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 تقدمك به پیشگاه حضرت بقیة اهللا

     

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
با توجه به لزوم افزایش محتوا و تغذیه فکري مربیان طرح بینش مطهر جهت 

مطهري با تفاسیر المیزان، نمونه و باال بردن سطح کیفی دوره، تطبیق آثار شهید 
   .توسط گروه علمی دبیرخانه آغاز گردیده است  نور

چینش آیات به ترتیبی است که در کتب طرح بینش مطهر آمده و سعی شده  
گزیده اي از نکات نغز و حیاتبخش از تفاسیر گرانسنگ مذکور، ذیل آیاتی که 

   .شهید مطهري تالوت فرموده اند، قرار گیرد

به اتمام  "آزادي انسان"گزیده تفاسیر آیات اولین کتاب دوره یعنی  مداهللابح
تقاضایمان اینکه  .تقدیم می گردد طریق هدایت اندیشه جویان به کلیهرسیده که 

ما را از نظرات ارزشمند خود بهره اي دهید تا جهت بهبود اثر در مراحل بعدي 
  .لحاظ گردد

  

 قو من اهللا التوفی

 
اندیشه نابدبیرخانه   

 استان مازندران
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  فهرست آیات

  
  
  

  مقرري چهارم  مقرري سوم  مقرري دوم  مقرري اول
  صفحه  شماره آیه  -سوره   صفحه  شماره آیه  -سوره   صفحه  شماره آیه  -سوره   صفحه  شماره آیه  -سوره 

  46  29توبه    40  100نساء    14  256بقره    4  64آل عمران  
  48  190بقره    42  97نساء    27  78نحل    5  4تحریم  
  48  75نساء    42  111توبه    28  64 – 60انبیاء   6  22و  19و  18شعراء 

  49  64مائده    43  99صافات    29  97طه    7  47مؤمنون  
  49  28توبه    44  74انفال    30  138اعراف    7  157اعراف  
  50  251بقره    44  16حدید    7  157اعراف    8  49حجر  

  52  40حج    44  95نساء    31  21و  20ذاریات    9  23جاثیه  
  22  60انفال    45  24مائده    33  191و 190آل عمران   10  29بقره  

  50  41 – 38حج    46  69نمل    35  14حجرات   10  2قیامت  
  46  29توبه    46  9روم    35  125ل  حن  11  10و  9شمس  

  54  36توبه    16  30بقره    28  63انبیاء    11  4 - 1علق  
  35  125نحل        28  64انبیاء    12  3 -1مدثر 

  54  29کهف        37  3بقره    13  6انشقاق  
  55  99یونس        38  4 -1فیل    14  256بقره  
  55  4و  3شعراء        38  9و  8ممتحنه   8  29حجر  
  56  208بقره        39  1ممتحنه   16  30بقره  

  57  61انفال            17  70اسراء  
  57  90نساء            18  72احزاب  

  58  89نساء            20  52انفال  
  50  251بقره            21  148نساء  
  52  40حج            22  60انفال  
  35  14حجرات            23  128توبه  

  59  8توبه            24  37احزاب  
  59  7زمر            24  72ص  

  48  190بقره            25  31بقره  
  60  23زخرف           26  30فرقان  
  57  61انفال            26  3انسان  
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ك بِه شَیئًا والَ یتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَربابا من دونِ اللّه فَإِن قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَواْ إِلَى کَلَمۀٍ سواء بینَنَا وبینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُشْرِ
  64آل عمران      فَقُولُواْ اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونَتَولَّواْ 

اى که تمسک به آن بر ما و شما الزم است و آن این است که جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگیریم و یکدیگر را به جاى خداى  بگو اى اهل کتاب بیائید به سوى کلمه
  شاهد باشید که ما مسلمانیمخود به ربوبیت نگیریم اگر نپذیرفتند بگوئید 

 

  تفسیر المیزان
در حقیقت دعوت به این است که همه بر معناى یک کلمه متفق و مجتمع  "...اى که  اى اهل کتاب بیائید به سوى کلمه ":خطاب در این آیه به عموم اهل کتاب است و دعوت

زنند و بر  را به خود کلمه داده، براى این بوده که بفهماند کلمه نامبرده چیزى است که همه از آن دم مىشویم، به این معنا که بر مبناى آن کلمه واحده عمل کنیم و اگر نسبت 
ه فهماند که در اعتقاد و اعتراف و نشر و اشاعه آن هم دل و یک زبانند، و این مى مردم در این تصمیم یک: گوئیم ها است، در بین خود ما مردم هم معمول است که مى سر همه زبان

  .بیائید همه به این کلمه چنگ بزنیم و در نشر و عمل به لوازم آن دست به دست هم دهیم: شود متحدند، در نتیجه معناى آیه مورد بحث چنین مى

این است که کلمه مذکور،  "ینَکُمسواء بینَنا و ب ":شود، و معناى جمله نیز استعمال مى "متساوى الطرفین "در اصل مصدر است، ولى در معناى صفت یعنى "سواء "و کلمه
  اى است که تمسک بدان و عمل به لوازمش بین ما و شما مساوى است و همه ما باید به آن تمسک جوییم کلمه

و نیز دعوت کند به اینکه از کند  آیه شریفه بر آن جناب دستور داده که اهل کتاب را دعوت کند به توحید که تفسیر حقیقى کلمه است و همه کتابهاى آسمانى بدان دعوت مى
ها دست بردارند، و بنا  ها و اسقف اند، یعنى اعتقاد حلول خدا در بدن مریم و فرزند گرفتن خدا و اعتقاد به سه خدا و پرستش احبار قسیس آن تفسیرهاى باطل که براى کلمه کرده

ما و شما همه در آن یکسانیم و آن کلمه توحید است و الزمه اعتقاد به توحید دست برداشتن از شرکاء اى که  شود، بگو بیائید به سوى کلمه بر این وجه، حاصل معناى آیه این مى
  .است و اینکه غیر خداى سبحان شرکائى نگیرند

، چون در جمله اول عبادت را تنها عبادت "...بِه شَیئاً و ال یتَّخذَ و ال نُشْرِك  ":نفى عبادت غیر خدا است نه اثبات عبادت خدا،به دنبالش فرمود "أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه "و مراد از جمله
شود که شریک دارد، نه عبادت اللَّه، اگر چه این عبادت به  شود، بلکه عبادت اللَّه و معبودى مى آمیز خالص نباشد عبادت اللَّه نمى خدا خواند و مادامى که عبادت از عقائد شرك

  .د، لیکن به خاطر اعتقاد به شرك در حقیقت سهمى از آن براى اللَّه خواهد بود و این خود عبادت غیر اللَّه هم هستعنوان اللَّه انجام شو

  تفسیر نمونه
ن با این طرز در واقع قرآ .در آیات گذشته دعوت به سوى اسالم با تمام خصوصیات بود ولى در این آیه دعوت به نقطه هاى مشترك میان اسالم و آیینهاى اهل کتاب است 

ها را جلب کنید و آن را پایهاى استدالل به ما مى آموزد، اگر کسانى حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شما همکارى کنند بکوشید الاقل در اهداف مهم مشترك همکارى آن
  .براى پیشبرد اهداف مقدستان قرار دهید

  

 ) گانه اعتقاد به خدایان سه)) (تثلیث ((هستید و حتى میگویید مساله )) توحید((شما مدعى : آیه فوق یک نداى وحدت است در برابر تمام مذاهب آسمانى به مسیحیان مى گوید
قرآن به  .زیر را فرزند خدا پنداشتند مدعى توحید بوده و هستندو همچنین یهود در عین سخنان شرك آمیز ع.ندارد و لذا قایل به وحدت در تثلیث میباشید)) توحید((منافاتى با 

تیجه آن ما و شما در اصل توحید مشترکیم بیایید دست به دست هم داده این اصل مشترك را بدون هیچ پیرایهاى زنده کنیم و از تفسیرهاى نابجا که ن: همه آنها اعالم مى کند
  . نمائیماست خوددارى   شرك و دورى از توحید خالص 

  

)) ال نشرك به شیئا))و بعد با جمله ) جز خدا را نپرستیم )) (اال نعبد اال اهللا ((جالب اینکه در این آیه با سه تعبیر مختلف روى مساله یگانگى خدا تاکید شده است اول با جمله 
ضمنا جمله اخیر اشاره لطیفى به .)بعضى از ما بعضى دیگر را به خدائى نپذیرد)) (دون اهللا  ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من))و سومین بار با جمله و ) کسى را شریک او قرار ندهیم (

  . این حقیقت است که مسیح یکى از افراد انسان و هم نوع ما است نباید او را به خدائى شناخت
  

ى کردند و حالل و حرام خدا را به دلخواه خویش تغییر میدادند و دیگران از آنها بعضى از علماى منحرف اهل کتاب از مقام خود سوء استفاده م: این احتمال نیز وجود دارد که 
عمار فکرى در حقیقت اسالم بردگى و استعمار فکرى را یک نوع عبودیت و پرستش مى داند و به همان شدتى که با شرك و بت پرستى مبارزه مى کند با است .پیروى مى کردند

عیسى را استفاده کرد ولى ممکن   توان تنها از این آیه نهى از پرستش  صیغه جمع است بنابراین نمی)) ارباب ((ولى باید توجه داشت که  .دکه شبیه بت پرستى است نیز میجنگ
  ! است منظور از آیه هم نهى از عبودیت مسیح باشد و هم از عبودیت دانشمندان منحرف
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  تفسیر نور
 »...الکتاب تعالوا الى کلمۀ قل یا اهل«. اهل کتاب به توافق برسندمسلمانان باید بر سر مشترکات، با  .1

 »قل یا اهل الکتاب«. باید در دعوت به وحدت، پیش قدم بود .2

 » ...تعالوا الى کلمۀ«. اگر به تمام اهداف حقّ خود دست نیافتید، از تالش براى رسیدن به بعضى از آن خوددارى نکنید .3

تواند محور مشترك خوبى براى دعوت باشد، زیرا هم تاریخ انبیا را دارد و هم از  قرآن مى» کلمۀ سواء بیننا و بینکم«. شترکات استیکى از مراحل تبلیغ، دعوت به م .4
  .تحریف به دور بوده است

 »کلمۀ سواء بیننا و بینکم«. در تبلیغ و دعوت دیگران، باید به عقاید حقّه و مقدسات طرف مقابل، احترام گذارد .5

 »االّ نعبد االّ اللّه... کلمۀ سواء«. ستى و بیزارى از شرك، از مشترکات تمام ادیان آسمانى استیگانه پر .6

 »االّ نعبد االّ اللّه... تعالوا«. رود که دعوت به رشد و باال آمدن باشد در جایى بکار مى» تعالوا«. توحید، سبب تعالى انسان است .7

. ها با یکدیگر مساوى هستند ى انسان در حالى که همه. ى پذیرش نوعى ربوبیت براى آنها ویک نوع عبودیت براى ماست ها، نشانه چون و چرا از دیگر انسان اطاعت بى .8
 »الیتّخذ بعضنا بعضاً ارباباً«

 »اشهدوا بانّا مسلمون«. هاى یک مسلمان واقعى است بندگى خدا، نفى شرك و طرد حاکمیت غیر خداوند، از ویژگى .9

 

 

  4تحریم    اللَّه هو مولَاه وجِبرِیلُ وصالح الْمؤْمنینَ والْملَائکَۀُ بعد ذَلک ظَهِیرٌفَإِنَّ    
  خداوند موالى او و جبرئیل و مؤمنین صالح و مالئکه هم بعد از خدا پشتیبان اویند

  
  تفسیر المیزان

به  "مولى "شود، و کلمه کند، و متولى امور او مى اى از مخلوقاتش خود او وى را یارى مى هیچ واسطه خداى سبحان عنایت خاصى به آن جناب دارد، و به همین جهت بدون
و در روایت وارده از طرق اهل سنت هم آمده که رسول خدا  .باشد و او را در هر خطرى که تهدیدش کند یارى نماید "متولى علیه "دار امر معناى ولى و سرپرستى است که عهده

  نیز آمده) ع(است، و این معنا در روایات وارده از طرق شیعه از ائمه اهل بیت ) ع(مراد از صالح المؤمنین تنها على : دفرمو) ص(
 

  

  تفسیر نمونه
 . است) علیه السالم (على )) امیر مؤ منان ((اما در اینکه مصداق اتم و اکمل آن در اینجا کیست ؟ از روایات متعددى استفاده مى شود که منظور 

 
  

  تفسیر نور
 >>هو مواله<< :فرماید و در این آیه در خصوص پیامبر مى<<و اللّه موالکم>> :در آیه دوم فرمود. خداوند، هم موالى همه است و هم موالى شخص پیامبر .1

 >>و المالئکۀ... جبریل<< .با این که جبرئیل از فرشتگان است، اما نامش جداگانه برده شده است. نام برجستگان را برجسته کنید .2

 >>ظهیر ...هو مواله و صالح المؤمنین و المالئکۀ... تظاهرا علیه<< .در برابر توطئه علیه پیامبر و مکتب، تمام نیروها باید بسیج شوند .3

 >>...هو مواله و جبریل و صالح المؤمنین و<< .ماند گاه تنها نمى حق، هیچ .4

 >>جبریل و صالح المؤمنین<< .دهد رار مىصالح بودن، انسان را در کنار فرشتگان مقرّب الهى ق .5

 >>صالح المؤمنین و المالئکۀ<< .امدادهاى الهى، همه جانبه، ظاهرى و غیبى است .6
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 18شعراء   قَالَ أَلَم نُرَبک فینَا ولیدا ولَبِثْت فینَا منْ عمرِك سنینَ

 لْتی فَعالَّت لَتَکفَع لْتفَعرِینَونَ الْکَافم أَنت19شعراء    و  
  22شعراء  وتلْک نعمۀٌ تَمنُّها علَی أَنْ عبدت بنی إِسرَائیلَ

 )18(مگر وقتى نوزاد بودى تو را نزد خویش پرورش ندادیم و سالها از عمرت را میان ما به سر نبردى؟ : گفت)فرعون(
  )19(انجام دادى و تو از ناسپاسان بودى ) دادى بایست انجام مى نمىکه (آن کارت را ) سر انجام(و 

  )22(اى؟  نهى که پسران بنى اسرائیل را به بردگى گرفته آیا این نعمتى است که منت آن را به من مى
  
  

  تفسیر المیزان
شود  وقتى که فرعون متوجه سخنان موسى و هارون مى. رساند  این جمله استفهام انکارى است و توبیخ و سرزنش را مى "قالَ أَ لَم نُرَبک فینا ولیداً و لَبِثْت فینا منْ عمرِك سنینَ "

و مقصودش از این  "آیا تو نبودى که ما، در کودکى تو را تربیت کردیم ":گوید کند و مى یى مىشناسد و لذا خطاب را متوجه او به تنها شنود، موسى را مى و سخنان آن دو را مى
  شناسیم؟ اى ما تو را نمى منظورش این است که تو خیال کرده: سخن اعتراض بر موسى بود از جهت دعایى که موسى کرد، خالصه

 
و منظور فرعون، از آن یک  ...این بود که بفهماند آن یک عملت جرم بسیار بزرگ و رسوا بود  "یک عملت که انجام دادىآن  - الَّتی فَعلْت "علت اینکه فعله را توصیف کرد به جمله

  .کرد همان داستان کشتن مرد قبطى بود) ع(عملى که موسى 
 

پرورده ما بودى و مع ذلک آن  فرعون از کفر موسى، کفران نعمت است و اینکه تو نمکآید که مراد  ، از ظاهر سیاق بر مى"و تو از کافران بودى -و أَنْت منَ الْکافرِینَ ":و اینکه گفت
ائیل نکشتیم و در عوض در خانه خود تربیت مرد قبطى ما را کشتى، و در سرزمین ما فساد انگیختى با اینکه سالها از نعمت ما برخوردار بودى و ما تو را مانند سایر موالید بنى اسر

دهم، آن وقت تو که  تو مانند سایر بنى اسرائیل برده ما بودى، چون بنى اسرائیل همه بندگان ما هستند و من به آنان نعمت مى) البته به زعم فرعون(ه باالتر کردیم، از این هم
فرعون در این دو آیه این است که تو همان  پس، خالصه اعتراض! یکى از همین بردگان هستى مردى از قوم و فامیل مرا کشتى و از رسم عبودیت و شکر نعمت من سرباز زدى؟

ات تو را تربیت کردیم و سالهایى چند از عمرت را نزد ما به سر بردى و با کشتن مردى از دودمان من کفران نعمت من کردى با اینکه  کسى هستى که ما در کودکى و خردسالى
شناختیم باز مطلبى بود، ما  کنى تو را چه به رسالت؟ اگر تو را نمى بق سویى که دارى، ادعاى رسالت هم مىتو عبدى از عبید من، یعنى از بنى اسرائیل بودى آن وقت با این سوا

  .شناسیم دانیم و کامال تو را مى ها و فسادت را مى نشناسى که تو را و نمک
  

اى که کفران نعمت موالى خودکرده، و  تى است که فرعون بر او نهاده از در سرزنش او را برده خود خواند، بردهجواب از من "و تلْک نعمۀٌ تَمنُّها علَی أَنْ عبدت بنی إِسرائیلَ "جمله
و  اى بود که نسبت به من کنى این نعمت نبود، بلکه تسلط جابرانه خوانى و مرا به کفران آن سرزنش مى این چیزى که تو آن را نعمتى از خود بر من مى: بیان جواب این است که

أَنْ  "رساند و جمله اى است استفهامى که معناى انکار را مى پس، جمله مورد بحث جمله! به همه بنى اسرائیل داشتى و برده گرفتن مردم به ظلم و زور کجایش نعمت است؟
بدان اشاره کردى و منتى بر  "و أَنْت منَ الْکافرِینَ "طلبى که تو با جملهکند و حاصلش این است که این م به آن اشاره مى "تلک "بیان مطلبى است که کلمه "عبدت بنی إِسرائیلَ

ت بودن تو مستند به ظلم بود و من نهادى، نعمتى که من آن را کفران کردم و سپاس ولى نعمت خود و ولى نعمت همه بنى اسرائیل را نگاه نداشتم، صحیح نیست، زیرا ولى نعم
اید نعمت ما کردى و والیتى هم که با ظلم و زور درست شده باشد ظلم است و حاشا بر اینکه ولى نعمت مظلومان و زیر دستان خود باشد و گرنه ب تو با ظلم و زور، خود را ولى

به جاى اینکه فرموده باشد تو بر من منت  و(سبب، در جاى مسبب به کار رفته  "أَنْ عبدت بنی إِسرائیلَ "برده گیرى هم نعمت باشد و حال آنکه نیست، پس در حقیقت در جمله
  )اى؟ گذارى که ما بنى اسرائیل را برده خود کرده گذارى که ولى نعمتم بودى، فرموده تو بر من منت مى مى
  

  تفسیر نمونه
نیان و دیگرى از بنى اسرائیل بود در حال جنگ و دعوا دو نفر را که یکى از فرعو) علیه السالم )آمده است که موسى  15منظور از داستان قتل همان است که در سوره قصص آیه 

  .دید، به حمایت مظلوم یعنى مرد بنى اسرائیلى برخاست و به ظالم حمله کرد، ضربه اى بر او فرود آورد که با همان یک ضربه از پا درآمد
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  تفسیر نور
ى تو بزرگ شوم، آیا این، نعمت است که آن  که من به اجبار در خانه  کشاندى  را به بردگى شدم، چرا پدرم ى پدرم بزرگ مى من باید در خانه: به فرعون گفت  موسى .1

  .اسرائیل گرفتار بودند، ناراحتم  من از این که بنى  من بود، ولى  ى وسائل رفاه براى گرچه در کاخ تو همه! راسپاس گزارم و یا اسارت است ؟
  )تلک نعمه تَمنّها علی. (دهد ها را نزد انسان زیبا جلوه مى  تکبر، زشتى .2
ألم . (کردیم، نباید با این دلیل و بهانه، سخن حقّ او رانپذیریم  به او آموختیم، یا در امر ازدواج و مسکن و امثال آن به او کمکى  اى را بزرگ کردیم، یا حرفه  اگر کسى .3

  )نُرّبک فینا ولیداً
  
 
 

  

  47مؤمنون   ا وقَومهما لَنَا عابِدونَفَقَالُوا أَنُؤْمنُ لبشَرَینِ مثْلنَ
  کردند به همین جهت گفتند چرا ما به دو نفر بشر مثل خودمان ایمان آوریم با اینکه طایفه این دو همه پرستش ما مى

  

  تفسیر المیزان
توانند فضیلتى داشته باشند و حال آنکه دودمانشان  ما ندارند، و چطور مىو همانند بودنشان با آنان این است که این دو فضیلتى بر ) موسى و هارون(مراد از بشر بودن آن دو 

و چون برترى داریم، آن دو نیز باید ما را بپرستند، همانطور که قومشان ما را . بردگان مایند؟ پس ما همانطور که بر قوم آن دو برترى داریم، بر خود آن دو نیز برترى داریم
  پرستند مى
  

  تفسیر نمونه
بندگان و بردگان ما )بنى اسرائیل(آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالى که قوم آنها : گفتند((ز نشانه هاى روشن برترى جوئى آنها این بود که یکى ا

  !نه تنها ما نباید زیر بار آنها برویم ، بلکه آنها همیشه باید بندگى ما کنند! ؟))هستند
 

  . است هم به برترى جوئى و سلطهطلبى مى کردند در حالى که خودشان بدترین سلطه جو بودند و آثار این خوى زشت در این گفتارشان به خوبى نمایانآنها پیامبران را مت
  

  تفسیر نور
  )گرفته بودند ى فرعونیان قرار با توجه به اینکه بنى اسرائیل برده) (وقومهما لنا عابدون. (موسى و هارون، از نژاد بنى اسرائیل بودند

  

  
لِ یأْمرُهم بِالْمعرُوف وینْهاهم عنِ الْمنکَرِ ویحلُّ لَهم الطَّیبات ویحرِّم الَّذینَ یتَِّبعونَ الرَّسولَ النَّبِی األُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوبا عندهم فی التَّوراةِ واإلِنْجِی

ونَفَالَّذینَ آمنُواْ ِبه وعزَّروه ونَصرُوه واتَّبعواْ النُّور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئک هم الْمفْلح ضَع عنْهم إِصرَهم واألَغْالَلَ الَّتی کَانَت علَیهِمویعلَیهِم الْخَبآئثَ 
  157اعراف   

دارد و از منکر  یابند پیروى کنند، پیغمبرى که به معروفشان وا مى وى را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته مى همان کسان که آن رسول پیغمبر ناخوانده درس را که وصف
یمان آورده و دارد، کسانى که بدو ا کند تکلیف گرانشان را با قیدهایى که بر آنها بوده است بر مى ها را حرامشان مى کند و پلیدى دارد و چیزهاى پاکیزه را حاللشان مى بازشان مى

  اند آنها خودشان رستگارانند اند و نورى را که به وى نازل شده پیروى کرده گرامیش داشته و یاریش کرده
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  تفسیر المیزان

 "و یضَع عنْهم إِصرَهم ":فرماید در قرآن هم که مى ،به معناى گره زدن و حبس کردن به قهر است "اصر ":راغب در مفردات گفته است"] و یضَع عنْهم إِصرَهم "در "اصر "معناى[
و به معناى طوق و بندى است که به دست و  "غل "جمع "اغالل "و .شود از آنان بردارد معنایش این است که خداوند چیزهایى را که مانع ایشان از خیرات و رسیدن به صواب مى

  .اندازند پاى اشخاص مى
  

  تفسیر نمونه
بارها را از ((نمى گذارد، بلکه مدعیان دروغین نبوت و رسالت که هدفشان به زنجیر کشیدن توده هاى مردم و استعمار و استثمار آنها است ، نیست ، نه تنها بندى بر آنها او بسان 

  ))دوش آنان بر مى دارد، و غل و زنجیرهائى را کهبر دست و پا و گردنشان سنگینى مى کرد، مى شکند
  

  تفسیر نور
شود، چنانکه به عهد و پیمان و  ، در اصل به معناى نگهدارى و محبوس کردن است و به هر کار و تکلیف سخت و دشوار که انسان را از فعالیت باز دارد گفته مى»اصر«ى  کلمه

 .شود هاى دست و پاگیر جاهلى مى عت و سنّتپرستى، بد ، به معناى زنجیر، شامل عقائد باطل، خرافات، بت»غُلّ«، جمع »اَغالل«. کیفر نیز گفته شده است
  »یضع عنهم اصرَهم و االغالل«. انسان بدون انبیا، وابسته و اسیر است. عادات و رسوم غلط، زنجیرى بر افکار مردم است

  
  
  

  
  29حجر   فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فیه من روحی فَقَعواْ لَه ساجِدینَ

  پایان رسانیدم و از روح خود در او دمیدم باید که برایش بسجده افتید پس چون کار او را به

  
  تفسیر المیزان

و . اى معتدل و مستقیم کنى که خود قائم به امر خود باشد، به طورى که هر جزء آن در جایى و به نحوى باشد که باید باشد به معناى این است که چیزى را به گونه "تسویۀ"
  .نیست است که هر عضو آن در جایى قرار گیرد که باید قرار بگیرد، و در غیر آنجا غلط است، و به حالى و وصفى هم قرار بگیرد که غیر آن سزاوارتسویه انسان نیز این 

وى نفخ است، ولى آن را بطور کنایه در تاثیر این معناى لغ -اى دیگر نفخ به معناى دمیدن هوا در داخل جسمى است بوسیله دهان یا وسیله "و نَفَخْت فیه منْ روحی "و در جمله
گوییم در آدمى، معنایش این  البته اینکه مى. کنند، و در آیه شریفه مقصود از آن ایجاد روح در آدمى است گذاشتن در چیزى و یا القاء امر غیر محسوسى در آن چیز استعمال مى

 "ن آدمى داخل باشد، بلکه معنایش ارتباط دادن و بر قرار کردن رابطه میان بدن و روح است، هم چنان که در آیهنیست که روح مانند باد که در جسم باد کرده داخل است در بد
قُلْ یتَوفَّاکُم  " ، و آیه»14و13مومنون « "ونَا الْعظام لَحماً ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَا الْمضْغَۀَ عظاماً فَکَسثُم جعلْناه نُطْفَۀً فی قَرارٍ مکینٍ ثُم، خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعلَقَۀَ مضْغَۀً فَخَلَقْنَ

کِّلَ بِکُمي والَّذ توالْم لَکبه این معنا اشاره شد» 11سجده« "م.  
 

