنجا رفت و آمد میکردند ،یا با
نردبان از پشت بام وارد خانه میشدند .چادرنشینان نیز الیۀ پشت خیمه را باال میزدند و از آنجا مصفیانه رفت و آمد میکردند .آیۀ مورد بحث بیر آن سینّت
غل  ،خ بطالن کشید .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،2ص  223و .227
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 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 626؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.26
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 .2-7-1آیات  122تا ( 223جهاد برای رفع فتنه و زدودن خانۀ توحید از شرک)

166

 .1-2-7-1تناسب آیات  122تا 223

در این آیات برای نصستین بار اذن جهاد با مشرکین مکه که عالوه بر بیرون کردن مسلمانان از حرم امن الهیی ق ید کشیتار مسیلمانان را
دارند ،داده شده؛ همچنین حدود و لوازم آن را بیان کرده است و بهترتیب ،اصل حکم ،نظام آن ،حد شدّت و سصتگیری در آن ،مکان و زمیان و
سرآمد آن ،همچنین فلسفۀ اینکه حکم یاد شده تشری ق اصِ در جنگ و کشتار و مقابله به مثل میباشد ،بیان شده است .سرانجام نیز مقدمیۀ
مالی آن ،یعنی انفا برای تجهیز سپاه را واجب میکند.
سپس لزوم به پا داش تن فریضۀ حج ابراهیمی را یادآوری کرده و احکام و حدود آن مانند زمان حج و عمیره ،نییت ،احیرام ،وقیوف در عرفیه،
وقوف در مشعر ،طواف زیارت ،و سعى بین صفا و مروه ،احکام قربانی ،همچنین جواز تجارت در ایام حج را بیان نموده است.
 .2-2-7-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  122تا 223
وجوب جنگ دفاعی و احکام و حدود آن

و (پس از یادآورى اینکه ماه هاى نو برای تعیین وقت است ،قبل از بیان احکام حجّ ،برای اولین بار حکم جهاد با کفّیاری کیه خانیۀ کعبیه را
غ ب کردهاند ،بیان می فرماید ):در راه خدا (براى بدست آوردن رضا و خشنودى و یارى کردن دین او ،نه از روى هواى نفس و خودنمیایى و ییا
عالقه به نزاع و خونریزى) جنگ کنید با کسانى که با شما کارزار می کنند و از حدّ و اندازه (اى که خداوند سبحان تعیین فرمیوده اسیت) تجیاوز
نکنید (در جنگ پیشدستى نکنید و کودکان ،زنان ،پیران و بیماران را که جنگ نمیکنند نکشید) که خدا تجاوزکننیدگان را دوسیت نمییدارد (از
رحمت خود بىبهره میگرداند »121« ).و (سپس خداوند خطاب به مؤمنین نموده و کیفیت و چگونگى جهاد و پیکار با کفّار را بیان کرده است):
ایشان را هرجا (در حرم یا در غیر آن) که یافتید بکشید و از آنجا (مکه) که شما را بیرون کردند ،بیرونشان کنید و فتنه و تبهکارى (شرک به خدا
و نگرویدن به رسول او و جنگافروزی ایشان در ماه حرام) سصتتر از کشتن (شما) است و (پیشدستى ننمایید) با ایشان در مسجد الحرام کارزار
نکنید تا اینکه آنان در آنجا با شما جنگ کنند ،پس اگر با شما (در آنجا) جنگیدند آنها را بکشید (و از هت حرمت حرم باک نداشته باشید چیون
آنها حرمت حرم را نگاه نداشته و آغاز به جنگ نمودهاند در حالی که شما از خود دفاع مینمایید) سزاى کافرین چنین است (که مانند رفتارشان
با ایشان رفتار شود »121« ).پس اگر (از جنگ و نزاع) باز ایستاده و دست برداشتند به تحقیق خدا آمرزندۀ (گناهان و) مهربان اسیت »122« .و
(در صورتی که دست از فتنه و جنگ برنداشتند) با ایشان (مشرکین) بجنگید تیا فتنیه (تبهکیارى و فسیاد روی زمیین) نباشید و (تیا) اطاعیت و
فرمانبرى تنها براى خدا باشد ،پس اگر (از شرک) باز ایستادند و دست کشیدند (به توحید و یکتاپرستى رو آوردند) ظلیم و سیتم و تجیاوز از حیدّ
(جایز و روا) نیست مگر بر ستمکاران (به خود که از شرک و کفرشان دست نکشیدهاند و به شما ظلم میکنند ،در ایین صیورت شیما هیم ماننید
ایشان رفتار کنید( »126« ).سپس حکم جنگیدن در ماه حرام یعنی ذی القعده ،ذی الحجّه ،محرّم و رجب را بیان نموده است ):ماه حرام عیوض
ماه حرام است (پس اگر مشرکین در ماه حرام با شما جنگ نمودند اندیشه نکنید و با ایشان بجنگید ،زیرا هت نمودن حرمت میاه حیرام توسی
133

 .این دسته آیات در تفسیر فی ظالل از آیۀ  182آغاز شده است .قطب ،پیشین ،ج ،1ص.177
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شما براى آن است که آنان حرمت آن را نگاه نداشتهاند) و حرمتها (آنچه حفظ و نگاهدارى آنها واجب و هت و پردهدریشان حیرام اسیت) را
مساوات و برابرى است ،پس هر کس بر شما ظلم و تجاوز نمود شما هم مانند آنچه او بر شما تعدّى نموده است بر او تجاوز نمایید ،و از (غضیب
و خشم یعنى دورى رحمت) خدا بترسید (بیشتر از آنچه خداوند دستور داده انجام ندهید) و بدانید بىش خدا با پرهیزکاران است (ایشان را کم
و یارى خواهد نمود»122« ).

137

لزوم پشتیبانی مالی از جبهههای نبرد

و (چون جهاد و پیکار با دشمنان جز با صرف مال و دارایى انجام نمی گیرد خداوند سبحان پس از اینکه کارزار در راه حقّ را واجب گردانید به
دنبال آن انفا و بصشیدن اموال را بیان می نماید :اى مسلمانان) در راه خدا (کارزار با دشیمنان دیین از امیوال و دارایییهایتیان) انفیا کنیید و
ببصشید و با دستانتان خود را به نابودى نیندازید (از صرف مال و دارایى براى جهاد در راه خدا دریغ ننمایید که دشمنان نیرومند و دلیر میگردنید
و شما را ضعیف و پست می نمایند) و نیکویى کنید (به مستمندان ،یا کردارتان را نیکو گردانید ،یا در صرف مال میانهروى را از دست ندهید) کیه
خدا نیکوکاران را دوست میدارد»122« .

138

تشویق به برپا داشتن حج ابراهیمی پس از رفع موانع

و (پس از بیان احکام جهاد و لزوم آزاد ساختن کعبه از دست مشرکان ،میفرماید ):حجّ و عمره را تنها براى (رضیا و خشینودى) خیدا (نیه از
روى ریا و خودنمایى) تمام و کامل (با آداب و شرای آن) به جا آورید ،پس اگر (براى حجّ یا عمره احرام بستید و بر ارر ترس از دشمن یا بیمارى
از رفتن براى انجام آن) من شدید (اگر بصواهید از احرام ب یرون خارج شوید) بر شما واجب است هر قربانى که برای شما میسر است (اگیر احیرام
حجّ تمت باشد ،شتر یا گاو یا گوسفندى به شصص امین و درستکارى بدهید تا به منا ببرد ،و اگر احرام عمره است به مکه ببرد ،و اگیر وسییلهاى
براى فرستادن آن نیافتید ،در جایى که ماندگار شدهاید قربانى کنید) و (شما که مح ور و بازمانده شدهاید) سرهایتان را نتراشید (از احرام بییرون
نیایید) تا قربانى به جایگاهش (منا یا مکه در روزى که تعیین نمودهاید) برسد (و کشته شود) پس هر کس از شما (هنگام احرام) بیمار شد یا درد
و آسیبى به سر او رسید (که الزمۀ آن سر تراشیدن) باشد ،پس (سر را بتراشد ولى) باید عوض آن (سه روز) روزه بگیرد ،یا (اگیر خواسیت بیه ده
مسکین و به هر کدام به اندازه ی

مُد گندم یا جو) صدقه دهد ،یا (اگر خواست) گوسفند قربانی کند ،پس چون (از ترس دشیمن ییا از بیمیارى)

ایمن و آسوده شدید (و در حال احرام بودید ) هر کس از عمره نف و سود برد (از احرام آن بیرون آید و این از آنچه در حال احیرام بیر او حیرام
شده بود بهره مند گردد) تا وقتى که براى حجّ احرام ببندد ،پس (به شکرانۀ اینکه براى انجام عمره و حجّ موفّق شده است) بر اوست قربانى کنید
از آنچه برای او مقدور است ،و کسى که قربانى نیافت (یا نداشت) سه روز در ایام حجّ (هفتم و هشتم و نهم ذى الحجّه) روزه بگیرد و هفیت روز
هنگامى که (به میهن خود) بازگشت ،آن سه روز و هفت روز ده روز کامل و تمام است (در رواب و پاداش کمتر از قربانى نیست) آن حکیم (کیه
بیان شد) براى کسى است که خانوادۀ ا و مقیم مسجد الحرام (مکه) نباشند و از خدا بترسید (طبق اوامر و نواهى او رفتار کنید) و بدانید عذاب خدا
(براى گناهکاران) سصت و دشوار است »123« .وقت و هنگام (احرام بستن بیراى) حیجّ تمتی میاههیایى (شیوّال و ذی القعیده و ده روز از ذی
الحجّه) است که (از زمان ابراهیم و اسماعیل
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 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.22
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بین مردم) معلوم و شناخته شده است (و احرام بستن براى حجّ یا براى عمرهاى که پیس از
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آن ،حجّ به جا آورده میشود جز در آن ماهها درست نیست ،و تقدیم و تأخیر در آنها ،چنان که آیین مشرکین عرب بود ،که هنگام احتیاج میاه-
هاى حجّ را مقدّم و مؤخر مینمودند جایز و روا نیست) پس کسى که در آن ماهها حجّ را (بر خود) واجب گردانید (براى انجام حجّ یا براى عمیره
آن آماده شد و احرام بست) رواب زناشویی ،دروغ و دشنام ،و نزاع و گفتگو در حجّ روا نیست (و این کارها جز رواب زناشویی در اوقات دیگر هم
روا نمیباشد ،پس اخت اص آنها به زمان حجّ براى آن است که در آن هنگام زشتتر است) و هر چه کار خیر به جا مییآوریید خیدا مییدانید
(پاداش آن را به شما می دهد) و (براى سفر آخرت) توشه بردارید (پرهیزکار شوید) به تحقیق بهترین توشیه تقیوا و پرهیزکیارى (گفتیار و کیردار
شایسته) است و (در آنچه امر و نه ى کردم) از (مصالفت با) من پروا داشته باشید اى خردمندان (تا نیکبصتى دنییا و آخیرت را بیه دسیت آوریید).
«( »127خداوند دربارۀ اینکه اگر کسى در سفر حجّ تجارت و داد و ستد نماید به رواب و پاداش او زیان نمیرساند فرموده است ):بر شما گنیاهى
نیست که (در راه حجّ) از پروردگارتان روزى بطلبید (از راه خرید و فروش سودى به دست آورید) پس آنگاه که از عرفات (محلی در نزدی مکه
که جاى وقوف حاجیان در روز نهم ذى الحجه است) بازگشتید نزد مشعر الحرام (مزدلفه محلی بین عرفات و منا) خیدا را (بیا تسیبیح «سیبحان
اللَّه» و تهلیل «ال اله اال اللَّه» و مانند آن) یاد کنید ،و (در آنجا) او را یاد نمایید چنانکه شما را (به دین اسالم و احکام الهى که سیعادت دنییا و
آخرت در آنهاست) راهنمایى نمود ،و همانا پیش از آن هدایت و راهنمایى (یا پیش از آمدن پیامبر اکرم

) از گمگشتگان بودیید( »128« .و

براى اینکه قریش در مزدلفه وقوف مینمودند و میماندند و به عرفات نمیرفتند و می گفتند :ما اهل حرم و پناهگاه خداییم و از حیرم او بییرون
نمیرویم ،خداوند فرمود :اى قریش) پس بازگردید از آنجا (عرفات) که همۀ مردم بازمیگردند و (بیراى گناهانتیان) از خیدا آمیرزش درخواسیت
نمایید که بىش خدا بسیار آمرزنده ،بىاندازه مهربان است( »122« .و چون در جاهلیت عادت و روش بزرگان عیرب بیود کیه پیس از انجیام
اعمال حجّ نزد خانۀ خدا میایستادند ،یا در منا می ماندند و حسب و نسب و قرابت و خویشاوندى پدران خود را یاد میکردنید ،خداونید آنیان را از
این کار بیهوده من مینماید ):پس هر گاه همۀ اعمال حجّ خود را به جا آوردید خدا را (با تحمید «الحمد للَّه» و تسبیح «سیبحان اللَّیه» و ماننید
آن) آنگونه که از پدرانتان یاد میکنید و حتی بیشتر یاد نمایید (نعمتهای او را یاد کنید و شکر گزار باشید) پس (یاد کنندگان خدا دو دستهاند):
بعضى از مردم که (به روز رستاخیز ایمان ندارد) می گویند :پروردگارا! (بهرۀ ما را) در دنیا به ما عطا کن ،و براى ایشان در آخرت ن یب و بهرهاى
نیست؛ « »211و برخى از مردم که میگویند :پروردگارا! در دنیا خوبیها (تندرستى ،آسودگى ،توفیق عبادت و بندگى و مانند آنهیا) و در سیراى
دیگر نیز خوبیها (رواب و پاداش و نعمتهاى جاوید) را به ما ببصش ،و ما را از شکنجۀ آتش (دوزخ) نگهدار( »211« .آن گروه کیه خییر دنییا و
آخرت میطلبند براى آنان ن یب و بهرهای (رواب و پاداش) از اعمال نیکویى که به جا آوردهاند ،میباشد و خدا به سرعت به حسابها رسییدگی
میکند (به فکر و اندیشه احتیاج ندارد ،بلکه به ی چشم بر هم زدن به حساب همه رسیدگی میکند و هر ی از بندگان را به پاداش ییا کیفیر
اعمالش آگاه میسازد »212« ).و (برخى از احکام وقوف و ماندن در منا آن است که) در روزهاى تعیین شده (یازدهم و دوازدهم و سییزدهم ذى
الحجه) خدا را یاد کنید ،پس کسى که در دو روز (یازدهم و دوازدهم) شتاب کند (بعد از زوال و گذشتن خورشید از میان آسمان در روز دوازدهیم
پس از رمى جمرات از منا بیرون رود) گناهى بر او نیست (و بهتر آن است که بماند و روز سیزدهم کوچ نماید ،ولى اگر روز دوازدهم تیا هنگیام
غروب آفتاب در منا بود واجب است که شب سیزدهم را نیز در آنجا بماند و فردا پس از رمى جمرات بیرون رود) و کسى که به تأخیر اندازد (سیه
شب در منا باشد و روز سیزدهم کوچ کند نیز) گناهى بر او نیست (و شتاب کردن و کوچ نمودن روز دوازدهم) براى کسى (حاجّى اسیت) کیه (از
آنچه خداوند نهى نموده است) پرهیزکار باشد (هنگام احرام عمره و حجّ شکار نکرده و رواب زناشویی نداشیته و بیوى خیوش اسیتعمال ننمیوده