و در آیه دوم . خلقت دیگر به خود گرفته، بدون اینکه چیزى بر آن اضافه شده باشدروح انسانى همان بدنى است که : فرماید کنید، مى چون در آیه اول همانطور که مالحظه مى
  .گردد شود در حالى که بدن به حال خود باقى است، و چیزى از آن کم نمى روح در هنگام مرگ از بدن گرفته مى: فرماید مى

که متعلق به بدن است، و در عین حال یک نوع استقالل هم از بدن دارد به طورى که هر وقت پس روح، امر وجودى است که فى نفسه یک نوع اتحاد با بدن دارد و آن این است 
مقام  اى مطالب که مربوط به این در جلد اول این کتاب پاره» 154بقره « "و ال تَقُولُوا لمنْ یقْتَلُ فی سبِیلِ اللَّه أَموات "در تفسیر آیه. شود تعلقش از بدن قطع شد از او جدا مى

  .رساند کیت را مىدر آیه مورد بحث اگر روح را به خود نسبت داده و اضافه کرده به منظور تشریف و احترام بوده، و از باب اضافه المى است که اختصاص و مل. است گذشت،
 

منسوب به خود را که من میان آن و بدن او ارتباط برقرار کرده وقتى من ترکیب آن را تعدیل نموده و صنع بدنش را تمام کردم، و سپس روح بزرگ : شود و معناى آیه این مى
  .ایجاد نمودم، شما براى سجده بر او به زمین بیفتید
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  تفسیر نور
اراده و علم، از کشند، بلکه مراد اعطاى صفاتى چونخالّقیت،  مراد از دمیده شدن روح خدا در انسان، جان داشتن و نفس کشیدن نیست، زیرا که حیوانات نیز نفس مى .1

 .اللَّه و شهراللَّه و نسبت روح به خداوند براى شرافت روح است نظیر بیت. سوى خداوند به انسان است

 یعنى فرشتگان نیز در خدمت بشر و مسخّر اویند. سجده فرشتگان بر آدم، یک سجده تشریفاتى نبود، بلکه به معناى خضوع آنان در برابر آدم و نسل او بود .2

 »سویته«. انسان، کامل و متعادل استآفرینش  .3

 »نفخت فیه من روحى فقعوا«. سجده فرشتگان، بخاطر دمیدن شدن روح خدا بود .4
 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت  آدمى شریف است به جان آدمیت تن

 »ت فیه من روحىنفخ«در بعد معنوى » سویته«در بعد مادى . انسان موجودى است دو بعدى ودر هر دو بعد کامل است .5

 »روحى«. انسان مظهر تجلّى بعضى صفات خداوند است .6

 »...سویته و نفخت فیه«. معنویت نیاز به تن ومرکَب مادى دارد .7

  
  

  

  بصرِه غشَاوةًى أَفَرَأَیت منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَ
  23جاثیه        فَمن یهدیه من بعد اللَّه أَفَلَا تَذَکَّرُونَ

  ه انداخت،هیچ دیدى آن کسى را که هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه کرد و بر گوش و قلبش مهر نهاد و بر چشمش پرد
  شوید؟ کند آیا باز هم متذکر نمى ایت مىدیگر بعد از خدا چه کسى او را هد

  
  تفسیر المیزان

و مراد از  کنى از کسى که حالش چنین حالى است؟ آیا تعجب نمى: خواهد بفرماید انگیزى شنونده است، مى در مقام شگفت "أ فرأیت "رسد که جمله از ظاهر سیاق چنین بنظر مى
، این است که بفهماند چنین )توانست بفرماید کسى که هواى خود را خداى خود گرفته با اینکه مى(آمده،  "هواه "مقدم بر کلمه "الهه "از آنجا که کلمه "اتَّخَذَ إِلهه هواه "جمله

رار داده اطاعتش پرستد، و در جاى خدا ق و لیکن به جاى خداى سبحان هواى خود را مى - و او خداى سبحان است - داند که اله و خدایى دارد که باید او را بپرستد کسى مى
  ."خدا او را در عین داشتن علم گمراه کرد - علْمٍ  و أَضَلَّه اللَّه على ":پس چنین کسى آگاهانه به خداى سبحان کافر است، و به همین جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود. کند مى
 

أَ لَم أَعهد إِلَیکُم یا بنی آدم أَنْ ال  ":ون خداى سبحان اطاعت را عبادت خوانده، و فرمودهو مراد از پرستش هم اطاعت کردن است، چ. و معناى گرفتن اله، پرستیدن آن است
و مجسم نمودن بندگى بنده  و اعتبار عقلى هم موافق با این معنا است، چون عبادت چیزى به جز اظهار خضوع» 61و60یس « "تَعبدوا الشَّیطانَ إِنَّه لَکُم عدو مبِینٌ و أَنِ اعبدونی

و بنا بر این، هر کس . کنم کنم، و به جز آنچه او راضى است عمل نمى خواهد این معنا را مجسم سازد، که من بجز آنچه معبودم اراده کرده اراده نمى عابد در عبادتش مى. نیست
ست، پس اگر هواى نفس خود را اطاعت کند، آن را اله خود گرفته و پرستیده، با اینکه غیر خدا و هر چیزى را اطاعت کند در حقیقت او را عبادت کرده و او را معبود خود گرفته ا

  .غیر هر کسى که خدا دستور دهد نباید اطاعت شود
  

  تفسیر نمونه
  در اینجا این سؤ ال مطرح است که چگونه ممکن است انسان هواى نفس خویش را معبود خود سازد؟

، فرمان خدا را رها کرد، و به دنبال خواست دل و هواى نفس افتاد، و اطاعت آن را بر اطاعت حق مقدم شمرد، این همان پرستش هواى نفس است ولى روشن است هنگامى که 
  . اطاعت است)) عبادت و پرستش ((چرا که یکى از معانى معروف 

  
  تفسیر نور

شنود  بیند و نه گوش حقّ را مى اندازد، نه چشم حقیقت را مى ى پرستى ابزار شناخت را از کار مىهو .پرستى نادیده گرفتن وظیفه و پیروى از غریزه است مراد از هوى .1
  »اخلد الى االرض و اتبع هواه«: خوانیم چنانکه در جاى دیگر مى. عامل هوى پرستى گرایش به مادیات است .و نه دل درك صحیح دارد

 »أفرایت من اتّخذ الهه هواه«. پرست سزاوار توبیخ است هوى پرستى نوعى شرك و هوى .2
 »افرایت«. ها در درون است ولى بازتاب هوا پرستى در اعمال انسان هویداست با اینکه هوس .3
 »اتّخذ الهه هواه«. رود ها مى شود و به جاى خدا به سراغ هوس گر است اما در انتخاب معبود منحرف مى انسان ذاتاً موجودى پرستش .4
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  29بقره       ثُم استَوى إِلَى السماء فَسواهنَّ سبع سماوات وهو بِکُلِّ شَیء علیمهو الَّذي خَلَقَ لَکُم ما فی األَرضِ جمیعاً 

  چیز دانا استاو است که هر چه در زمین هست یکسره براى شما آفرید سپس باسمان پرداخت و هفت آسمان بپا ساخت و بهمه 
  
  

  تفسیر نمونه
نسان را خدا براى امر بسیار پر و به این ترتیب ارزش وجودى انسانها و سرورى آنان را نسبت به همه موجودات زمینى مشخص مى کند، و درست از اینجا در مى یابیم که این ا

تنها این آیه نیست که .ى او عالیترین موجود در این صحنه پهناور است و از تمامى آنها ارزشمندترو عظیمى آفریده است ، همه چیز را براى او آفریده او را براى چه چیز؟ آر ارزش 
سوره جاثیه آمده  13د، چنانکه در آیه مقام واالى انسان را یادآور مى شود، بلکه در قرآنآیات فراوانى مى یابیم که انسان را هدف نهائى آفرینش کل موجودات جهان معرفى مى کن

  و سخر لکم ما فى السماوات و االرض  :است 
 

 : و در جاى دیگر به طور مشروحتر مى خوانیم
  ... و سخر لکم الشمس و القمر  .... و سخر لکم البحر  ... و سخر لکم اللیل و النهار  .... و سخر لکم االنهار  .... و سخر لکم الفلک

  
  تفسیر نور

 »االرض جمیعاًخلق لکم ما فى «. هستى، براى بشر آفریده شده است
 »خلق لکم«. نظام هستى، هدفدار است و در آفرینش جهان، تدبیر و طرح حکیمانه مطرح بوده است

 »خلق لکم«. اى در طبیعت بیهوده نیست، هر چند ما راه استفاده از آن را ندانیم هیچ آفریده
 »خلق لکم ما فى االرض جمیعاً«. اصل آن است که همه چیز براى انسان مباح است، مگر دلیل مخصوصى آن را رد کند

 »خلق لکم«. دنیا براى انسان است، نه انسان براى دنیا
 »لکم«. گیرى کند و اسرار هستى را کشف و آنرا تسخیر نماید تواند از نظر علمى، به جایى برسد که از تمام مواهب طبیعى بهره انسان مى

 »فى االرض خلق لکم ما«. گیرى از مواهب زمین، براى همه است بهره
 »فسواهن سبع سموات«. هاى هفتگانه جهان، داراى اعتدال و بدون کمترین اعوجاج و ناهماهنگى است آسمان

  »علیم... خلق لکم«. آفرینش آسمان و زمین، همه بر اساس علم الهى است
  

  

  
  2قیامۀ       ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ

  کنندهو قسم به نفس بسیار مالمت 
  

  تفسیر المیزان
  .رساند کند، و در روز قیامت سودش مى و سرپیچى از اطاعت خدا مالمت مى نفس مؤمن است، که همواره در دنیا او را به خاطر گناهانش "نفس لوامه "و منظور از

  
  تفسیر نمونه

  أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِسوگند به روز قیامت و وجدان مالمت گر؟لَا أُقْسم بِیومِ الْقیامۀِولَا 
  

)) عالم صغیر(( وقتى.در وجود انسانها بسیار وسیع و گسترده ، و از هر نظر قابل دقت و مطالعه است ، و در بحث نکات اشاره بیشترى به آن خواهیم کرد)) نفس لوامه ((بازتاب 
با آن عظمتش محکمه عدل عظیمى نخواهد داشت ؟ و از اینجا است که ما از وجود وجدان )) عالم کبیر((یعنى وجود انسان در دل خود محکمه و دادگاه کوچکى دارد، چگونه 

  . است بر سوگند اول اخالقى پى به وجود رستاخیز و قیامت میبریم و نیز از همینجا رابطه جالب این دو سوگند روشن مى شود، و به تعبیر دیگر سوگند دوم دلیلى
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 اقَدکَّاهن زم 9شمس       أَفْلَح  
  10شمس      وقَد خَاب من دساها

  
  شود که هر کس جان خود را از گناه پاك سازد رستگار مى) سوگند به این آیات(

  اش سازد زیانکار خواهد گشت و هر کس آلوده
  

  تفسیر المیزان
به معناى روییدن و  "زکاة "که به معناى ظفر نیافتن و نرسیدن به هدف است، و کلمه "خیبت "است، بر خالفبه معناى ظفر یافتن به مطلوب و رسیدن به هدف  "فالح "کلمه

به معناى آن است که چیزى را پنهانى داخل در  "دسى "به معناى رویاندن آن است به همان روش و کلمه "تزکیه "رشد گیاه است به رشدى صالح و پربرکت و ثمربخش، و کلمه
طبع نفس مقتضى آن است  کنیم، و مراد از این کلمه در آیه مورد بحث به قرینه اینکه در مقابل تزکیه ذکر شده، این است که انسان نفس خود را به غیر آن جهتى کهچیز دیگر 

  .سوق دهد، و آن را بغیر آن تربیتى که مایه کمال نفس است تربیت و نمو دهد
کمال نفس انسانى در این  :بر آن داللت دارد، و آن این است که "فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها "اى است که آیه ه و تدسى مبتنى بر نکتهو تعبیر از اصالح نفس و افساد آن به تزکی

اهد که فطرى نفس خود ما خو فهماند که دین، یعنى تسلیم خدا شدن در آنچه از ما مى است که به حسب فطرت تشخیص دهنده فجور از تقوى باشد، و خالصه آیه شریفه مى
  .است، پس آراستن نفس به تقوا، تزکیه نفس و تربیت آن به تربیتى صالح است، که مایه زیادتر شدن آن، و بقاى آن است

  
  تفسیر نور

 >>قد افلح من زکّاها... شمسوال<<سوگند به خورشید و ماه و شب و روز و زمین و آسمان و روح انسان که سعادت انسان در گرو رشد معنوى است نه زندگى مادى .1
  >>زکّاها<< .لذا نفس را باید کنترل کرد. کشاند اگر نفس را رها کنیم، انسان را به سقوط مى .2
  >>زکّاها<<.تزکیه و خودسازى، محروم کردن نیست، رشد دادن است .3
قد خاب من << .هاى نفسانى رود، محرومیت بزرگى خواهد داشت تههر کس نفس خود را در البالى عادات و رسوم و پندارها مخفى کند و غافالنه دنبال تأمین خواس .4

 >>دساها
 

  

  
  

 1علق     اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ 

 2علق     خَلَقَ الْإِنسانَ منْ علَقٍ 
 الْأَکْرَم کبر3علق    اقْرَأْ و 

 4علق     الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ
  

 بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید 
 انسان را از خونى بسته شده آفرید 
 تر است  بخوان که پروردگارت از هر کریمى کریم
 کردکسى است که به وسیله قلم تعلیم 
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  تفسیر المیزان
معنایش این است که  "قرات الکتاب "شود و به هر حال وقتى گفته مى .به معناى ضمیمه کردن حروف و کلمات به یکدیگر در زبان است "قرائت "کلمه: گوید اغب در مفردات مىر

هایى در آورده، مطالبى استفاده کردم، هر چند که آن حروف و این کلمات را به  یکدیگر جملهاز ضمیمه کردن چند حرف از آن، کلمه در آوردم و از ضمیمه کردن کلمات آن با 
شود، و هم شامل آنجایى که جمع حروف و کلمات را تلفظ بکنى، و هم آنجایى که این عمل را با شنیدن انجام دهى، که  زبان هم نیاورده باشى پس قرائت، هم شامل مطالعه مى

  .شود اى اخیر تالوت هم نامیده مىاطالق قرائت بر معن

نحصر اشاره شده است به اینکه رب تو تنها و تنها آن کسى است که عالم آفریده، و این همان توحید ربوبیت است که مقتضى است عبادت را در او م "ربک الَّذي خَلَقَ "و در جمله
تنها خلقت و ایجاد را به عهده دارد، و اما ربوبیت یعنى مالکیت و تدبیر عالم از آن مقربین درگاه او است، و  گفتند خداى سبحان کنند، و این خود رد اعتقاد مشرکین است که مى

اشاره کرده به در آیه مورد بحث . اى از انسان خداى تعالى بعد از ایجاد عالم تدبیر امور آن را به عهده آنان گذاشت، که یا از جنس فرشتگانند، و یا از جنس جن، و یا افراد برجسته
  .اینکه خیر، چنین نیست، و تصریح کرده به اینکه ربوبیت هم مانند خلقت مخصوص خداى تعالى است

لتى که منى به معناى خون بسته شده است، یعنى اولین حا "علق "آید، و کلمه جنس بشر است، که از راه تناسل پدید مى "انسان "منظور از "خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ علَقٍ "و در جمله
شود، و داراى  آید، تا وقتى که انسانى تام الخلقه مى اى که به صورت علقه در مى پس آیه شریفه، به تدبیر الهى وارد بر انسان اشاره دارد، تدبیرش از لحظه.گیرد در رحم به خود مى

گر به تدبیر مستمر و پى در پى خداى تعالى که این تدبیر پى در پى چیزى نیست مگر شود، م گردد، پس انسان انسانى تمام و کامل نمى صفاتى عجیب و افعالى محیر العقول مى
پس خداى تعالى بعین همان دلیل که خالق انسان است مدبر او نیز هست، در نتیجه انسان ) پس ممکن نیست خلقت را از خدا و تدبیر را از غیر او بدانیم(خلقت پى در پى، 

  .بنا بر این در جمله مورد بحث احتجاجى بر توحید در ربوبیت شده است. واحد را رب خود بگیرد اى جز این ندارد که خداى چاره

یه باشد، تواند حال خداى تعالى قرائت و یا کتابت و قرائت را به وسیله قلم بیاموخت، و این جمله هم مى: فرماید رساند، مى حرف باء در این جمله سببیت را مى - "الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ "
و از بین بردن اضطراب آن حضرت است، اضطرابى که از دستور قبلى به آن جناب دست داده بود، چون ) ص(و هم استینافیه، و به هر حال زمینه آن زمینه تقویت روح رسول خدا 

کند، و از این  کتاب پروردگارت را بخوان، کتابى را که او به تو وحى مى: دستور خواندن به کسى که امى است، نه سواد خواندن دارد و نه نوشتن، اضطراب آور است، گویا فرموده
نسان آموخت؟ خوب، وقتى سواد فرمان اضطراب و خوفى به خود راه مده، و چه جاى ترسیدن است؟ در حالى که پروردگار اکرم تو آن کسى است که قرائت را به وسیله قلم به ا

م با آفریده، و در اختیارشان قرار داده، تا منویات خود را بنویسند، چرا نتواند قرائت کتاب خود را بدون وساطت قلم به تو تعلیم دهد؟ آن هسواد دارها هم به وسیله قلم است که او 
  .کرد اگر تو را تواناى بر خواندن نکرده بود، هرگز امر به آن نمى "بخوان ":اینکه به تو امر کرده که

  
  تفسیر نمونه
است کسى که هم صاحب چیزى است و )) مالک مصلح ((به معنى )) رب ((له ربوبیت پروردگار شده است ، و مى دانیم ئاینجا قبل از هر چیز تکیه روى مس قابل توجه اینکه در

ین دلیل بر ربوبیت او خالقیت او است جهانهستى تکیه شده ، چرا که بهتر  له خلقت و آفرینش ئسپس براى اثبات ربوبیت پروردگار روى مس .هم به اصالح و تربیت آن مى پردازد
به ! این در حقیقت پاسخى است به مشرکان عرب که خالقیت خدا را پذیرفته بودند، اما ربوبیت و تدبیر را براى بتها قائل بودند. ، کسى عالم را تدبیر مى کند که آفریننده آن است

  . اثبات ذات مقدس او است عالوه ربوبیت خداوند و تدبیر او در نظام هستى بهترین دلیل بر
  

  تفسیر نور
  >>فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب<< .فارغ التحصیالن نیز باید در راه او باشند>>اقرء باسم ربک<< .آغاز تحصیل علم باید با نام خدا باشد .1
 .بداند مبدء او از چیست و گرفتار غرور نشودبیان آفرینش انسان از خون بسته شده، هم یک پیشگوئى علمى است و هم راهى براى تربیت انسان که  .2
 >>خلق االنسان من علق<< .و آفرینش انسان در یک سوى دیگر>>الّذى خلق<<آفرینش همه هستى در یکسو  .3

  

  
  1مدثر   یا أَیها الْمدثِّرُ 

 رفَأَنذ 2مدثر      قُم  
  3مدثر    وربک فَکَبرْ 

  4مدثر  وثیابک فَطَهرْ 
  5مدثر    والرُّجزَ فَاهجرْ 
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 هان اى روپوش به خود پیچیده 
 برخیز و انذار کن 

 و پروردگارت را تکبیر گوى 
  بدارات را از هر آلودگى پاك  و جامه

  و از پلیدیها دورى نما
  

  تفسیر المیزان
است، که در چنین حالى بوده، و لذا به همان ) ص(معنایش پیچیدن جامه و پتو و امثال آن به خود در هنگام خواب است، و خطاب در این جمله به رسول خدا  "مدثر"کلمه 

  .رساند که این انس و مالطفت را مى "یا أَیها الْمزَّملُ "مالطفت را برساند، نظیر جملهمورد خطاب قرار گرفته، تا  "پتو به خود پیچیده "حالى که داشته یعنى
" رفَأَنْذ ه معناى جمله این است که بظاهرا مراد تنها این است که آن جناب را امر به انذار کند، بدون اینکه نظرى داشته باشد به اینکه چه کسى را انذار کند، پس در حقیقت  "قُم

  .وظیفه انذار قیام کن
  
  

  تفسیر نمونه
مخصوصا در آغاز کار تاءثیر عمیقترى در بیدار )) انذار((به خاطر آن است که )) نذیر(( هم بشیر است و هم) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (تکیه بر خصوص انذار با اینکه پیامبر 

  .کردن ارواح خفته دارد
  

  تفسیر نور
و دیگرى براى ارشاد و >>قم اللّیل<<صلى اهللا علیه وآله است، یکى براى نماز شب و خودسازى  آمده که هر دو خطاب به پیامبر اکرم» قُم«در قرآن، دو مرتبه کلمه  .1

  >>قم فانذر<< .جامعه سازى
 >>یا ایها المدثّر<<.تمام حاالت پیامبر، مورد توجه و عنایت خاص خداوند است .2
 >>قم فانذر<< .مردم آن است که رهبران دینى حرکت کنند و انزوا و استراحت را کنار بگذارندشرط نجات  .3
 >>فانذر<< .دهند و هم انذار، ولى براى غفلت زدایى و بیدار کردن مردم، هشدار الزم است نه بشارت با اینکه انبیا هم بشارت مى .4
 >>فانذر<< .به بشر در مورد انواع خطرهاى دنیوى و اخروى است انسان در معرض انواع خطرها قرار دارد و کار انبیا هشدار .5
 >>قم فانذر<<.براى انجام مأموریت هاى الهى، با تمام وجود به پا خیزید .6
  >>قم فانذر<< .جویى و هواى نفس طلبى، برترى قیام انبیا برگرفته از فرمان وحى است نه بر اثر ریاست .7

  
  

  
  

  6انشقاق     إِنَّک کَادح إِلَى ربک کَدحا فَملَاقیهیا أَیها الْإِنسانُ 
  

  کنى و باألخره او را دیدار خواهى کرد تو در راه پروردگارت تالش مى! هان اى انسان
  

  تفسیر المیزان
تالش نفس است در انجام کارى تا  "کدح ":اند گفته» 3«و بعضى . پس در این کلمه معنى سیر است. »2«به معناى تالش کردن، و خسته شدن است  "کدح "راغب گفته کلمه

در هر  "کدح "شود که در کلمه متعدى شده، پس معلوم مى "الى "و بنا بر این، در این کلمه معناى سیر هم خوابیده، به دلیل اینکه با کلمه. اینکه آثار تالش در نفس نمایان گردد
  .حال معناى سیر خوابیده

، و با این عطف بیان کرده که هدف نهایى این سیر و سعى و تالش، خداى سبحان است، البته بدان جهت که داراى ربوبیت است، "کادح "است بر کلمهعطف  "فمالقیه "و جمله
خداى تعالى است،  ىیعنى انسان بدان جهت که عبدى است مربوب و مملوك و مدبر، و در حال تالشش به سوى خداى سبحان است دائما در حال سعى و تالش و رفتن بسو

پروردگارش اراده کرده باشد، و  بدان جهت که رب و مالک و مدبر امر اوست، چون عبد براى خودش مالک چیزى نیست، نه اراده و نه عمل، پس او باید اراده نکند مگر آنچه که
  .دانجام ندهد مگر آنچه را که او دستور داده باشد، پس بنده در اراده و عملش مسئول خواهد بو
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شود مگر با عبودیت بندگان، و عبودیت هم  خود حجتى است بر معاد، براى اینکه توجه فرمودى ربوبیت خداى تعالى تمام نمى "ربک  إِنَّک کادح إِلى "جمله: از اینجا معلوم شد اوال
 .شود مگر با بودن جزا وى خدا و حساب اعمال، این نیز تمام نمىشود مگر با برگشتن به س تصور ندارد مگر با بودن مسئولیت، و مسئولیت هم تمام نمى

بتواند از انفاذحکمش  معلوم شد منظور از مالقات پروردگار منتهى شدن به سوى او است، یعنى به جایى که در آن هیچ حکمى نیست جز حکم او، و هیچ مانعى نیست که: و ثانیا
آیه انسان است اما نه از هر جهت، بلکه از همین جهت که انسان است، پس مراد از این کلمه جنس انسان است، براى اینکه ربوبیت اینکه مخاطب در این : و ثالثا .جلوگیرى کند

  .شود خداى تعالى عام است و شامل همه چیز و همه انسانها مى
  

  تفسیر نمونه
آمیخته با زحمت و رنج و تعب است ، حتى اگر هدف رسیدن به متاع دنیا باشد، تا چه رسد به  این آیه اشاره به یک اصل اساسى در حیات همه انسانها است ، که همواره زندگى

نیز از رنج و زحمت و درد بر کنار  اینکه هدف آخرت و سعادت جاویدان و قرب پروردگار باشد، این طبیعت زندگى دنیا است ، حتى افرادى که در نهایت رفاه زندگى مى کنند آنها
از  در اینجا، خواه اشاره به مالقات صحنه قیامت که صحنه حاکمیت مطلقه او است باشد، یا مالقات جزا و پاداش و کیفر او، یا مالقات خود او)) مالقات پروردگار((به تعبیر  .نیستند

ونده این دنیا بسته شود و انسان با عملى پاك خداى خویش طریق شهود باطن ، نشان مى دهد که این رنج و تعب تا آن روز ادامه خواهد یافت ، و زمانى به پایان مى رسد که پر
  . آرى راحتى بى رنج و تعب ، تنها در آنجا است .را مالقات کند

  
  تفسیر نور

و تعب که گویا به خود رود ولى رفتنى همراه با رنج  هم به معناى تالش و کوشش آمده و هم به معناى آسیب وارد کردن، یعنى انسان به سوى پروردگارش پیش مى» کَدح«کلمه 
  .کند آسیب و خدشه وارد مى

  
  

  
  

ن بِاللّهؤْمیو کْفُرْ بِالطَّاغُوتنْ یفَم نَ الْغَیم نَ الرُّشْدیینِ قَد تَّبی الدف الَ إِکْرَاه  
یملع یعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىةِ الْورْوبِالْع کستَماس 256بقره      فَقَد  

  هیچ اکراهى در این دین نیست، همانا کمال از ضالل متمایز شد، پس هر کس به طغیانگران کافر شود و به خدا ایمان آورد،
  بر دستاویزى محکم چنگ زده است، دستاویزى که ناگسستنى است و خدا شنوا و دانا است

  
  تفسیر المیزان

  .اجبار وادار به کارى کنندبه معناى آن است که کسى را به  "اکراه"
قرار  "غى "کلمه "رشد "شود به معناى رسیدن به واقع مطلب و حقیقت امر و وسط طریق است، مقابل خوانده مى "راء و شین "و هم با ضمه "راء "که هم با ضمه "رشد "کلمه

رساند، و  تند، براى اینکه هدایت به معناى رسیدن به راهى است که آدمى را به هدف مىاعم از هدایت و ضاللت هس "غى "و "رشد "دهد، بنا بر این دارد، که عکس آن را معنا مى
  .در رسیدن به راه اصلى و وسط آن از باب انطباق بر مصداق است "رشد "نرسیدن به چنین راه است ولى ظاهرا استعمال کلمه) بطورى که گفته شده(ضاللت هم 

الزمه معناى رشد، رسیدن به چنین راهى است، چون گفتیم رشد به معناى رسیدن به وجه امر و واقع مطلب است و معلوم است که یکى از مصادیق رشد و یا : تر بگویم ساده
 "رشد "پس حق این است که کلمه.رسیدن به واقع امر، منوط بر این است که راه راست و وسط طریق را پیدا کرده باشد، پس رسیدن به راه، یکى از مصادیق وجه االمر است

  .شوند معنایى دیگر، اال اینکه با اعمال عنایتى خاص به یکدیگر منطبق مى "هدایت "معنایى دارد و کلمه
  

به یک معنا نیستند، بلکه هر یک براى خود معنایى جداگانه دارند، اما این دو نیز با اعمال عنایتى مخصوص، در موردى هر دو با یکدیگر  "ضاللت "و "غى "و همچنین کلمه
به معناى انحراف از راه با نسیان و  "غى "است، ولى) با در نظر داشتن هدف و مقصد(به معناى انحراف از راه  "ضاللت "شوند، و به همین جهت قبال گفتیم که نطبق مىم

  .فراموشى هدف است
  

لسله معارف علمى که معارفى عملى به دنبال دارد، و جامع همه آن معارف، یک ، دین اجبارى نفى شده است، چون دین عبارت است از یک س"ال إِکْراه فی الدینِ ":و در جمله
و اجبار در آن راه ندارد، چون کاربرد اکراه تنها در اعمال ظاهرى است، که عبارت است  ، و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است که اکراه"اعتقادات "کلمه است و آن عبارت است از

 ، و اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است که مثال جهل، علم را نتیجه دهد، و یا)مکانیکى( از حرکاتى مادى و بدنى
  .مقدمات غیر علمى، تصدیقى علمى را بزاید
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، را آورده، تا جمله اول را تعلیل کند، و بفرماید که چرا در دین اکراه نیست، و حاصل تعلیل این "الرُّشْد منَ الْغَیقَد تَبینَ  "، جمله"ال إِکْراه فی الدینِ "خداى تعالى دنبال جمله

شد، و بخواهد البته به شرط اینکه حکیم و عاقل با(گیرد که قوى و ما فوق  وقتى مورد حاجت قرار مى - زند که معموال از قوى نسبت به ضعیف سر مى -است که اکراه و اجبار
حال یا فهم زیر دست قاصر از درك آن است و یا اینکه علت دیگرى در (مقصد مهمى در نظر داشته باشد، که نتواند فلسفه آن را به زیر دست خود بفهماند، ) ضعیف را تربیت کند

  ... تقلید کند ودهد که کورکورانه از او  شود، و یا به زیردست دستور مى ناگزیر متوسل به اکراه مى) کار است
 

ایى نیازى به اکراه نخواهد بود، بلکه و اما امور مهمى که خوبى و بدى و خیر و شر آنها واضح است، و حتى آثار سوء و آثار خیرى هم که به دنبال دارند، معلوم است، در چنین ج
پذیرد و دین از این قبیل امور است، چون حقایق آن روشن، و راه آن با بیانات  مى (بدچه خوب و چه (خود انسان یکى از دو طرف خیر و شر را انتخاب کرده و عاقبت آن را هم 

گردد که رشد در پیروى دین و غى در ترك دین و روگردانى از  روشن شده، و معلوم مى "غى "و "رشد "تر کرده پس معنى الهیه واضح است، و سنت نبویه هم آن بیانات را روشن
  .علت ندارد که کسى را بر دین اکراه کنند آن است، بنا بر این دیگر

  
اى از آنها  کند بر اینکه مبنا و اساس دین اسالم شمشیر و خون نیست، و اکراه و زور را تجویز نکرده، پس سست بودن سخن عده و این آیه شریفه یکى از آیاتى است که داللت مى

اسالم دین شمشیر است، و به مساله جهاد که یکى از ارکان این : اند که و یا به هیچ دیانتى متدین نیستند، و گفتهکه خود را دانشمند دانسته، یا متدین به ادیان دیگر هستند، 
  .شود اند، معلوم مى دین است،استدالل نموده

 
اسالم مسلمانان را به سوى آن خوانده، قتال و جهاد به داشتیم گذشت، در آنجا گفتیم که آن قتال و جهادى که  "قتال "جواب از گفتار آنها در ضمن بحثى که قبال پیرامون مساله

حق مدارى است و اسالم به این مالك زورمدارى نیست، نخواسته است با زور و اکراه دین را گسترش داده، و آن را در قلب تعداد بیشترى از مردم رسوخ دهد، بلکه به مالك 
هاى فطرت یعنى توحید دفاع کند، و اما بعد از آنکه توحید در بین مردم گسترش یافت، و همه به آن گردن  رین سرمایهت جهت جهاد را رکن شمرده تا حق را زنده کرده و از نفیس

قایان کردند دهد مسلمانى با یک موحد دیگرى نزاع و جدال کند، پس اشکالى که آ نهادند، هر چند آن دین، دین اسالم نباشد، بلکه دین یهود یا نصارا باشد، دیگر اسالم اجازه نمى
  .ناشى از بى اطالعى و بى توجهى بوده است

  
کند نسخ نشده است، و قائلین به نسخ اشتباه  اى که جهاد و قتال را واجب مى به وسیله آیه "ال إِکْراه فی الدینِ "از آنچه که گذشت این معنا روشن شد که آیه مورد بحث یعنى

  .اند کرده
 

اى  اند و معقول نیست آیه از هم جدا شده "غى "و "رشد "،"قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی ":فرماید نسخ نشده، تعلیلى است که در خود آیه است، و مى یکى از شواهد بر اینکه این آیه
 "از "رشد "اقى مانده براى اینکه مساله روشن شدنبینیم علت حکم ب را نسخ کرده، ولى علت حکم باقى بماند و اینکه مى) حرمت(خواهد این آیه را نسخ کند فقط حکمش  که مى

تواند در ظهور  چون نمى» 224بقره « "و قاتلُوا فی سبِیلِ اللَّه "یا آیه» 5توبه « "فَاقْتُلُوا الْمشْرِکینَ حیثُ وجدتُموهم ":در اسالم چیزى نیست که برداشته شود، پس آیه "غى
  .پس آن وقت نخواهد توانست حکمى را که معلول این ظهور است بردارد، و اصال چه ارتباطى میان آیات جهاد با آن مساله هست؟حقانیت دین اثرى داشته باشد، 

 
خواهد، و این معنا چیزى  شود، که چون حق روشن است، بنا بر این قبوالندن حق روشن، اکراه نمى اینطور تعلیل مى "ال إِکْراه فی الدینِ "و به عبارتى دیگر در آیه شریفه، جمله

  .پذیرد کند پس روشنایى حق، امرى است که در هر حال ثابت است و نسخ نمى است که حالش قبل از نزول حکم قتال و بعد از نزول آن فرق پیدا نمى
  

که مبالغه در مالکیت و  "جبروت "و کلمه "ملکوت "انند کلمهرساند، م به معناى طغیان و تجاوز از حد است، ولى این کلمه، تا حدى مبالغه در طغیان را هم مى "طاغوت "کلمه
ها و پیشوایان ضاللت از بنى آدم، و  شود که وسیله طغیان باشند، مانند اقسام معبودهاى غیر خدا، امثال بتها و شیطانها و جن جباریت است، و این کلمه در مواردى استعمال مى

  .کند آنها نیست، و این کلمه در مذکر و مؤنث و مفرد و تثنیه و جمع، مساوى است و تغییر نمىهر متبوعى که خداى تعالى راضى به پیروى از 
 

براى این است که موافق ترتیبى ذکر کرده باشد  "کسى که به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد ":و اگر خداوند متعال در این آیه کفر را جلوتر از ایمان ذکر کرد و فرمود
 "، پس استمساك یکفعل جزا مناسب است، چون فعل جزا عبارت است از استمساك به عروة الوثقى، و این استمساك عبارت است از ترك هر کار و گرفتن عروة الوثقىکه با 
  .تا فعل شرط مطابق با جزاى آن باشدکرد که عبارت است از ترك، سپس ایمان را که عبارت است از اخذ،  ، لذا باید اول کفر را ذکر مى"گرفتن "خواهد و یک مى "ترك

به معناى دستگیره و یا به عبارت دیگر  "عروة "به معناى چنگ زدن و چیزى را محکم چسبیدن است، و کلمه) استمسک(که مصدر است براى فعل ماضى  "استمساك "و کلمه
 "ریزد هایى را که برگ آنها نمى دار و نیز درخت هاى مختلف، البته گیاههاى ریشه ستگیره ظرفکنند، مانند دسته کوزه و دلو و د اى است که با آن چیزى را گرفته و بلند مى دسته
  .، معنایش این است که فالنى به فالن چیز تعلق و دلبستگى دارد"فالن عرى فالنا ":شود باشد و وقتى گفته مى مى "تعلق "نامند، و این کلمه در اصل به معناى مى "عروة

 
رابطه ایمان با سعادت، رابطه عروة و دستگیره ظرف با ظرف و یا با محتواى ظرف  :خواهد بفرماید استعاره است، و مى " فَقَد استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقى "یعنى و جمله مورد بحث،

شود، و  سان سعادت حقیقى امرش مستقر نمى ، به هماناست، همانطورى که گرفتن و برداشتن ظرف، گرفتن و برداشتنى مطمئن نیست مگر وقتى که دستگیره آن را بگیریم
  .امیدى به رسیدن به آن نیست مگر اینکه به خدا ایمان آورده و به طاغوت کفر بورزیم
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 دفْسن یا میهلُ فعیفَۀً قَالُواْ أَتَجضِ خَلی األَرلٌ فاعکَۀِ إِنِّی جالَئلْمل کبإِذْ قَالَ راءومالد کفسیا ویهف  
  30بقره       ونَحنُ نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَک قَالَ إِنِّی أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ

  بریزند؟آورى که تباهى کنند و خونها  در آنجا مخلوقى پدید مى :من میخواهم در زمین جانشینى بیافرینم گفتند: و چون پروردگارت بفرشتگان گفت
  گوییم؟ گفت من چیزها میدانم که شما نمیدانید ستائیم و تقدیس مى با اینکه ما تو را بپاکى مى

  
  تفسیر المیزان

سائر کند، و این مطلب بر خالف  این آیات متعرض آن فرضى است که بخاطر آن انسان بسوى دنیا پائین آمد، و نیز حقیقت خالفت در زمین، و آثار و خواص آن را بیان مى
 .داستانهایى که در قرآن آمده، تنها در یک جا آمده است، و آن همین جا است

اند که این عمل  میخواهم در زمین خلیفه بگذارم، چنین فهمیده :پاسخى که در این آیه از مالئکه حکایت شده، اشعار بر این معنا دارد، که مالئکه از کالم خداى تعالى که فرمود
اند که موجود زمینى بخاطر اینکه مادى است، باید مرکب از قوایى غضبى و شهوى باشد، و چون زمین دار تزاحم و  ریزى در زمین میشود، چون میدانستهباعث وقوع فساد و خون

یشود، ال جرم زندگى در آن جز محدود الجهات است، و مزاحمات در آن بسیار میشود، مرکباتش در معرض انحالل، و انتظامهایش و اصالحاتش در مظنه فساد و بطالن واقع م
رسد، جز با زندگى دسته جمعى، و معلوم است که این نحوه زندگى باآلخره بفساد و خونریزى منجر  بصورت زندگى نوعى و اجتماعى فراهم نمیشود، و بقاء در آن بحد کمال نمى

به اینکه خلیفه نمایشگر مستخلف باشد، و تمامى شئون وجودى و آثار و احکام و تدابیر او را در حالى که مقام خالفت همانطور که از نام آن پیداست، تمام نمیشود مگر  .میشود
و خداى سبحان که مستخلف این خلیفه است، در وجودش  .حکایت کند، البته آن شئون و آثار و احکام و تدابیرى که بخاطر تامین آنها خلیفه و جانشین براى خود معین کرده

و )جلت عظمته(و متصف بصفات علیایى از صفات جمال و جالل است، و در ذاتش منزه از هر نقصى، و در فعلش مقدس از هر شر و فسادى است، مسماى باسماء حسنى، 
نمیتواند آئینه هستى منزه  بش،اى که در زمین نشو و نما کند، با آن آثارى که گفتیم زندگى زمینى دارد، الیق مقام خالفت نیست، و با هستى آمیخته با آن همه نقص و عی خلیفه

اند،  و این سخن فرشتگان پرسش از امرى بوده که نسبت بان جاهل بوده )تراب کجا؟ و رب االرباب کجا؟(از هر عیب و نقص، و وجود مقدس از هر عدم خدایى گردد، بقول معروف 
 .، نه اینکه در کار خداى تعالى اعتراض و چون و چرا کرده باشنداند اشکالى را که در مسئله خالفت یک موجود زمینى بذهنشان رسیده حل کنند خواسته

، چون )إِنَّک أَنْت الْعلیم الْحکیم، تنها داناى على االطالق و حکیم على االطالق تویى: ( اند بدلیل این اعترافى که خداى تعالى از ایشان حکایت کرده، که دنبال سؤال خود گفته
 )دقت بفرمائید(اند،  فهماند که فرشتگان مفاد جمله را مسلم میدانسته کند آغاز شده، مى ه تعلیل را آماده مىک) ان(این جمله با حرف 

ا خلیفه قرار دادن تنها باین منظور است که آن خلیفه و جانشین با تسبیح و حمد و تقدیس زبانى، و وجودیش، نمایانگر خد: کند که پس خالصه کالم آنان باین معنا برگشت مى
از سوى دیگر، وقتى غرض از خلیفه نشاندن در زمین، تسبیح و تقدیس .کشاند باشد، و زندگى زمینى اجازه چنین نمایشى باو نمیدهد، بلکه بر عکس او را بسوى فساد و شر مى

هاى تو مائیم، و یا پس ما را خلیفه خودت کن،  س خلیفهبان معنا که گفتیم حکایت کننده و نمایشگر صفات خدایى تو باشد، از تسبیح و حمد و تقدیس خود ما حاصل است، پ
 .اى براى تو دارد؟ خلیفه شدن این موجود زمینى چه فایده

ه، مسئله فساد در زمین و خونریزى در خداى سبحان در پاسخ و رد پیشنهاد مالئک .)إِنِّی أَعلَم ما ال تَعلَمونَ، و علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها،: (خداى تعالى در رد این سخن مالئکه فرمود
مبنى بر اینکه ما (اى که من در زمین میگذارم خونریزى نخواهند کرد، و فساد نخواهند انگیخت، و نیز دعوى مالئکه را  که نه، خلیفه: آن را، از خلیفه زمینى نفى نکرد، و نفرمود

در عوض مطلب دیگرى عنوان نمود، و آن این بود که در این میان مصلحتى هست، که  .خود تقریر و تصدیق کرد انکار نکرد، بلکه آنان را بر دعوى) کنیم تسبیح و تقدیس تو مى
 اى سبحان کماالتى را نمایش میدهد، ومالئکه قادر بر ایفاء آن نیستند، و نمیتوانند آن را تحمل کنند، ولى این خلیفه زمینى قادر بر تحمل و ایفاى آن هست، آرى انسان از خد

 .کند این مصلحت بسیار ارزنده و بزرگ است، بطورى که مفسده فساد و سفک دماء را جبران مى .کند، که در وسع و طاقت مالئکه نیست اسرارى را تحمل مى
  

  تفسیر نمونه
او باشد، صفاتش پرتوى از صفات پروردگار، و مقام و آیات مورد بحث از نخستین مرحله سخن مى گوید، خواست خداوند چنینبود که در روى زمین موجودى بیافریند که نماینده 

چنین موجودى مى بایست .کاناتش راشخصیتش برتر از فرشتگان خواست او این بود که تمامى زمین و نعمتهایش را در اختیار چنین انسانى بگذاردنیروها، گنجها، معادن و همه ام
  .ته باشد که بتواند رهبرى و پیشوائى موجودات زمینى را بر عهده گیردسهم وافرى از عقل و شعور و ادراك ، و استعداد ویژه داش

  

 تفسیر نور
 »اذقال ربک للمالئکه... خلق لکم ما فى االرض جمیعاً «. خداوند ابتدا اسباب زندگى را براى انسان فراهم کرد، سپس او را آفرید .1

  .را با آنان در میان گذاشتزیرا خداوند آفریدن انسان . آفرینش مالئکه، قبل از آدم بوده است .2

 »انّى جاعل فى االرض خلیفۀ«. انتصاب خلیفه و جانشین و حاکم الهى، تنها بدست خداست .3

 »جاعل«. انسان، جانشین دائمى خداوند در زمین است .4
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 »جاعل فى االرض خلیفۀ«تواند اشرف مخلوقات و الیق مقام خلیفۀاللهى باشد انسان مى .5

 »ویسفک... یفسد«. دانستند خونریزى را کار دائمى انسان مىمالئکه، فساد و  .6

  .باشد» یفسد فى االرض«خلیفه نباید . ى الهى باید عادل باشد، نه فاسد و فاسق حاکم و خلیفه .7

 »و نحن نسبح بحمدك و نقدس لک«. طرح لیاقت خود، اگر بر اساس حسادت نباشد، مانعى ندارد .8

  »نحن نسبح«. تنها مالك و معیار لیاقت نیستعبادت و تسبیح در فضاى آرام،  .9

کنند، اما نعمت آفرینش را از همه  ها فساد مى دانست گروهى از انسان با آنکه خداوند مى. به خاطر انحراف یا فساد گروهى، نباید جلوى امکان رشد دیگران گرفته شود .10
  .سلب نکرد

 »أتجعل فیها«. تى نداردمطیع و تسلیم بودن با سؤال کردن براى رفع ابهام منافا .11
 »انى اعلم ما التعلمون«. خداوند فساد و خونریزى انسان را مردود ندانست، لکن مصلحت مهمتر و شایستگى و برترى انسان را طرح نمود .12
 »لوا أتجعل فیهاقا«. کنند زیرا فرشتگان نیز از خدا سؤال مى. چون و چرا، سخن یا کار شما را بپذیرند ى مردم بى توقّع نداشته باشید همه .13
 »ماال تعلمون«. علوم و اطالعات فرشتگان، محدود است .14

  
  
  

  
  

 مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدیالًونْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ ملَى کَث70اسراء    ع  
   و ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم، و آنان را بر مرکبهاى آبى و صحرایى سوار کردیم و از هر غذاى لذیذ و پاکیزه روزیشان کردیم

  و بر بسیارى از مخلوقات خود برتریشان دادیم، آنهم چه برترى؟
   

  

  تفسیر المیزان
عتاب، گویى خداى تعالى پس از آنکه فراوانى نعمت و تواتر فضل و کرم خود را نسبت به انسان ذکر نمود و او را براى به این آیه در سیاق منت نهادن است، البته منتى آمیخته با 

و از او چیزى  و او پروردگار خود را فراموش نموده و از وى رو گردانید،. دست آوردن آن نعمتها و رزقها و براى اینکه زندگیش در خشکى به خوبى اداره شود سوار بر کشتیش کرد
اى از کرامتها و فضل خود را  ور بوده اینک در این آیه خالصه هاى او غوطه نخواست و بعد از نجات از دریا باز هم روش نخست خود را از سر گرفت با اینکه همواره در میان نعمت

از همین جا معلوم  .کند انسان این عنایت را نیز مانند همه نعمتهاى الهى کفران مىشمارد، باشد که انسان بفهمد پروردگارش نسبت به وى عنایت بیشترى دارد، و مع األسف  مى
اى اختصاص داده، بنا بر این این آیه مشرکین و کفار و فاسقین  شود که مراد از آیه، بیان حال جنس بشر است، صرفنظر از کرامتهاى خاص و فضائل روحى و معنوى که به عده مى

  .آمد هاى خوب و مطیع بود معناى امتنان و عتاب درست درنمى داشت و مقصود از آن انسان ر نمىرا زیر نظر دارد، چه اگ

مقصود از تکریم اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصیتى است که در دیگران نباشد، و با همین خصوصیت است که  "و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم ":پس اینکه فرمود
کند، چون تکریم معنایى است نفسى و در تکریم کارى به غیر نیست، بلکه تنها شخص مورد تکریم مورد نظر است که داراى شرافتى و  فرق پیدا مى "تفضیل "با "تکریم "معناى

  .ر اصل آن عطیه شرکت داردکرامتى بشود، به خالف تفضیل که منظور از آن این است که شخص مورد تفضیل از دیگران برترى یابد، در حالى که او با دیگران د
سایر موجودات عالم خصوصیتى دارد که در دیگران نیست، و آن داشتن نعمت عقل است، و . انسان در میان: گوئیم حال که معناى تکریم و فرق آن با تفضیل روشن شد اینک مى

هم انسان بر دیگران برترى داشته و هر کمالى که در سایر موجودات هست حد معناى تفضیل انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات 
  .اعالى آن در انسان وجود دارد

  
بینیم انسان در  شود، و همچنین فنونى را که مى هایى که در خوراك و لباس و مسکن و ازدواج خود دارد با سایر موجودات کامال روشن مى و این معنا در مقایسه انسان و تفنن 

کند ولى سایر حیوانات و نباتات و  بینیم، انسان براى رسیدن به این هدفهایش سایر موجودات را استخدام مى برد در هیچ موجود دیگرى نمى نظم و تدبیر اجتماع خود به کار مى
اند تا کنون از موقف و موضع خود قدمى  ن روزى که خلق شدهاز آ. بینیم که داراى آثار و تصرفاتى ساده و بسیط و مخصوص به خود هستند غیر آن دو چنین نیستند بلکه مى

و خالصه . دارد اند، و حال آنکه انسان در تمامى ابعاد زندگى خود، قدمهاى بزرگى به سوى کمال برداشته و هم چنان بر مى اند، و تحول محسوسى به خود نگرفته فراتر نگذاشته
اى برخوردار گردیده و به خاطر همان خصیصه است که از دیگر موجودات جهان امتیاز یافته و آن عقلى است  یک ویژگى و خصیصهاینکه بنى آدم در میان سایر موجودات عالم، از 

  .دهد که به وسیله آن حق را از باطل و خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز مى
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  تفسیر نمونه
  

  :چند نکته 
 مرکب ، نخستین نعمت انسان .1

 ند؟این نکته جلب توجه مى کند که چرا خداوند از میان تمام مواهبى که به انسان بخشیده نخست به مساله حرکت او در خشکى و دریا اشاره مى کدر اینجا 
ب راهوار دارد، آرى رکاین ممکن است به آن جهت باشد که بهره گیرى از طیبات و انواع روزیها بدون حرکت امکانپذیر نیست و حرکت انسان بر صفحه زمین نیاز به م

و یا به این جهت که مى خواهد سلطه او را بر کل پهناى زمین ، اعم از دریا و صحرا مشخص کند چرا که هر یک از انواع . است)) برکت ((مقدمه هر گونه )) حرکت ((
 .کندموجودات بر قسمتى از محدوده زمین سلطه دارند، تنها انسان است که بر کل این کره خاکى حکومت مى 

 در اینجا چیست ؟)) کثیر((معنى  .2
قات خود برترى دادیم ، و بعضى از مفسران آیه فوق را دلیل بر فضیلت فرشتگان بر کل بنى آدم دانسته اند، چرا که قرآن مى گوید ما انسانها را بر بسیارى از مخلو

ولى با توجه به آیات آفرینش آدم و سجود و خضوع فرشتگان .ز فرشتگان نخواهند بودطبعا گروهى در اینجا باقى مى ماند که انسان برتر از آنها نیست و این گروه ج
در اینجا به معنى جمیع خواهد بود و به )) کثیر((براى او و تعلیم علم اسماء به آنها از سوى آدم ، تردیدى باقى نمى ماند که انسان از فرشته برتر است ، بنابراین ، 

معنى جمله این : طبرسى مى گوید.ع البیان ، در قرآن و مکالمات عرب ، بسیار معمول است که این کلمه به معنى جمیع مى آیدگفته مفسر بزرگ طبرسى در مجم
هم و اکثر: قرآن درباره شیاطین مى گوید))ما انسان را بر سایر مخلوقات برترى بخشیدیم و سایر مخلوقات بسیارند: ((است انا فضلناهم على من خلقناهم و هم کثیر

انسان قرینه   و به هر حال اگر این معنى را خالف ظاهر بدانیم آیات آفرینش .بدیهى است که شیاطین همه دروغگو هستند نه اکثر آنها) 223سوره شعراء آیه (کاذبون 
 .روشنى براى آن خواهد بود

 چرا انسان برترین مخلوق خدا است ؟ .3
 یم تنها موجودى که از نیروهاى مختلف ، مادى و معنوى ، جسمانى و روحانى تشکیل شده ، و در البالىپاسخ این سؤ ال چندان پیچیده نیست ، زیرا مى دان

  . تضادها مى تواند پرورش پیدا کند، و استعداد تکامل و پیشروى نامحدود دارد، انسان است
فرشتگان و حیوانات و : خداوند خلق عالم را بر سه گونه آفرید((: دعا استنقل شده نیز شاهد روشنى بر این م) علیه السالم (حدیث معروفى که از امیر مؤ منان على 

تا کدامین غالب آید، انسان ، فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب ، حیوانات مجموعه اى از شهوت و غضبند و عقل ندارند، اما انسان مجموعه اى است از هر دو 
  ))چیره گردد، از حیوانات پست تر  تر است و اگر شهوتش بر عقلش اگر عقل او بر شهوتش غالب شود، از فرشتگان بر

ه از پست ترین خلق خدا در اینجا یک سؤ ال باقى مى ماند و آن اینکه آیا همه انسانها از فرشتگان برترند؟ در حالى که گروهى بى ایمان و شرور و ستمگر هستند ک
پاسخ این سؤ ال را در یک جمله مى توان .مورد بحث همه انسانها را شامل مى شود یا تنها گروهى از آنها رامحسوب مى شوند و به تعبیر دیگر آیا بنى آدم در آیه 

نمایند آرى همه انسانها برترند، اما بالقوه و باالستعداد، یعنى همگى این زمینه و شایستگى را دارند، حال اگر از آن استفاده نکنند، و سقوط  : خالصه کرد، و آن اینکه
گر چه برترى اساسى انسان بر سایر موجودات روى جنبه هاى معنوى و انسانى او است ولى بى مناسبت نیست که بدانیم به گفته دانشمندان . بوط به خودشان استمر

 )تر به نظر مى رسدهر چند از پاره اى جهات ضعیف(انسان حتى از نظر نیروهاى جسمانى در بعضى از جهات از سایر جانداران قویتر و نیرومندتر است 
  

  تفسیر نور
  :شاید تفاوت این دو، عبارت باشد از» کرّمنا، فضلّنا«. در آیه، براى انسان هم کرامت مطرح است، هم فضیلت

  .کرامت، امتیازى است که در دیگران نیست، اما فضیلت، امتیازى است که در دیگران نیز هست: الف
 .هایى است که با تالش خود انسان همراه با توفیق الهى بدست آمده است ولى فضیلت اشاره به نعمت. وجود انسان است، بدون تالشهاى خدادادى در  کرامت اشاره به نعمت: ب
  .هاى معنوى است هاى مادى است، ولى فضیلت مربوط به نعمت کرامت مربوط به نعمت: ج

  
  

  
  

 اتاوملَى السانَۀَ عرَضْنَا الْأَمإِنَّا عها جکَانَ ظَلُوم انُ إِنَّها الْإِنسلَهمحا ونْهأَشْفَقْنَ ما ولْنَهمحنَ أَن ییالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَر72احزاب      ولًاو  
  حمل کرد، چون انسان ستم پیشه و جاهل بودها عرضه کردیم، پس آنها از تحمل آن امتناع کردند، و ترسیدند، و انسان آن را  ما آن امانت را بر آسمانها و زمین و کوه
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  تفسیر المیزان
و مستقیم نگه بدارد، و سپس به در آیه مورد بحث امانت عبارت است از چیزى که خداى تعالى آن را به انسان به ودیعه سپرده، تا انسان آن را براى خدا حفظ کند، و سالم 

  .صاحبش یعنى خداى سبحان برگرداند

عتقاد به همه عقاید دین حق، با این امر عبارت است از اعتقاد حق، و شهادت بر توحید خدا، و یا مجموع عقاید و اعمال؟ و به عبارت دیگر، امر مزبور عبارت است از صرف احال آیا 
ها نیست بلکه عبارت است از آن کمالى که از ناحیه  ز این احتمالقطع نظر از عمل به لوازم آن؟ و یا اینکه عبارت از داشتن آن عقاید به ضمیمه عمل به آن، و یا آنکه هیچ یک ا

  .شود داشتن یکى از آن امور براى انسان حاصل مى
اخالص اینکه از حضیض ماده به اوج مراد از امانت مزبور کمالى باشد که از ناحیه تلبس و داشتن اعتقادات حق، و نیز تلبس به اعمال صالح، و سلوك طریقه کمال حاصل شود به 

تواند مراد از امانت باشد، چون در این کمال هیچ موجودى نه آسمان، و نه  ارتقاء پیدا کند و خداوند انسان حامل آن امانت را براى خود خالص کند، این است آن احتمالى که مى
ز والیت الهى هیچ موجودى از آسمان و زمین در امور او دخالت ندارد، از سویى دیگر چنین کسى تنها خدا متولى امور اوست، و ج .زمین، و نه غیر آن دو، شریک انسان نیست

  .چون خدا او را براى خود خالص کرده
  

: کهو معناى آیه این است . وضع آنهاستپس مراد از امانت عبارت شد از والیت الهى، و مراد از عرضه داشتن این والیت برآسمانها و زمین، و سایر موجودات مقایسه این والیت با 
تواند حامل آن باشد، و معناى امتناع آسمانها و زمین، و  اگر والیت الهى را با وضع آسمانها و زمین مقایسه کنى، خواهى دید که اینها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان مى

  .مانها و زمین نیستپذیرفتن و حمل آن به وسیله انسان این است که در انسان استعداد و صالحیت تلبس آن هست، ولى در آس
ها با اینکه از نظر حجم بسیار بزرگ، و از نظر سنگینى بسیار ثقیل و از نظر نیرو بسیار  توان آیه را بر آن منطبق کرد، و گفت آسمانها و زمین و کوه این است آن معنایى که مى

 .، و مراد از امتناعشان از حمل این امانت، و اشفاقشان از آن، همین نداشتن استعداد استنیرومند هستند، لیکن با این حال استعداد آن را ندارند که حامل والیت الهى شوند
اش قبولش کرد، و این  و خطرناکى لیکن انسان ظلوم و جهول نه از حمل آن امتناع ورزید، و نه از سنگینى آن و خطر عظیمش اشفاق کرد و به هراس افتاد، بلکه با همه سنگینىو