23

است) و از خدا بترسید (از معاصى و گناهان بپرهیزید) و بدانید شما (روز قیامت زنده میشوید و در هر جا باشید) بیه سیوى او (جیایى کیه حکیم
میکند) جم میشوید»216« .
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 .3-7-1آیات  224تا ( 214معرفی راه حفظ وحدت و نیز عوامل پیدایش اختالف در جامعه)

172

 .1-6-7-1تناسب آیات  224تا 214

در مجموعه آیات قبل ،از تشری حج تمتّ و خطوط کلی احکام حج و عمره سصن به میان آمد .در بصش پایانی آن ،خداوند متعال انسانهیا
را از نظر منطق و سیرۀ عملی به دو گروه دنیاطلبان و نی خواهان در دنیا و آخرت تقسیم کرد؛ به همین مناسبت در ادامه به تقسییم دیگیری از
انسانها پرداخته است و آنها را از جهت صفات و نتایج اعمالشان نیز به دو گروه با تقوا و بیتقوا دستهبندی میکند .سپس در آییات بعیدی راه
حفظ وحدت دینی در جامعه انسانی را بیان می کند که ،ورود در سلم و بسنده کردن به دین خدا در اندیشه و رفتار اسیت .تنهیا در ایین صیورت
است که وحدت و سعادت دنیا و آخرت تأمین میشود وگرنه با خروج از سلم و دخول در ت رف در آیات الهی همانگونه کیه از بنیی اسیرائیل و
دیگران سرزد ،وحدت دینی از هم گسسته میشود و سعادت دنیا و آخرت رخت بر میبندد و هالکت عمومی فرا میرسد.
 .2-6-7-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  224تا 214
هشدار در مورد خطر افراد بیتقوا و ظاهرفریب در نابودی سرمایههای جامعه

و (پس از اینکه مردم را به تقوى و پرهیزکارى که حقیقت آن ایمان به خدا و روز قیامت است امر نموده است ،میفرمایید ):بعضیى از میردم
که گفتار (و شیرینى سصنان) او دربارۀ (م الح) زندگانى دنیا تو را به شگفت میآورد ،و خدا را بر آنچه در دل او است گواه میگییرد (مییگویید:
خدا گواه است که دل و زبان من یکى است) در حالى که (دل و زبان) او (یکسان نیست و در دشمنى با مسلمانان) سصتتیرین دشیمنان اسیت.
« »212و هر گاه (از نزد تو) بازگردد (یا چون تسلّ و توانایى یابد از روى دشمنى با مسلمانان) در (هر کجای) زمین سعى و کوشش مینماید تا
در آن فساد و تباهى کند ،و کشتزارها و چهارپایان ر ا نابود گرداند و خدا فساد و تباهکارى را دوست ندارد (خدا اهل فساد و تباهکیاری را دوسیت
ندارد »212« ).و هرگاه (از راه پند و اندرز) به او گفته شود :از خدا بترس (فساد و تبهکارى نکن) تکبّر و سرکشیى ،او را بیه گنیاه وادار سیازد (و
کوشش او در فساد بیشتر گردد) پس دوزخ او را کافى است (که کیفر کردارش باشد) و هرآینه دوزخ بد آرامگاهى است»213« .

171

بشارت به افراد باتقوا که در راه خدا جانفشانی میکنند

و (پس از بیان حال افراد بیتقوا دربارۀ افراد مؤمن با اخالص می فرماید ):بعضى از مردم که براى به دست آوردن خشینودى خیدا جیانش را
میفروشد (بذل مینماید و میبصشد) و حال آنکه خدا به بندگان (با ایمان که براى طلب رضاى او جان فدا میکنند) مهربان است»217« .
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 .مدرسی ،پیشین ،ج ،1ص622؛ حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص261؛ طباطبایی ،پیشین ،ج ،2ص72؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص  23تا .22
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 .قطب ،پیشین ،ج ،1ص.212

171

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،ص.31
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 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،ص.31

27

اسالم ،آیین صلح و صفا

(و پس از بیان حال افراد باتقوا و بیتقوا اکنون همه را به طاعت خداوند دعوت مینماید ):اى اهل ایمان (که در ظاهر خدا و رسیول
ت دیق کردهاید) همگى در اسالم (حقیقى) درآیید (خدا و رسول

را

را با زبان و دل ت دیق نمایید و مطی و فرمانبردار او باشید) و از گامهاى

شیطان پیروى نکنید (به دستور او خالف اوامر و نواهى الهى رفتار ننمایید) که او دشمن آشکار شیما اسیت (مییخواهید شیما را گمیراه سیازد).
«( »218سپس متصلفین را تهدید مینماید ):پس اگر بعد از آنکه آیات و نشانههاى آشکار برای شما آمد (درستى و راستى حیقّ بیر شیما هوییدا
گشت) بلغزید (مع یت و نافرمانى کنید) بدانید محقّقاً خدا غالب (توانا بر کیفر کردن شما) و حکیم اسیت (کسیى را جیز از روی حکمیت عیذاب
نمیکند( »212« ).پس از آنکه خداوند به تفرقهافکنان و پیروان گامهای شیطان بعد از آمدن دالیل روشن هشدار داد ،در این آیه ،کیفیت عذاب
الهی را بیان میفرماید ):چشم به راه نیستند مگر آنکه عذاب خدا در سایههاى ابر سفید (که گمان رحمت و مهربانى و خییر و نیکیویى در آنهیا
است) و فرشتگان (که واسطه در عذاب و شکنجه هستند) بر آنان بیایند (آنگاه از کفر و ناگرویدن دست بردارند) در حالى کیه کیار انجیام شیده
است (آن هنگام نجات و رهایى براى ایشان نیست) و همۀ کارها به سوى خدا باز میگردد (مؤمن را رواب مییدهید و کیافر را از روی حکمیت
عذاب مینماید( »211« ).بنی اسرائیل در عهد موسای کلیم

آیات روشن آن ع ر را نادیده گرفتند و بنی اسیرائیل در عهید پییامبر اسیالم

آیات ،عالمتها و شواهد شفاف را نادیده و ناشنیده پنداشتند ،از اینرو مورد سؤال و سرزنش قرار گرفتهاند .خداوند میفرماید :اى پیامبر) از
بنی اسرائیل (علما و دانشمندان یهود مدینه) بپرس (که براى هدایت و راهنمایى ایشان) چه بسیار نشانۀ روشین (معجیزۀ آشیکار) بیرای ایشیان
آوردیم (و ایمان نیاوردند) و کسى که نعمت (آیات و نشانههاى) خدا را پس از آنکه براى او آمده (آن را درک نموده و شناخته) است تغیییر دهید
(به آن ایمان نیاورد بداند که) به طور حتم خدا (بر او) سصت عذاب است( »211« .و سبب ایمان نیاوردن ایشان آن است که) زندگانى دنیا بیراى
آنان که کافر شدند زینت داده و آراسته شده است و (از اینرو) آنان را که ایمان آورده (و فقیر و بینوا) اند استهزا و ریشصند میکنند ،و کسانى که
پرهیزکارند (از کفر و نفا دورى گزیدند و به دستور خدا و رسول رفتار کردند) روز رستاخیز برتر از ایشانند (فضل و برترى دارند یعنى در بهشیت
که جاى آسایش همیشگى است هستند) و خدا هر که را بصواهد (در دنیا بر وفق حکمت و م لحت و در آخرت از روى رحمت و مهربانى) بیى-
اندازه روزى میدهد»212« .
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 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،ص 31تا .32
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بیان ریشۀ اختالفات بشر پیش از ارسال رسل و پس از آن

(سپس براى تسلیت و دلدارى پیامبر
داراى ی

172

)

حال کفّار پیش از آن حضرت را یاد آوری میکند و میفرمایید ):میردم (بیین آدم و نیوح

دین و آیین بودند (ایشان بر اساس فطرت و سادگی ،همسان و یکرنگ بودند و هیچ اختالفی با هم نداشتند؛ ولی کمکم بر اریر رشید

جمعیت و تضارب آرا ،و نحوۀ بهرهبرداری از موهبتهای طبیعی ،زمینۀ اختالف در آنان پدید آمد و برای رف اختالفات به مجموعهای از قیوانین
به نام «کتاب» نیاز پیدا کردند ):سپس خدا پیغمبران (دارای شریعت) را برانگیصت در حالى که (نیکوکاران را به بهشت) مژده دهنده و (بیدکاران
را از آتش دوزخ) ترساننده بودند ،و با آن پیامبران کتاب هایى به حقّ (منطبق با آفرینش و نیاز بشر) فرستاد تا خیدا (بیه وسییلۀ پییامبران ییا آن
کتابها) میان مردم در آنچه با یکدیگر در آن اختالف کردند ،حکم نماید و فرمان دهد ،و در حقّ (یا در آن کتابها و یا قرآن) اختالف ننمودنید
مگر همان کسانى که کتاب به ایشان داده شد (یهود و ن ارا) ،پس از آنکه نشانههاى روشن (معجزات موسى و عیسى

و حضرت رسیول

) برای ایشان آمد (و آنها را دیدند ،و اخ تالفشان) از جهت ظلم و ستم (یا حسد و رشکى) است که میان ایشان بود ،پس خدا اهل ایمان را
به حقّى که در آن اختالف نمودند (چگونگی عمل به قوانین الهی در زمینههای اجتماعی و بهرهمندی از مواهب) به اذن و فرمان خود هیدایت و
راهنمایى نمود (توفیق عطا فرمود) و خدا هر کس را بصواهد (مؤمنین را) به راه راست راهنمایى میکنید( »216« .بیاز بیراى تسیلیت و دلیدارى
پیامبر و اصحاب آن حضرت دربارۀ شکیبایى نمودن از اذیت و آزار مشرکین ،صبر مؤمنینِ امتهاى گذشته را در راه حقّ گوشزد میینمایید ):آییا
گمان میکنید به بهشت داخل میشوید ،در حالى که هنوز گرفتارى آنان (پیامبران و پیروانشان) که پیش از شما بودند و درگذشیتند بیه شیما رو
نیاورده است؟ (مانند آنها امتحان و آزمایش نشدهاید ،پس صبر کنید چنانکه آنان صبر نمودند) برای ایشان ،سصتى و گرفتارى (کشیته شیدن،

172

 .مردم پیش از بعثت حضرت نوح

زندگی ساده ای داشتند و با بینش بسی و منش مشترک ،امت واحدی بودند که هم در جهانبینیی هیمفکیر

بودند و هم در تشصیص حق و باطل همانگونه که امام باقر

فرمودهاند« :منظور از «ناس» انسانهای روزگار میان حضرت آدم و نوح

است که نه

هدایت داشتند و نه ضاللت ،بلکه از زندگی سادهای برخوردار بودند ».اختالفات جزئی را نیز با رهنمود عقل و هدایت پیامبران پس از حضرت آدم

رفی

میکردند .همراه با پیشرفت علم و صنعت و گسترش رواب اجتماعی ،اختالفات علمی و عملی در عرصههای فردی ،اجتماعی و بهرهوری از مواهب طبیعیی
بروز کرد و آرا در تشصیص حق و باطل و م الح و مفاسد متفاوت شد .این مطلب ضرورت بعثت پیامبران اولوا العزم و نزول کتاب را در پیی داشیت .تیا بیا
تبشیر و انذار از ی سو و تشکیل حکومت از سویدیگر ،هم دربارۀ اختالفهای طبیعی مردم داوری کنند و هم اندیشۀ خفته و افکار فسردۀ آنیان را بییدار و
شکوفا سازند .کتابهای آسمانی چون همۀ مطالب آنها حق و از هر نوع خالف و اختالفی به دور است ،در همۀ زمانها یگانه مرج رف اختالفها و تنهیا
میزان سنجش مکتبهای فکری و اندیشههای مصتلف بشری است .تقارن تبشیر و انذار با داوری در اختالفهای مردم ،گویای ضرورت کار فرهنگی ،همراه
با برپایی حکومت دینی است ،زیرا نه همۀ احکام الهی با آموزش و ارشادِ تنها جاری و عملی است و نه اختالفات به مجرد موعظه و صرف داوری بدون اجرا
رف می شود ،بلکه باید حکومت الهی به دست پیامبران و پیروان مؤمن آنان برپا شود تا بتوان اختالفات را رف کرد و احکام الهی را جامۀ عمل پوشاند.
چنانچه اختالف در پی پیشرفت علم و گسترش رواب اجتماعی و در جهت شناخت حق باشد ،پذیرفته و مطلوب است ،زیرا موجب پیشیرفت روزافیزون
علم و زمینه ساز وحدت است .بعثت انبیا  :نیز برای بیان حق و داوری در این اختالف است؛ امّا پس از روشن شدن حق در پرتو بعثت انبییا  :و نیزول کتیاب
آسمانی ،اختالف از سر لجاجت و خوی سرکشی و تردید در متون روشن دینی که میزان حق و مایۀ رف اختالفات است ،مذموم و مایۀ عذاب دنییا و آخیرت
آنان است .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،11ص  678تا .682

22

شکست از دشمن ،گرسنگى ،بیمارى و مانند آنها) رو ى داد ،و (از بسیارى گرفتارى) نگران و پریشان شدند تا اینکه مؤمنین به پیامبر میگفتنید:
خداوند چه وقت ما را یارى می کند؟ (خدایا! ما را یارى فرما ،خداوند به ایشان خبر داد ):آگاه باشید به طور حتم یارى و کم خدا نزدیی اسیت.
«»212
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 .8-2بخش هشتم :آیات  215تا ( 242پاسخ به پرسشهای مربوط به احکام مطرح شده)
در بصش گذشته برخی قوانین اساسی اسالم جهت حفظ کیان جامعه مثل ق اص ،روزه ،حج ،جهاد و انفا بیان شید .بییان ایین احکیام در
جامعۀ نوپای مدینه سؤاالتی را در پی داشت ،که در این بصش پاسخ سؤاالت اساسی دربارۀ انفا  ،جهیاد و خیانواده بییان شیده اسیت .نصسیت
گوشزد شده است چه چیز ،به چه کس و به چه نحو انفا شود .سپس موضوعات مهمی دربارۀ قتال با مشیرکان مطیرح مییشیود؛ موضیوعاتی
مانند ،تشری جهاد و ت حیح نگرش مؤمنان به آن ،حکم قتال در ماههای حرام و حکمت وجوب جهاد که موجب رف فتنه مییباشید ،چیرا کیه
مش رکان ت میم جدی بر ستیز همیشگی با مؤمنان و تالش پیوسته برای بازگرداندن مؤمنان از دین خدا داشتهاند و از طیر مصتلیف در صیدد
تحقق خواستۀ خود بودهاند ،گاهی با جنگ افروزی و گاهی با نفوذ در فرهنگ مسلمانان .سپس با بیان حرمت ازدواج بیا مشیرکین کیه ریشیه در
فرهنگ حیات طیبۀ مسلمانان دارد مباحثی را پیرامون حفظ کیان خانواده بیان میدارد تا فرهنگ جامعه از گزند مشرکان و افکار جاهلی در امان
بماند.
 .1-8-1آیات  215تا ( 222تشویق به اموری د انفاق و جهاد د که انسدان از آنهدا کراهدت دارد امدا خیدر او در آن-
هاست)

176

 .1-1-8-1تناسب آیات  215تا 222

علت کراهت مؤمنان از جنگ سصتیها ،زیان های مالی و جانی ،ناامنی و گرانی است که جنگ در پی دارد و طب هیر انسیانی از ایین امیور
گریزان است؛ نه اینکه خود را در برابر دشمن ضعیف می دانستند و نگران شکست اسالم بودند ،و نه اینکه برارر عطوفیت و رأفتیی کیه در پرتیو
تربیت اسالمی پیدا کرده بودند.
در این آیات معیار محبّت و کراهت و خیر و شر را رهنمود عقل و نقل معرفی کند نه خواستۀ طب  ،زیرا تنها خداست که عالم مطلق اسیت و
همه چیز را میداند و انسان ،جاهل است و از این رو در تشصیص خیر و شر سیصت نیازمنید عقیل و نقیل معتبیر اسیت ،تنهیا بیا تین دادن بیه
رهنمودهای الهی است که میتواند به خیر برسد و از شر برهد.
انسان های خود ساخته در پرتو ایمان به خدا و دل کندن از مظاهر فریبندۀ دنیا دشواری انفا و قتال را از ی سو به آسانی ،و کراهتِ طبیعی
جنگ و ترس از فقر را از سوی دیگر به محبوبیت جهاد و انفا  ،تبدیل میکنند.

172

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،ص  32تا .36

173

 .قطب ،پیشین ،ج ،1ص.212

31

 .2-1-8-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  215تا 222
انفاق از چه چیز و به چه کسی

(پس از بیان اینکه صبر و شکیبایى در سصتى و گرفتارى از وظایف و شرای ایمان است ،چون انفا و صرف مال و دارایى در راه خدا نیز از
جمله وظایف آن است خداوند سؤاالت مؤمنین در مورد خ وصیات انفا را نقل نموده است میفرماید ):از تو میپرسند چه چییزی (در راه خیدا)
انفا کنند؟ (و چون سؤال از انفا سؤال از م رف آن را در بر دارد فرمود :اى پیامبر) بگو :آنچه از (مال و دارایى) خیر (خوب و مطلیوب) انفیا
مینمایید و میبصشید ،پس براى پدر و مادر و خویشان و یتیمان خردسال و بینوایان و رهگذران است و هر خیری (کار شایسیتهاى) کیه انجیام
میدهید بىش خدا به آن دانا است»212« .

177

تغییر نگرش مسمانان نسبت به جهاد اسالمی و بیان تفاوت آن با سایر جنگها

(و پس از تشویق دربارۀ انفا در راه خدا که جهاد با مال و دارایى است ،تشویق به جهاد با جان نموده است ):جنگیدن (با دشمنان دین) بیر
شما نوشته (واجب) شد ،در حالی که براى (طب ) شما سصت و ناگوار است ،و گاهى چیزى (عمل و کارى مانند جهاد در راه خدا) برای شما مکروه
و ناگوار است در حالى که (در حقیقت) خیر شما در آن است (صالح و نف شما در آن میباشد ،زیرا اگر کشته نشوید پیروزى و غنیمت به دسیت
میآورید ،و اگر کشته شوید بهشت ن یب شما میشود) و گاهى چیزى را دوست دارید در حالى که آن براى شما بد است (بیرای شیما زییانآور
است ،زیرا ترک جهاد موجب تسلّ دشمن و ذلت و خوارى میگردد) و خدا (صالح شما را در هر چیز بهتر) میداند ،و (اوامیر و نیواهى او طبیق
م الح شما است )،در حالیکه شما نمیدانید( »213« .از آنجا که فرستادگان پیامبر برای سریۀ نصله ،دو ماه پیش از جنگ بدر یعنی در اول میاه
رجب ،با گروهی از مشرکان درگیر شدند و یکی از مشرکان کشته شد ،سپس برخی از قریشیان و مردم مدینه پرسیدند :آیا جنگ و پیکار در میاه
حرام در اسالم حالل شده است؟ خداوند فرمود :اى پیامبر) از تو دربارۀ جنگیدن در ماه حرام میپرسند ،بگو :جنیگ و کیارزار در آن میاه (گنیاه)
بزرگی است ،و بازداشتن (مردم) از راه خدا (اسالم) و کافر شدن به خدا و بازداشتن (آنان) از (نماز و طواف در) مسجد الحرام و بیرون کردن اهل
آنجا (پیامبر و اصحابش) نزد خدا (از کارزار در ماه حرام) سصت تر است (زیرا اگر گاهى جنگ در ماه حرام براى پشتیبانى از دین و دفاع از دشمن
باشد حالل و روا میگردد ،و لیکن کافر شدن به خدا هیچگاه حالل نمیباشد) و فتنه و تبهکارى (کردار مشرکین) بدتر از کشتن است ،و (چگونه
شما مسلمانان را براى جنگ در ماه حرام سرزنش مینمایند در حالى که ایشان) همیشه با شما جنگ میکنند تیا اگیر بتواننید شیما را از دیین و
آیینتان برگردانند (سپس به مسلمانان دربارۀ ارتداد هشدار میدهد ):و هر کس از شما که از دین خود برگردد و در حالى که کافر باشد بمیرد پس
اعمال (نیکوی) ایشان (که هنگام مسلمان بودن به جا آورده اند) در دنیا و آخرت باطل و تباه شده است (نف و سودى ندارد ،در دنیا مؤمنین براى
آنان استغفار و طلب آمرزش نمیکنند و در آخرت هم از رواب و پاداش بىبهرهاند) و آنان اهل آتشاند که همیشیه در آن خواهنید بیود»217« .
(همچنین خطاب به کسانی که به دلیل تردید در مورد اینکه روز آخر جمادی الثانی بوده است یا اول رجب و مجبور به جنگ شدهاند میفرماید):
قطعاً کسانى که ایمان آوردهاند (خدا و رسول

را ت دیق نموده اند) و آنان که از وطن خود هجرت و در راه (دین) خدا جهاد کردند ،آن گروه

به رحمت و بصشایش خدا (یارى در دنیا و پاداش در آخرت) امیدوارند ،و خدا بصشندۀ (گناهانشان و) مهربان (بر ایشان) است»218« .
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 .حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص 218؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 677؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.36
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 .حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص 218؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.32

178

31

بیان حکم شراب و قمار جهت جلوگیری از اثرات مخرب آنها در جامعه

172

(رواج شراب خواری و قِماربازی در دوران جاهلیت و مصالفت اسالم با آن مسلمانان را برانگیصت که جویای حکم شرعی آن شوند تا با تیرک
این اخال ناپسند زمینۀ ایجاد امت واحد و قوی ایجاد شود .ای پیامبر ):از تو دربارۀ شراب و قمار میپرسند ،بگو :هر دو آنها گناهى بزرگ است
و براى مردم مناف و سودهایى هم هست (نوشیدن شراب سبب زوال عقل میشود و جدال و زد و خورد و خونریزى و سایر مفاسد را به بار میی
آورد و قمار وسیله و دستاویز حرام خوارى و دزدى و دشمنى و تباه ساختن مال و دارایى میباشد ،و سیود شیراب لیذت و خوشیى و سیود قمیار
بىرنج مال به دست آوردن است ،ولى این سود اندک که به زودى فانى و نیست میشود در برابر آن همیه مفاسید و تباهکیاریهیا کیه موجیب
بدبصتى در دنیا و آخرت و عذاب و کیفر جاوید است ارزش ندارد ،از اینرو خداوند میفرماید ):و گناه (و زیان) آنها از سودشان بیشتر اسیت ،و از
تو میپرسند چه چیز (چه اندازه از مال و دارایى) را (در راه خدا به مستمندان) انفا کنند؟ (اى پیامبر) بگو :آنچه را که از هزینۀ زندگى زیاد می-
آید ،انفا نمایید ،این چنین خدا براى شما آیات و نشانهها (ى خود) را (درباره سایر احکام) بیان و آشکار میینمایید تیا فکیر و اندیشیه نماییید.
« »212در (کار) دنیا و آخرت (همۀ مال خود را نبصشید تا به رنج بیفتید ،و بصل نورزید که از رواب و پاداش جهان دیگر بازمانید ).و (با توجه بیه
روی دادن جنگ بدر و چند سریه و یتیم شدن برخی کودکان ،و نیز نزول آیاتی در رابطه با لزوم رعایت حقو یتیمان و نیز فاصله گرفتن برخی
مردم از یتیمان به بهانۀ ترس از عقوبت خدا ،از رسول خدا

دربارۀ یتیمان سؤال کردند) 181از تو (دربارۀ چگونگى رفتار با) کودکان یتیم می-

پرسند ،بگو :اصالح و نیکو کردن حال ایشان (از دورى گزیدن با آنها) بهتر است ،و اگر با آنان ارتباط برقیرار کردیید (بدانیید) ایشیان بیرادران
(دینی) شما هستند (و باید حقو برادری را به جا آورید) و خدا تباه کنندۀ (مال یتیم) را از اصالح کننده و نگهدارندۀ (آن) میشناسد و اگیر خیدا
میخواست شما را (درباره یتیمها) به مشقت و رنج میافکند (ارتباط با آنها را حرام مینمود) به تحقیق خیدا توانیاى درسیتکار اسیت (هیر چیه
بصواهد میکند و آنچه میکند بر وفق حکمت و درستکارى است»221« ).

172

181

 .خدای سبحان با تأکید فراوان از شراب و قمار نهی کرده و آن دو را پلید ،کار شیطان ،مایۀ دشمنی و مان ذکر خدا و نماز برشمردهو در این آیه نیز

از آن دو به گناه بزرگ یاد کرده است( :إِرْمٌ كَبِیرٌ)و این نشان مهمبودن گناه آنهاست ،زیرا زمام کار میگسار و قمارباز را شهوت و غضب به دست دارند و او
را به گناهان دیگر می کشانند .شیخ مفید نقل کرده است :اگر کسی معاذ اهلل مست شد ،باید محارم او از خلوت کردن با وی اجتناب کننید ،چیون او هماننید
درندهای خطرناک میباشد و میگساری منشأ بسیاری از معاصی دیگر است .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،11ص .32
181

 .برخی آیات سورههای مکی که پیش از سورۀ بقره نازل شده بودند ،انسانها را از بیمهری و اذیت و ستم به یتیمان باز داشیتهانید؛ ماننید «اَرَءَییتَ

الَّذی یکذِّبُ بِالدّین ٭ فَذلِ

الَّذی یدُعُّ الیتیم» (ماعون 1/و « )2فَاَمَّا الیتیمَ فَال تَقهَر» (ضحی )2/و «کالّ بَل التُکرِمونَ الیتیم» (فجر )17/و مشیرکان را بیه

جهت گرامی نداشتن یتیم سرزنش میکند.
181

 .حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص218؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 687؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.33

32

 .2-8-1آیات  221تا ( 242بیان تفصیلی احکام خانوادگی)

182

 .1-2-8-1تناسب آیات  221تا 242

هدف از تبیین آیات ،آموزش حکمت و بیان م الح و مفاسد احکام نیست ،بلکه یادآوری و پردهبرداری از دانستههایی است که درون انسان-
ها نهفته است .پس از اینکه خداوند در آیات قبل احکامی جهت حفظ ارکان جامعۀ اسالمی بیان نمود و چگونگی روابی مسیلمانان در جامعیه و
نیز در برابر سایر جوام مانند اهل کتاب و مشرکان را ،چه از جهت خطوط فکری و فرهنگی و چه از لحاظ خطیوط جغرافییایی تبیین کیرد بیه
مسئلۀ خانواده پرداخته و برخی مسایل مربوط به خانواده را مطرح نموده است .چرا که خانواده کوچکترین واحد تشکیل دهندۀ اجتماع میباشد و
وظیفۀ تربیت نسلها را بر عهده دارد .بنابراین اصالح خانواده مهمترین گام در راه اصالح فرهنگ جامعه خواهد بود.
 .2-2-8-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  221تا 242
انتخاب مسیر مغفرت الهی با انتخاب همسر شایسته و مؤمن

و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا (آن گاه که) ایمان بیاورند و قطعاً کنیز با ایمان از مشرک بهتر است ،اگرچه (بر ارر مال و داراییى و جمیال و
زیبایى و شرف زن مشرک) شگفتزده شوید ،و زنان مسلمان را به نکاح مردان مشرک درنیاورید تا اینکه ایمان بیاورند ،قطعاً غیالم بیا ایمیان از
مشرک بهتر است اگرچه (دلیرى و جوانمردی مرد مشرک) شما را به شگفت در آورد ،آنان (مشرکین شما را) به سوى آتش (کفر و معاصیى کیه
موجب عذاب و کیفر است) میخوانند ،و خدا به إ ذن و فرمان خود (شما را) به بهشت و آمرزش (به آنچه موجب سیعادت و نیکبصتیى همیشیگى
است) میخواند ،و آیات و نشانههاى خویش (اوامر و نواهیاش) را براى مردم آشکار میسازد تا متذکر گردند (یا پند پذیرند»221« ).
نهی از پیروی از رفتارهای غلط سایر اقوام در برخورد با زنان

186

182

و (چون عربها در جاهلیت مانند یهود و مجوس از زنها در حال حیض دورى مینمودند و با یکدیگر مجالست نمییکردنید ،و در یی جیا
نمیخوردند و نمیآشامیدند ،برخی اصحاب پیامبر اکرم

نزد آن حضرت آمدند و از چگونه رفتار نمودن با زنان پرسیدند ،خداونید فرمیود ):از

تو دربارۀ حیض زنان (و معاشرت با آنها) میپرسند ،بگو :آن رنجی است (بر آنها) پس از زنها در حال حیض کنیاره گیریید و نزدیی ایشیان

182

 .سید قطب ،پیشین ،ج ،1ص 212؛ مسلم ،پیشین ،ج  ،1ص  281تا .286
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182

 .در ادامۀ آیۀ قبل که از ازدواج با مشرکان من نمود وتأکید کرد هر چقدر مشرکان ظاهر زیبا و آراسته داشیته باشیند بیرای همسیری شیما مناسیب

نیستند چرا که هدف از ازدواج تنها کام جویی نیست بلکه تولید و تربیت نسلی است که سرمایۀ انسان در دنیا و آخرت باشند .در این مسیر برای تبیین نقیش
زنان و مردان ،ایشان را به کشتزار و باغبان تشبیه نموده و فرموده است زنان برای بقای نوع و تکثیرِ نسل بشر ،مانند کشتزار هستند و مردان مانند کشیاورز.
در روایتی از امام صاد

در صفحۀ  127کتاب مکارم االخال آمده است از خانوادۀ عفیف همسر انتصاب کنیید زییرا خ وصییات بیه ار میی رسیند.