ها داراى این سه قسم نباشند، بلکه همه مطیع و مؤمن  که یک حقیقت و نوع است، به سه قسم منافق و مشرك و مؤمن منقسم شود، و آسمان و زمین و کوهسبب شد که انسان 
  .باشند

  ون است بر انسان ظلوم و جهول حمل کرد؟خدا با اینکه حکیم و علیم است، چرا چنین بار سنگینى را که حملش از قدرت آسمانها و زمین بیر: در اینجا ممکن است بپرسى که
و به او مهلت نداده که به دانست انسان نیز تاب تحمل آن را ندارد، و قبول کردنش به خاطر ظلوم و جهول بودنش بوده، و این دو خصوصیت او را مغرور و غافل ساخته،  با اینکه مى

اى واگذار کنیم، خود دیوانه هیچ حرفى ندارد، اما حرف  سرپرستى و والیت بر مردم یک کشور را به دیوانهماند که  عواقب این کار بیندیشد، و این در حقیقت مثل این مى
  .شوند پسندند، و در باره دیوانه دچار اشفاق و دلسوزى مى نداشتنش براى این است که دیوانه است، و گر نه، عقال این کار را نمى

هر چند که به وجهى عیب و مالك مالمت و عتاب، و خرده گیرى است، و لیکن، عین همین ظلم و جهل انسان مصحح حمل  ظلوم و جهول بودن انسان،: گوییم در پاسخ مى
گویند، چون  شود که شانش این است که متصف به عدل و علم باشد، و گر نه چرا به کوه ظالم و جاهل نمى امانت و والیت الهى است، براى اینکه کسى متصف به ظلم و جهل مى

شوند، به خالف انسان که به خاطر اینکه  کنند، به خاطر اینکه متصف به عدل و علم نمى شود، و همچنین آسمانها و زمین جهل و ظلم را حمل نمى متصف به عدالت و علم نمى
  .شان و استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نیز هست

  
ما والیت الهى و استکمال به حقایق دین حق را، چه علم به آن حقایق، و چه عمل بدانها را، بر آسمانها و زمین عرضه کردیم، : این است کهمعنایش  "إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَۀَ "پس جمله

  .نانسا و معناى عرضه کردن آن، این است که ما یک یک موجودات را با آن سنجیدیم، و قیاس کردیم، هیچ یک استعداد پذیرفتن آن را نداشتند، به جز
یعنى  -"و حملَها الْإِنْسانُ "یعنى این موجودات بسیار بزرگ، با اینکه از نظر خلقت بسیار بزرگتر از انسانند، استعداد پذیرفتن آن را نداشتند - "علَى السماوات و الْأَرضِ و الْجِبالِ "

خویش، و جاهل به آثار و عواقب  ، یعنى چون او ستمگر به نفس"إِنَّه کانَ ظَلُوماً جهولًا "پذیرفت، انسان با همه کوچکى حجمش صالحیت و آمادگى پذیرفتن آن را داشت، و آن را
انسان به خودى خود : تر چون که و به معنایى دقیق.داند که اگر به این امانت خیانت کند عاقبت وخیمى به دنبال دارد، و آن هالکت دایمى اوست وخیم این امانت است، او نمى

  .تقاء پیدا کندقد علم و عدالت بود، ولى قابلیت آن را داشت که خدا آن دو را به وى افاضه کند، و در نتیجه از حضیض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارفا
چنان که به قول فخر رازى اسب چموش، و دو وصف از ظلم و جهلند، و کسى را ظلوم و جهول گویند که ظلم و جهل در او امکان داشته باشد، هم  "جهول "و "ظلوم "و دو کلمه

  .گویند گ و کلوخ، چموش نمىچارپاى چموش، و آب طهور، اوصافى هستند، براى حیوانى که امکان چموشى، و آبى که امکان طهور بودن را داشته باشد، و به همین جهت به سن
  
  

  تفسیر نمونه
  . اراده و اختیار، و رسیدن به مقام انسان کامل و بنده خاص خدا و پذیرش والیت الهیه است امانت الهى همان قابلیت تکامل به صورت نامحدود، آمیخته با

  
  شده با اینکه هستى ما، و همه چیز ما، امانت خداست ؟)) امانت ((اما چرا از این امر تعبیر به 

در اینجا مى توان با تعبیر دیگرى از این .هستند، ولى در برابر آن اهمیت کمترى دارند این به خاطر اهمیت این امتیاز بزرگ انسانها است و گرنه باقى مواهب نیز امانتهاى الهى
  . است)) تعهد و قبول مسئولیت ((امانت یاد کرد و گفت امانت الهى همان 



٢٠ 
 

 

  

حمل این امانت بزرگ را به آنها   ر به آنها بخشید، سپس اما منظور از عرضه کردن این امانت به آسمانها و زمین چیست ؟آیا منظور این است که خداوند سهمى از عقل و شعو
زبان حال و استعداد عدم شایستگى پیشنهاد کرد؟و یا اینکه منظور از عرضه کردن همان مقایسه نمودن است ؟ یعنى هنگامى که این امانت با استعداد آنها مقایسه شد آنها به 

لبته معنى دوم مناسبتر به نظر مى رسد، به این ترتیب آسمانها و زمین و کوهها همه با زبان حال فریاد کشیدند که حمل ا.خویش را براى پذیرش این امانت بزرگ اعالم کردند
د و و از همینجا کیفیت حمل این امانت الهى از ناحیه انسان روشن مى شود، چرا که انسان آنچنان آفریده شده بود که مى توانست تعه. این امانت از عهده ما خارج است

  .بسپرد  خود و با استمداد از پروردگارش مسئولیت را بر دوش کشد و والیت الهیه را پذیرا گردد، و در جاده عبودیت و کمال به سوى معبود ال یزال سیر کند، و این راه را با پاى 
 

تفسیر شده ، بخاطر آنست )) و فرزندش ) علیه السالم (بول والیت امیر مؤ منان على ق((رسیده این امانتالهى به ) علیهم السالم (اما اینکه در روایات متعددى که از طرق اهل بیت 
در . اولیاء اهللا امکان پذیر نیست که والیت پیامبران و امامان شعاعى نیرومند از آن والیت کلیه الهیه است ، و رسیدن به مقام عبودیت و طى طریق تکامل جز با قبول والیت

امانت همان والیت ((االمانۀ الوالیۀ ، من ادعاها بغیر حق کفر  :سؤ ال کردند فرمود)) عرض امانت ((هنگامى که از تفسیر آیه : موسى الرضا مى خوانیم که حدیثى از امام على بن 
مى خوانیم هنگامى که از تفسیر این آیه سؤ ال ) علیه السالم (در حدیثى دیگر از امام صادق >تفسیر برهان<))است که هر کس به ناحق ادعا کند از زمره مسلمانان بیرون مى رود

امانت همان والیت است و انسانى که توصیف به ظلوم و جهول شده کسى است که صاحب گناهان بسیار و منافق )) : االمانۀ الوالیۀ ، و االنسان هو ابو الشرور المنافق: شد فرمود
  >تفسیر برهان<))است

ورد عالم ذر گفتیم چنین به نظر مى رسد که گرفتن پیمان الهى بر توحید از طریق فطرت و استعداد و نهاد آدمى بوده و عالم ذر نیز همین در م) سوره اعراف  172(در ذیل آیه 
کوینى بر حسب عالم در مورد پذیرش امانت الهى نیز باید گفت که این پذیرش یک پذیرش قرار دادى و تشریفاتى نبوده ، بلکه پذیرشى است ت. عالم استعداد و فطرت است

 .استعداد
آیا توصیف انسان به این دو وصف که ظاهر آن نکوهش و مذمت او است بخاطر پذیرش این امانت  . بودن انسان است)) جهول ((و )) ظلوم ((تنها سؤ الى که باقى مى ماند مساله 

افتخار و امتیاز انسان است ، چگونه ممکن است بخاطر قبول چنین مقام بلندى او را مذمت مسلما پاسخ این سؤ ال منفى است ، چرا که پذیرش این امانت بزرگترین !بوده ؟
ى که از آغاز در نسل آدم به وسیله کرد؟یا اینکه این توصیفها به خاطر فراموش کارى غالب انسانها و ظلم کردن بر خودشان و عدم آگاهى از قدر و منزلت آدمى است ، همان کار

  .ن شروع شد و هم اکنون نیز ادامه داردقابیل و خط قابلیا
  

بر سرشان نهاده شده انسانهائى که به مقتضاى انى جاعل فى االرض خلیفه نماینده خدا در زمین )) کرمنا((، بنى آدمى که تاج ))کنگره عرش مى زنند صفیر((انسانى که او را از 
باشد که این ارزشهاى بزرگ و واال را به دست فراموشى بسپارد، و خود را در )) جهول ((و )) ظلوم ((ر باید هستند، بشرى که معلم فرشتگان بود و مسجود مالئک آسمان شد، چقد

آرى پذیرش این خط انحرافى که متاسفانه رهروان بسیارى از آغاز داشته و دارد بهترین !این خاکدان اسیر سازد، و در صف شیاطین قرار گیرد، و به اسفل السافلین سقوط کند؟
د که بر خویشتن ستم کرده است لیل بر ظلوم و جهول بودن انسان است ، و لذا حتى خود آدم که در آغاز این سلسله قرار داشت و از مقام عصمت برخوردار بود اعتراف مى کند

ى که از او سر زد ناشى از فراموش کردن گوشه اى از عظمت این در حقیقت همان ترك اول)23سوره اعراف آیه (ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین 
نها و زمینهااز و به هر حال باید اعتراف کرد که انسان به ظاهر کوچک و ضعیف اعجوبه جهان خلقت است که توانسته است بار امانتى را بر دوش کشد که آسما!امانت بزرگ بود

  .نکندحمل آن عاجز شده اند، اگر مقام خود را فراموش 
  

  
  

  52انفال   وِي شَدید الْعقَابِ کَدأْبِ آلِ فرْعونَ والَّذینَ من قَبلهِم کَفَرُواْ بِآیات اللّه فَأَخَذَهم اللّه بِذُنُوبِهِم إِنَّ اللّه قَ
  پس خدا به گناهانشان بگرفت که خدا نیرومندى است شدید العقاببه آیات خدا کفر ورزیدند، ) که(مانند شیوه خاندان فرعون و آنان که پیش از ایشان بودند 

  
  تفسیر المیزان

و معناى آیه این است . به معناى عادت است، و عادت عبارت است از عملى که بطور مداوم از انسان سرزند و طریقه و مشى آدمى شمرده شود "دیدن "و همچنین "دأب "کلمه
اند، و خداوند آنان را به گناهانشان  یان و امتهاى کافر قبل از فرعونیان است که به آیات خدا کفر ورزیده، و از این راه خدا را عصیان کردهکه کفر این مردم شبیه به کفر فرعون

  .شود، و وقتى هم بگیرد شدید العقاب است بگرفت، چون خداى تعالى قویى است که هرگز از گرفتن آنان ضعیف نمى
اى است که خداوند قبل از آن عقاب ارزانى داشته، به این طریق که نعمت را برداشته عذاب را به  کند همیشه به دنبال نعمت الهى ا با آن عذاب مىعقابى که خداوند معاقبین ر

تى که خداوند آن را بر قومى شود مگر بعد از تبدل محلش که همان نفوس انسانى است، پس نعم هاى الهى به نقمت و عذاب مبدل نمى گذارد و هیچ نعمتى از نعمت جایش مى
شود که استعداد درونیشان را از  شود که در نفوسشان استعداد آن را پیدا کنند و وقتى از ایشان سلب گشته و مبدل به نقمت و عقاب مى ارزانى داشته وقتى به آن قوم افاضه مى

إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى  "تر آیه شریفه تبدیل نعمت به نقمت و عقاب، و از این جامعو این خود یک قاعده کلیى است در .دست داده و نفوسشان مستعد عقاب شده باشد
هِمرُوا ما بِأَنْفُسغَیاست» 11رعد « "ی  

  

  تفسیر نور
  »انّ اللّه قوى شدید العقاب«. عاجزنددر برابر قهر خدا ) مثل فرعون قوى یا مشرکان ضعیف(ى اقوام  خداوند، در کیفر کافران عاجز نیست و همه
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  148نساء      الَّ یحب اللّه الْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِالَّ من ظُلم وکَانَ اللّه سمیعا علیما

 باشد که خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان دانا استدارد که کسى با گفتار زشت به عیب خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمى به او رسیده  خدا دوست نمى
  

  تفسیر المیزان
   .رود که زائد بر اندازه براى حواس بینایى یا شنوایى ما ظاهر شده باشد وقتى در مورد چیزى به کار مى) خالف کلمه ظهوربر(، "جهر "کلمه: گوید مى "ر -ه - ج "ره مادهراغب در با

ها و  گردد، مثل نفرین و فحش، چه فحشى که مشتمل بر بدى به معناى هر سخنى است که در باره هر کسى گفته شود ناراحت مى "از سخنسوء من القول زشت  "و کلمه
گر اظهار آن را هایى به دروغ به وى نسبت داده شود، همه اینها سخنانى است که خداى تعالى جهر به آن را و یا به عبارت دی هاى طرف باشد و چه فحشى که در آن بدى عیب

ها و در حیوانات هم جنس ما وجود دارد، چیزى که هست از آنجا که  داردو معلوم است که خداى تعالى منزه است از دوستى و دشمنى به آن معنایى که در ما انسان دوست نمى
داریم  کنیم تا آن را عملى کند و چیزى را که دشمن مى مور خود را امر مىداریم ما چیزى را که دوست مى(امر و نهى در بین ما انسانها به حسب طبع ناشى از حب و بغض است 

و گرنه در ساخت مقدس او اینگونه حاالت ) اند یا حب و بغض و یا رضا و سخط او تعبیر کرده(لذا بطور کنایه امر و نهى خدا را اراده و کراهت ) کنیم طرف را از انجام آن نهى مى
کنایه است از اینکه در شریعتى که تشریع فرموده، این عمل را  "دارد خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمى ":پس اینکه فرمود.جود نداردشود و که در نفس ما پیدا مى

  .نکوهیده شمرده، حال چه نکوهیده به حد حرمت و چه اینکه زشتى آن به حد حرمت نرسد و از حد کراهت و اعانه تجاوز نکند
دارد سخن زشت با صداى بلند گفتن را، لیکن  خدا دوست نمى: (یکى است، پس در حقیقت فرموده "لکن "استثناى منقطع است و معنایش با معناى کلمه "ظُلم إِلَّا منْ ":و جمله

و ) زشت و با صداى بلند بگویدتواند در مورد خصوص آن شخص و یا اشخاص و در خصوص ظلمى که به وى رفته، سخن  کسى که مورد ظلم شخصى یا اشخاصى قرار گرفته، مى
هاى دیگر او را که  تواند بدى تواند هر چه از دهانش بیرون بیاید به او نسبت دهد و حتى آیه شریفه داللت ندارد بر اینکه نمى همین خودقرینه است بر اینکه چنین کسى نمى
  .ردنش را بگوید و صفات بدى از او را به زبان آورد که ارتباط با ظلم او داردتواند با صداى بلند ظلم ک ربطى به ظلمش ندارد به زبان بیاورد بلکه تنها مى

خداى تعالى دوستش : این کارى که گفتیم: شود را تایید نموده، بفرماید استفاده مى "...ال یحب  "این جمله در مقام این است که نهیى که از جمله "و کانَ اللَّه سمیعاً علیماً "
شنود و علیمى است که سخن هر  ى کار خوبى نیست، کارى نیست که هر انسانى به خود اجازه ارتکاب آن را بدهد مگر مظلوم چون خداى تعالى سخن زشت را مىندارد به راست

  .داند صاحب سخن را مى
  

  تفسیر نمونه
ستفاده نکنند و به بهانه اینکه مظلوم واقع شده اند عیوب مردم را بدون جهت آشکار براى اینکه افرادى از این استثناء نیز سوء ا - همانطور که روش قرآن است  -و در پایان آیه 

  )و کان اهللا سمیعا علیما( . خداوند سخنان را مى شنود و از نیات آگاه است: نسازند مى فرماید
به خالف بدیها که مطلقا جز در موارد استثنائى باید (یا مخفى نمائید مانعى ندارد  اگر نیکیهاى افراد را اظهار کنید و: در آیه بعد، به نقطه مقابل این حکم اشاره کرده ، مى فرماید

لهى است که با داشتن قدرت و نیز اگر در برابر بدیهائى که افراد به شما کرده اند راه عفو و بخشش را پیش گیرید بهتر است ، زیرا این کار در حقیقت یک نوع کار ا) کتمان شود
  .، بندگان شایسته خود را مورد عفو قرار مى دهد بر هر گونه انتقام

در اینجا این سؤ ال پیش مى آید که آیا عفو و گذشت از ستمگر در حقیقت موجب امضاى ظلم او نخواهد بود و آیا این کار او را  !آیا گذشت از ستمگر موجب تقویت او نیست ؟
  !واکنش منفى تخدیرى در مظلومان ایجاد نخواهد کردو آیا این دستور یک نوع !! تشویق به ادامه ستم نمى کند

خوانیم نه ظلم کنید و نه تن  پاسخ سوال این است که مورد عفو و گذشت از مورد احقاق حق و مبارزه با ظالم جدا است ، به همین دلیل در دستورهاى اسالمى از یک طرف مى
توضیح اینکه عفو و گذشت مخصوص موارد قدرت و پیروزى بر دشمن و شکست نهائى او است ، یعنى  .لوم باشیدو دشمن ظالم و یا مظ) ال تظلمون و ال تظلمون (به ظلم دهید 

ید نظر در مسیر خود وادارد در موردى که احساس خطر جدیدى از ناحیه دشمن نشود، بلکه عفو و گذشت از او یکنوع اصالح و تربیت در مورد او محسوب شود و او را به تجد
شاهدى بر این  "هنگامى که بر دشمن پیروز شدى گذشت را زکاة این پیروزى قرار ده": موارد زیادى از تاریخ اسالم به چنین افرادى برخورد مى کنیم و حدیث معروفچنانکه در 
ه عفو و گذشت یکنوع تسلیم و رضایت به ظلم اما در مواردى که خطر دشمن هنوز بر طرف نگشته و احتماال گذشت ، او را جسورتر و آماده تر مى کند، یا اینک. مدعا است

  .محسوب مى شود، هیچگاه اسالم اجازه چنین عفوى را نمى دهد و هرگز پیشوایان اسالم در چنین مواردى راه عفو و گذشت را انتخاب نکردند
  

  تفسیر نور
 »اللّه الجهر بالسوءالیحب «. قانون کلّى و اصلى، حرمت افشاگرى و بیان عیوب مردم است، مگر در موارد خاص .1

 »الیحب اهللا الجهر بالسوء من القول«...) با شعر، طنز، تصریح، تلویح، حکایت، شکایت و . (افشاى عیوب مردم، به هر نحو باشد حرام است .2

 »ظُلمالجهر بالسوء من القول اال من «. ى جامعه اسالمى آن است که مظلوم بتواند با آزادى کامل، علیه ظالم فریاد بزند نشانه .3

 »الجهر بالسوء من القول اال من ظُلم«. غیبت مظلوم از ظالم جایز است .4

 »االّ من ظُلم«. اسالم، حامى ستمدیدگان است .5
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 »اال من ظُلم«. گشاید ستمگران بدانند که حرمت غیبت، راه ستمگرى را برایشان نمى. سوء استفاده از قانون ممنوع است .6

 »االّ من ظُلم«ظالم را دارد، آن هم در مورد ظلم او، نه عیوب دیگرشى غیبت از  تنها مظلوم، اجازه .7

 »اال من ظُلم... الیحب اهللا الجهر بالسوء«. ى اسالمى احترام ندارد، باید محکوم و به مردم معرفى شود ظالم، در جامعه .8

 »االّ من ظُلم... الجهربالسوء اهللا الیحب«. رزش حیا وسکوت استارزش دفاع از مظلوم، بیش از ا. هاى انسانى، باید اهم و مهم رعایت شود در تزاحم ارزش .9

  
  

  
  

رِینَ من دونهِم الَ تَعلَمونَهم اللّه یعلَمهم وما تُنفقُواْ وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رباط الْخَیلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللّه وعدوکُم وآخَ
  60انفال    نتُم الَ تُظْلَمونَ من شَیء فی سبِیلِ اللّه یوف إِلَیکُم وأَ

توانید از نیرو و از اسبان بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان که شما آنان را  ایشان هر چه را مى) کار زار با(و آماده کنید براى 
  .شود و به شما ظلم نخواهد شد به شما پرداخت مىشناسد، و آنچه که در راه خدا خرج کنید  شناسید و خدا مى نمى

  
  تفسیر المیزان

رسید، مانند فراهم آوردن  که دارد برسد، که اگر قبال آن را تهیه ندیده بود به مطلوب خود نمى به معناى تهیه کردن چیزى است تا انسان با آن چیز به هدف دیگرى "اعداد "کلمه
گردد، و در جنگ به معناى  به معناى هر چیزى است که با وجودش کار معینى از کارها ممکن مى "قوة "و کلمه. انند تهیه آتش براى طبخهیزم و کبریت براى تهیه آتش، و نیز م

 "ربط "مبالغه در "باطر "و کلمه. هر چیزى است که جنگ و دفاع با آن امکان پذیر است، از قبیل انواع اسلحه و مردان جنگى با تجربه و داراى سوابق جنگى و تشکیالت نظامى
به یک معنا  "رابطه، یرابطه، مرابطۀ و رباطا "با "ربطه، یربطه، ربطا "تر از ربط است و تر از عقد و عقد محکم است، با این تفاوت که ربط سست) گره(همان عقد  "ربط "است، و

  .باشد مى "تخویف "معنایش نزدیک به معناى "رهابا "و. به معناى اسب است "خیل "و کلمه. است، چیزى که هست رباط از ربط رساتر است
امر عامى است به مؤمنین که در قبال کفار به قدر تواناییشان از تدارکات جنگى که به آن احتیاج پیدا خواهند  "و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَیلِ ":و اینکه فرمود

اى طبایع و افکار مختلف مقدار آنچه که کفار بالفعل دارند و آنچه که توانایى تهیه آن را دارند، چون مجتمع انسانى غیر از این نیست که از افراد و اقوامى دار کرد تهیه کنند، به
اع دیگرى علیه منافعش و مخالف با سنتش تشکیل کنند مگر اینکه اجتم یابد، و در این مجتمع هیچ اجتماعى بر اساس سنتى که حافظ منافعشان باشد اجتماع نمى تشکیل مى

آید که آن دیگرى را مغلوب  خیزند، و هر یک در صدد برمى پاید که این دو اجتماع کارشان به اختالف کشیده و سرانجام به نزاع و مبارزه علیه هم برمى خواهد یافت، و دیرى نمى
  .کند

آید، و اگر  شود امرى است که در مجتمعات بشرى گریزى از آن نبوده و خواه ناخواه پیش مى زا مى جر به جنگهاى خسارتپس با این حال مساله جنگ و جدال و اختالفاتى که من
ین قوایى بینیم انسان به چن پس اینکه مى. شد رود از قبیل غضب و شدت و نیروى فکرى، مجهز نمى این امر قهرى نبود انسان در خلقتش به قوایى که جز در مواقع دفاع بکار نمى

واجب است که همیشه و در بدن و در فکرش مجهز است خود دلیل بر این است که وقوع جنگ امرى است اجتناب ناپذیر، و چون چنین است به حکم فطرت بر جامعه اسالمى 
  .ددهد دشمنش مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز کن تواند و به همان مقدارى که احتمال مى در هر حال تا آنجا که مى

م آن را حکومت انسانى گذاشت، و در تعالیم عالیه دین فطرى اسالم که دین قیم است و خداى تعالى آن را براى بشر فرستاده حکومتى را براى بشر اختیار کرده که باید اس
زن، فرد و جماعت و بعض و کل را بطور مساوى رعایت کرده  حکومتى است که در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و قوى، توانگر و فقیر، آزاد وبرده، مرد و

و حکومت اکثریت یعنى . هاى شخص حاکم باشد، و او به دلخواه خود در جان و عرض و مال مردم حکومت کند است، حکومتش فردى استبدادى نیست تا قائم به خواسته
آن محروم  "نصف منهاى یک "به مراد خود رسیده و "نصف جمعیت به اضافه یک "ما بقى پایمال شود، یعنىپارلمانى هم نیست تا بر طبق خواسته اکثر افراد دور زده و منافع 

  .گردد

خواهد باشد، نه  گذارد، و لو هر که مى هاى آنان احترام مى حکومت اسالمى حکومتى است انسانى، به این معنا که حقوق همه افراد انسانها را رعایت نموده و به خواسته
و چون چنین است دشمن منافع یک جامعه اسالمى دشمن منافع تمامى افراد است، و بر همه .هاى افراد را فداى خواسته یک نفر و یا خواسته اکثریت کرده باشد اینکهخواسته

سر داشته باشند، تا بتوانند منافع خود را از خطر دست برد  افراد است که قیام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع دهند، و باید براى چنین روزى نیرو و اسلحه زیر
اى دیگر هم هست که مسئول تهیه آن خود افرادند، چون  آید، و لیکن پاره ها بر نمى هاى دفاعى هست که تهیه آن جز از عهده حکومت اى از ذخیره دشمن نگهدارند، گو اینکه پاره

 ه و خود را براى روز مبادا آمادهیادى باشد به افراد مردم محتاج است، پس مردم هم بنوبه خود باید قبال فنون جنگى را آموختحکومت هر قدر هم نیرومند و داراى امکانات ز
   .، تکلیف به همه است"...و اعدوا  "پس تکلیف. کنند
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  تفسیر نمونه
زیرا مفاهیم و محتویات این آئین آن چنان گسترده است که با گذشت زمان به کهنگى و فرسودگى از آیه فوق استفاده مى شود رمز جهانى و جاویدانى بودن آئین اسالم است ، 

هوم آن همچنان زنده باقى خواهد نمى گراید، جمله و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة هزار سال پیش مفهوم زندهاى داشت ، و امروز هم چنین است ، و ده هزار سال دیگر هم مف
ت آنراتقویت کرده ح و قدرتى در آینده نیز پیدا شود در کلمه جامع قوة نهفته است چون جمله ما استطعتم عام و کلمه قوة که به صورت نکره آمده است عمومیماند، زیرا هر سال

  .و هر گونه نیروئى را شامل مى شود
 

  گسترده دارد مسئله اسبهاى ورزیده جنگى مطرح شده است ؟در اینجا یک سؤ ال پیش مى آید و آن اینکه چرا بعد از ذکر کلمه قوة که مفهومى چنین 
صلى (خاصى هم براى عصر پیامبر پاسخ این سؤ ال با یک جمله روشن مى شود و آن اینکه آیه فوق در عین اینکه یک دستور وسیع براى همه قرون و اعصار بیان نموده ، دستور 

داشته است ، در حقیقت این مفهوم کلى را با ذکر یک مثال روشن براى نیاز آن عصر و زمان پیاده کرده است ، زیرا اسب اگر چه ، عصر نزول قرآن نیز بیان )اللّه علیه و آله و سلّم 
و سریعى محسوب  پیشرو وسیله چابکدر میدانهاى جنگ امروز با وجود تانکها و زرهپوشها و هواپیماها و هلیکوپترها نقش چندانى ندارد ولى در آن عصر براى رزمندگان شجاع و 

این نیست که مردم  هدف نهایى تهیه سالح و افزایش قدرت جنگى سپس قرآن به دنبال این دستور اشاره به هدف منطقى و انسانى این موضوع مى کند و مى گوید هدف.مى شد
ى بکشانید هدف این نیست که سرزمینها و اموال دیگران را تصاحب کنید، و جهان و حتى ملت خود را بانواع سالحهاى مخرب و ویرانگر درو کنید، و آبادیها و زمینها را به ویران