بنابراین با توجه به این آیه می توان وظیفۀ زنان و مردان را استصراج نمود یعنی زنان موظفند عفت خود را حفظ کنند تا بستری مناسیب بیرای رشید نسیلی
سالم و صالح باشند و مردان نیز در انتصاب همسر باید به دنبال زنان عفیف باشند ،همچون کشاورزی که زمین مرغوب را برای کشت خود انتصاب مییکنید
تا تالشهایش به بهترین نحو به بار بنشیند.

36

نروید (با آن ها مباشرت نداشته باشید) تا پاک شوند (خون نبینند ،یا غسل کنند اگر یطّهّرن بصوانیم) پس چون غسل کردند ،از آنجیا (بیه منظیور
تولید نسل) که خدا به شما فرمان داده است ،نزد ایشان بیایید (رواب زناشویی داشته باشید) همانا خدا توبه کنندگان (از گناهان) و هم کسانى را
که خود را (از نجاسات و پلیدیها) پاک و پاکیزه میکنند دوست میدارد (از رحمت خویشتن بهرهمند میگردانید »222« ).زنهیای شیما ماننید
کشتزاری برای شما هستند ،پس هر زمان که بصواهید می توانید با آنها مباشرت (رواب زناشویی) داشته باشید (صاحب فرزنید شیوید) و بیراى
خود پیش فرستید (نسلی صالح به جای گذارید) و و تقوای الهی پیشه کنید ،و بدانید شما او را دییدار خواهیید نمیود ،و (اى پییامبر) اهیل ایمیان
(پیروان احکام اسالم) را (به نعمتهاى بهشت) مژده بده»226« .

182

اصالح فرهنگ قسم یاد کردن در گفتار و رفتار ،در خانواده و اجتماع
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و خداوند را در معرض سوگندهایتان قرار ندهید (زیاد سوگند یاد نکنید) و سوگند او را مان از پرهیزکار بودن و اصالح بین مردم نسیازید کیه
خدا شنواى (سوگندها و) دانا (ى نیات و اندیشههاى شما) است( »222« .پس به مناسبت بیان سوگندى که باید بر خالف آن رفتار نمیود حکیم
برخى از قسمها را یادآورى می فرماید ):خدا شما را در (مصالفت) سوگندهاى لغو و بیهوده (مانند سوگندى که در بیین سیصن از روى عیادت بیر
زبان جارى و گفته شود« :نه به خدا قسم» و «آرى به خدا سوگند» و دل از آن آگاه نباشد) عقاب و کیفر نمیکند (کفّاره هم ندارد) ولى شیما را
به (خاطر مصالفت با) آنچه (سوگندى که) دل هایتان آن را ق د کرده است (از روى دل آن را یاد نموده و به زبان جارى ساختهاید ،اگیر در دنییا
توبه نکرده و کفّاره 187ندهید در آخرت) عذاب مینماید ،و خدا آمرزندۀ بردبار است (گناهانى را که شایسیتۀ عفیو و بصشیش اسیت مییآمیرزد).
« »222براى ایالء کنندگان 188یعنى کسانى که سوگند یاد کنند که از زنان خودشان (براى آزار رساندن به آنان) دورى گزینند ،چهار ماه مهلیت
خواهد ب ود ،پس اگر (پیش از به سر رسیدن چهار ماه) بازگشتند (سوگند را شکستند و کفّاره دادند و به زندگی زناشویی بازگشیتند) خیدا آمرزنیدۀ
مهربان است (گناه مصالفت قسم یاد کردن را با دادن کفّاره که به منزلۀ توبه است میآمرزد »223« ).و اگر ایالء کنندگان ق د کردنید همسیر
خور ر ا طال دهند (و صیغۀ طال را جاری کردند) پس خدا شنواى (گفتار ایشان و) دانا (ى به نیت ایشان) است»227« .
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 .حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص 212؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص 622؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.37

183

 .در این آیات مردم را از زیاد قسم خوردن به خداوند نهی میکند زیرا کسی که زیاد به نام خداوند قسم میخورد نام خدا دیگر برای او عظمت نیدارد

و سوگند به نام او را عملی سب میشمارد و شاید از دروغ هم پروا نکند عالوه بر آن چنین فردی از نظر اجتماع نیز ارزش و منزلتی نصواهد داشت و کسی
به او اعتماد نصواهد کرد .طباطبایی ،پیشین ،ج ،2ص  222و .226
187

 .کفّاره شکستن قسم ،سیر کردن ده مسکین یا پوشاندن آنها یا آزاد کردن ی

بنده است و فرد متصلّف در انتصاب یکی از این سه چیز اختییار دارد

و اگر توان انجام دادن هیچی را نداشته باشد ،باید سه روز روزه بگیرد .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،11ص .223
188

« .ایالء» نوعی سوگند به خداست که در آن شوهر به ق د ضرر زدن به همسر دائمی خود ،سوگند یاد میکند که برای همیشه یا بیش از چهار میاه

با وی همبستر نشود .پ س از تحقق ایالء ،شوهر تا چهار ماه فرصت دارد که به همسرش رجوع کند؛ یا او را طال دهد .اگر زن بعد از ایالء صبر نکند و بیه
محکمۀ شرع مراجعه کند ،حاکم شوهر را احضار و به او چهار ماه از زمان مراجعه به حاکم مهلت میدهد؛ اگر شیوهر در ایین میدت مراجعیه نکنید ،پیس از
گذشت مدّت یاد شده او را به یکی از آن دو کار ملزم میکند؛ و در هر صورت ،شوهر باید برای ایالء کفاره دهد.
182

 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.38
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طالق رجعی ،آخرین راهکار برای حفظ کیان خانواده

121

و (به مناسبت ذکر طال در آیۀ قبل ،پارهاى از احکام آن را بیان کرده است ):زنهایى که طال داده شدهاند باید سه طهر (پاکى) عدّه نگه
دارند (نسبت به ازدواج خویشتنداری کنند) و روا نیست آنچه (طهر و حیض و بچهاى) را که خداوند در نهانشان آفریده است پنهیان نماینید (بیه
دروغ بگویند :باردار نیستیم ،چون ممکن است مرد از طال من رف شود) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارنید (پیس زنهیایى کیه آنهیا را
پنهان کنند به خدا و روز قیامت ایمان ندارند) و شوهرهاى ایشان در زمان عدّه (بىآنکه صیغۀ عقد بصوانند) برای رجوع به آنها (ازدواج مجیدد)
سزاوارترند اگر بصواهند (با ایشان) سازگارى کنند (نه آنکه براى آزار رساندن به آنها نزدی

سر رسیدن عدّه رجوع نمایند و پس از مدّتى دوباره

طالقشان دهند) و براى زنان بر عهدۀ مردان (حقو و بهره هایى) مانند آنچه (حقوقى که) براى مردان است بر عهدۀ ایشان به صورت پسیندیده
(که عقل و شرع آن را تایید کند) میباشد و مردان را بر زنان فضیلت است (چون قوام زندگى به دست ایشان است) و خدا تواناى درستکار است
(میتواند کسانى را که به خالف دستور او رفتار کرده اند عذاب و کیفر نماید ،و احکامى را که بیان فرمیوده از روى حکمیت و م یلحت اسیت).
«( »228پس از بیان حکم طال رجعى دفعات آن را بیان میفرماید) طال (رجعى یعنى طالقى که جایز است شوهر پیش از به سررسیدن عدّه
بدون عقد جدید به زن رجوع نماید) دو بار است (و طال سوّم طال بائن است که پس از آن شوهر بدون عقد نمیتواند به زن خود رجوع کند)
پس از آن (دو طال  ،هر گاه شوهر رجوع کرد) با خوشى و سازگارى زن را نگهدارى کند یا با نیکویى رهایش نماید (بار سیوم طیال دهید ،ییا
آنکه به او رجوع ننماید تا عدّه اش به سر رسد) و براى شما مردان حیالل و روا نیسیت (هنگیام طیال ) چییزى را از آنچیه (مهرییه) بیه زنهیا
بصشیده اید باز گیرید مگر آنکه زن و شوهر بترسند که احکام خدا (حقو یکدیگر) را بر پا دارند (ادا ننمایند) و اگر (شما قضیاتِ شیرع) ترسییدید
(دانستید) که زن و شوهر احکام خدا را بر پا نصواهند داشت پس گناهى بر ایشان نیست در آنچه که آن را زن (به شوهر) میدهد (تا او را طال
دهد یعنى گناهى بر زن نمیباشد که آن را میبصشد ،و اینگونه طال را طال خل مینامند) آن احکام (اوامر و نواهى که بییان شید) حیدود و
احکام خدا است پس از آنها (پیروى کنید و) تجاوز ننمایید ،و هر که از احکام خدا بگذرد (بر خالف آنها رفتار کند) آنها ستمکار (به خویشتن)
هستند( »222« .اکنون حکم طال سوّم را بیان میفرماید ):پس اگر مرد ،زن را (دو بار طال داد و رجوع و عقد کرد و باز) طال داد بعد از آن
(طال سوم) زن بر مرد (برای رجوع یا عقد) حالل و روا نمی باشد تا اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند ،پس اگر شیوهر دوّم (کیه او را محلیل
«حالل کننده» گویند) آن زن را (با اختیار نه از راه اجبار و اکراه) طال داد (و عدّۀ زن به سر رسید) گناهى بر او و شوهر اول نیست (که زن بیه
شوهر اول خود) رجوع نمایند اگر گمان داشته باشد که حدود و احکام خدا را بر پا خواهند داشت (حقوقى را که خدا بیر ایشیان واجیب گردانییده
است ادا مینمایند) و آن احکامى که بیان شد احکام و دستورهاى خدا است که آنها را (به وسیلۀ پیامبر اکرم

) بیان و آشیکار نمیود بیراى

گروهى که میدانند (نیکبصت در دنیا و آخرت کسى است که از آن احکام پیروى نماید »261« ).و (سپس وظیفۀ مردان پیس از پاییان عیدّه را
121

 .طال در احکام اسالم به دو گونه است ،طال رجعی و بائن .طال رجعی ،طالقی است که تا وقتی زن در عدّۀ است ،شوهر میتواند به او رجیوع

کند و با گفتن کالم یا انجام کاری نشان دهد که از ت میم خود نسبت به طال برگشته است .در این طال حرام است که مرد ،زن را در مدّت عدّه از خانه
بیرون کند ،مگر در بعضی موارد که استثنا شده است .طال بائن آن است که بعد از طال  ،مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند ،یعنی بدون عقید او را بیه
زنی قبول نماید .که طال خل و مبارات از این نوع هستند .طال خل به طالقی گویند که زنی به شوهرش مایل نیست و مَهر یا مال دیگر خیود را بیه او
می بصشد که طالقش دهد .طال مبارات به طالقی گویند که زن و شوهر یکدیگر را نصواهند و به قول معروف طال توافقی باشد.

32

بیان فرموده است ):هرگاه زنان را طال دادید و (پس از اینکه) آنها به انتهای مدّت (عدّه) رسیدند پس زنیان را بیه خیوبى و پسیندیده (طبیق
دستور خدا) نگهدارید (به آنان رجوع نمایید) یا با خوبى و خوشى رهایشان کنید (به حال خود بگذارید) و آنها را براى زیان رساندن نگاه نداریید
تا به ایشان ظلم کنید ،و هر کس چنین کند قطعاً به خود ستم کرده (خویشتن را آماده عذاب و شکنجه خداوند گردانیده است) و احکام خدا را به
سُصره نگیرید (سب

نشمارید) و نعمت و بصشش خدا بر شما (هدایت و راهنمایى به آنچه صالح دنیا و آخرت شما است) و کتاب (قرآن مجید) و

حکمت را که (به وسیلۀ پیامبر اکرم

) برای شما فرستاده است تا شما را به وسیلۀ آن پند دهید ییاد کنیید ،و از (مصالفیت و نافرمیانى) خیدا

بترسید ،و بدانید که خدا به هر چیز (گفتار و کردار و اندیشههاى شما) دانا است »261« .و (سپس وظیفۀ زنان و اطرافیان آنها پس از پایان عدّه
را بیان می فرماید ):هرگاه زنان را طال دادید و به انتهاى مدّت (عدّه) شان رسیدند ،پس (شما اى اولیاى زنان ،یا اى میردم) ایشیان را از ازدواج
مجدد با همسرانشان من نکنید ،هرگاه با خوبى و پسندیده بین ایشان رضایت برقرار شده است و از یکدیگر خشنود هستند ،این چیزی است که،
هر کس از شما به خدا و روز بازپسین ایمان دارد ،به آن توصیه شده است ،این حکم و دستور (من نکردن زنان از ازدواج با همسر سیابق) بیراى
شما سودمندتر و پاکتر است ،و خدا میداند (آنچه را که صالح دنیا و آخرت شما در آن است) و شما نمیدانید»262« .

121

بیان حقوق نوزادان

و (چون پس از طال  ،زن و شوهر از یکدیگر میرنجند و چنانکه بچۀ شیرخوارهاى داشته باشند و مرد بصواهد او را از مادر جدا سازد ،یا زن
بصواهد از روى لجاجت و دشمنى بچه را به پدر بدهد و از شیر دادن خوددارى نماید خداوند تکلیف آنان را درباره شییرخواره بییان مییفرمایید):
مادرها باید دو سال (بیست و چهار ماه) کامل فرزندانشان را شیر دهند (و این حکم) براى کسى (پدر یا مادرى) است کیه بصواهید شییر دادن را
تمام کند و به پایان رساند ،و (تأمین) خوراک و پوشاک مناسب مادر (از روی عدل و ان اف ،یا به اندازۀ قدرت و توانایى) بر عهدۀ کسى است که
فرزند به او منسوب است (پدر)  ،هیچکس را جز به اندازۀ طاقت و توانایی او تکلیف نمیکنند و به رنج نمیاندازند (بین زن و مرد در میورد امیور
نوزاد تقسیم کار صورت گرفته ،مرد مسئول مایحتاج زن و زن مسئول تأمین مایحتاج نوزاد شده است) نبایید میادر و پیدر بیه فرزندشیان زییان
برسانند (مادر او را از خود جدا نسازد ،و پدر وى را هنگام شیرخوارگى از مادر مطالبه نکند ،یا نباید به خاطر فرزند به مادر و پدر زیان برسد یعنیى
مادر را مجبور به شیر دادن کنند و از پدر بیش از توان طلب کنند) و بر عهدۀ وار (بازماندگانِ پدرِ نوزاد) مانند آن (اموری که بر پدر واجب بود،
پس از مرگ پدر واجب است که وار از دارایى که به او ار رسیده است مایحتاج مادر نوزاد را تأمین کنند) و اگر پدر و مادر خواستند فرزنید را
(پیش از دو سال) از شیر بگیرند با راضی کردن یکدیگر و مشورت با هم (به این نتیجه رسیدند که م لحت در آن است که او را از شیر بازدارند)
پس گناهى بر آنان نیست ،و اگر (مادر شیر ندا شت ،یا چون بیمار بود شیرش زیان داشت ،یا نصواست طفل را شیر دهد ،و شما پدران) خواسیتید
براى (شیر دادن) فرزندانتان دایه بگیرید گناهى بر شما نمیباشد هرگاه با خوبى و خوشى (که در شرع پسندیده است) آنچه (أجرت و مزد دایه) را
که قرار گذاشتهاید ،بدهید و از (مصالفت احکام) خدا بترسید ،و بدانید بىش خدا به آنچه انجام میدهید بینا است»266« .
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 .فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص 71تا .72

122

 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص262؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.76

122

33

اصالح برخی هنجارهای اجتماعی در رابطه با بیوه زنان

و (پس از بیان عدّه طال  ،اکنون عدّۀ زنى را که شوهر او مرده است یادآور میشود ):کسانى (مردانى) از شما که میمیرنید و زنیانى بعید از
خود به جا می گذارند باید آن زنان (شوهر مرده) چهار ماه و ده روز (بعد از مردن شوهرشان) عدّه نگهدارند (از شیوهر کیردن و زینیت و آراییش
نمودن خوددارى نمایند) و چون به پایان مدّت عدّه رسیدند ،پس (اى مؤمنین) بر شما گناهى نیست در آنچه آن زنان از امور خیوب و پسیندیده
(به طور مشروع و موافق قانون دین اسالم) دربارۀ خود انجام میدهند ،و به آنچه میکنید خدا دانا است »262« .و (پس از ییادآور شیدن حکیم
عدّۀ زنان حکم خواستگاران زنانى را که در عدّه هستند بیان میفرماید ):بر شما گناهى نیست که دربارۀ خواستگارى زنانى کیه در عیدّه هسیتند
سصنى بگویید یا آنکه (تمایل به ازدواج با آنان را) در دلهایتان پنهان دارید (دربارۀ خواستگارى هیچگونه سصنى به اشاره یا با ت یریح نگوییید)
خدا میداند قطعاً شما به زودى آن زنان را (برای همسری خود) یاد میکنید ،و (بر کتمان و پنهان نمودن آن صبر و شکیبایى ندارید ،پس ایشان
را یاد نمایید) لیکن آن ها را به کار پنهانى (مالقات و قرار ازدواج) وعده ندهید مگر آنکه گفتار نیکو و پسندیده (به دستور شرع و عرف) بگویید (با
واسطه از آنان خواستگاری کنید) و ارادۀ عقد نکاح (با آنها) را نکنید تا عدّۀ مقرر (واجب) شده بیه پاییان برسید ،و بدانیید هیر آینیه خیدا آنچیه
(اندیشههایى) را که در (دلهاى) شما است می داند ،پس از (مصالفت) او (در نهان و آشکار) بترسید ،و بدانید هر آینه خدا آمرزندۀ (گناهانى اسیت
که سزاوار آمرزش میباشد و) بردبار است (در عذاب و کیفر عجله و شتاب نمیکند ،پس از تأخیر آن مغرور نشوید و فریب نصورید»262« ).

126

بیان کم و کیف مهریه

(پس از آن حکم مهریۀ زنى را که رواب زناشویی نداشته و هنگام عقد مهریه هم تعیین نکرده بیان نموده است 122):اگر زنان را ،مادامى که
با آنان مباشرت نداشتهاید یا برایشان مهرى معین نکردهاید ،طال گویید ،بر شما گناهى نیست ،و آنان را به طور پسندیده ،به نیوعى بهیرهمنید
کنید ،توانگر به اندازۀ توان خود ،و تنگدست به اندازه وس خود .این کارى است شایستۀ نیکوکاران »263« .و (پس از آن حکم مهریۀ زنى را که
رواب زناشویی نداشته و مهر برایش تعیین نموده است ،میفرماید ):و اگر پیش از آنکه با آنان مباشرت داشته باشید ،آنهیا را طیال دادیید ،در
حالى که براى آنان مهرى معین کردهاید ،پس ن ف آنچه را تعیین نموده اید به آنان بدهید ،مگر اینکه آنان خود ببصشند ،یا کسى که پیوند نکاح
به دست اوست (ولی) ببصشد؛ و گذشت کردنِ شما به تقوا نزدی تر است .و در میان یکدیگر بزرگوارى را فراموش نکنید (مرد آمیاده شیود کیه
همۀ مهر را بپردازد و زن نگیرد و به او ببصشد )،زیرا خداوند به آنچه انجام مىدهید بیناست»267« .

126

122

.دروزه ،پیشین ،ج ،3ص268؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.76

122

 .در نظر گرفتن مهریه برای زن جزو شروط صحت عقد است و در صورت عدم آن عقد صحیح نمیباشد و لذا نمیتوان گفت بیرای فسیخ آن افیراد

طال گرفته اند چون اساساً طال مربوط به وقتی است که عقد صحیحی وجود داشته باشد .گاهی زن و شوهر اصل مهر را میپذیرند؛ ولی توافق دارند کیه
پس از عقد آن را معین کنند که در این حالت ،عقد صحیح است ،گاهی نیز مهر به صورت اجمالی ذکرمیشود؛ اما تف یل آن بیه یکیی از زن و شیوهر ییا
بستگان یا غیر آنها واگذار میشود که به آن «تفویض مهر» گفته میشود و مراد از جملۀ ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَة﴾ ،همین تفویض مهر است .عقد در حالیت
تفویض مهر صحیح است .جوادی آملی ،پیشین ،ج ،11ص .222
122

 .دروزه ،پیشین ،ج ،3ص222؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.72

37

خشوع و خضوع در برابر خداوند ،رمز حفظ پیوندهای خویشاوندی

123

(و پس از بیان آنچه موجب ف ل و جدایى بین زن و شوهر است آنچه را که سبب وصل و پیوند بین خود و بندگان میباشد ییادآورى میی-
نماید ):نمازها (ى شبانه روز) و نماز میانه (نماز ظهر) را محافظت و نگهدارى نمایید (آنها را در اوقات خود بیا آداب و شیرای بیه جیا آوریید) و
خاضعانه برای خداوند به پا خیزید »268« .پس اگر (از دشمن ،یا از درنده و گزنده و مانند آنها) ترسیدید نماز را (در حال حرکت) پیاده باشید ییا
سواره به جا آورید ،پس هر گاه (از خوف و ترس) ایمن و آسوده گشتید خدا را یاد کنید ،چنانکه (به وسیلۀ پیامبر اکیرم

) بیه شیما ییاد داد

آنچه (احکام دین) را (که پیروى از آن موجب سعادت و نیکبصتى دنیا و آخرت است ،و شما آنها را پیش از این) نمیدانستید»262« 127.
لزوم توجه به نیازهای مادی زنان پس از طالق یا فوت همسرانشان

128

122

و (پس از آن حکم نفقه و هزینه و مسکن زنان شوهر مرده را یادآوری میفرماید ):کسانى (مردانى) از شما که میمیرند و زنانى بعد از خیود
به جا میگذارند باید براى همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا ی سال بهرهمند سازند و از خانۀ شوهر بییرون نکننید .پیس اگیر بییرون
بروند ،در آنچه آنان به طور پسندیده دربارۀ خود انجام دهند ،گناهى بر شما نیست .و خداوند توانا و حکیم است  »221«.و (سپس نفقیۀ زنیى را

123

 .ممکن است که آیات مراقبت از نماز با آیات دیگری فرود آمده باشند و به دستور پیامبر اکرم

که از هدایت الهیی ناشیی مییشیود در جایگیاه

کنونی قرار گرفته باشند؛ ولی اگر آیات حفظ نماز در بین آیات نکاح و طال نازل شده باشند ،بیانکنندۀ این حقیقتاند که اشتغال به مسائل حقیوقی ،ماننید
ازدواج و طال و دیگر امور خانوادگی ،نباید انسان را از عمود دین غافل کند و براساس ﴿رِجالٌ التُلهیهِم تِجرَةٌ والبَی ٌ عَن ذِکرِ اهلل) (نور )67/الزم است کیه
ضروری ترین مسائل زندگی یعنی امور خانواده ،از اقامۀ نماز و محافظت آن باز ندارد ،زیرا نماز رواب خانوادگی را براساس صحیح سامان میبصشد .جیوادی
آملی ،پیشین ،ج ،11ص  232و .236
127

 .ادای فریضۀ نماز در همۀ حاالت و شرای و از جمله حالت ترس و شرای جنگ الزم است و ترک آن جایز نیست .نمیاز در حیال تیرس بیا تبیدیل

ارکان و اجزا و شرای همراه است و این تبدیل ،نماز را باطل نمی کند؛ اما ترس باید عقالیی باشد .افزون بر این ،شرای دیگری هم برای تغییر کیفیت نماز
الزم است ،وگرنه کیفیت نماز تغییر نمی کند .خواندن نماز در حال ترس ،نشسته یا خوابیده نیز صحیح است ،هر چند در آیۀ مورد بحث به آن ت ریح نشیده
است .پس از ح ول امنیت ،ذکر خدای سبحان به گونهای که خودش به انسانها یاد داده است ،بایسته است .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،11ص .283
128
122

 .حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص 212؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص222؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.72
 .در حجاز پیش از اسالم ،زن شوهر مرده حق نداشت تا ی

سال ازدواج کند و اولیا نیز وظیفه داشتند در این مدت هزینۀ زن (غذا ،لباس و مسیکن)

را از مال میت بپردازند ،از این رو وصیت در آستانۀ مرگ به مردان توصیه شد و بر زنان نیز عدّۀ وفات ی سال و بر وصی نیز عمل به این وصیت واجب شد
و بر این اساس مراد از خروج زنان ،خروج از آن عدّۀ ی ساله است نه خروج از خانه یا صرفنظر کردن از حق مسکن .در بین احکام امضایی که در این آیه
بدان ها اشاره شده است ،حکم عدّۀ وفات نسخ شد؛ ولی وصیت شوهر از رلث مال برای زن به صورت حکمی استحبابی به قیوّت خیود بیاقی مانید .حاصیل
رهنمود استحبابی آیه این است :مردانی که در آستانۀ مرگ قرار دارند ،وصیت کنند که وررۀ آنان از مال بر جای ماندهشان هزینۀ غذا و لباس زنان آنان را تا
ی سال بپردازند و آنان را از خانۀ شوهر بیرون نکنند .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،11ص  227و .228

38

که طال دادهاند یادآورى مینماید ):براى زنان طال داده شده متاع و بهرهاى شایسته است و (این) بر عهدۀ پرهیزکاران حقّی الزم مییباشید.
« »221خداوند اینگونه براى شما آیات و احکام خود را بیان و روشن میگرداند تا (آنها را) بفهمید»222« .

211

 .2-2بخش نهم :آیات  243تا ( 284نهادینه کردن فرهنگ جهاد و انفاق در راستای حفظ استقالل و اقتصاد جامعه)
اینآیات با طرح نظام اقت ادی بر محور انفا  ،در صدد نهادینه سازی انفا بی ریا و تجارت بی ربا در جامعه است .این بصش در ابتدا با امیر
به انفا آغاز شده است و سپس آیات پر محتوایی را به مسائل اعتقادی مربوط به توحید و معاد با رویکیرد اربیات علیم و قیدرت بیکیران الهیی
اخت اص داده است تا زمینه های اعتقادی نهادینه سازی فرهنگ انفا را فراهم سازد و پس از آن دوباره به ادامه آیات مربوط به انفا پرداخته
است .همچنین در ادامه آیات به بحث جهاد که نوعی انفا جانی می باشد نیز پرداخته شده است .زیرا حفیظ کییان جامعیه وابسیته بیه اقت یاد
صحیح و ایجاد امنیت در جامعه میباشد.
 .1-2-1آیات  243الی ( 253نهادینه کردن فرهنگ جهاد با توجه به فراگیر بودن مرگ)

221

 .1-1-2-1تناسب آیات  243الی 253

پس از بیان برخی احکام تکلیفی خانواده مانند نکاح و طال و امر کردن به محافظت بر نماز ،در این آیات ،برای عبرت گرفتن شنوندگان به
ق ۀ عجیبی از داستانهای مربوط به معاد و نیز داستانی از داستانهای بنی اسرائیل اشاره میکند تا همگان را به اطاعت از خداوند و محافظیت
بر عبادت و عمل صالح برای معاد و ترک دشمنی با دین خدا و ادای حقو بندگان وا دارد.
گفتنی است این آیات مقدمه ای برای بیان احکام قتال است که در آیات بعدی خواهند آمد و از این جهت با آینده پیونیدی خیوب دارد ،زییرا
هراس از مرگ سودمند نیست و فرار از آن مفید نصواهد بود ،پس چه بهتر که انسان به مبارزه با مهاجمان ستمگر برخیزد.
 .2-1-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  243الی 253
فرار از جهاد به خاطر ترس از مرگ

(اى محمّد

) آیا ندیدى و نگاه نکردى به (سرگذشت) کسانى (گروهى از بنى اسرائیل اهل شهرى از شهرهاى شام) که (با آمدن طاعون

یا وبا) از بیم مرگ از خانه هایشان بیرون رفتند در حالى که هزاران (نفر) بودند ،خداوند به ایشان فرمیود :بمیریید ،سیپس (بیا دعیا و درخواسیت
پیامبرشان حضرت حزقیل

) آنها را زنده گرداند (پس از آن به خانه هایشان بازگشتند و به کارهایشان مشغول شدند تا اینکه هر ی به أجل

و مرگ طبیعی خود مرد) قطعاً خدا داراى فضل و بصشش بر مردم است لیکن بیشتر مردم (او را چنانکه شایسته است) شکر نمیکننید (عبیرت
نمیگیرند »226« ).و (پس از بیان اینکه فرار و گریصتن از مرگ سودمند نیست ،مسلمانان را به جهاد و کارزار با دشمنان دین امر میکنید ):در
راه خدا (با دشمنان) جنگ کنید (و از کشته شدن نگریزید ،چون خداوند هر که را بصواهد در هر کجا باشد میمیراند) و بدانید بىشی خیدا (بیه
211