ترهبون به عدوا اهللا و (هدف این نیست که اصول بردگى و استعمار را در جهان گسترش دهید، بلکه هدف این است که با این وسائل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید 
اگر مسلمانان ضعیف باشند همه گونه تحمیالت .!حساب و منطق و اصول انسانى نیست ، آنها چیزى جز منطق زور نمیفهمند زیرا غالب دشمنان گوششان بدهکار حرف )عدوکم

  .دبه آنها مى شود، اما هنگامى که کسب قدرت کافى کنند دشمنان حق و عدالت و دشمنان استقالل و آزادىبوحشت میافتند و سر جاى خود مینشینن
هاى که آیه را مینویسیم قسمت مهمى از سرزمینهاى اسالمى در فلسطین و کشورهاى دیگر در زیر چکمه هاى سربازان اسرائیل است ، هجوم ناجوانمردان هم اکنون که تفسیر این

ساختند، بر این ماجراى غمانگیز فصل تازهاى  اخیرا به جنوب لبنان شد و هزاران خانواده را آواره کردند، و صدها نفر را بکشتن دادند، و آبادیها را به ویرانه هاى وحشتناکى مبدل
د، قطعنامه هاى سازمان در حالى که افکار عمومى مردم جهان به طور دربست این عمل را محکوم کرده و حتى دوستان اسرائیل در این موضوع با دیگران هم صدا شده ان. افزود

ین ملت چند ملیونى گوششان بدهکار هیچ یک از این مسائل نیست ، چرا که زور دارند و اسلحه و قدرت و ملل اسرائیل را به تخلیه همه این سرزمینها مامور مى کند، ولى ا
وابگوى آنها باشد منطق و اعدوا لهم ما آمادگى جنگى کافى و پشتیبان قوى و از سالیان دراز پیش از این خود را آماده براى چنین تجاوزهائى کرده اند، تنها منطقى که میتواند ج

مى باشد، گوئى این آیه در عصر ما و براى وضع امروز ما نازل شده است و مى گوید آنچنان نیرومند شوید که دشمن به وحشت . ترهبون به عدو اهللا و عدوکم.. ستطعتم من قوةا
  .بیفتد و زمینهاى غصب شده را پس بدهد و در سر جاى خود بنشیند

قرین ساخته اشاره به اینکه در موضوع جهاد و دفاع اسالمى اغراض شخصى مطرح نیست ، بلکه هدف حفظ مکتب انسانى اسالم است جالب توجه اینکه کلمه عدو اهللا را با عدوکم 
ت یا دفاع شما ین زمینه ها هدف حمال، آنها که دشمنیشان با شما شکلى از دشمنى با خدا، یعنى دشمنى با حق و عدالت و ایمان و توحید و برنامه هاى انسانى دارد ، باید در ا

  .باشند
 

 تفسیر نور
 »و أعدوا لهم ما استطعتم«. ى مقابله با خیانت وحمله دشمن باشند داشته باشند و از پیش آماده... مسلمانان باید آمادگى رزمى کامل، از نظر تجهیزات، نفرات و .1
 »...واعدوا لهم«. آن هدف از آمادگى نظامى، حفظ مکتب و وطن مسلمانان است، نه غارت و استعمار و امثال .2
 »مااستطعتم«. دولت باید حداکثر توان خود را در تأمین بودجه براى دفاع از نظام اسالمى و ترساندن دشمنان خدا و خود تخصیص دهد .3
 »مااستطعتم«هاى رزمى را دیده باشند هاى دشمن باشند و دوره ى رویارویى با توطئه تمام مسلمانان باید آماده .4
 »من قوة«. و مذاکره کارساز و کافى نیست، گاهى هم باید توان و قدرت به میدان آیدهمه جا گفتگو  .5
 »من قوة«. ترین امکانات رزمى را براى دفاع آماده کنید و از هیچ چیز فروگذار نکنید، چه قدرت سیاسى و نظامى، چه امکانات تبلیغى و تدارکاتى در هر زمان، پیشرفته .6
 با خضاب کردن موى صورت، دشمن را بترسانید، تا نگویند: در حدیث آمده است» من قوة«. ر وسیله حتّى با ظاهرسازى هم الزم استایجاد رعب در دل دشمن به ه .7

  .ارتش اسالم پیر است
 »ترهبون به عدو اللّه... من قوة«. براى ارهاب و ترساندن دشمنان، حتّى آموزش نظامى براى زنان کارساز است .8
 »ترهبون به عدو اللّه... من قوة«. قانع نباشید و تجهیزات نظامى و دفاعى را تا مرز تهدید دشمنان گسترش دهیدبه امکانات امروز  .9

 »ترهبون به عدو اللّه... من قوة«. توان دشمن را ترساند وحدت و یکپارچگى هم نوعى قدرت است که باید فراهم آورد، چون با وجود تفرقه، نمى .10
 

  

  
  

اءکُمج لَقَد یمحر ؤُوفینَ رنؤْمکُم بِالْملَیع رِیصح تُّمنا عم هلَیزِیزٌ عع کُمنْ أَنفُسولٌ مس128توبه    ر  
  حیم استبا اینکه هر آینه شما را رسولى از خود شما آمد که ضرر و هالك شما بر او گران است و او حریص است بر هدایت شما و به مؤمنین رءوف و ر
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  تفسیر المیزان
شود، و دیگر  پیغمبرى از جنس خود شما مردم بیامده که از اوصافش یکى این است که از خسارت دیدن شما و از نابود شدنتان ناراحت مى! هان اى مردم: و معناى آیه این است

به خصوص مؤمنین رؤوف و رحیم است، و با اینکه اوصافش چنین است آیا باز هم اینکه او در خیرخواهى و نجات شما چه مؤمن و چه غیر مؤمن حریص است، و اینکه او نسبت 
ردن از او اطاعت خدا است، آرى، جا دارد جا دارد که از او سرپیچى کنید؟ نه، بلکه سزاوار است که از او اطاعت کنید، چون او رسولى است که قیام نکرده مگر با امر خدا، اطاعت ک

  .انس بگیرید، چون او هم مثل خود شما بشر است، پس بهر چه دعوت کرد بپذیرید، و هر خیرخواهى که نمود بکار ببندید به او نزدیکشوید و با او
  

  تفسیر نونه
اى طاقت فرساى پر زحمت ت شما و جنگهاو نه تنها از ناراحتى شما خشنود نمى شود، بلکه بى تفاوت هم نخواهد بود، او به شدت از رنجهاى شما رنج مى برد، و اگر اصرار بر هدای

حریص (، و به آن عشق مى ورزد، ))او سخت به هدایت شما عالقمند است ((دیگر اینکه . دارد، آن هم براى نجات شما، براى رهائیتان از چنگال ظلم و ستم و گناه و بدبختى است
  )علیکم

نه سخنى از هدایت به میان مى آورد و )) حریص بر شما است : ((مورد بحث به طور مطلق مى گویددر لغت به معنى شدت عالقه به چیزى است ، و جالب اینکه در آیه )) حرص((
) و به اصطالح حذف متعلق دلیل بر عموم است(نه از چیز دیگر، اشاره به اینکه به هر گونه خیر و سعادت شما، و به هر گونه پیشرفت و ترقى و خوشبختیان عشق مى ورزد 

به عزت و به هدایت  به میدانهاى پر مرارت جهاد، اعزام مى دارد، و اگر منافقان را تحت فشار شدید، مى گذارد، همه اینها به خاطر عشق به آزادى ، به شرف ، بنابراین اگر شما را
  .شما و پاکسازى جامعه شماست 

  
  تفسیر نور

 »عزیز علیه ماعنتم«. ها با مردم همدل و همراه باشند ها و گرفتارى رهبران اسالمى باید در سختى .1
 »حریص علیکم«. شناسد پیامبر خداصلى اهللا علیه وآله در هدایت و ارشاد مردم، سر از پا نمى .2
 »عزیز علیه، حریص علیکم، رؤف رحیم«. توقّعى و تواضع است از عوامل تأثیر کالم در دیگران، خیرخواهى، دلسوزى، مهربانى، بى .3
 »بالمؤمنین رؤف رحیم«. است، نه بر همه کس، بلکه بر دشمن شدید و غلیظ است رهبر اسالمى تنها بر مؤمنان رئوف و رحیم .4

  
  

  
  

واللَّه أَحقُّ فی نَفْسک ما اللَّه مبدیه وتَخْشَى النَّاس  وإِذْ تَقُولُ للَّذي أَنْعم اللَّه علَیه وأَنْعمت علَیه أَمسک علَیک زوجک واتَّقِ اللَّه وتُخْفی
وی أَزف رَجینَ حنؤْملَى الْمکُونَ علَا ی کَیا لنَاکَهجوطَرًا زا ونْهم دیا قَضَى زفَلَم أَن تَخْشَاه رُ اللَّهکَانَ أَمطَرًا ونَّ ونْها مإِذَا قَضَو هِمائیعاجِ أَد

  37احزاب    مفْعولًا
دانستى، که سر  با اینکه تو از پیش مى(همسرت را بر خالف میلت نگه دار، و از خدا بترس، : ه آن کس که خدا به او نعمت داد، و تو نیز به او احسان کردى گفتىبه یاد آور که ب

باآلخره آشکارش خواهد کرد، از ترس مردم پنهان دانستى خدا  تو آنچه در دل داشتى، و مى) دهد و تو باید آن را بگیرى انجام و بر حسب تقدیر الهى او همسرش را طالق مى
ردیم، تا دیگر مؤمنان نسبت به همسر کردى، و خدا سزاوارتر است به اینکه از او بترسى، پس همین که زید بهره خود از آن زن گرفت، و طالقش داد، ما او را به همسرى تو در آو

  ، و آن را حرام نپندارند، و امر خدا سرانجام شدنى استشوند دچار زحمت نشوند هاى خود وقتى مطلقه مى پسر خوانده
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ش افکند، و نعمت هدایت است که خدا به زید ارزانى داشت، و او را که یک مشرك زاده بود، به سوى ایمان هدایت نمود، و نیز محبت او را در دل پیامبر "أَنْعم اللَّه علَیه "منظور از

کنایه  "أَمسک علَیک زوجک و اتَّقِ اللَّه "اى بود، آزاد ساخت، و به فرزندى خود پذیرفت، و جمله احسانى است که پیغمبر به وى کرد، و او را که برده "أَنْعمت علَیه "منظور از جمله
  .داشته او را طالق دهداست از اینکه همسرت را طالق مده، و این کنایه خالى از این اشاره نیست، که زید اصرار 

  

  
 72ص     فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فیه من روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ

 متوجه باشید که چون از اسکلتش بپرداختم و از روح خود در او بدمیدم همگى برایش به سجده بیفتید
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، عبارت "دمیدن روح در آن "اوست، به اینکه اعضاى بدنى او را با یکدیگر ترکیب و تکمیل کند تا به صورت انسانى تمام عیار درآید، وبه معناى تعدیل اعضاى  "تسویه انسان "

، به منظور شرافت دادن به "از روح خودم در آن دمیدم ":است از اینکه او را موجودى زنده قرار دهد، و اگر روح دمیده شده در انسان را به خودخداى تعالى نسبت داده و فرموده
حال که از روح خودم در آن دمیدم، شما مالئکه بر او : فرماید است، و این امر نتیجه و فرع تسویه و نفخ روح واقع شده، مى "وقوع "امر و از ماده "فقعوا "و جمله. آن روح است
  .سجده کنید

  
  تفسیر نور

 »فخت فیه من روحىفاذا سویته و ن«. روح، پس از جسم آفریده شده است .1
 »نفخت فیه من روحى«. روح، از بدن مستقل و جداست .2
 »له ساجدین... من روحى«. کنند ها حتّى به خاطر ذات حقّ براى خدا سجده نمى ى الهى، به آدم سجده کردند ولى برخى انسان فرشتگان به خاطر نفخه .3
 »من روحى -من طین «. انسان داراى دو بعد مادى و معنوى است .4
 »فاذا سویته و نفخت فیه من روحى«. هاى مادى پرداخته نشود وظیفه روح الهى در آن ممکن نیست تا به ظرفیت. ى مستعد الزم دارد اف الهى، زمینهالط .5
 «نفخت فیه من روحى«. اى برخوردار است مخصوص انسان است که از شرافت ویژه» روحى«ى جانداران هست ولى تعبیر  روح، در بدن همه .6
 )کلمه نفح و دمیدن بیانگر لطافت روح است. (اى لطیف است پدیده روح .7
 »فقعوا له ساجدین«. گیرند فرشتگان مثل انسان مورد امر و نهى قرار مى .8
 »نفخت فیه من روحى فقعوا«. سجده بر انسان، به خاطر بعد روحى اوست نه جسمى او .9

 )سجده مظهر بزرگداشت و کرامت و قبول خالفت انسان است نه پرستش او(» فقعوا له ساجدین«. مسجده بر آدم، چون به فرمان خداست، بندگى خداست نه بندگى آد .10
 »له ساجدین«.) تر بود آنها به او سجده کردند ى فرشتگان بیش از آدم بود ولى چون لیاقت انسان بیش سابقه. (تر است لیاقت از سابقه مهم .11

  
  

  
  

  31بقره       ثُم عرَضَهم علَى الْمالَئکَۀِ فَقَالَ أَنبِئُونی بِأَسماء هـؤُالء إِن کُنتُم صادقینَوعلَّم آدم األَسماء کُلَّها 
  گویید مرا از نام اینها خبر دهید و خدا همه نامها را بادم بیاموخت پس از آن همه آنان را بفرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست مى
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اند، و بهمین جهت علم بانها غیر آن نحوه  اند، که در پس پرده غیب قرار داشته جمله اشعار دارد بر اینکه اسماء نامبرده، و یا مسماهاى آنها موجوداتى زنده و داراى عقل بودهاین 
بر از آن اسماء داد، مالئکه هم مثل آدم داناى بان اسماء شده باشند، و در علمى است که ما باسماء موجودات داریم، چون اگر از سنخ علم ما بود، باید بعد از آنکه آدم بمالئکه خ

پس دیگر نباید آدم اشرف از مالئکه . داشتن آن علم با او مساوى باشند، براى اینکه هر چند در اینصورت آدم بانان تعلیم داده، ولى خود آدم هم بتعلیم خدا آن را آموخته بود
  .بیشترى داشته باشد، و خدا او را بیشتر گرامى بدارد، و اى بسا مالئکه از آدم برترى و شرافت بیشترى میداشتند باشد، و اصوال نباید احترام

چه استداللى  خر در ابطال حجت مالئکه اینو نیز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود، نباید مالئکه بصرف اینکه آدم علم باسماء دارد قانع شده باشند، و استداللشان باطل شود، آ
برترى دهد، با اینکه مالئکه آن قدر در  است؟ که خدا بیک انسان مثال علم لغت بیاموزد، و آن گاه وى را برخ مالئکه مکرم خود بکشد، و بوجود او مباهات کند، و او را بر مالئکه

که : آن گاه باین بندگان پاك خود بفرماید» 27انبیاء «، )کنند گیرند، و بامر او عمل مى لُونَ، از سخن خدا پیشى نمىال یسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه یعم(اند که،  بندگى او پیش رفته
خواست این  گویید که شایسته مقام خالفتید، و یا اگر در این انسان جانشین من و قابل کرامت من هست، و شما نیستید؟آن گاه اضافه کند که اگر قبول ندارید، و اگر راست مى

عالوه بر اینکه اصال شرافت علم .کنند، تا بوسیله آن یکدیگر را از منویات خود آگاه سازند، خبر دهید هایى که بعدها انسانها براى خود وضع مى ها و واژه کنید، مرا از لغت مقام را مى
اى اسرار قلبى هر کسى  ده پى ببرد؟ و مالئکه بدون احتیاج بلغت و تکلم، و بدون هیچ واسطهاى بمقصد درونى و قلبى گوین لغت مگر جز براى این است که از راه لغت، هر شنونده

  .را میدانند، پس مالئکه یک کمالى ما فوق کمال تکلم دارند
ند، علمى که براى آدم دست داد، حقیقت و سخن کوتاه آنکه معلوم میشود آنچه آدم از خدا گرفت، و آن علمى که خدا بوى آموخت، غیر آن علمى بود که مالئکه از آدم آموخت

علم باسماء بوده، نه بخاطر خبر  علم باسماء بود، که فرا گرفتن آن براى آدم ممکن بود، و براى مالئکه ممکن نبود، و آدم اگر مستحق و الیق خالفت خدایى شد، بخاطر همین
سبحانَک ال علْم لَنا، إِلَّا ما علَّمتَنا، منزهى تو، ما جز (ما علمى نداریم،: شدند، دیگر جا نداشت که باز هم بگوینددادن از آن، و گر نه بعد از خبر دادنش، مالئکه هم مانند او با خبر 

  .)دانیم اى چیزى نمى آنچه تو تعلیممان داده
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  تفسیر نمونه
منظور تعلیم کلمات و نامهاى بدون معنا به آدم نبوده ، چرا که این افتخارى محسوب نمى  بیانات گوناگونى دارند، ولى مسلم است که)) علم اسماء((گر چه مفسران در تفسیر 

البته این آگاهى از علوم مربوط به جهان آفرینش و اسرار و خواص مختلف موجودات عالم . شده است ، بلکه منظور دادن معانى این اسماء و مفاهیم و مسماهاى آنها بوده است
  .براى آدم بود هستى ، افتخار بزرگى

ا به آدم تعلیم کرد تا بتواند از مواهب بنابر این علم اسماء چیزى شبیه علم لغات نبوده است بلکه مربوط به فلسفه و اسرار و کیفیات و خواص آنها بوده است ، خداوند این علم ر
  .مادى و معنوى این جهان در مسیر تکامل خویش بهره گیرد

  
  

  
  30فرقان     رب إِنَّ قَومی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مهجورا وقَالَ الرَّسولُ یا

  پروردگارا قوم من این قرآن را هذیان و بیهوده پنداشتند: پیغمبر گوید
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تعبیر به رسول کرده براى این بوده که رسالتش را مسجل سازد، و است، به قرینه اینکه از قرآن نام برده، و اگر از آن جناب ) ص(خصوص رسول خدا  "رسول "در این آیه مراد از
  .به معناى ترك است - به فتحه هاء و سکون جیم - زدند، به خاك بمالد، و کلمه هجر دماغ آن کفار را که در رسالت و کتاب او طعن مى

و این سخن از جمله سخنانى است که رسول در روز قیامت به پروردگار خود، بر سبیل  "الظَّالمیعض  "عطف باشد بر جمله "و قالَ الرَّسولُ "آید که جمله از ظاهر سیاق بر مى
به عنایت این است که بفهماند وقوع قیامت به قدرى حتمى ) رفت چون قیامت هنوز نیامده با اینکه باید مضارع به کار مى(گوید بنا بر این تعبیر به فعل ماضى  گالیه و شکایت مى

  .ویى واقع شده، و مراد از قوم آن جناب عموم عرب بلکه عموم امت او است، البته به اعتبار عاصیان امتاست که گ
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 )و قال الرسول. (است) صلی اهللاُ علیه و آله(از شاکیان، پیامبر اکرم   در قیامت یکى .١
 »کان عندهم مهجورا« :و نفرمود.) ..اتّخذوا. (گذارند است که آگاهانه قرآن را کنار مى  انتقاد از کسانى .٢
 انجام شده و لذا) صلی اهللاُ علیه و آله(و تدوین قرآن، در زمان شخص پیامبر اکرم   جمع آورى .٣
 )هذَا القرآن. (مورد اشاره و خطاب قرار گرفته است .٤
 )بودن است  ى حتمى نشانه  فعل ماضى» قال(«. است  ى پیامبر و مسئولیت ما قطعى مهجوریت قرآن و گالیه .٥
 )مهجورا. (الزم است  نیست، بلکه مهجوریت زدایى  کافى  تالوت ظاهرى .٦

  
  

  
  3انسان      إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا

  پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواهد آن نعمت را کفران کند حاال خواهد هدایت) و با تمام حجت بر او رسول فرستادیم(را به انسان نمودیم ) حق و باطل(ما به حقیقت راه 
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، سبیل به حقیقت معناى کلمه است، و آن مسیرى است که آدمى را به غایت مطلوب برساند، "سبیل "به معناى ارائه طریق است، نه رساندن به مطلوب، و مراد از "هدایت "کلمه
به معناى آن است که نعمت را طورى آشکار به کار ببرى که به همه بفهمانى این نعمت را فالن منعم به من داده، و ما تفسیر این  "شکر "کلمهو .و غایت مطلوب همان حق است

که خالص براى پروردگارش باشد، و در مقابل، ایراد نموده، گفتیم حقیقت شاکر بودن بنده براى خدا این است » 144آل عمران « "و سیجزِي اللَّه الشَّاکرِینَ "کلمه را در ذیل آیه
  .کفران به معناى استعمال آن به نحوى است که از خلق بپوشانى که این نعمت از منعم است

  

  :بر دو نکته داللت دارد "إِما شاکراً و إِما کَفُوراً "و تعبیر به
ى واجب است که در زندگى دنیائیش آن را بپیماید، و با پیمودن آن به سعادت دنیا و آخرت برسد، که اى است که بر هر انسان مراد از سبیل، سنت و طریقه: نکته اول اینکه

 .دهد، کرامتى که حاصلش دین حق است که نزد خداى تعالى همان اسالم است سبیل او را به کرامت زلفى، و قرب پروردگارش سوق مى این
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آن سبیلى که خدا بدان هدایت کرده سبیلى است اختیارى، و شکر و کفرى که مترتب بر این هدایت است، در جو اختیار : این است که -که این تعبیر بر آن داللت دارد -نکته دوم
ت، نه عمل بنده، که فهماند آنچه از بنده وابسته به اراده خداى تعالى است مشیت بنده اس مى .تواند متصف شود انسان قرار گرفته، هر فردى به هر یک از آن دو که بخواهد مى

  .خواهد تاثیر مشیت بنده در عمل او را نفى کند مورد مشیت خود بنده است، پس این آیه هم نمى
  

یص خو آن عبارت از این است که بشر را به نوعى خلقت آفریده، و هستیش را به الهامى مجهز کرده که با آن الهام اعتقاد حق و عمل صالح را تش: قسم اول هدایت فطرى است
فَأَقم  ":فرماید تر آیه زیر است که مى تر و عمومى و از این آیه شریفه وسیع» 8شمس « "و نَفْسٍ و ما سواها فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها ":دهد، هم چنان که در جاى دیگر فرمود مى

ع ی فَطَرَ النَّاسالَّت اللَّه طْرَتیفاً فنینِ حلدل کهجومینُ الْقَیالد کذل خَلْقِ اللَّهیلَ لدها ال تَبداند، نه تنها بر انسان و فطرت خداى را حاکم بر تمامى خالئق مى» 30روم « "لَی.  
کند، و به  را انزال، و شرایعى را تشریع مىخداى تعالى انبیایى را مبعوث، و رسلى را ارسال، و کتبى  شود، یعنى که از طریق دعوت انجام مى: قسم دوم هدایت کالمى و زبانى است

شده،  کند، و این دعوت به طور مدام در بین بشر جریان داشته، و به وسیله دعوت فطرت تایید مى این وسیله پیش پاى بشر را در زندگیش روشن، و سعادت و شقاوتش را بیان مى
  »165نساء « "رسلًا مبشِّرِینَ و منْذرِینَ لئَلَّا یکُونَ للنَّاسِ علَى اللَّه حجۀٌ بعد الرُّسلِ... نُوحٍ و النَّبِیینَ منْ بعده  نا إِلىإِنَّا أَوحینا إِلَیک کَما أَوحی ":هم چنان که فرمود

انسانها نیست که از این عمومیت مستثنى باشد، براى اینکه هدایت  رسد، احدى از هایى است، یکى این است که هدایت فطرى عمومى است و به همه مى و بین این دو هدایت فرق
گردد، و  اثر مى شود به خاطر عواملى، ضعیف و در بعضى در نهایت بى فطرى الزمه خلقت بشر است، و در همه افراد در آغاز خلقتشان بالسویه موجود است، چیزى که هست بسا مى

خواند، و یا اگر چنین شواغل و موانعى در کار نیست، و دعوت عقل و فطرتش را  توجه شود به اینکه عقل و فطرتش او را به چه مىگذارد انسان م آن عوامل امورى است که نمى
که خداى تعالى در  گذارد دعوت فطرت را اجابت کند، از قبیل ملکه عناد، لجاجت و نظائر آن، در دلش رسوخ یافته نمى) در اثر تکرار گناه(فهمد، لیکن ملکات زشتى که  خوب مى

بصرِه غشاوةً فَمنْ یهدیه منْ   سمعه و قَلْبِه و جعلَ على  علْمٍ و خَتَم على  أَ فَرَأَیت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أَضَلَّه اللَّه على ":آیه زیر جامع همه آنها را هواى نفس معرفى نموده، فرموده
ما او را : خواهد بفرماید خالصه مى.و هدایتى که در این آیه از هواپرستان نفى شده هدایت به معناى ایصال به مطلوب است، نه هدایت به معناى ارائه طریق» 23جاثیه « "هبعد اللَّ

  ."مٍعلْ  و أَضَلَّه اللَّه على ":کنیم، چون دنباله آیه آمده رسانیم، نه اینکه هدایت نمى به مطلوبش نمى
ها قرار گیرد،  ض و دسترس عقلو اما هدایت زبانى که دعوت دینى متضمن آن است، چیزى نیست که خداى تعالى از کسى دریغ بدارد، این هدایت باید به جامعه برسد و در معر

شود علل  تک افراد جامعه برسد، چه بسا فراهم نشود، چون بسا مىدارد دسترسى به آن هدایت داشته باشد، و اما اینکه این هدایت به تک  تا هر کس که حق را بر باطل مقدم مى
واسطه یا  اى اشخاص مساعدت نکند، چون معموال هیچ انسانى چیزى را بى اى زمانها و یا پاره اى جوامع و یا پاره واسبابى که وسیله ابالغ این هدایت به تک تک افراد است، در پاره

  .تواند خواسته خود را به تمام افراد بشر برساند واهد، و اگر بخواهد نمىخ با واسطه از تمامى افراد بشر نمى
که دعوت انبیا  پس همین. به معناى دوم اشاره دارد» 6یس« "لتُنْذر قَوماً ما أُنْذر آباؤُهم فَهم غافلُونَ "، به معناى اول و آیه»24فاطر « "و إِنْ منْ أُمۀٍ إِلَّا خَال فیها نَذیرٌ "آیه شریفه

شود، و کسى که این دعوت به وى نرسد، و یا اگر رسید آن طور واضح که حق برایش  به آدمى برسد، و به طورى برسد که حق برایش روشن گردد، حجت خدا بر او تمام مى
إِلَّا الْمستَضْعفینَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الْوِلْدانِ ال  ":اره آنان فرمودهمنکشف شده باشد نرسیده، چنین کسى را خداى تعالى مورد فضل خود قرار داده، او را مستضعف خوانده در ب

  »98نساء « "یستَطیعونَ حیلَۀً و ال یهتَدونَ سبِیلًا
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 )مفرد است» سبیل«کلمه ( >>انّا هدیناه السبیل<< .راه درست، یکى بیش نیست .1
 )پیمودن راه دین، شکر الهى و انحراف از آن، کفران و ناسپاسى است( >>انّا هدیناه السبیل اما شاکراً<< .س استهدایت، نعمتى در خور سپا .2
 )، اوج کفر است»ورکف«زیرا >>اما شاکراً و اما کفوراً<< :، فرمود»اما کافراً«به جاى آنکه بگوید . (اند کسانى که هدایت انبیا را نپذیرند، باالترین مرحله از کفر را مرتکب شده .3
 >>اما شاکراً و اما کفوراً<< .هرکس شاکر نباشد، کفور است، راه سومى وجود ندارد .4

  

  
داألَفْئو ارصاألَبو عمالْس لَ لَکُمعجئًا وونَ شَیلَمالَ تَع کُماتهطُونِ أُمن بکُم مأَخْرَج اللّهتَشْکُرُونَو لَّکُم78نحل   ةَ لَع  