 .حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص 212؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.73

211

 .در تفسیر فی ظالل آیات  226تا  222بررسی شدهاند .سید قطب ،پیشین ،ج ،1ص.231

32

گفتار مردم بهانهجو دربارۀ فرار از جهاد) شنواى دانا است( »222« .و چون جهاد و کارزار با دشمن وابسته به صرف مال و دارایى است ،از این-
رو سپس به انفا و بصشش ترغیب می نماید ):کیست آنکه به خدا وام نیکو (در راه طاعت و بندگى) دهد؟ پس خدا آن وام را براى او چنیدین و
چند برابر مینماید و (کسى نباید بر ارر انفا از فقر و بینوایى بیم داشته باشد ،پس) خدا است که (بر وفق حکمت روزى را برای کسیانى) تنیگ
میگیرد ،و (برای گروهى) فراخ میگرداند ،و به سوى (رحمت) او بازگردانده میشوید»222« .
سرپیچی بنی اسرائیل از شرکت در جهاد علیه طاغوتیان

212

216

(در آیات گذشته اصل جهاد با مال و جان را مطرح فرمود و اکنون با ارائۀ نمونه ای عملی ،برخی از امور مربوط به جهاد را به مؤمنان گوشزد
میکند :اى پیامبر

) آیا نگاه نکردى به سوى گروهى از بزرگان فرزندانِ یعقوب که پس از موسى به پیامبرشان (اشیموئیل یعنیى اسیماعیل

) گفتند :برا ى ما فرماندهی تعیین نما تا (با کم

او) در راه خدا (با دشمنان دین یعنى جالوت و لشگرش که بر ما تسلّ یافتیه و میا را آواره

کردهاند) بجنگیم ،پیامبرشان گفت :آن پیامبر گفت« :چه بسا اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد ،پیکار نکنید؛» گفتند« :چرا در راه خدا نجنگییم بیا
آنکه ما از دیارمان و از نزد فرزندانمان بیرون رانده شدهایم؟!» پس هنگامى که جنگ بر آنان مقرر شد ،جز شمارى اندک از آنان (سی د و سیزده
نفر از آنها) همگى پشت کردند ،و خداوند به حالِ ستمکاران داناست »223« .و پیامبرشان به آنان گفت« :در حقیقت ،خداوند ،طالوت را بر شما
به پادشاهى گماشته است ».گفتند « :چگونه او بر ما پادشاهى داشته باشد با آنکه ما به پادشیاهى سیزاوارتر از او هسیتیم و از حییث میال ،بیه او
گشایشى داده نشده است؟» پیامبرشان گفت« :در حقیقت ،خدا او را بر شما برترى داده ،و او را در دانش و نیروى بدن بر شیما برتیرى بصشییده
است ،و خداوند پادشاهى خود را به هر کس که بصواهد مىدهد ،و خدا گشایشگر داناست »227« ».و (بنى اسرائیل بیه پیامبرشیان گفتنید :اگیر
پادشاهى و پیشوایى طالوت به امر و فرمان خدا و از جانب او است عالمت و نشانهاى به ما نشان بده) پیامبرشان به آنها گفت :نشانه پادشیاهى
طالوت آن است که صندوقى 212که (مادر موسى فرزندش را در آن نهاد و در دریا افکند و) در آن از جانب پروردگارتان سکینه و آرامش اسیت ،و
بازماندۀ آنچه خانوادۀ موسى و هارون بازگذاشتهاند ،آن تابوت را فرشتگان (میان آسمان و زمین) بر دوش میکشند نزد شما میآیید؛ در حقیقیت
اگر مؤمن باشید بازگشتن آن تابوت براى شما عالمت و نشانۀ (پادشاهى طالوت) است »228« .و هنگامی که طالوت با لشیکریان خیود بییرون
رفت ،گفت« :خداوند شما را به وسیلۀ رودخانهاى خواهد آزمود .پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست ،و هر که آن را نچشد مگر کسیى
که به دست خود ی کف آب بردارد (و به آن اکتفا نماید) او از (پیروان) من است .پس همگى جز اندکى از آنها ،از آن نوشیدند .و هنگامى کیه
212
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 .حبنکه ،پیشین ،ج ،12ص 212؛ دروزه ،پیشین ،ج ،3ص222؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.77
 .پس از دوران موسای کلیم

 ،گروهی از بنی اسرائیل که خواهان دستیابی به وطن از دست رفته بودند ،با هیدف پاییهرییزی جهیادی مقیدس از

پیامبرشان درخواست فرمانده کردند؛ ولی پس از معرفی طالوت به فرماندهی و آمدن فرمان جهاد گروه انیدکی فرمیان پیامبرشیان را اجابیت و بیشیتر آنیان
سرپیچی کردند و با پذیرش ستم و سکوت در برابر آن ،خود را در ردیف ستمگران قرار دادند ،زیرا قبول اسارت و آوارگیی و بیاز ایسیتادن از مبیارزه ،سیبب
تقویت ظالم و در حدّ خود ظلم است .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،11ص  312و .313
212

 .این تابوت که در آن مایۀ آرامش بنی اسرائیل و نماد و فتح و پیروزی ایشان و یادگارهایی از دودمان موسی و هارون

ماننید ع یای موسیی

و الواح تورات بود ،با هدایت و قیادت یا سو فرشتگان الهی به آنان برگشت و چون پس از آمدن آن ،دیگر بهانهای برای نپذیرفتن فرماندهی طیالوت
نبود ،پیامبرشان فرمود که پس از آمدن تابوت ،به لوازم ایمان خود پایبند و آمادۀ نبرد شوید .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،11ص  322تا .327
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طالوت با کسانى که همراه وى ایمان آورده بودند ،از آن نهر گذشتند ،گفتند« :امروز ما را یاراى مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست ».کسانى که
به دیدار خداوند یقین داشتند ،گفتند « :بسا گروهى اندک که بر گروهى بسیار ،به اذن خدا پیروز شدند ،و خداوند با شیکیبایان اسیت »222« ».و
هنگامى که (طالوت و پیروانش) در برابر جالوت و لشگریانش روبرو شدند گفتند :پروردگارا بر ما صبر و شکیبایى فرو ریز و قدمهایمان را رابت و
پایدار نما ،و در مقابل کافران (جالوت و لشگریانش) ما را یاری فرما »221« .پس (طالوت و پیروان اندک او) به إذن و ارادۀ خدا ایشان (جالوت و
لشگریانش) را شکست دادند ،و داوود (جوانى دلیر و توانا بود که به وسیلۀ سنگی که در فالخن مینهاد) جالوت را کشیت ،و خیدا فرمیانروایی و
حکمت (نبوّت و پیامبرى) را به داوود داد و به او از آنچه میخواست آموخت (و او اولین فردی از بنى اسرائیل بود کیه هیمزمیان فرمیانروایی و
نبوّت داشت ).و (پس از بیان نعمت خود بر بنى اسرائیل نعمت خود بر همۀ مردم را یادآورى نموده است میفرماید ):و اگر خداوند برخى از میردم
را به وسیلۀ برخى دیگر دف نمىکرد ،قطعاً زمین تباه مىگردید ولیکن خدا نسبت به جهانیان داراى فضل و احسان است »221« .اینهیا آییات
خداست که ما آن را به حق بر تو مىخوانیم و به راستى تو از جملۀ پیامبرانى»222« .
آسیب شناسی اختالفات مردم ،پس از بعثت انبیا

212

226

(پس از آن ریشۀ اختالف و ناسازگارى امّتها را یادآوری مینماید ):آن گروه پیامبرانی که برخى از ایشان را بر برخى دیگر فضیلت و برترى
دادیم( ،برای هدایت مردم) فرستاده شدهاند .بعضى از ایشان کسى است که خدا با او سصن گفتیه (حضیرت موسیى
ایشان را بلند ساخته (حضرت خاتم النبیین

) ،و درجیات بعضیى از

که آنچه به همۀ پیامبران داده به آن بزرگوار عطا فرموده است عالوه بر آن قرآن را که معجیزۀ

جاوید است مص وص او گردانده است) و (براى سرزنش یهود که با آن همه معجزات به حضرت عیسى

ایمان نیاوردند او را یاد میفرماید):

به عیسى پسر مریم حجّت هایی (معجزات آشکار مانند مرده زنده کردن) دادیم (تا نبیوّت و پییامبرى او را روشین سیازد) و او را بیه وسییلۀ روح
القدس نیرومند گرداندیم ،و اگر خدا مىخواست ،کسانى که پس از آنان (پیامبران) بودند ،بعد از آن همه دالیل روشن که برایشان آمد ،به کشتار
یکدیگر نمى پرداختند ،ولى با هم اختالف پیدا کردند؛ پس (ریشۀ این اختالف این بود که) بعضى از آنان کسانى بودند که ایمان آوردند ،و بعضى
از آنان کسانى بودند که کفر ورزیدند؛ و اگر خدا مىخواست با یکدیگر جنگ نمىکردند (از روی جبر جلوی اختالف آنهیا را میی گرفیت) ولیى
خداوند آنچه را مىخواهد انجام مىدهد»226« .
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212
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213

 .وجود برتری میان رسوالن الهی  :سبب کاستن از ارج و مقام بعضی از آنان نیست ،چنانکه خدای سبحان بیرای دفی ایین تیوهّم ،پییش از بییان

تفضیل ،از انبیا با عظمت یاد میکند و همۀ آنها را به صورت ی گروه منسجم و متّحد و با عظمت «تل الرسل» نام میبرد .جوادی آملی ،پیشین ،ج ،12
ص  63و .67
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 .2-2-1آیات  254تا ( 284نهادینه کردن نظام اقتصادی اسالم بر محور انفاق ،و رفع آسیبهای آن)
 .1-2-2-1تناسب آیات  254تا 284

قرآن کریم ،همواره جهاد مالی (انفا ) را در کنار جهاد جانی آورده است که نشان پیوند آن دو است ،پس از آیات قبل که مربوط به جهاد بیا
جان بود در این آیات جهاد با مال بیان شده که نشان ارتباط تنگاتنگ این دو است .سپس جهت تقویت انگیزۀ انفا کردن ابتدا ربوبیت خیدا را
اربات کرده و سپس به اربات رستاخیز و قدرت خدا بر احیای مردهها پرداخته و پس از آن برای تشویق مؤمنان به انفا و بییان جهیات مصتلیف
این مسئله ضمن بیان مثلهایی به تبیین مسئلۀ انفا پرداخته است .و در آیات بعد با ذکر موان  ،آسیبهای مربوط به نظام اقت ادی و راه برون
رفت از این مسائل را بیان مینماید.
 .2-2-2-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  254تا 284
تجارت ابدی و پر سود با انفاق کردن از خزانۀ الهی

(و چون در آیات قبل سصن از جهاد و پیکار بود و اینکه جهاد محتاج و نیازمند به صرف مال و دارایى است از اینرو به انفا امر میفرماید):
اى اهل ایمان از آنچه ما روزى شما گرداندیم انفا کنید پیش از آنکه روزى بیاید که نه خرید و فیروش در آن اسیت و نیه (بیر اریر گرفتیارى)
دوستى (تا از یکدیگر حمایت و نگاهدارى کنند) و نه شفاعتی و (در آن روز) کفّار (که امر و فرمان خداوند سبحان را بیه جیا نییاوردهانید) همیان
ستمکاران (به خود) هستند»222« .

218

معرفی مالکِ قادرِ عالمِ بیهمتای عالَم

222

(و پس از بیان اختالف و ناسازگارى امّت هاى گذشته دربارۀ ایمان و کفر ،توحید و یگانگى خود را که اساس و پایۀ ایمان و عمل صالح است
یادآور می شود ):خداست که معبودى جز او نیست؛ زنده و برپادارنده (بودنش به کسى و چیزى وابسته نمیباشد ،پس همیشه بوده و خواهد بیود)
است؛ نه خوابى سب

او را فرو مىگیرد و نه خوابى گران؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،از آنِ اوست .کیست آنکس که جز بیه إذن

او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مىداند .و به چیزى از علم او ،جز به آنچه بصواهد ،احاطیه
نمىیابند .کرسىِ او آسمانها و زمین را در بر گرفته است ،و نگهدارى آنها بر او دشوار نیسیت ،و اوسیت واالىِ بیزرگ »222« .در (پیذیرفتن)
دین هیچ اجبارى نیست .و راه از بیراهه به خوبى آشکار شده است .پس هر کس بیه طیاغوت کفیر ورزد و بیه خیدا ایمیان آورد ،بیه یقیین ،بیه
دستاویزى استوار ،که آن را گسستن نیست ،چنگ زده است .و خداوند شنواىِ داناست »223« .خداوند سرور کسانى است کیه ایمیان آوردهانید.

218
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212

 .هر چند قرینهای در مورد ترتیب نزول آیة الکرسی به دست نیامده اما محتمل است این آیه به آیات قبل و بعدش مت ل باشید .قیرار گیرفتن آییة-

الکرسی و چند آیه بعد از آن در بین آیات انفا  ،بیانکنندۀ این حقیقتاند که تنها توجه به قدرت و علم خداوند و نیز وجود روز قیامت میتوانید افیراد را بیه
ایمان به خدا و التزام عملی به دستورات او مانند انفا تشویق نماید .دروزه ،پیشین ،ج  ،3ص .238

72

آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مىبرد .و کسانى که کفر ورزیدهاند ،سرورانشان همان ع یانگران طاغوتند ،که آنان را از روشینایى
به سوى تاریکیها بیرون مىبرند .آنان اهل آتش هستند که خود ،در آن جاودانند»227« .

211

ترسیم منزلگاه ابدی انسانها با بیان نمونههایی از تحققِ حیاتِ پس از مرگ

211

(و پس از بیان والیت و دوستى خود براى مؤمنین و اینکه کفّار را جز طاغوت دوست و یاورى نیست داستان ابراهیم

و نمرود را بیر آن

شاهد و گواه میآورد ):آیا از حالِ آنکس که چون خدا به او پادشاهى داده بود و بدان مىنازید ،و با ابراهیم دربارۀ پروردگارش محاجّه میىکیرد،
خبر نیافتى؟ آنگاه که ابراهیم گفت« :پروردگار من همان کسى است که زنده مىکند و مىمیراند( ».نمرود) گفت« :من ،هم زنده مىکنم و هیم
مىمیرانم( ».آن گاه دو تن از زندانیان را خواست و بىگناه را کشت و گنهکار را آزاد کیرد) ابیراهیم گفیت« :خیداىِ مین خورشیید را از مشیر
برمىآورد ،تو آن را از مغرب برآور ».پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند .و خداوند قوم ستمکار را هیدایت نمیىکنید( »228« .سیپس
براى ارب ات توحید و اینکه خداوند قادر بر هر چیز و زنده کردن مردگان است داستان عزیر نبی

را بیان میفرماید ):یا چیون آنکیس کیه از

کنار شهرى که بامهایش فرو ریصته بود عبور کرد؛ و با خود مىگفت« :چگونه خداوند ،اهلِ این ویرانکده را پس از مرگشان زنده مىکند؟» پس
خداوند او را به مدت صد سال میراند .آنگاه او را برانگیصت و به او گفت« :چقدر درنگ کردى؟» گفیت« :یی روز ییا پیارهاى از روز را درنیگ
کردم ».گفت« :نه بلکه صد سال درنگ کردى ،به خوراک و نوشیدنىِ خود بنگر که طعم و رنگِ آن تغییر نکرده است ،و به درازگوش خود نگیاه
کن که چگو نه متالشى شده است .این (ماجرا) براى آن است (که هم به تو پاسخ گوییم و) هم تو را (در مورد معاد) نشانهاى بیراى میردم قیرار
دهیم .و به این استصوانها بنگر ،چگونه آنها را برمیداریم و به هم پیوند مىدهیم؛ سپس گوشیت بیر آن میىپوشیانیم ».پیس هنگیامى کیه
چگونگىِ زنده ساختن مرده براى او آشکار شد ،گفت« :اکنون مىدانم که خداوند بر هر چیزى تواناست »222« 212».و یاد کن آنگاه که ابیراهیم

211

 .در التفسیر الحدیث و المیزان آیۀ  222مستقل بررسی شده است .دروزه ،پیشین ،ج  ،3ص271؛ طباطبایی ،پیشین ،ج  ،2ص 622؛ بازرگان ،پیشین،

ج  ،1ص  78تا 81؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.82
211

 .در آیات پیشین سصن از توحید ذات و توحید در صفات ذاتی و در أسمای حسنای الهی بود و یکی از ابعاد توحید ،انح یار «ولیی» و «والییت» در

خداست (توحید والیت) .پیوند قوی و روشن این آیات  ،سبب شده است که استاد عالمه طباطبایی ; احتمال دهند این مجموعه با هم نازل شده اسیت .آییۀ
مورد بحث از سه جهت با آیات پیشین ارتباط دارد :آیات گذشته خدای سبحان را حیّ قیوم دانست ،پس ذات أقدس الهی ،بر هر حیات و مماتی قیوم اسیت.
در آیات پیشین ،خدای سبحان مال و مَ لِ و قادر و مدیر و مدبّر تمام هستی نامیده شد و در این آیه به طلوع و غروب خورشید استدالل شده است .در آیۀ
پیش اشاره شد که خدا ،ولی و سرپرست مؤمنان است ،در این آیه ،حضرت ابراهیم  7الگویی برخوردار از والیت خیدا و نییز نمیرود نمونیهای از پذیرنیدگان
والیت شیطان خوانده شده است .جوادی آملی ،پیشین ،ج  ،12ص  222تا .261
212

 .بندهای صالح یا پیامبری به نام أرمیا یا عُزَیر در مسیر سفرش هنگام عبور از قریهای ،آنجا را ویرانهای یافت که ساکنان آن میرده بودنید .از خیدای

سبحان دربارۀ چگونگی زنده شدن مردگان پرسید و خداوند او را میراند و پس از صد سال زندهاش کرد ،سپس به وی گفته شد که اگر میخواهید از قیدرت
بیپایان خدای سبحان آگاه گردد به خوراکی و نوشیدنی خود بنگرد که هیچگونه تغییری نکردهاند ،با اینکه آنها زود فاسد میشوند و نیز به مرکب خود نگاه
کن که نابود شده و پوسیده است و خدا آن را زنده میکند و استصوانهایش را به پا میدارد و سپس بر آنها گوشت میپوشاند .جوادی آملی ،پیشین ،ج ،12
ص  222و .231

76

گفت « :پروردگارا ،به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده مىکنى؟» (با اینکه از روى برهان و دلیل زنده شدن مردگان را میدانسیت و یقیین و
باور داشت میخواست آشکارا ببیند) فرمود« :مگر ایمان نیاوردهاى؟» گفت« :چرا ،ولى بیرای اینکیه دلیم آرامیش یابید( ».آن را آشیکارا ببیینم،
گفتهاند :سؤال حقتعالى از ابراهیم

با اینکه داراى ایمان و یقین کامل بوده براى آن است که مردم بدانند آن حضرت دربارۀ درخواست خیود

شکاک و دو دل نبوده است) فرمود« :پس ،چهار پرنده برگیر ،و آنها را پیش خود ریز ریز گردان؛ سپس بر هر کوهى پارهاى از آنها را قرار ده؛
آنگاه آنها را فرا خوان ،شتابان به سوى تو مىآیند ،و بدان که خداوند توانا و حکیم است»231« ».

216

رشد و تعالی چشمگیر انفاق کننده به شرط دوری از آفتهای انفاق

(و پس از بیان برهان و دلیل بر توحید و یگانگى خدا و بیان معجزات پیامبران ،مؤمنین را به جهاد و صرف مال در در راه خدا ،ترغیب نموده
است میفرماید ):مثال کسانى که داراییهایشان را در راه خدا انفا میکنند مانند مثال دانهاى است که هفت خوشه میرویاند و در هیر خوشیه
صد دانه میباشد (رشد انفا کننده مانند دانهای است که هفت د برابر میشود) و خدا براى آنکس که بصواهد چندین برابر (عالوه بیر هفت ید
برابر) میافزاید ،و خدا بسیار بصشندۀ دانا است( »231« .پس از آن کیفیت و چگونگى انفا را بیان میفرماید ):کسانى که داراییهاى خود را در
راه خدا انفا مینمایند و در پى آنچه بصشیدهاند منّت نمیگذارند و آزار نمیرسانند (سصنان ناهنجار نمیگویند و کار زشت انجام نمیدهند) اجیر
و مزد ایشان نزد پروردگارشان میباشد ،و (از عذاب روز قیامت) بر ایشان ترس و بیمى نیست و اندوهگین نمیشوند »232« .سصن نیکو (ماننید
من از تو شرمندهام ،یا خدا تو را بىنیاز نماید ،یا خدا روزی ات را گسترده گرداند) و عفو و گذشت (از اصرار و گفتیار و کیردار بیجیاى نیازمنیدان)
بهتر است از صدقه و بصششى که به دنبال آن آزار (مانند سرزنش نمودن و سصنان زشت گفتن) باشد و خدا (از صدقات و بصششهاى شما بیه
مستمندان و از همۀ طاعات و عباداتتان) بىنیازِ (می باشد ،زیرا به فضل و احسان خود ایشان را روزى خواهد داد) بردبار است»236« .

212

تقابل انفاق برای کسب رضای الهی و انفاق برای کسب رضایت مردم و اثرات آن دو

(سپس آفت دیگر انفا  ،یعنی ریا را با مثالی معرفی نموده و مسلمانان را از آن نهی کرده است ):اى اهل ایمان صدقه و بصششهاى خود را
با منّت گذاشتن و آزار رساندن باطل و تباه نسازید ،مانند (باطل و تباه ساختن) آن کسی که مال و دارایى خود را براى خودنمایى انفا میکند و
به خدا و روز قیامت ایمان ندارد (زیرا اگر ایمان داشت براى رضا و خوشنودى خدا انفا مینمود) پس حال فرد ریاکار مانند سنگ خاره است که
روی آن (الیۀ نازکی) خاک باشد و رگبارى به آن رسیده و آن سنگ را سصت و صاف بر جاى نهاده است (بدون اینکه چیزی بر روی آن بروید).
آنان نیز از آنچه به دست آوردهاند بهرهاى نمىبرند؛ و خداوند گروه کافران را هدایت نمىکند( »232« .پس از آن براى انفا مؤمن با اخیالص
و بی ریا چنین مثل میزند ):داستانآنان که دارایی هاشان را براى به دست آوردن خوشنودى خدا و براى رابیت و پابرجیا گردانیدن خودشیان (بیر
ایمان و یقین و باور به خدا و روز جزا) انفا میکنند مانند داستان باغ پر از درختى است بر تپهای بلند (آفتابگیر و نسییمخییز و از زییان سییل
ایمن) که باران تندی به آن میرسد و چندین برابر (چهار برابر ،یا دو برابر باغهاى دیگر) میوه دهد ،و اگر باران زیاد به آن باغ نرسد بیاران کیم
خواهد رسید (و درختان آن را سبز و خرّم و سیر آب میگرداند تا میوه دهد) و خدا به آنچه (از روى اخالص یا ریا) انجام مییدهیید ،بینیا اسیت.
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«( »232باز دربارۀ تباه شدن اجر و مزد صدقه و بصشش منّت نهنده و آزار رساننده و ریا کار مثل میزند :اى مؤمنین و اى عقیال و خردمنیدان)
آیا هیچی از شما دوست دارد که باغى از درختهاى خرما و انگور که جویهاى بزرگ از زیر (درختان) آن جارى و روان گردد ،و در آن بیاغ از
انواع میوهها پرورش یابد داشته باشد؛ آن گاه که او به پیرى رسید در حالی که فرزندان خردسال داشته باشد ،پس گردبیادى سیوزان بیه آن بیاغ
برسد و (درختان) آن باغ را بسوزاند؟ خدا این چنین آیات خود را براى شما بیان میکند تا فکر و اندیشه نمایید»233« .

212

کسب خیر کثیر پس از غلبه بر وسوسههای شیطان ،با انفاق از بهترین داراییها

(پس از آن کیفیت و چگونه بودن چیزى را که صدقه میدهند یادآورى میفرماید ):اى کسانى که ایمیان داریید از امیوال خیوبى کیه از راه
حالل کسب کردهاید و از مح والت خوبی که ما براى شما از زمین بیرون آوردهایم ،انفا کنید؛ و در پى ناپاک آن نروید که از آن انفا نمایید،
در حالى که آن را اگر به خودتان مىدادند جز با چشمپوشى و بىمیلى نسبت به آن نمىگرفتید ،و بدانید که خدا بىنیاز ستوده شیده اسیت (ییا
ستاینده و رواب و پاداش دهنده است کسى را که از مال و دارایى پاک و پاکیزه انفا مینماید( »237« ).پس از آن به بندگان در مورد اطاعت و
پیروى شیطان که مان و جلوگیر از صدقه است چنین هشدار میدهد ):شیطان شما را (هنگام انفا ) به فقر وعیده مییدهید و مییترسیاند (کیه
عاقبت و پایان انفا از دست دادن مال و احتیاج و نیازمندى است) و شما را به کار زشت (مع یت و نافرمانى خدا و بصل و خیوددارى از انفیا )
امر میکند و فرمان میدهد ،و خدا شما را از جانب خود به آمرزش و فضل و افزونى وعده میدهد ،و خدا گشایش دهندۀ دانا است »238« .خدا
حکمت و دانش را به هر کس بصواهد می دهد ،و هر کس که به او حکمت داده شود خیر و نیکى بسیار (در دنیا و آخرت) به او داده شده است ،و
جز عقال و خردمندان پند نمیگیرند»232« .
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لزوم فراگیر بودن انفاق در زمان و افراد

و (باز دربارۀ انواع انفا میفرماید ):و هر نفقهاى را که انفا  ،یا هر نذرى را که عهد کردهاید ،قطعاً خداوند آن را مىداند ،و براى سیتمکاران
هیچ یاورى نیست »271« .اگر صدقات و بصششها (ى واجب خود) را آشکار کنید پس خوب است ،آشکارا کردن آن صدقات (اگیر از روى رییا
نباشد ،زیرا امر و فرمان خدا را انجام داده اید ،و این کار سبب شود که دیگران از شما پیروى نمایند) و اگر آنها را (از مردم) پنهان کنید و به فقرا
و درویشان بدهید پس آن پنهان داشتن براى شما بهتر است (زیرا از ریا و خودنمایى دورتر و شرمندگى فقیر کمتیر مییباشید) و خیدا برخیى از
گناهانتان را شما محو میگرداند و خدا به آنچه میکنید آگاه است( »271« .در مورد انفا به غیر مسیلمانان مییفرمایید ):هیدایت و راهنمیایى
ایشان (از روى اجبار) بر تو (واجب) نیست (باید آنها را با پند و اندرز به راه حقّ راهنمایى کنى) ولیکن خدا هر که را بصواهد هدایت مینمایید و
آنچه از خیر میبصشید براى خودتان است (کافر بودن فقیر به آن زیان نمیرساند مگر آنکه انفا شما از صدقات واجیب ماننید زکیات و فطیره
باشد ،یا صدقه و بصشش به آنان باعث تقویت و توانایى باطل بر حقّ گردد که در این دو صورت انفا بر غیر اهل حقّ جایز و روا نیست) و شما
جز براى به دست آوردن رضا و خوشنودی خدا نباید انفا کنید و آنچه از خیر و نیکى (مال و داراییتان که به میؤمن و کیافر) انفیا مییکنیید
پاداش کامل به شما داده میشود و به شما ظلم و ستم نمیکنند( »272« .پس از آن فقرا و مستمندانى را که انفا و بصشش به آنها افضیل و
سزاوارتر است بیان میفرماید ):صدقه و بصشش براى مستمندانى است که در راه خدا بازداشته شدهاند (همۀ اوقات خود را براى خدا در راه جهاد
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و کارزار با دشمن یا در تح یل علوم دینی صرف مینمایند ،و از بسیارى اشتغال برای ترویج دین براى تجارت و بازرگانى و طلب رز و روزى)
نمیتوانند در زمین سیر و گردش کنند ،جیاهالن آن هیا را بیه خیاطر درخواسیت نکیردن تیوانگر مییپنیدارد (اى پییامبر) تیو ایشیان را از روی
چهرههایشان میشناسى ایشان چیزی را با اصرار از مردم درخواست نمیکنند .و آنچه از خیر و نیکى انفا کنید و ببصشید به طور حتم خیدا بیه
آن دانا است( »276« .پس از آن دربارۀ رواب انفا در همۀ اوقات میفرماید ):آنان که داراییشان را در شب و روز ،نهان و آشکار انفا میکنند
اجر و مزدشان نزد پروردگارشان است ،و (از عذاب و سصتى روز قیامت) ترس و بیمى بر ایشان نیسیت و نیه (در آن روز) انیدوهگین مییشیوند.
«»272