 دانستید و به شما گوش و دیدگان و دلها داد شاید سپاس گزارید و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالى که چیزى نمى
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است، که به  "فؤاد "جمع قله "افئدة "و کلمه. آید مىهم  "امات "آید مى "امهات "همانطور که "ام "در آن زائده است،البته جمع "ها "است و حرف "مادر: ام "جمع "امهات "کلمه
حال از  "ال تَعلَمونَ شَیئاً "اشاره است به تولد، و جمله "و اللَّه أَخْرَجکُم منْ بطُونِ أُمهاتکُم ":و اینکه فرمود .معناى قلب و فهم است، و براى این کلمه جمع کثرتى دیده نشده

این آیه نظریه  .هاى مادرانتان متولد کرد، در حالى که شما از این معلوماتى که بعدا از طریق حس و خیال و عقل درك کردید خالى بودید را ازرحم ضمیر خطاب است، یعنى شما
البته  .بندد ج چیزهایى در آن نقش مىو بعدا به تدری -به طورى که گفته شد -لوح نفس بشر در ابتداى تکونش از هر نقشى خالى است: گویند کند که مى علماء نفس را تایید مى

گویند، دلیل قرآنى بر این مطلب قول خداى تعالى است که در آیات قبلى در باره کسى  نمى "یعلم شیئا "این در باره علم انسان است به غیر خودش، چون عرفا علم به خویشتن را
چون این از ضروریات است که چنین کسى در چنین حالى عالم به نفس خود هست و هر چه پیرتر  "عد علْمٍ شَیئاًلکَی ال یعلَم ب ":فرمود برسد مى) پیرى(که به حد ارذل العمر 

  .شود شود نسبت به خودش جاهل نمى
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  نمونهتفسیر 
در حالى که ما داراى یک سلسله علوم فطرى هستیم ، در اینجا این سؤ ال پیش مى آید که چگونه قرآن مى گوید به هنگام خارج شدن از محیط جنین هیچ چیز نمیدانستید 

مثل عدم اجتماع نقیضین و یا اینکه مثال کل از جزء بزرگتر است و یا در مسائل اجتماعى و اخالقى مانند حسن (مانند آگاهى از توحید و خداشناسى و همچنین مسائل بدیهى 
که در نهاد ما از آغاز قرار داشته و با ما از مادر متولد شده است ، پس چگونه قرآن مى گوید در آغاز تولد هیچ همه اینها علومى هستند ) عدالت و قبح ظلم ، و امثال اینها

  .نمیدانستید
ؤ ال بدست آمد؟ در پاسخ این س) گوش و چشم و عقل (آیا حتى علم ما به وجود خویشتن که علم حضورى محسوب میشود نیز وجود نداشت و از طریق سمع و بصر و افئده 

، و به تعبیر دیگر،  بدون شک حتى این علوم بدیهى و ضرورىو فطرى در آن لحظه به صورت فعلیت در انسان نبود، تنها استعداد و قوه آن در نهاد آدمى وجود داشت: میگوئیم 
وه در ما نهفته بود، کم کم چشم ما قدرت بینائى پیدا کرد و گوش ما، در لحظه تولد از همه چیز غافل بودیم حتى از خویشتن خویش ، ولى درك بسیارى از حقایق به صورت بالق

را از طریق حس درك کردیم ، و قدرت شنوائى ، و عقل قدرت درك و تجزیه و تحلیل یافت و ما از این مواهب سه گانه الهى بهره مند شدیم ، نخست تصورات بسیارى از اشیاء 
  . و کلى تر، ساختیم و از طریق تعمیم و تجرید به حقایق عقلى دست یافتیم آنرا به عقل سپردیم سپس از آنها مفاهیم کلى ،
سپس علوم و دانشهائى که بصورت بالقوه در نهاد ما بود، جان مى گیرد و فعلیت پیدا  (به عنوان یک علم حضورى آگاه مى شویم (قدرت تفکر ما به جائى مى رسد که از خویشتن 

در آغاز تولد هیچ نمى : بنابر این عمومیت و کلیت آیه که مى گوید. رورى را پایه اى قرار مى دهیم براى شناخت علوم نظرى و غیر بدیهىمى کند، و ما این علوم بدیهى و ض
  . دانستید تخصیص و استثنائى بر نداشته است

قلب دارد، که در معنى فؤ اد، جوشش و افروختگى و یا به تعبیر دیگر تجزیه و آمده است ، ولى این تفاوت را با ) عقل (این نکته نیز قابل توجه است که فؤ اد گرچه به معنى قلب 
و مسلما (فواد مانند قلب است ، و لکن این کلمه در جائى گفته مى شود که افروختگى و پختگى در آن منظور باشد :  ((مى گوید)) مفردات ((راغب در . تحلیل و ابتکار افتاده است

زیرا  . ولى مسلما مهمترین ابزار همین ها است) فى به انسان دست مى دهد، و به هر حال گرچه ابزار شناخت منحصر به این دو، یا این سه ، نیست این موضوع پس از تجربه کا
ت عقلى از طریق فؤ اد یعنى عقل صورت حاصل مى شود یا استدالالت عقلى اما تجربه بدون استفاده از چشم و گوش امکان ندارد، و اما استدالال)) تجربه ((علم انسان یا از طریق 

  .مى گیرد
  

  نورتفسیر 
 »اللَّه اخرجکم من بطون امهاتکم«. ى الهى است تولّد از مادر، به اراده .1

 »لعلکم تشکرون... التعلمون شیئاً«. کند ى شکر را در انسان بارور مى هاى گذشته، روحیه ها و کمبودها و فقدان یاد نقص .2

 »...جعل لکم السمع«. ابزار علم، چشم و گوش و دل است. اش انجام شود آن است که هر کارى از راه وسیلهحکمت و سنّت خداوند،  .3

 شاید به همین دلیل در آیه نام. شنود، ولى چشم بعد از تولد، تا مدتى بسته است گوش در شکم مادر هم مى. (کارآیىِ گوش قبل از چشم است .4

  »کم السمع واالبصارجعل ل«) گوش قبل از چشم برده شده است
بینند، گوش دارند ولى حاضر به شنیدن حق  کند که چشم دارند ولى حقایق را نمى زیرا قرآن از گروهى انتقاد مى. تشکر از هر نعمت، بکارگیرى صحیح آن است .5

 »لعلکم تشکرون... جعل لکم السمع واالبصار «. نیستند

. دانستید، من به شما چشم و گوش دادم تا شکر کنید، یعنى علم بیاموزید شما نمى: فرماید یه ابتدا مىزیرا آ: شکر واقعى نعمت چشم و گوش، تحصیل علم است .6
 »لعلکم تشکرون... جعل لکم السمع و االبصار«

  
  

  
یمرَاهإِب قَالُ لَهی مذْکُرُهنَا فَتًى یعم60انبیاء    قَالُوا س  

  کند  گفتند شنیدیم جوانى هست که ابراهیمش نامند و او بتها را به بدى یاد مى
  61انبیاء    قَالُوا فَأْتُوا بِه علَى أَعینِ النَّاسِ لَعلَّهم یشْهدونَ

  او را به محضر مردمان بیاورید شاید گواهى دهند : گفتند
  62انبیاء    إِبرَاهیمقَالُوا أَأَنت فَعلْت هذَا بِآلهتنَا یا 

  اى؟  اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کرده: گفتند
  63انبیاء    قَالَ بلْ فَعلَه کَبِیرُهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن کَانُوا ینطقُونَ

  توانند سخن گویند از خودشان بپرسید  بلکه این بزرگشان چنین کرده است ببینید اگر مى: گفت
ونَفَرَجمالظَّال أَنتُم فَقَالُوا إِنَّکُم هِموا إِلَى أَنفُس64انبیاء    ع  

  شما خودتان ستمگرانید: در این هنگام مردم به ضمیرهاى خویش مراجعه کردند و گفتند
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  نمونهتفسیر 
اگر هست چگونه باید آن را توجیه کرد؟ زیرا ابراهیم علیه السالم دروغ نیست؟ و » بت بزرگ چنین کرده است«: ى حضرت ابراهیم که فرمود آیا این جمله: سؤال

   .گوید پیامبر و معصوم است و هرگز دروغ نمى
   :کنیم در تفسیر این جمله، نظرات و مطالب مختلفى ارائه شده است که ما به بعضى از آنها اشاره مى: پاسخ

بت بزرگ نسبت داد، ولى چون قرینه وجود دارد که حضرت از این سخن قصد جدى نداشته و  حضرت ابراهیم، دروغ نگفت، زیرا اگر چه این عمل را به: الف
اى همراه کالم نباشد، از این روى اگر به هنگام  شود زیرا دروغ در جایى است که قرینه ى باطل را به رخ آنها بکشد، لذا دروغ محسوب نمى خواسته این عقیده مى

  .آورند ینا آمد، آن را دروغ به حساب نمىبوعلى س: ورود آدم کودنى بگویند
  .خدا بوده است» کبیرهم«کرده ومرادش از » توریه«حضرت ابراهیم باصطالح : ب
باشد، چه مصحلتى از این باالتر که  البین جایز است و حکم آن تابع مصلحت و مفسده مى حضرت دروغ گفت، ولى از آنجا که دروغ در مواردى مثل اصالح ذات: ج

  ها را تکان داده است؟  ا کالمش، افکار جامد انسانحضرت ب
ها سخن گویند، بت بزرگ نیز این کار را کرده است، مثل آنکه پیرمردى بگوید، من اآلن کودکم اگر هیچ  هاست، یعنى اگر بت این خبر، مشروط به نطق بت: د

  .گیاهى در زمین نباشد، یعنى حال که گیاه وجود دارد، پس من کودك نیستم
  
 ورنفسیر ت

 »فرجعوا الى انفسهم... بل فعله کبیرهم «. ها، خودیابى، بازگشت به خویشتن و توجه به فطرت، از اهداف عمده انبیاست بیدار کردن وجدان .١

 »فرجعوا الى انفسهم«. شرك، ازخود بیگانگى و توحید، خودیابى است .٢

  

  
  لَا مساس وإِنَّ لَک موعدا لَّنْ تُخْلَفَهقَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَک فی الْحیاةِ أَن تَقُولَ 

  97طه      وانظُرْ إِلَى إِلَهِک الَّذي ظَلْت علَیه عاکفًا لَّنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنسفَنَّه فی الْیم نَسفًا

  من تماس نگیر، و موعدى دارى که هرگز از آن تخلف نکنند، مرتب بگویى با) هر کس به تو نزدیک شود(برو که نصیب تو در زندگى این است که : گفت
  اش کنیم پراکندگى کامل خدایت را که پیوسته به خدمتش کمر بسته بودى بنگر که آن را بسوزانیم و به دریا بریزیم و پراکنده

  المیزانتفسیر 
حکم به طرد او از میان اجتماع است، او را از  "قالَ فَاذْهب "جمله .د چگونه مجازاتش کردکند که موسى بعد از آنکه جرم او ثابت ش این آیه مجازات موسى سامرى را بیان مى

او بنشیند و به طور کلى آنچه از مظاهر اینکه با کسى تماس بگیرد و یا کسى با او تماس بگیرد ممنوع کرد و قدغن نمود از اینکه کسى به او منزل دهد و با او همکالم شود، و با 
حاصل کالم این است که موسى  "فَإِنَّ لَک فی الْحیاةِ أَنْ تَقُولَ ال مساس "و در جمله .ها است ترین انواع شکنجه نسانى است از وى قدغن نمود، و این خود یکى از سختاجتماع ا

 "و إِنَّ لَک موعداً لَنْ تُخْلَفَه "و در جمله  .وحشت بى سر انجام چنین مقرر کرد که تا زنده است تنها و تک زندگى کند و این تعبیر کنایه است از حسرت دائمى و تنهایى و
و انْظُرْ  "و معناى جمله .دهد، البته احتمال هم دارد که این نیز نفرین باشد ظاهرش این است که از هالکت وى و سرآمدى که خداى تعالى برایش معین و حتمى نموده خبر مى

کردى و مالزم آن بودى، و این جمله داللت دارد بر اینکه سامرى گوساله را براى آن ساخت تا او  این است که دائما براى آن اله خود عبادت مى "ظَلْت علَیه عاکفاًإِلهِک الَّذي   إِلى
  .ریزیم سوزانیم و او را در دریا مى این است که سوگند که ما آن را مى "م نَسفاًلَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسفَنَّه فی الْی "و معناى اینکه فرمود .را معبود خود بگیرد و عبادتش کند

  
  نمونهتفسیر 

  :در اینجا دو سؤ ال پیش مى آید
گوساله طالئى نبود بلکه  :ددلیل بر آن است که گوساله جسم قابل سوختن بوده و این عقیده کسانى را که مى گوین) ما آن را قطعا مى سوزانیم )) (لنحرقنه ((نخست اینکه جمله 

آن است که گوساله مجسمه بیجانى بود که )) جسدا له خوار((ظاهر جمله  : در پاسخ مى گوئیم .به خاطر خاك پاى جبرئیل تبدیل به موجود زنده اى شده بود تایید مى کند
سوزاندن ممکن است به یکى از دو علت باشد، یکى اینکه این مجسمه تنها از طال نبوده از آن برمى خاست ، و اما مساله )  به طریقى که قبال گفتیم(صدائى شبیه صداى گوساله 

  . بلکه احتماال چوب هم در آن به کار رفته و طال پوششى براى آن بوده است
، همانگونه که این عمل در مورد مجسمه هاى فلزى  دیگر اینکه به فرض که تمام آن هم از طال بوده ، سوزاندن آن براى تحقیر و توهین و از میان بردن شکل و ظاهر آن بوده

  .بنابراین بعد از سوزاندن ، آن را با وسائلى خرد کرده ، سپس ذراتش را به دریا ریختند !پادشاهان جبار عصر ما تکرار شد
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  آیا ریختن این همه طال به دریا مجاز بوده ؟ و اسراف محسوب نمى شده ؟: سؤ ال دیگر اینکه 

پرستى الزم مى شود که با بتى این چنین معامله شود مبادا ماده فساد در میان مردم بماند، و باز هم  -گاهى براى یک هدف عالى و مهمتر مانند کوبیدن فکر بت : پاسخ اینکه 
ار رفته بود، باقى مى گذارد، و یا فى المثل در میان مردم تقسیم طالهائى که در ساختن گوساله به ک) علیه السالم ( بعبارت روشنتر اگر موسى  .براى بعضى وسوسه انگیز باشد

جا مى بایست این ماده گرانقیمت را فداى مى کرد، باز ممکن بود روزى افراد جاهل و نادان به نظر قداست به آن نگاه کنند و خاطره گوساله پرستى از نو در آنها زنده شود، در این
ین نبود، و به این ترتیب موسى با روش فوق العاده قاطعى که هم نسبت به سامرى و هم نسبت به گوساله اش در پیش گرفت توانست غائله حفظ اعتقاد مردم نمود و راهى جز ا

غزهاى بنى اسرائیل نفوذ کرد چنان در م گوساله پرستى را برچیند و آثار روانى آن را از مغزها جاروب کند، بعدا نیز خواهیم دید که با برخورد قاطعى که با گوساله پرستان داشت
  .نروند که هرگز در آینده به دنبال چنین خطوط انحرافى

  نورتفسیر 
 »فاذهب«. یکى از مراحل نهى از منکر، طرد مجرمان و کافران است  .١

 »فاذهب«. نیستآزادى فکر به معناى باز گذاشتن دست منحرفان در گمراه کردن دیگران . مفسدین فرهنگى را باید از میان جامعه طرد کرد .٢

 »المساس و أنّ لک موعداً«. ى تخفیف در کیفرهاى اخروى نیست براى مروجین فکرهاى باطل، مجازات دنیوى وسیله .٣

 »لک موعداً لن تخلفه«. شاید بتوان از کیفرهاى دنیوى فرار کرد، ولى از عذاب اخروى و قهر الهى در آخرت راه گریزى نیست .٤

 »لنحرّقنّه«.نابود شود ابزار گناه و آثار انحراف باید .٥

 »الُحرّقنّه«: و نفرمود» لنحرّقنّه«. محو آثار کفر وشرك باید در مألعام وبا حضور مردم باشد .٦

 »لنحرّقنّه«. گاهى باید براى ایجاد موج و مبارزه با منکر، اشیاى قیمتى فدا شوند. تر است حفظ افکار مردم از حفظ طال مهم .٧

 )سوزاندن طال و به دریا ریختن آن، تصمیم قطعى موسى بود(» لنحرّقنّه ثم لننسفنّه«. ى رهبرى است نحراف، الزمهغیرت دینى و قاطعیت در برابر ا .٨

 »لنحرّقنّه ثم لننسفنّه«. باید نشان داد که چیزهاى نابود شدنى شایستگى پرستش را ندارند .٩

 »لّهانّما الهکم ال«. هرگاه باطلى را محو کردید به جاى آن حقّ را مطرح کنید .١٠

 »ء علما وسع کلّ شى«. خدایى قابل عبادت است که احاطه علمى بر همه چیز داشته باشد .١١

  

  

منَامٍ لَّهلَى أَصکُفُونَ ععمٍ یلَى قَواْ عرَ فَأَتَوحیلَ الْبرَآئی إِسننَا بِبزاوجو  
  138اعراف      قَالَ إِنَّکُم قَوم تَجهلُونَقَالُواْ یا موسى اجعل لَّنَا إِلَـها کَما لَهم آلهۀٌ 

  کردند، گفتند اى موسى براى ما نیز خدایى بساز، هاى خویش را پرستش مى و پسران اسرائیل را از دریا گذراندیم و بر قومى گذشتند که بت
  اید چنان که ایشان خدایانى دارند، گفت شما گروهى جهالت پیشه

  
  المیزانتفسیر 

  .به معناى اقبال و روى آوردن و مالزمت نمودن آن به چیزى است بر سبیل تعظیم "فعکو "کلمه
تاریخى بنى اسرائیل ایراد نماییم، و آن این در اینجا براى اینکه خواننده محترم زمینه این فقره از کالم الهى را در دست داشته باشد ناگزیریم چند کلمه بطور اختصار در باره سیر 

برگزیده شدند که ایشان را به آن دین یعنى به دین ) ع(به دین همان جناب باقى بوده و از میان آنان اسحاق، یعقوب و یوسف ) ع(اسرائیل بعد از جدشان ابراهیم بنى : است که
ر این باره شریکى نیست، او بزرگتر از آن است کردند که در دین توحید جز خداى سبحان کسى و یا چیزى نباید پرستش شود، و خدا را د توحید دعوت نموده و چنین اعالم مى

اند، و در زندگى  آید که مردمى مادى و حسى بوده ها گردد، و لیکن از داستان بنى اسرائیل بر مى که جسم و یا جسمانى بوده باشد و متشکل به اشکال و محدود به حدود و اندازه
یهودیها با داشتن چنین . اند از باب تشریفات بوده، و اصالت حقیقى نداشته اند، و اگر هم داشته به ما وراى حس نداشتهکردند، و اعتنایى  هیچ وقت از مساله اصالت حس تجاوز نمى

اى  اندازهکرده که دین آباء و اجدادى خود را تا  پرستى بود، و در عین اینکه عصبیت ایلى و خانوادگى مجبورشان مى ها که رسمشان بت عقایدى سالهاى دراز تحت اسارت قبطى
  .اثر عمیقى باقى گذاشته بود  پرستى آنان نیز بودند، و این تقریبا یک طبیعتى براى ایشان شده، و خالصه در ارواحشان حفظ کنند بارى تحت تاثیر بت

پنداشتند که از  آید او را جوهر الوهى مى روز بر مىهاى موجود ام کردند، بلکه بطورى که از ظاهر تورات و به همین جهت بیشترشان خداى تعالى را جز جسمى از اجسام تصور نمى
شد که صورت و شکل خدا را در ذهن خود تغییر  اش تنها این مى کرد نتیجه ایشان را به معارف دینى و به حق نزدیک مى) ع(نظر شکل شبیه به انسان است، و هر چه موسى 

پرستیدند، عمل ایشان را پسندیده یافته و آرزو کردند که آنان نیز چنین  ها را مى هایى بوده و آن بت راى بتدهند، به همین علت وقتى در مسیر راه به قومى برخوردند که دا
 .هایى درست کند هم چنان که آن قوم براى خود درست کرده بودند تقاضا کردند براى ایشان بت) ع(داشتند، لذا از موسى  هایى مى بت
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 که بیان توحید خداى سبحان را تا افق فهم ناقص و قاصر ایشان تنزل دهد، لذا نخست بر جهلى که به مقام پروردگار خود داشتند و با اینکهاى جز این ندید  چاره ) ع(موسى 
عدى خاطر نشان ساخت که پرستى روشن و واضح بود چنین تقاضایى کردند توبیخشان نمود، آن گاه پروردگارشان را برایشان تعریف و توصیف کرد، و در جمالت ب بطالن روش بت

  .کند ها را قبول نمى خداى تعالى پرستش این بت
  

  نمونهتفسیر 
  :در اینجا به چند نکته باید توجه کرد

اینکه ات پاك او و از این آیه به خوبى استفاده مى شود، که سرچشمه بت پرستى ، جهل و نادانى بشر است ، از یکطرف جهل او نسبت به خداوند و عدم شناسائى ذ  .1
از سوى دیگر جهل انسان نسبت به علل اصلى حوادث جهان که گاهى سبب حوادث را به یک سلسله علل خیالى و  .هیچگونه شبیه و نظیر و مانند براى او تصور نمى شود

ل حسى را نمى بیند و باور نمى کند، این نادانیها از سوى سوم جهل انسان به جهان ماوراء طبیعت و کوتاهى فکر او تا آنجا که جز مسائ .خرافى از جمله بت ، نسبت دهد
ه از علل حوادث ، آگاه از دست به دست هم داده و در طول تاریخ ، سرچشمه بت پرستى شده اند و گر نه چگونه یک انسان آگاه و فهمیده ، آگاه به خدا و صفات او، آگا

از کوه جدا کند، قسمتى از آن را در ساختمان منزل ، و یا پله هاى خانه مصرف کند، و قسمت دیگرى جهان طبیعت و ماوراء طبیعت ، ممکن است قطعه سنگى را فى المثل 
 !را معبودى بسازد، و در برابر آن سجده نماید و مقدرات خویش را به دست او بسپارد؟

چون تجهلون فعل (به آنها مى گوید شما جمعیتى هستید که در جهالت به طور مستمر غوطه ورید  در آیه فوق مى خوانیم که) علیه السالم (جالب اینکه در گفتار موسى                          
  .به خصوص اینکه متعلق جهل ، در آن بیان نشده و این خود دلیل بر عمومیت و توسعه آن مى باشد) مضارع است و غالبا داللت بر استمرار مى کند

  
ن گروه بت پرستان زمینه فکرى مساعدى بر اثر زندگى مداوم در میان مصریان بت پرست براى این موضوع داشتند، ولى شک نیست که بنى اسرائیل قبل از مشاهده ای  .2

ار اندازه ، تحت تاثیر محیط قر مشاهده این صحنه تازه گویا جرقه اى شد که زمینه هاى قبلى ، خود را نشان دهند، اما در هر حال این جریان نشان مى دهد که انسان تا چه
مفاسد و بدبختیها و یا  دارد، محیط است که مى تواند او را به خداپرستى سوق دهد، و محیط است که مى تواند او را به بت پرستى بکشاند، محیط است که منشا انواع

 .وق العاده مورد توجه قرار داردو به همین جهت اصالح محیط در اسالم ف) اگر چه انتخاب خود او نیز عامل نهائى است (سرچشمه صالح و پاکى مى گردد 
  
ه معجزات موسى را مشاهده موضوع دیگرى که از آیه به خوبى استفاده مى شود این است که در میان بنى اسرائیل به راستى افراد ناسپاس فراوانى بودند، با آنکه آنهم   .3

ان فرعون در میان امواج نگذشته بود، و آنها به لطف پروردگار از دریا گذشتند، اما کردند و آن همه مواهب الهى شامل حالشان شده بود، چیزى از نابودى دشمن سرسختش
 .!ناگهان همه این مسائل را به دست فراموشى سپرده ، از موسى تقاضاى بتسازى کردند

 هنوز پیامبرتان را به خاك نسپرده بودید که اختالف کردید؟شما : به مسلمانان ایراد کرد و گفت ) علیه السالم (در نهج البالغه مى خوانیم یکى از یهودیان در حضور على 
کما لهم آلهۀ  این پاسخ دندانشکن را در جواب یهودى فرمود انما اختلفنا عنه ال فیه و لکنکم ما جفت ارجلکم من البحر حتى قلتم لنبیکم اجعل لنا الها) علیه السالم (على       

ولى شما ) تا چه رسد به الوهیت پروردگار(تورات و سخنانى که از پیامبرمان رسیده اختالف کرده ایم ، نه درباره خود پیامبر و نبوتش ما درباره دس: ((فقال انکم قوم تجهلون 
شما : جواب به شما گفت و او در پایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیامبرتان پیشنهاد کردید، براى ما معبودى قرار بده آنچنان که این بتپرستان معبودانى دارند، 

  !))جمعیتى هستید که در جهل غوطه ورید
  

 نورتفسیر 

   »اجعل لنا آلهۀ... قالوا«. تقاضاى مردم، همیشه صحیح نیست و اکثریت و خواست آنان همه جا یک ارزش نیست .1
  »اجعل لنا آلهاً کما لهم آلهۀ«. هاى انسان است بردارى، از خصلت الگوپذیرى، تقلید و مدل .2
جهل، در فرهنگ قرآن، در برابر عقل قرار دارد نه علم، یعنى به کار غیر عاقالنه جهل  »تجهلون«. پرستى، عملى به دور از عقل است پرستى و بت ى بت ریشه جهل، .3

 .گویند مى
  

  

 20ذاریات    و فى الْأَرضِ آیات لّلْموقنینَ

 21ذاریات     أَنفُسکُم أَفَلَا تُبصرُون و فى

 
 هم در زمین آیاتى هست براى اهل یقین

 بینید و هم در درون وجود خودتان چرا آن آیات را نمى
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  المیزانتفسیر 
. کند، و معلوم است که یکتایى تدبیر، قائم به یکتایى مدبر است هاى روشنى که در زمین هست، و بر یکتایى تدبیر داللت مى اى است به آن عجائب و نشانه در آیه مورد بحث اشاره

فعى که به یکدیگر متصل و به نحوى با هم سازگارند، که منافعى که ها و نهرها و معادن و منافعى که دارند یکى است، منا ها و تلها و چشمه پس مدبر در خشکى و دریا و کوه
شوند، نظامى که هم چنان ادامه دارد و به صرف تصادف و اتفاق پدید نیامده، و آثار قدرت و علم و حکمت از  مند مى از آن بهره) تا انسان)موجودات جاندار، از نبات و حیوان گرفته 

پس به هر سو از جوانب عالم که توجه کنیم، و به هر حیث از جهات  .ه خلقت و تدبیر امرش منتهى به خالقى است مدبر و قادر و علیم و حکیمفهماند ک سراپایش هویداست، و مى
در آن حق و حقیقت براى اهل برهانى که . بینیم آیتى است روشن و برهانى است قاطع بر وحدانیت رب آن، و اینکه رب عالم شریکى ندارد تدبیر عام جارى در آن روى آوریم، مى

 .کند، پس در این عالم آیاتى است براى اهل یقین یقین جلوه مى

و در انفس خود شما آیات روشنى است براى کسى که آن را ببیند و به نظر دقت در آن : فرماید مى "فى االرض "این جمله عطف است بر جمله "و فی أَنْفُسکُم أَ فَال تُبصرُونَ "
بندى اعضاى بدن، و  یک عده آیات موجود در خلقت انسان مربوط به طرز ترکیب. هایى که در نفوس خود بشر هست چند جور است و آیات و نشانه! بینید؟ آیا نمى بنگرد،

در همه آن اجزا با همه کثرتش اتحاد دارد، و در  و نیز آیاتى در افعال و آثار آن اعضا است که. قسمتهاى مختلف اجزاى آن اعضا و اجزاى اجزا است، تا برسد به عناصر بسیط آن
  .شود جوان، و روز آخر پیر مى بدن انسان یک روز جنین است، روز دیگر طفل، یک روز نورس، و روزى دیگر. آورد عین اتحادش احوال مختلفى در بدن پدید مى