217

ترویج جنون رباخواری ،اعالن جنگ با خدا و رسول

(و چون صدقه و بصشش به فقرا در ظاهر موجب نق ان و کم شدن مال میشود و ربا در نظر نادان باعث زیادى دارایى است خداوند بیراى
اینکه مسلمانان از ربا اجتناب و دورى نمایند پس از بیان احکام انفا برخى از احکام ربا را یادآورى میفرماید ):کسانى کیه ربیا مییخورنید (روز
قیامت از قبرشان) دیوانهوار برخیزند ،گویا شیطان آنها را لمس کرده ،آن عذاب براى این است که رباخواران میگفتند :تجارت مانند ربیا اسیت
(زیرا مق ود از هر دو سود بردن است) در حالى که خدا داد و ستد را حالل گردانیده (چون معامله و خرید و فروشى اسیت کیه بیراى خرییدار و
فروشنده فایده و سود دارد) و ربا را حرام (زیرا در بی رمن و آنچه در برابر کاال داده میشود بدل و عوض کاال اسیت ،امیا در ربیا داد و سیتد در
عوض چیزی نیست) پس به هر کس پند و اندرز پروردگارش رسید (دانست که خداوند ربا را حرام کرده است) و از رباخوارى دست کشیید عیین
مال و سرمایۀ او برای اوست و کار او با خدا است و کسانى که بازگردند (دوباره ربا گیرند و پند خداوند را نپذیرند) آنان اهل آتیشانید کیه در آن
جاوید خواهند بود( »272« .و پس از نهى از رباخوارى و یادآورى از عقوبت و کیفر آن ضرر و زیان دنیوى آن را بیان میفرماید ):خدا ربا را نابود
میسازد (مال آمیصته به آن را تباه مینماید تا از آن سود نبرند) و (در آخرت رواب و پاداش) صدقات و بصششها را (اگرچه اندک باشد) افزون (و
موجب برکت و زیادى در مال) میگرداند ،و خدا ناسپاسِ گنهکار را دوست ندارد( »273« .پس از آن نیکوکاران و کسیانى را کیه بیه دسیتور او
رفتار نمایند به رواب و پاداش مژده میدهد ):قطعاً کسانى که (به خدا و رسول

) گرویدند و کارهاى شایسته بیه جیا آوردنید ،و نمیاز بیه پیا

داشتند و زکات دادند برا ی آنان نزد پروردگارشان رواب و پاداش خواهد بود و (از عذاب و کیفر) ترس و بیمى برایشان نیست و نه اندوهگین می-
شوند( »277« .و پس از بیان حکم ربا ،حکم باقیماندۀ آن را پس از نهى رباخواری بیان میفرماید ):اى اهل ایمان از (مصالفت امر و نهیى) خیدا
بترسید ،و بازماندۀ ربا را رها کنید (از بدهکار نگیرید) اگر شما (به خدا و روز قیامت) ایمان آوردهاید »278« .پس اگر از احکیام حقتعیالى پییروى
نکردید اعالم جنگ (عداوت و دشمنى) به خدا و پیامبر او داده اید و اگر (از گرفتن ربا) توبه و بازگشت نمودید پس اصیل سیرمایههایتیان بیراى
شما است ،ستم نکنید و نه بر شما (با دیر پرداختن سرمایه و کم کردن از آن) ستم کنند »272« .و اگر بدهکار تنگدست بیود (نتوانسیت دیین و
وام خود را بپردازد) پس باید به او تا (هنگام) توانگرى مهلت داد ،و (در صورتى که بدهکار فقیر و تنگدست شد) صدقه دادن و بصشیدن (آن وام
به او) براى شما بهتر است اگر میدانستید »281« .و (پس از بیان حکم ربا مردم را از عقاب و کیفر مصالفت ترسانده و به ریواب و پیاداش نویید
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داده است ):بترسید از روز قیامت که در آن روز شما را به سوى (حکم و فرمان) خدا بازمی گردانند پس جزا و سزاى کامل هر کس بیا توجیه بیه
آنچه عمل کرده است داده میشود ،و به ایشان ظلم و ستم نمیکنند»281« .
بیان آداب معامالت اسالمی جهت جلوگیری از اختالف

218

212

(در ادامۀ بیان مسائل مالی اسالم خداوند فرموده است ):اى کسانى که ایمان آوردهاید هرگاه معاملهای مدتدار نمودید (کاال نقد و بهیاى آن
نسیه باشد و یا کاال نسیه و بهاى آن نقد باشد) پس آن دین را بنویسید (تا هنگام نیاز به آن رجوع نمایید ،و امر در اینجا براى ارشاد و راهنمیایى
یا استحباب و شایستگى است ،نه براى وجوب) و باید میان شما نویسنده اى از روى عدل و درستى بنویسد (بر دیین و میدّت آن نیفزایید و از آن
چیزى نکاهد) و باید نویسنده ابا نداشته باشد از اینکه (دین را) بنویسد چنانکه خدا به او آموخته (دسیتور داده اسیت) پیس بایید (همیان را کیه
بدهکار میگوید) بنویسد ،و باید آن کس (بدهکار) که حقی بر عهدۀ او است (وام خود را) امال نماید و بگوید تا نویسنده بنویسد ،و باید (در امیال)
از (عذاب) خدا که پروردگار او است بترسد (خالف آنچه که واق شده است سصنى نگوید) و چیزى از آن وام را کم نکند ،و اگر آنکس که حیقّ
و وام بر او است سفیه بود (سود و زیان خود را تشصیص نمی دهد) یا ضعیف و ناتوان (کودک یا پیر سالصورده) باشد یا آنکیه آن بیدهکار (گنیگ
بوده یا جاهل و نادان است) نمیتواند امال کند پس باید ولىّ او (پدر یا جدّ پدرى یا فقیه عادل و با نبودن آنها مؤمنین عادل آن دین را) از روى
عدل و درستى (بى کم و زیاد) امال کند ،و (هنگام نوشتن) دو گواه از مردان خودتان (مسلمانِ بالغ) شاهد بگیرید ،و اگر دو شاهد مرد یافیت نشید
پس باید ی

مرد و دو زن گواه باشند از گواهانى که رضایت داشتهاید ،آنها را بپسندید (و با هم حاضر شوند) تا اگر یکى از آن دو زن (گیواهى

دادن را) فراموش کند یکى از آن دو ،دیگرى را بیاد آورد ،و باید هرگاه گواهان را (براى گواه شدن ییا گیواهى دادن بیه جیایى) دعیوت کننید و
بصواهند (از رفتن به آنجا) ابا ننمایند و خود را از رفتن باز ندارند ،و (بر ارر بسیارى معامله و داد و ستد) ماللت نداشته باشید و به ستوه نیایید کیه
آن حق کوچ باشد یا بزرگ تا وقت معین آن را بنویسید .این نوشتنِ شما ،نزد خدا عادالنهتر ،و براى شهادت استوارتر ،و براى اینکه دچار ش
نشوید به احتیاط نزدیکتر است؛ مگر آنکه داد و ستدى نقدى باشد که آن را میان خود (دست به دست) برگزار مىکنید؛ در این صورت ،بیر شیما
گناهى نیست که آن را ننویسید .و در هر حال هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید .و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند ،و اگر چنین کنیید
از نافرمانى شما خواهد بود .و از خدا پروا کنید ،و خدا بدین گونه به شما آموزش مىدهد ،و خدا به هر چیزى داناست( »282« .پس از آن وسیله
و دستاویز دیگرى را براى حفظ و نگهدارى مال و دارایى در صورت نبودن نویسنده و گواه بیان میفرماید ):و اگر در سیفر بودیید و نویسیندهاى
نیافتید وریقهاى بگیرید؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر را امین دانست ،پس آنکس که امین شمرده شده ،باید سپردۀ وى را بازپس دهد؛ و باید
از خداوند که پروردگار اوست پروا کند .و شهادت را کتمان مکنید ،و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکیار اسیت ،و خداونید بیه آنچیه انجیام
مىدهید داناست( »286« .و پس از بیان حرمت کتمان شهادت و عذاب و کیفر بر آن قدرت و توانایى و علیم و دانیایى خیود را ییادآورى میی-
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 .خداوند مؤمنان را به نوشتن و شاهد گرفتن بر داد و ستدها ،به ویژه معامالتی که ی

طرف آن نقد (عین) و طرف دیگرش نسییه (دیین میدتدار)

است ،رهنمون میسازد .تأکید بر ربت این گونه معامالت و تنظیم سند معتبر و نیز شاهد گرفتن از آن روست که این کار افزون بر صیانت از اموال و رعاییت
حقو طرفین ،بهترین راه برای جلوگیری از اختالف است.
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فرماید ):آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست .و اگر آنچه در دلهاى خود دارید ،آشکار یا پنهان کنید ،خداونید شیما را بیه آن
محاسبه مىکند؛ آنگاه هر که را بصواهد مىبصشد ،و هر که را بصواهد عذاب مىکند ،و خداوند بر هر چیزى تواناست»282« .
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 .12-2بخش دهم :آیات  285و ( 286فصل الخطاب سورۀ بقره)
قرآن کریم معموالً در پایان هر سوره ،خالصۀ آن را از باب «ردّ العَجُز إلی ال در» بیان میکند ،از اینرو دو آیۀ پایانی سورۀ «بقره» ،چکیده
و جم بندی معارف سوره در سه اصلِ ایمان به خدا ،باور معاد و قبول علمی و عملی همۀ کتابهای آسیمانی و رسیوالن الهیی اسیت .برخیی از
مفسّران ،آیه را ناظر به آیۀ قبل میدانند؛ ولی ضمن حف ظ نظم و ارتباط با آیۀ سابق ،پیوند آییه بیا آییات آغیازین سیوره روشین اسیت ،زییرا در
نصستین آیات سورۀ «بقره» از ایمان به اصول و فروع سصن گفته شد و آیات پایانی م دا روشن متقیان را که در صدر بیان شده است رسول
و همراهان وی میداند و با مطرح کردن سه اصل ایمان به خدا ،پیامبران و کتب آسمانی و معاد ،به اصل عدل و امامت نییز بیه طیور

خدا

ضمنی می پردازد ،چون اعتقاد به خدا و صفات او باور به عدل را در پی دارد و ایمان واقعی به رسول خدا
طاهرین

مستلزم اعتقاد بیه امامیت عتیرت

است.

 .1-12-1آیات  285و ( 286اعتراف رسول خدا

و مؤمنان به تمکین در برابر اوامر الهی)

 .1-1-11-1تناسب آیات  285و 286

پیامبر به آنچه از پروردگارش بر او فرود آمده است ،ایمان آورد و مؤمنانِ همراه او نیز هماهنگ با نظم طبیعی ،همگی به خدا و فرشیتگانِ او
و کتابهای وی و فرستادگانش ایمان آوردند.
ذکر جداگانۀ نام رسول اهلل
رسول خدا

به جهت برتری مقام ایشان نسبت به مؤمنان و نیز تفاوت ایمان آن حضرت با ایمان آنان است ،زیرا ایمیان

ایمان شهودی است و شهود مع وم

از نوع شهود اوّلی است که ش و تردید و خطا در آن راه ندارد.

مق ود از «مالئکه» ،فرشتههای متنوّع الهیاند .مراد از «کتُب» ،کتابهای آسمانی رسوالن و کتابهایی ماننید امّ الکتیاب و لیوح محفیوظ
است« .رسل» همان فرستادگان الهی از جنس بشر و فرشتگان حامل وحیاند .رسول خدا

و مؤمنان دیگر ،به رسالت همۀ انبیا

ایمیان

داشتند و هیچی را انکار نمیکنند.
مؤمنان گوش شنوا دارند و اهل اطاعتاند و تشنۀ مغفرت الهی .تکامل و صیرورت نظام هستی تنها به سوی خداست.
 .2-1-11-1تفسیر پیوسته و مختصر آیات  285و 286
پیمان نامۀ مؤمنین پس از شنیدن اوامر الهی و سرنوشت بنی اسرائیل پیمانشکن

(پس از آن پیامبر صلّى

و مؤمنین را به سبب کمال ایمان و اطاعت و پیرویشان ستوده است و میفرمایید ):پییامبر (حضیرت م یطفى

) به آنچه (احکام و معارف و حقایق و اسرار که) از جانب پروردگارش به سوى او فرود آمده ایمان آورده است ،و میؤمنین و گرونیدگان هیر
 .1سید قطب ،پیشین ،ج  ،1ص  662تا 668؛ فیض االسالم ،پیشین ،ج ،1ص.23
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ی از ایشان به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبران او ایمان آوردهاند (و میگویند ):میان هیچی از پیامبران او فر نمیگذاریم و جیدا نمیی-
کنیم (به اینکه به برخى از ایشان ایمان آوریم و به برخى کافر شویم ،چنان که اهل کتاب :یهود و ن ارا چنین کردند) و (مؤمنین) گفتند( :گفتیار
تو را) شنیدیم و (احکامت را) اطاعت نمودیم و فرمان بردیم ،پروردگارا (براى گناهانمان) آمرزش تو را درخواست مینماییم ،و بازگشت (همه) بیه
سوى (پاداش و کیفر) تو است( »282« .و پس از بیان اطاعت و فرمانبرى مؤمنین منّت و احسان خود را بیر ایشیان بیه اینکیه احکیام را آسیان
گردانیده یادآورى نموده است ):خدا کسى را امر نکرده و به رنج نینداخته است مگر به اندازۀ کمتر از طاقت و تواناییاش ،براى او است (پیاداش)
آنچه (اطاعت و فرمانبرى که) کند و بر او است (کیفر) آنچه (مع یت و نافرمانى که) به دست آورد (پس از آن به بیان گفتار مؤمنین باز میگردد
که ایشان هنگام دعا و درخواست میگویند ):پروردگارا ما را مؤاخذه و کیفر م کن اگر فراموش نمودیم (از روى نیادانى گناهکیار شیدیم) ییا اگیر
(دانسته) خطا و گناه کردیم ،پروردگارا بار گران را بر ما بار مکن (ما را به تکلیف سنگین و فرمان با مشقّت و رنج امر مفرما) چنیانکیه آن را بیر
کسانى پیش از ما (یهود و ن ارا) بار نمودى .پروردگارا و بر ما بار مکن (به سبب گناهانمان بر ما مفرست) آنچه (بال و سیصتیهیایى را) کیه میا
توانایى آن را نداریم ،و از (گناهان) ما درگذر و ما را بیامرز (عیوب و زشتیهاى ما را بپوشان و رسوایمان مگردان) و ما را ببصش (در دنیا نعمت و
در آخرت بهشت عطا فرما) تویى سید و مهتر و یاور ما ،پس ما را بر گروه ناگرویدگان یارى فرما»283« .
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 .11-2جمع بندی
مهم ترین عامل در کشف غرض سوره ،سیا آیات سوره میباشد .کشف سیا آیات با کم

آیات همجوار ،تناسب نحوی و بالغیی آییات

که از ارتباطات لفظی آیات سرچشمه میگیرد و نیز رکوعات قرآنی میسر شده است .در این مسیر همزمان با سیا بندی آیات و توجه بیه سییر
مباحث مطرح شده در هر سیا  ،غرض سوره بقره که « بیان الگوی سبک زندگی توحیدی با چشم انداز خلیفه الهی شدن انسان ها در

زمین» استصراج گردید .لذا پس از بیان غرض سوره بقره که با قرائت مستمر همراه با تفکر در آیات سوره و نیز مطالعه بیش از پانزده تفسیر بیه
دست آمده بود تفسیر مصت ر و پیوسته آیات این سوره حول غرض سوره بیان شد.
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