اى است  آمدن حواس پنجگانه بینایى و شنوایى و چشایى و المسه و بویایى است که اولین رابطه آیاتى دیگر در تعلق نفس، یعنى تعلق روح به بدن است که یکى از آن آیات پدید
دهد، تا پس از تمیز به سوى آنچه که کمالش در آن است به حرکت  سازد، و به وسیله این حواس خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز مى که انسان را به محیط خارج خود آگاه مى

تازه در هر یک از این حواس پنجگانه نظامى حیرت انگیز و وسیع است، نظامى که ذاتا هیچ ربطى به  .مال خود را به دست آورد، و از آنچه شر و مضر است دور شودافتاده آن ک
رد او ندارد، و همچنین سایر حواس، با اینکه چشم، هیچ خبرى از نظام گوش و طرز عمل او ندارد، و گوش هیچ اطالعى از نظام موجود در چشایى و عمل ک. نظام دیگرى ندارد

شوند، و مدبر همه آنها یکى است، آنهم نفس آدمى است، و خداى تعالى در وراى نفس  این حواس پنجگانه بیگانه از هم در عین اینکه جداى از همند، در تحت یک تدبیر اداره مى
  .محیط به آن و به عملکرد آن است

دهند، مانند قوه غضب و نیروى  شوند، و در بدنها خود را نشان مى که آن نیز از قبیل آیات قبلى است، سایر قوایى است که از نفوس منبعث مىو بعضى دیگر از آیات نفوس، 
شوند، و  ر تحت یک تدبیر اداره مىا دشهوت و لواحق و فروع این دو نیرو، که این قوا و فروع آنها هم هر یک با دیگرى از نظر نظامى که دارد جدا است، در عین اینکه هر دو قو

  .دهند، تا خدمتگزاران آن نیرو باشند فروع هر یک دست به دست هم مى

که در آغاز وجودش آن نظام را و این نظام تدبیر که براى هر یک از این قوا هست از همان اولین روزى که وجود یافت موجود بود، بدون حتى یک لحظه فاصله، و چنین نبود 
کمک دیگرى این کار را بعدا بر حسب سلیقه خودش براى خود ایجاد کرده باشد، یا خودش به تنهایى نشسته و فکر کرده باشد که چگونه خودم را اداره کنم، و یا با  نداشته و

کرده که  ع او است، و نظام عام او و تدبیرش اقتضاء مىکنیم که نظام تدبیر هر یک از این قوا، همانند خود آن قوا، از صنع صان فهمیم و یقین مى پس، از اینجا مى .کرده باشد
  .چنین نظامى به این قوا بدهد

تواند  یابند که به نفوس مراجعه نموده، آیاتى را که خداى سبحان در آنها قرار داده آیاتى که هیچ زبانى نمى و یک دسته آیات نفوس، آیات روحى است که کسانى به آن اطالع مى
گیرند، آنان که ملکوت آسمانها و زمین را خواهند دید، و  شود، و چنین کسانى در زمره اهل یقین قرار مى ینند، آن وقت است که باب یقین برایشان گشوده مىآن را وصف کند، بب

  .»75انعام « "و الْأَرضِ و لیکُونَ منَ الْموقنینَو کَذلک نُرِي إِبراهیم ملَکُوت السماوات  ":فرماید مى) ع(در باره یکى از آنان، یعنى ابراهیم   خداى تعالى

  نمونهتفسیر 
  : بد نیست در اینجا به گوشه اى از سخنان یکى از دانشمندان معروف جهان که در این زمینه مطالعات زیادى دارد گوش فرا دهیم

به کار رفته است ، مثال اگر قشر خارجى کره زمین ده پا ضخیمتر از آنچه هست مى بود  در تنظیم عوامل طبیعى منتهاى دقت و ریزهکارى: ((مى گوید)) کرسى موریسین ((
وجود پیدا نمى کرد، یا هر گاه عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلى بود آن وقت کلیه اکسیژن و کربن زمین جذب مى شد و دیگر امکان  -یعنى ماده اصلى حیات  -اکسیژن 

  )).ا حیوانى در سطح خاك باقى نمى ماندهیچگونه زندگى نباتى و ی

اگر هواى اطراف زمین اندکى از آنچه هست رقیقتر مى بود، شهابهاى ثاقب که هر روز به مقدار چند : ((در جاى دیگر درباره قشر هوائى که اطراف زمین را فراگرفته مى گوید
منفجر و نابود مى شوند دائما به سطح زمین مى رسیدند و هر گوشه اى از ) اثر برخورد به قشر هوابر )میلیون عدد به سوى زمین جذب مى شوند و در همان فضاى خارج زمین 

همه آنها به سطح زمین میریختند و ) هرگز بر اثر برخورد با هوا منفجر نمى شدند(و یا اگر سرعت حرکت شهابها از آنچه هست کمتر میبود  !آن را مورد اصابت قرار مى دادند
اگر مقدار اکسیژن موجود در هوا به جاى بیست و  …تنها بیست و یک درصد از هواى اطراف زمین اکسیژن است : ((و در جاى دیگر مى گوید )).ارى آنها معلوم بودنتیجه خرابک

غلظت هواى  !)) به طور کامل مى سوخت یک درصد پنجاه درصد، بود تمام مواد سوختنى این عالم محترق مى شد، و اگر جرقه اى به درختى در جنگلى مى رسید، تمام جنگل
مضر را در همان فضا معدوم مى  بهاىمحیط زمین به اندازه اى است که اشعه کیهانى را تا میزانى که براى رشد و نمو نباتات الزم است به طرف زمین عبور مى دهد، و کلیه میکر

  .سازد، و ویتامین هاى مفید را ایجاد مى نماید
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عجب اینکه این  . یستانسان اعجوبه عالم هستى است و آنچه در عالم کبیر است در این عالم صغیر نیز وجود دارد، بلکه عجائبى در آن است که در هیچ جاى جهان نبدون شک 
که در عالم رحم قرار مى گیرد با  ه ، اما همینانسان با آن هوش و عقل و علم و اینهمه خالقیت و ابتکارات و صنایع شگرف ، روز نخست به صورت نطفه کوچک و بى ارزشى بود

  .ن کاملى تبدیل مى گرددسرعت عجیبى رو به تکامل مى رود، روز به روز شکل عوض مى کند، و لحظه به لحظه دگرگون مى شود، و آن نطفه ناچیز در مدت کوتاهى به انسا
 .! ورى دارد که به گفته دانشمندان معادل یک شهر صنعتى تشکیالت در آن استآ -یک سلول که کوچکترین اجزاى بدن او است ساختمان تو بر تو و شگفت 

و ) آنها(این شهر عظیم با هزاران در و دروازه جالب ، و هزاران کارخانه و انبار و شبکه لوله کشى ، و مرکز فرماندهى با تاسیسات فراوان : ((شناس مى گوید یکى از علماى زیست
ان مختلف حیاتى ، آنهم در محدوده کوچک یک سلول ، از پیچیده ترین و شگفت انگیزترین شهرها است که اگر ما بخواهیم تاسیساتى بسازیم که همارتباطات زیاد، و کارهاى 

تا براى انجام چنان برنامه اى آماده باید دهها هزار هکتار زمین را زیر تاسیسات و ساختمانهاى مختلف و ماشین آالت پیچیده ببریم  -و هرگز قادر نیستیم  -اعمال را انجام دهد 
   !)) میلیمتر قرار داده)) پانزده میلیونیم ((گردد، ولى جالب اینکه دستگاه آفرینش همه اینها را در مساحتى معادل 

یعنى این آیات الهى در گرداگرد شما در درون جان تعبیر لطیفى است ، ) آیا نمى بینید)) (افال تبصرون ((تعبیر به  . در تمام مراحل راه خداشناسى است)) خودشناسى ((آرى 
  .شما، در سراسر پیکر شما، گسترده است ، اگر اندکى چشم باز کنید مى بینید، و روح شما از درك عظمتش سیراب مى گردد

  
   

  نورتفسیر 
 ).جمع و نکره آمده که بیانگر تعدد و عظمت است» آیات«کلمه (» و فى االرض آیات«. هاى الهى در زمین، بسیار زیاد و قابل توجه است آیات و نشانه .1

 »و فى االرض آیات للموقنین«. خداشناسى، باید بر اساس یقین و بصیرت باشد .2

 »آیات للموقنین«. شود ها نشانه خداوند شمرده نمى تا روحیه باور در انسان نباشد، نعمت .3

 »للموقنینآیات «. مطالعه طبیعت، راه تقویت ایمان و باور توحیدى است .4

 »فى انفسکم... فى االرض«. وجود انسان به قدرى با عظمت است که خداوند آن را هم ردیف کره زمین قرار داده است .5

 »فى انفسکم... آیات للموقنین«. خودشناسى، راه خداشناسى است .6

 )بصیرت، به معناى نگاه عمیق و دقیق است(» افال تبصرون«. دهد قرار مى دینان، سطحى نگرى آنان است و خداوند آنان را از این جهت مورد توبیخ مشکل اساسى کفّار و بى .7

  

  

  190آل عمران    إِنَّ فی خَلْقِ السماوات واألَرضِ واخْتالَف اللَّیلِ والنَّهارِ آلیات لِّأُولی األلْبابِ

 لَىعا وودقُعا وامیق ذْکُرُونَ اللّهینَ یالًالَّذاطذا به ا خَلَقْتنَا مبضِ راألَرو اتاومی خَلْقِ الستَفَکَّرُونَ فیو نُوبِهِمج  
 191آل عمران    سبحانَک فَقنَا عذَاب النَّارِ 

 همانا در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز روشن، دالیلى است براى خردمندان
 

 اى،  خدا را یاد کنند و دائم فکر در خلقت آسمان و زمین کرده و گویند پروردگارا این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده) ایستاده و نشسته و خفتن(آنهایى که در هر حالت 
 پاك و منزهى، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار

 

  المیزانتفسیر 
 و آثار و افعال از حرکت و سکون و دگرگونیهاى آسمان و زمین باشد نه پیدایش آنها، در نتیجه خلقت آسمانها و زمین و اختالف لیل و نهارکیفیت وجود  "خلق "گویا مراد از

 .مشتمل بر بیشتر آیات محسوسه خداى تعالى است
در نظر کننده و اندیشنده ذکر دائمى از خدا را پدید آورد و در نتیجه  نظر کردن و اندیشیدن در آیات آسمانها و زمین و اختالف شب و روز: حاصل معناى دو آیه این است

شود که در خلقت آسمانها و زمین تفکر کنند، و به این وسیله متوجه شوند که خداى  کنند، و نیز باعث مى صاحبان این نظر و اندیشه دیگر در هیچ حالى خدا را فراموش نمى
 .اى را که داده، در حق آنان تحقق بخشد خواهند وعده و به همین جهت از خداى تعالى درخواست رحمتش را نموده و از او مى تعالى بزودى آنان را مبعوث خواهد کرد،

مناجات   ض در اینجمع و مؤنث است، و این به خاطر آن بوده که غر "السماوات "اشاره شده به آسمانها و زمین، با اینکه) با اینکه مفرد مذکر است( "هذا "در این جمله، با کلمه
اى است  حدند، و این اشاره نظیر اشارهاشاره به یک یک آسمانها جداى از هم نبوده بلکه اشاره به جهت جامع آنها، یعنى مخلوقیت آنها بوده و آسمانها و زمین در مخلوق بودن وا

که این اشاره به جرم خورشید بدان جهت که خورشید است، » 78انعام « "زِغَۀً قالَ هذا ربی هذا أَکْبرُفَلَما رأَى الشَّمس با ":آمده، آنجا که فرمود) ع(که در حکایت کالم ابراهیم 
  .ء است از اشیا دانست، که چیست بلکه بدان جهت اشاره شده که شی نشده، چون ابراهیم هنوز خورشید را نشناخته بود، و اسمش را هم نمى
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فَأَما الزَّبد فَیذْهب جفاء و أَما ما  ":فرماید زى است که در آن هدفى و غرضى معقول نباشد و به قول خداى تعالى در مثال سیل و کف آنجا که مىبه معناى هر چی "باطل "و کلمه
 شود که پس بطور مسلم کنند، این معنا برایشان کشف مى قت نفى مى، و به همین جهت اندیشمندان بعد از آنکه باطل را از عالم خل»17رعد « "ینْفَع النَّاس فَیمکُثُ فی الْأَرضِ

نیست کسى یا عاملى این کیفر را مردم براى جزا دوباره محشور خواهند شد، و در آن عالم ستمگران کیفر خواهند دید، آن هم کیفرى خوار کننده، که همان آتش باشد، و ممکن 
  .حشر مساله خلقت، باطل خواهد شدو مصلحت آن را باطل و یا رد کند، چون بدون 

  نمونهتفسیر 
دراصل به معنی خالص هرچیزي است، و )) لب((که در این آیه وچند آیه دیگر از قرآن مجید دیده می شود، اشاره لطیفی است به صاحبان عقل زیرا )) اولی الباب((تعبیر به 

 .عصاره خالص  وجود آدمی  همان عقل و اندیشه و مغز اوست

به معنی جانشین شدن یکدیگر است ، و نیز ممکن است به معنی تفاوت و کم و زیاد شدن مقدار » خلف و خالف«باشد ، زیرا از ماده » آمد و شد«ممکن است به معنی » اختالف«
و بدون دخالت ذات عالم قادري باشد و لذا در آیات شب و روز باشد ، و یا هر دو ، و به هرحال نظم خاص آن که داراي آثار بسیار حساب شده اي است نمی تواند تصادفی 

  .متعددي از قرآن از دالئل ذات پاك خدا شمرده شده

در این آیه نخست اشاره به ذکر و سپس اشاره به فکر شده است یعنى تنها یادآورى " الذین یذکرون اهللا قیاما و قعودا نقشه و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السموات و االرض"
ته ، با یاد خدا نباشد، نیز بجائى کافى نیست ، آنگاه این یادآورى ثمرات ارزنده اى خواهد داشت که آمیخته با تفکر باشد همانطور که تفکر در خلقت آسمان و زمین اگر آمیخ خدا

به بیهوده نبودن خلقت است ، زیرا جائى که انسان در هر موجود تفکر و اندیشه ، در اسرار آفرینش و زمین به انسان آگاهى خاصى مى دهد، و نخستین اثر آن توجه  .نمى رسد
 وجود هدف در آفرینش بالفاصله ، صاحبان عقل و خرد پس از اعتراف به کوچکى ، از این جهان بزرگ هدفى مى بیند، آیا مى تواند باور کند، که مجموعه جهان ، بى هدف باشد،

ه میوه این جهان هستى مى باشد، بیهوده آفریده نشده است و هدفى جز تربیت و پرورش و تکامل وى در کار نبوده او تنها براى بیاد آفرینش خود مى افتند و مى فهمند انسان ک
  .زندگى زودگذر و کم ارزش این جهان آفریده نشده است

  

  نورتفسیر 
 .به معناى عقل خالص و دور از وهم و خیال است» لُب«جمع » اَلباب«کلمه 
 »الیات الولى االلباب... خلق السموات«. جهان، هدفدار استآفرینش . 1
  »الیات...خلق السموات«. ى خداشناسى است شناسى، مقدمه هستى. 2
  »و اختالف اللیل و النّهار لَایات«. اختالف ساعات شب و روز در طول سال، در نظر خردمندان تصادفى نیست. 3
  »لَایات الولى االلباب... خلق«. کند یب مىقرآن، مردم را به تفکّر در آفرینش ترغ. 4
  »االلباب لَایات الولى«. هاى بیشترى را دریابد هرکه خردمندتر است باید نشانه. 5
   »االلباب لَایات الولى«. آفرینش، پر از راز و رمز، و ظرافت و دقّت است که تنها خردمندان به درك آن راه دارند. 6

  

  .السالم، افراد سالم، نماز را ایستاده و افراد مریض، نشسته و افراد عاجز، به پهلو خوابیده، به جا آورندى امام باقرعلیه  به فرموده
  »اولوا االلباب الّذین یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و على جنوبهم«. ى خردمندى، یاد خدا در هر حال است نشانه . 1
  »و یتفکّرون... الّذین یذکرون  اولوا االلباب«. اهل فکر، باید اهل ذکرباشند. 2
  »یتفکّرون فى خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطالً«. ایمان بر اساس فکر و اندیشه ارزشمند است. 3
  »ربنا ما خلقت... یتفکّرون«. نباید به اعتراف زبانى اکتفا کرد. ایمان و اعتراف با تمام وجود ارزش دارد. 4
  »یتفکّرون ...یذکرون«. کسانى اهل فکر هستند، ولى اهل ذکر نیستند گویند، ولى اهل فکر نیستند و متأسفانه کسانى ذکر مى. اه یکدیگر ارزش استفکر، همر ذکر و. 5
  .اند که نشان استمرار است فعل مضارع» یتفکّرون«و » یذکرون«. آنچه سبب رشد و قرب است، ذکر و فکر دائمى است نه موسمى. 6
  »یتفکّرون فى خلق السموات واالرض«. ت حسى طبیعت کافى نیست، تعقّل و تفکّر الزم استشناخ . 7
  »ربنا... یتفکّرون«. برد که خالق هستى، پروردگار ما نیز هست ها و زمین فکر کند، پى مى کسى که در آفرینش آسمان .8
  »فقنا... ربنا... یتفکّرون« .اول تعقّل و اندیشه، سپس ایمان و عرفان،آنگاه دعا و مناجات . 9

  »فقنا عذاب النار... ماخلقت هذا باطالً«. اگر هستى بیهوده و باطل نیست، ما هم نباید بیهوده و باطل باشیم. 10
  »فقنا عذاب النّار«. شویم هستى هدفدار است، پس هر چه از هدف الهى دور شویم به دوزخ نزدیک مى . 11
  »سبحانک فقنا«. ایش کنیمقبل از دعا، خدا را ست. 12
 »فقنا عذاب النار... اولوا االلباب«. ى عقل و خرد، ترس از قیامت است ثمره . 13



٣٥ 
 

 

    

 ی قُلُوبِکُمانُ فخُلِ الْإِیمدا یلَمنَا ولَمن قُولُوا أَسلَکنُوا وتُؤْم نَّا قُل لَّمآم رَابالْأَع قَالَت  
  14حجرات    اللَّه ورسولَه لَا یلتْکُم منْ أَعمالکُم شَیئًا إِنَّ اللَّه غَفُور رحیموإِن تُطیعوا 

رسول را اطاعت اید و باید بگویید اسالم آوردیم چون هنوز ایمان در دلهاى شما داخل نشده و اگر خدا و  نه، هنوز ایمان نیاورده: بگو. نشین به تو گفتند ایمان آوردیم اعراب بادیه
  کند که خدا آمرزگار رحیم است کنید خدا از پاداش اعمالتان چیزى کم نمى

  المیزانتفسیر 
عین  دهد که منظور این است که ایمان کار دل است ، و دلهاي شما هنوز با ایمان نشده ، و در کند و سپس توضیح می از اینکه در این آیه شریفه نخست ایمان را از اعراب نفی می

  ؟آید که فرق بین اسالم و ایمان چیست شود ، بر می حال اسالم را براي آنان قائل می
تسلیم شدن  ،دن و گردن نهادن استایمان معنایی است قائم به قلب و از قبیل اعتقاد است ، و اسالم معنایی است قائم به زبان و اعضاء ، چون کلمه اسالم به معناي تسلیم ش

دهد ظاهرا انجام دهد ، حال چه اینکه واقعا و قلبا اعتقاد به حقانیت  ین را اقرار کند ، و تسلیم شدن سایر اعضاء به این است که هر چه خدا دستور میزبان به اینست که شهادت
  .، و حالل بودن نکاح وارث اوگوید داشته باشد ، و چه نداشته باشد ، و این اسالم آثاري دارد که عبارت است از محترم بودن جان و مال  آنچه زبان و عملش می

  نمونهتفسیر 
شود ، و احکام اسالم  انان وارد مىطبق این آیه تفاوت اسالم و ایمان ، در این است که اسالم شکل ظاهرى قانونى دارد ، و هر کس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلم

 هاى مختلفى داشته باشد ، حتى یزهاسالم ممکن است انگ.جایگاه آن قلب آدمى است ، نه زبان و ظاهر اوولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و  . گردد بر او جارى مى
بخش تقوى بر شاخسارش ظاهر گیرد ، و همان است که میوه حیات  هاى معنوى ، از علم و آگاهى ، سرچشمه مى هاى مادى و منافع شخصى ، ولى ایمان حتما از انگیزه انگیزه

 .شود مى

  نورر تفسی
 »قل لم تؤمنوا«. ادعاهاى نابجا را مهار کنیم .1

 »قولوا اَسلَمنا«. هر کس حریم خود را حفظ کند و بیش از آنچه هست خود را مطرح نکند  .2

 »و لما یدخُل االیمان فى قلوبکم«. اى سخن گفت که از رسیدن به کمال ناامید نشوند با مدعیان کمال باید به گونه .3

 »ان تُطیعوا اللَّه ورسوله«. ى عصمت پیامبر است که باید او را بدون چون وچرا اطاعت کرد پیامبرصلى اهللا علیه وآله در کنار اطاعت از خدا آمده است و این نشانهاطاعت از   .4

 »انّ اللّه غفور رحیم... تطیعوا«. اطاعت از خدا و رسول، زمینه بخشش است .5

  

  
  یلهبِالْحکْمۀِ والْموعظَۀِ الْحسنَۀِ وجدلْهم بِالَّتى هى أَحسنُ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِمن ضَلَّ عن سبِدع إِلَى سبِیلِ ربک ا

   125نحل     وهو أَعلَم بِالْمهتَدینَ 

  اه او گمراه شده بهتر شناسد با فرزانگى و پند دادن نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با مخالفان به طریقى که نیکوتر است مجادله کن که پروردگارت کسى را که از ر
  و هم او هدایت یافتگان را بهتر شناسد

  
  المیزانتفسیر 

به یکى   ، همه مربوط به طرز سخن گفتن است، رسول گرامى مامور شده که"مجادله "و "موعظه "و "حکمت "د، یعنىشود که این سه قی شکى نیست در اینکه از آیه استفاده مى
  .رود از این سه طریق دعوت کند که هر یک براى دعوت، طریقى مخصوص است، هر چند که جدال به معناى اخصش دعوت به شمار نمى
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حکایت شده به این معنا  بطورى که از خلیل "موعظه "و اما آمده به معناى اصابه حق و رسیدن به آن به وسیله علم و عقل است، بطورى که در مفردات -"حکمت "و اما معنى
آمده عبارت از  بطورى که در مفردات "جدال "تفسیر شده که کارهاى نیک طورى یادآورى شود که قلب شنونده از شنیدن آن بیان، رقت پیدا کند، و در نتیجه تسلیم گردد، و اما

  .سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه جویى است 

حجتى است که حق را نتیجه دهد آنهم طورى نتیجه دهد که هیچ شک و وهن و ابهامى در آن نماند، ) و خدا داناتر است(دهد که مراد از حکمت  دقت در این معانى به دست مى
آور که آثار  و قلبش را به دقت در آورد، و آن بیانى خواهد بود که آنچه مایه صالح حال شنونده است از مطالب عبرتو موعظه عبارت از بیانى است که نفس شنونده را نرم، 
  .پسندیده و ثناى جمیل دیگر آن را در پى دارد دارا باشد

، بدون اینکه خاصیت روشنگرى حق را داشته باشد، بلکه عبارت کند بکار برود دلیلى که صرفا براى منصرف نمودن خصم از آنچه که بر سر آن نزاع مى: و جدال عبارت است از
  .است اینکه آنچه را که خصم خودش به تنهایى و یا او و همه مردم قبول دارند بگیریم و با همان ادعایش را رد کنیم

  .شود خطابه و جدل منطبق مى بنا بر این، این سه طریقى که خداى تعالى براى دعوت بیان کرده با همان سه طریق منطقى، یعنى برهان و

سه به عهده خود  آیه شریفه از این جهت که کجا حکمت، کجا موعظه، و کجا جدال احسن را باید بکار برد، ساکت است و این بدان جهت است که تشخیص موارد این
  .کننده است، هر کدام حسن اثر بیشترى داشت آن را باید بکار بندد دعوت

  نمونه تفسیر
در آیات اخیر عمق و  آیات مختلف این سوره بحثهاى گوناگونى گاهى مالیم و گاهى تند ، با مشرکان و یهود و بطور کلى با گروههاى مخالف به میان آمد ، مخصوصادر البالى 

  . شدت بیشترى داشت

نطقى ، و طرز بحث ، چگونگى کیفر و عفو ، و نحوه ایستادگى در برابر شود یک رشته دستورات مهم اخالقى از نظر برخورد م در پایان این بحثها که پایان سوره نحل محسوب مى 
توان آن را به عنوان اصول تاکتیکى و روش مبارزه در مقابل مخالفین در اسالم نامگذارى کرد و به عنوان یک قانون کلى در هر زمان و  ها و مانند آن ، بیان شده است که مى توطئه

  .در همه جا از آن استفاده نمود

  )ادع الى سبیل ربک بالحکمۀ( به وسیله حکمت به سوى راه پروردگارت دعوت کن  : گوید نخست مى-1

د و انحراف است به آن حکمت حکمت به معنى علم و دانش و منطق و استدالل است ، و در اصل به معنى منع آمده و از آنجا که علم و دانش و منطق و استدالل مانع از فسا
 هر حال نخستین گام در دعوت به سوى حق استفاده از منطق صحیح و استدالالت حساب شده است ، و به تعبیر دیگر دست انداختن در درون فکر وگفته شده ، و به 

  .شود اندیشه مردم و به حرکت در آوردن آن و بیدار ساختن عقلهاى خفته نخستین گام محسوب مى

   . )و الموعظۀ الحسنۀ(و به وسیله اندرزهاى نیکو - 2

توان  د که با تحریک آن مىو این دومین گام در طریق دعوت به راه خدا است ، یعنى استفاده کردن ازعواطف انسانها ، چرا که موعظه ، و اندرز بیشتر جنبه عاطفى دار
و مقید ساختن موعظه به .حسنه از بعد عاطفى کند و موعظه در حقیقت حکمت از بعد عقلى وجود انسان استفاده مى.هاى عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت توده

افتد که خالى از هر گونه خشونت ، برترى جوئى ، تحقیر طرف مقابل ، تحریک حس لجاجت او و مانندآن بوده  حسنه شاید اشاره به آن است که اندرز در صورتى مؤثر مى
ال در حضور دیگران و توام با تحقیر انجام گرفته ، و یا از آن استشمام برترى جوئى گوینده شده گذارند به خاطر آنکه مث باشد ، چه بسیارند اندرزهائى که اثر معکوسى مى

 .بخشد که حسنه باشد و به صورت زیبائى پیاده شود است ، بنابر این موعظه هنگامى اثر عمیق خود را مى

  .)دلهم بالتى هى احسنو جا( به طریقى که نیکوتر است به مناظره پرداز ) یعنى مخالفان (و با آنها -3

دگى براى پذیرش حق پیدا و این سومین گام مخصوص کسانى است که ذهن آنها قبال از مسائل نادرستى انباشته شده و باید از طریق مناظره ذهنشان را خالى کرد تا آما
عدالت و درستى و امانت و صدق و راستى بر آن حکومت کند و از هر گونه افتد که بالتى هى احسن باشد ، حق و  بدیهى است مجادله و مناظره نیز هنگامى مؤثر مى . کنند

داند  پروردگار تو از هر کسى بهتر مى: کند  و در پایان آیه نخستین اضافه مى.هاى انسانى آن حفظ شود توهین و تحقیر و خالفگوئى و استکبار خالى باشد ، و خالصهتمام جنبه
اشاره به اینکه وظیفه شما دعوت به راه حق است .)ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین( اند  ه کسانى هدایت یافتهچه کسانى از طریق او گمراه شده و چ

این  . د و بسدان شوند ، و چه کسانى در طریق ضاللت پافشارى خواهند کرد آن را تنها خدا مى ، از طرق سه گانه حساب شده فوق ، اما چه کسانى سرانجام هدایت مى
سه دستور را داده است به خاطر آن  احتمال نیز وجود دارد که منظور از این جمله بیان دلیلى باشد براى دستورات سه گانه فوق یعنى اینکه خداوند در مقابله با منحرفان این

 .داند عامل تاثیر در گمراهان و وسیله هدایت چه عاملى است است که او مى
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  ورن تفسیر

 »اُدع«. اولین وظیفه انبیا، دعوت است .1
 »الى سبیل ربک«. دعوت باید جهت الهى داشته باشد .2
 ).باشد حکمت، موعظه، جدال نیکو که حکمت راه عقلى و موعظه راه عاطفى مى. (دعوت، مراحل و مراتبى دارد .3
 )هم محتوا نیکو باشد و هم شیوه و بیان(» سنبالتى هى اَح - الموعظۀ حسنۀ «. موعظه باید حسن باشد، ولى جدال باید اَحسن باشد .4
 )حکمت یعنى آشنایى با مصالح و مفاسد امور از طریق علم و عقل(» بالحکمۀ«ها از شیوهاى دعوت است  ها وآفات وخطرات بدى بیان آثار وبرکات خوبى .5
 »المهتدینان ربک هو اعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو اعلم ب«. شما ضامن وظیفه هستید، نه ضامن نتیجه .6
 )کلمه حسن و احسن براى حکمت آورده نشد. (ى بد باشد حکمت و برهان همیشه نیکو است، ولى موعظه و جدال ممکن است با شیوه خوب یا شیوه .7
 »...جادلهم«. و به مخالفان برخورد منطقى دارد» الموعظۀ الحسنۀ« هم غذاى روح» بالحکمۀ«دهد،  اسالم به طرفداران خود هم غذاى فکرى مى .8

  

  

  3بقره     الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ ویقیمونَ الصالةَ ومما رزقْنَاهم ینفقُونَ

که بهترین خدمت بنوع است وظائف اجتماعى خود را انجام میدهند نها که بعالم غیب ایمان دارند و با نماز که بهترین مظهر عبودیت است خدا را عبادت و با زکاةآ  

  المیزانتفسیر 
دهد، یعنى آن چنان دل گرمى و  پیدا کرده، امنیت مى ایمان، عبارتست از جایگیر شدن اعتقاد در قلب، کانه شخص با ایمان، بکسى که بدرستى و راستى و پاکى وى اعتقاد

  .تردید استشود، چون آفت اعتقاد و ضد آن شک و  دهد که هرگز در اعتقاد خودش دچار شک و تردید نمى اطمینان مى
مه از حواس ما غایبند، و یکى کلمه غیب بر خالف شهادت، عبارتست از چیزى که در تحت حس و درك آدمى قرار ندارد، و آن عبارتست از خداى سبحان، و آیات کبراى او، که ه

  .از آنها وحى است
گانه دین اشاره شده است،  ن بخداى تعالى، و در نتیجه در این چند آیه به ایمان بهمه اصول سهپس مراد از ایمان به غیب در مقابل ایمان بوحى، و ایمان بآخرت، عبارتست از ایما

از عقل سلیم و لب خالص : کند به اینکه و قرآن کریم همواره اصرار و تاکید دارد در اینکه بندگان خدا نظر خود را منحصر در محسوسات و مادیات نکنند، و ایشان را تحریک مى
  .پیروى کنند

خرت، نیز اشاره کرده باشد، چون در این جمله اعتقاد راسخ بخصوص به آخرت را به ایقان تعبیر کرده، و این بدان جهت است که بالزمه یقین، که عبارتست از فراموش نکردن آ
کند، و در نتیجه عملى منافى با ایمانش انجام میدهد، بخالف یقین  اى از لوازم آن را فراموش مى بسیار میشود انسان نسبت بچیزى ایمان دارد و هیچ شکى در آن ندارد، اما پاره

یاد روزى باشد که در آن روز بحساب که دیگر با فراموشى نمیسازد، و ممکن نیست انسان، عالم و مؤمن بروز حساب باشد، و همواره آن روز را در خاطر داشته و بیاد آن باشد، ب
  .گردد هاى خدا نزدیک هم نمى گاه اى گناهان را مرتکب شود، چنین کسى نه تنها مرتکب گناه نمیشود، بلکه از ترس، بقرق حال پارهرسند، و در عین  کوچک و بزرگ اعمالش مى

 
 )داشته باشد، و آن را حق بداند) ع(ئم کسى که ایمان بقیام قا(یعنى : فرموده) الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ) :روایت آمده، که در ذیل آیه) ع(در کتاب معانى االخبار از امام صادق 

  .این معنا در غیر این روایت نیز آمده، ولى این روایات همه از باب تطبیق کلى بر مصداق بارز آنست: مؤلف
 
 

  نمونه تفسیر
اصل به معنى چیزى است که پوشیده و پنهان است و دو نقطه مقابل یکدیگرند، عالم شهود عالم محسوسات است ، و جهان غیب ، ماوراء حس ، زیرا غیب در )) غیب و شهود((

 .چون عالم ماوراء محسوسات از حس ما پوشیده است به آن غیب گفته مى شود
د و به همین مى سازد و پیروان ادیان آسمانى را در برابر منکران خدا و وحى و قیامت قرار مى ده ایمان به غیب درست نخستین نقطه اى است که مؤ منان را از غیر آنها جدا

  . دلیل نخستین ویژگى پرهیزکاران ایمان به غیب ذکر شده است
 

  نورتفسیر 
 .در درونِ ایمان، عشق، عالقه، تعظیم، تقدیس و ارتباط نهفته است، ولى در علم، این مسائل نیست .متّقین نسبت به جهان غیب ایمان دارند، که برتر از علم و فراتر از آن است
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  1فیل    أَلَم تَرَ کَیف فَعلَ ربک بِأَصحابِ الْفیلِ 
  2فیل    أَلَم یجعلْ کَیدهم فی تَضْلیلٍ 

  3فیل    وأَرسلَ علَیهِم طَیرًا أَبابِیلَ 
  4فیل   تَرْمیهِم بِحجارةٍ من سجیلٍ 

 ه بر سر اصحاب فیل آورد؟آیا ندیدى پروردگارت چ
 هاى شومشان را خنثى نکرد؟ آیا نقشه

 آرى پروردگارت مرغانى که دسته دسته بودند به باالى سرشان فرستاد
  تا با سنگى از جنس کلوخ بر سرشان بکوبند

  
  

  المیزانتفسیر 
معظمه حرکت کردند، و خداى تعالى با فرستادن مرغ ابابیل و آن مرغان با باریدن کند، که از دیار خود به قصد تخریب کعبه  در این سوره به داستان اصحاب فیل اشاره مى

تواند انکارش کند، براى اینکه  و این قصه از آیات و معجزات بزرگ الهى است، که کسى نمى. شان کردند کلوخهاى سنگى بر سر آنان هالکشان کردند، و به صورت گوشت جویده
  .اند ه، و شعراى دوران جاهلیت در اشعار خود از آن یاد کردهنویسان آن را مسلم دانست تاریخ

  نورتفسیر 
او لشکرى فیل سوار را . مرد عربى به این معبد جسارت کرد. پادشاهى به نام ابرهه در یمن معبدى از سنگ مرمر ساخت و دستور داد مردم آن را زیارت و طواف کنند: شأن نزول

ها، لشکر ابرهه  با بارش سنگریزه. اى داشتند به سوى آنان فرستاد خداوند نیز پرندگانى را که در منقارشان سنگریزه .جسارت، کعبه را خراب کند تا نزدیک مکه آورد تا به انتقام آن
  .آن سال را عام الفیل نامیدند و پیامبر اسالم نیز در همان سال به دنیا آمد. مانند کاه خورد شده به زمین ریختند و نابود شدند

 »اَلَم تَر«) شهرت اصحاب فیل به قدرى بوده که گویا جلو چشم است و نیازى به دلیل ندارد. (هاى پیش رو و نزدیک استفاده کنید براى هشدار به مجرمان، از نمونه .1
 »الم تر« تاریخ را فراموش نکنید 

 »باصحاب الفیل کیف فعل ربک« .کعبه قبل از اسالم نیز مقدس بوده و شکستن حرمت مقدسات کیفر دارد .2
 »فعل ربک« .اى از ربوبیت الهى است قهر الهى نسبت به مجرمان، جلوه .3
 »ارسل علیهم طیراً ابابیل« .پرندگان مأموران خداوند هستند و شعور دارند .4
 »یجعل کیدهم فى تضلیل« .اطالع از طرح و نقشه دشمن و نقش بر آب کردن آن، مهم است .5
ترین حیوانات یعنى پرندگان آسمان، آنها را نابود  کند، اما خداوند با استفاده از کوچک براى هجوم استفاده مى) همچون فیل( ترین تجهیزات جنگى دشمن از بزرگ .6

 »طیراً ابابیل... اصحاب الفیل« .کند مى

  

  

ن دوکُم مخْرِجی لَمینِ وی الدف لُوکُمقَاتی ینَ لَمنِ الَّذع اللَّه اکُمنْهلَا یهِمطُوا إِلَیتُقْسو مرُّوهأَن تَب ارِکُمی  
  8ممتحنه    إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ 

  اجِکُم أَن تَولَّوهمإِنَّما ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ قَاتَلُوکُم فی الدینِ وأَخْرَجوکُم من دیارِکُم وظَاهرُوا علَى إِخْرَ
  9ممتحنه    ومن یتَولَّهم فَأُولَئک هم الظَّالمونَ
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چنین نکردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادالنه با ایشان نهى نکرده   و اما آنهایى که) این فرمان تنها مربوط به کفاریست که شما را بیرون کردند و با شما جنگیدند(
  .دارد ا دوست مىکاران ر زیرا خدا عدالت

و در بیرون کردنتان پشت به پشت هم  خدا تنها از دوستى کسانى نهى کرده که با شما سر جنگ دارند و تنها بر سر مساله دین با شما جنگیدند و شما را از دیارتان بیرون کردند
  .آنها ستمکارند دادند خدا شما را از اینکه آنان را دوست بدارید نهى فرموده و هر کس دوستشان بدارد پس

  المیزانتفسیر 
و مراد از آن کفارى که با مؤمنین بر سر دین قتال نکردند و مؤمنین را از دیارشان بیرون نساختند، کفار . دهد در این آیه شریفه و آیه بعدش نهى وارد در اول سوره را توضیح مى
  .داشتندنقاط دیگر و غیر مکه است، مشرکینى است که با مسلمانان معاهده 

نخواسته است شما را از احسان و معامله به عدل با آنهایى که با شما در دین  "دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگیرید ":خدا با این فرمانش که فرمود: معناى آیه این است که
  .دارد کاران را دوست مى عدالتى است از شما، و خداوند عدالتقتال نکردند، و از دیارتان اخراج نکردند، نهى کرده باشد، براى اینکه احسان به چنین کفارى خود 

لیکن این نظریه درست نیست، براى اینکه آیه مورد . نسخ شده» 5توبه « "فَاقْتُلُوا الْمشْرِکینَ حیثُ وجدتُموهم "این آیه شریفه با آیه: اند گفته ]مجمع البیان[ بعضى از مفسرین
شود، و کفارى که با اسالم سر جنگ دارند مشمول این آیه نیستند، تا آیه سوره توبه ناسخ آن باشد، چون آیه  شامل غیر اهل ذمه و اهل معاهده نمىبحث با اینکه مطلق است، 

  .نیستتواند ناسخ آیه مورد بحث باشد، با اینکه هیچ مزاحمتى بین آن دو  مذکور تنها به کفار حربى و مشرکین نظر دارد، با این حال چطور مى
  

  نورتفسیر 
  :سیاست خارجى اسالم بر اساس جذب و جلب دیگران است و این امر از طرق زیر قابل دستیابى است

 .با آنان نیکى کنید» تبروهم«. نیکى  .1
 .نسبت به آنان قسط و عدالت داشته باشند» تقسطوا الیهم«. عدالت .2
 .اگر یکى از آنان مهلت خواست، به او مهلت بدهید تا کالم خدا را بشنود >6توبه <» کالم اللّه و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتّى یسمع«. مهلت تحقیق .3
 .آمیز آغوش باز کردند پیشنهاد صلح آنان را بپذیر گر براى زندگى مسالمتا >61انفال<» و ان جنحوا للسلم فاجنح لها«. قبول پیشنهاد صلح .4
 .سهمى از زکات براى ایجاد الفت با آنان مصرف شود >60ه توب<» والمؤلّفۀ قلوبهم«. کمک مالى به آنان .5
 .هاى آنان و نیکى به والدین آنان رد امانات آنان، وفا به عهد با آنان، محترم شمردن پیمان .6

 

  .اجتماعى برخوردارندکنند، از حقوق و عدالت  بر اساس این آیه، کفّار غیر حربى که بناى جنگ با مسلمانان را ندارند و در حکومت اسالمى زندگى مى

 »لم یخرجوکم... لم یقاتلوکم«. آزار از کفّار آزاررسان جداست حساب کفّار بى .1
 »ان تبروهم و تقسطوا الیهم«. اسالم دین نیکى و عدالت است، حتّى نسبت به کفّار .2
 »ان اللّه یحب المقسطین«. ها را باال ببرید با اعالم محبت الهى، انگیزه .3

  

  
کُم منَ الْحقِّ یخْرِجونَ الرَّسولَ وإِیاکُم أَن ذینَ آمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوکُم أَولیاء تُلْقُونَ إِلَیهِم بِالْمودةِ وقَد کَفَرُوا بِما جاءیا أَیها الَّ

فْعلْه یلی وابتغَاء مرْضَاتی تُسرُّونَ إِلَیهِم بِالْمودةِ وأَنَا أَعلَم بِما أَخْفَیتُم وما أَعلَنتُم ومن یتُؤْمنُوا بِاللَّه ربکُم إِن کُنتُم خَرَجتُم جِهادا فی سبِ
  1ممتحنه     منکُم فَقَد ضَلَّ سواء السبِیلِ

کنید با اینکه به شریعتى که براى شما آمده و حق  مگیرید، آیا مراتب دوستى خود را به ایشان تقدیم مىاید دشمن مرا و دشمن خودتان را دوستان خود  اى کسانى که ایمان آورده
ن را اید نباید آنا اگر براى رضاى من و جهاد در راه من مهاجرت کرده! کنند؟ اید بیرون مى ورزند و نیز رسول و شما را به جرم اینکه به خدا، پروردگارتان ایمان آورده است کفر مى

کنید و هر کس از شما چنین  دارید و چه چیزهایى را اظهار مى دانم چه چیزهایى را پنهان مى دوست خود بگیرید و پنهانى با ایشان دوستى کنید چون من بهتر از هر دانایى مى
 .کند راه مستقیم را گم کرده
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  المیزانتفسیر 
شان در این دوستى جلب حمایت آنان از ارحام و فرزندان خود  اند، و انگیزه مهاجر در خفا با مشرکین مکه رابطه دوستى داشتهشود که بعضى از مؤمنین  از زمینه آیات استفاده مى

  .این آیات نازل شد و ایشان را از این عمل نهى کرد. بوده، که هنوز در مکه مانده بودند

اى سرى به مشرکین مکه فرستاد، و در آن از اینکه  کند، چون در آن روایات آمده که حاطب بن ابى بلتعۀ نامه مى روایاتى هم که در شان نزول آیات وارد شده این استفاده را تایید
اشت از خطر تصمیم دارد مکه را فتح کند به ایشان گزارش داد، و منظورش این بود که منتى بر آنان گذاشته و بدین وسیله ارحام و اوالدى که در مکه د) ص(رسول خدا 

شرح این داستان در بحث روایتى آینده از نظر خواننده  - ان شاء اللَّه -و. اش خبر داد، و این آیات را فرستاد خداى تعالى این جریان را به پیامبر گرامى. ین حفظ کرده باشدمشرک
 .گذرد مى

و نیز به  "اولیاء خود نگیرید "آیه شریفه جمع آن است، به قرینه اینکه فرمودهشود، و هم بر جمع دشمنان، و مراد  به معناى دشمن است که هم بر یک نفر اطالق مى "عدو "کلمه
اند، و دشمن بودنشان براى خدا به خاطر مشرك بودنشان است، به این علت که براى خدا  و منظور از این دشمنان مشرکین مکه. و قرائن دیگر "الیهم "قرینه ضمیر جمع در

و دشمن بودنشان براى مؤمنین به خاطر این بود که مؤمنین به خدا ایمان . کردند پذیرفتند، و رسول او را تکذیب مى پرستیدند، و دعوت او را نمى شرکائى قائل بودند، و خدا را نمى
  .بوددارند، با مؤمنین هم دشمن خواهند   کردند، و معلوم است کسانى که با خدا دشمنى آورده بودند، و مال و جان خود را در راه خدا فدا مى

از آنجا که زمینه آیه زمینه نهى : گوییم در پاسخ مى. در آیه شریفه ذکر دشمنى مشرکین با خدا کافى بود، چه حاجت بود به اینکه دشمنى با مؤمنین را هم ذکر کند: خواهى گفت
کسى که با خدا دشمنى کند، با خود شما هم دشمن است، دیگر : فرموده کند، گویا مؤمنین از دوستى با مشرکین بود، یادآورى دشمنى آنان با ایشان نهى و تحذیر را تاکید مى

  .چه جا دارد که با آنان دوستى کنید

  .اظهار مودت و یا ابالغ آن به مشرکین است "القاء مودت "مراد از

 .کند هم به سوى آن دعوت مى) ص(نموده، و رسول خدا دین حق است، که کتاب خدا آن را توصیف  "حق "منظور از - "و قَد کَفَرُوا بِما جاءکُم منَ الْحقِّ"

" کُمبر نُوا بِاللَّهأَنْ تُؤْم اکُمإِی ولَ وونَ الرَّسخْرِجمنظور از اخراج رسول و اخراج مؤمنین این است که با بد رفتارى خود رسول و مؤمنین را ناچار کردند از مکه خارج شوند، و به  "ی
  .مدینه مهاجرت کنند

" کُمبر نُوا بِاللَّهکنند که حق و واجب است، و جرم  توصیف کرده تا بفهماند مشرکین مکه مؤمنین را بر امرى مؤاخذه مى "ربکم "را با کلمه "اللَّه "در این جمله نام  "أَنْ تُؤْم
  .نیست، براى اینکه ایمان هر انسانى به پروردگارش امرى است واجب، نه جرم قابل مؤاخذه

  نورتفسیر 
 »ال تتخذوا عدوى و عدوکم اولیاء«. هاى دینى باشد در سیاست خارجى، برقرارى رابطه و قطع روابط باید بر اساس مالك .1

 »ال تتخذوا عدوى و عدوکم اولیاء«). فرمان قطع رابطه با دشمنان یک دستور سیاسى است که در متن قرآن آمده است. (دین از سیاست جدا نیست .2

 »یخرجون الرسول... قد کفروا... ال تتخذوا«. رابطه با کفّار در صورتى جایز است که آنها به ارزشهاى شما احترام بگذارند و در صدد توطئه نباشندبرقرارى  .3

 »ال تتخذوا«. در تربیت، هم امر و نهى الزم است .4

  »عدوى و عدوکم«. هم استدالل الزم است
  »اکمیخرجون الرسول و ای«. هم انگیزه الزم است

 »و انا اعلم بما اخفیتم«. و هم تهدید

 »ضلّ سواء السبیل... الّذین آمنوا«. شوند چه بسیارند مؤمنانى که بد عاقبت مى .5

 »و من یفعله منکم فقد ضلّ سواء السبیل«. فرجام است فکر تأمین منافع از طریق روابط سرى با دشمنان دین، بیراهه رفتن و حرکتى بى .6

  
وله ثُم یدرِکْه الْموت فَقَد وقَع فی سبِیلِ اللّه یجِد فی األَرضِ مرَاغَما کَثیرًا وسعۀً ومن یخْرُج من بیته مهاجِرًا إِلَى اللّه ورسومن یهاجِرْ 

 100نساء      أَجرُه على اللّه وکَانَ اللّه غَفُورا رحیما
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هجرتگاه فراوان و گشایشى خواهد یافت؛ و هرکس از سراى خویش هجرت کنان به سوى خدا و پیامبرش، بیرون ]پهناور خدا [راه خدا دست به هجرت زند، در زمین  و هرکس در
  .رود، آن گاه مرگ او را در یابد، به یقین پاداش او بر خداست، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

 تفسیر المیزان

در هر راهى . کند هر کس در راه خدا مهاجرت کند، خداى تعالى راههاى زیادى پیش پایش باز مى "و به آیه اینطور معنا داده که -به معناى مذهب آمده "مراغم "کلمهدر اینجا 
  "کند گیرد که الزم است از آن بابت به خشم آید، راه خود را عوض مى که دید منکرى و گناهى دارد، گریبانش را مى

که الزمه سعه و فراخى زمین است، قیدى اضافى در کالم آمده و این قید اضافى  "مراغَماً کَثیراً "در دو آیه قبل و در خود این آیه، آوردن کلمه "سعۀ "ح اینکه با آمدن کلمهتوضی
تا نتیجه بگیرد که در دو آیه قبل هم که قید سبیل اللَّه نیامده بود، این قید منظور ، و فهماند که هم مراغمه مقید به سبیل اللَّه است و هم سعه، "فی سبِیلِ اللَّه "را مقید کرد به

گذارد و اگر نکنند فردا که مرگشان فرا  بود و به مؤمنین ساکن در دار شرك و محیط کفر تذکر بدهد که اگر در راه خدا مهاجرت کنند، خدا راههاى بسیارى پیش پایشان مى
شوند و با  و این موعظتى است به آنان که در بیرون آمدن از محیط شرك، دلگرم و تشویق و تشجیع مى. ما در زمین بیچاره بودیم: ئکه قبض ارواح بگویندتوانند به مال رسد نمى مى

  .کنند آرامش خاطر مهاجرت مى
آشنا شده، و سپس به آن دو ) ص(در آنجا با کتاب خدا و سنت رسول خدا توانند  مهاجرت به سوى خدا و رسول کنایه است از مهاجرت به سرزمین اسالم، سرزمینى که انسانها مى

  .عمل کنند
چون از نظر تحت اللفظى ادراك به معناى آن است که عقب مانده بدود تا خود را به آن کس  و ادراك موت، استعاره به کنایه است از فرا رسیدن مرگ بطور طبیعى، و یا ناگهانى

  .وم است که مرگ کسى از آن کس عقب نمانده تا خود را به او برساند، پس معناى تحت اللفظى منظور نیستکه جلو رفته برساند، و معل
عبیرى است ت "فَقَد وقَع أَجرُه علَى اللَّه ":و همچنین اینکه از لزوم اجر و ثواب الهى بر خداى تعالى و بعهده گرفتن خداى تعالى که به آنان پاداش دهد، تعبیر فرمود به اینکه

فهماند که در نزد خداى عز و جل اجرى است جمیل و ثوابى است جزیل، که بطور حتم و صد در صد بنده مهاجر آن  و مى) و نکته آن رساتر بودن کنایه است از تصریح(اى  کنایه
آرى، هیچ چیزى که او اراده کند، برایش .دهد یست، پاداش آنان را مىاجر را دریافت خواهد کرد، و خداى سبحان به الوهیت خود که هیچ چیزى برایش گران و ناتوان کننده ن

  .کند ممتنع نیست، وعده خود را خلف نمى
  .کند ختم کرد، براى این بود که وعده وفاى به اجر و ثوابى که داده است را تاکید مى "و کانَ اللَّه غَفُوراً رحیماً "و اگر کالم خود را با جمله

 نمونهتفسیر 

به معنى خاك گرفته شده و ارغام به معنى بخاك مالیدن و ذلیل کردن است و مراغم هم صیغه اسم مفعول است و ) بر وزن کالم (از ماده رغام )) مراغم ((باید توجه داشت که 
ى با حق از روى عناد مخالفت کند، او را محکوم سازند و بینى او هم اسم مکان و در آیه فوق به معنى اسم مکان آمده یعنى مکانى که مى توانند در آن حق را اجرا کنند و اگر کس

  !را به خاك بمالند
خارج شوند ) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (اگر کسانى از خانه و وطن خود به قصد مهاجرت به سوى خدا و پیامبر : سپس به جنبه معنوى و اخروى مهاجرت اشاره کرده مى فرماید

بنابراین مهاجران در هر صورت به پیروزى بزرگى نائل مى .رتگاه ، مرگ آنها را فرا گیرد، اجر و پاداششان بر خدا است ، و خداوند گناهان آنها را مى بخشدو پیش از رسیدن به هج
  .این راه از دست بدهند گردند، چه بتوانند خود را به مقصد برسانند و از آزادى و حریت در انجام وظائف بهره گیرند، و چه نتوانند و جان خود را در

  
  !به عنوان مبدا تاریخ اسالم انتخاب شد) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (اما چرا سال هجرت پیامبر 

افتادند، و پس از گفتگوى مسلمانان در زمان خلیفه دوم که اسالم طبعا توسعه یافته بود، به فکر تعیین مبدا تاریخى که جنبه عمومى و همگانى داشته باشد، : تاریخ مى گوید
  .را دائر بر انتخاب هجرت به عنوان مبدا تاریخ پذیرفتند) علیه السالم (فراوان نظر على 

بودند و  مسلمانان تا در مکه. گشت در واقع مى بایست چنین هم باشد، زیرا هجرت درخشنده ترین برنامه اى بود که در اسالم پیاده شد، و سر آغاز فصل نوینى از تاریخ اسالم 
ا سرعت فراوانى در همه زمینه دوران آموزش خود را مى دیدند، در ظاهر هیچ گونه قدرت اجتماعى و سیاسى نداشتند، اما پس از هجرت بالفاصله دولت اسالمى تشکیل شد، و ب

نمى زدند، نه تنها اسالم از محیط مکه فراتر نمى رفت ، بلکه ممکن بود  دست به چنین هجرتى) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (ها پیشرفت کرد، و اگر مسلمانان به فرمان پیغمبر 
  .مى شد  در همان جا دفن و فراموش 

 تفسیر نور

   .مصداق این آیه است... هاى مقدس، مثل هجرت براى جهاد، تحصیل علم، تبلیغ و  ى هجرت همه
   .خود از خانه و شهر خود خارج شود، ولى اجل به او مهلت ندهد، از مصادیق این آیه استکسى که براى معرفت امام زمان : علیه السالم فرمودند امام صادق

  .شود نابرده رنج، گنج میسر نمى» یجد فى االرض مراغماً... من یهاجر«. ساز گشایش و توسعه است هجرت، زمینه .1

 »و من یخرج من بیته«. مهم خروج از منزل است، نه وصول به مقصد. ایم، نه نتیجه ما مکلّف به وظیفه .2

 »ثم یدرکه الموت«. راه خدا و رسول را بروید، نگران مرگ و حیات نباشید .3

  »وقع اجره على اللّه«. با خداست و باالتر از بهشت است» مهاجر«پاداش  .4
 



٤٢ 
 

 

    
کُنَّا مستَضْعفینَ فی األَرضِ قَالْواْ أَلَم تَکُنْ أَرض اللّه واسعۀً فَتُهاجِرُواْ فیها  إِنَّ الَّذینَ تَوفَّاهم الْمآلئکَۀُ ظَالمی أَنْفُسهِم قَالُواْ فیم کُنتُم قَالُواْ

  97نساء     فَأُولَـئک مأْواهم جهنَّم وساءت مصیرًا
 

در : گویند مگر چه وضعى داشتید که این چنین به خود ستم کردید مى: پرسند گیرند که ستمگر خویشند از ایشان مى کسانى که فرشتگان قابض ارواح در حالى جانشان را مى
شد به سرزمینى دیگر مهاجرت کنید؟ و چون پاسخ و حجتى ندارند  مگر زمین خدا وسیع نبود و نمى: پرسند کردیم، اقویا ما را به استضعاف کشیدند، مى سرزمینى که زندگى مى

  .نجامى استمنزلگاهشان جهنم است که چه بد سر ا
  

 تفسیر المیزان

شود و این نیز در اثر واقع  کند ظلم به نفس است و ظلم به نفس در اثر اعراض از دین خدا و ترك اقامه شعائر خدا حاصل مى مراد به ظلم هم چنان که آیه سوره نحل تایید مى
وقتى خود را در چنین وضعى و موقعیتى قرار دهد دیگر راهى ندارد که معارف دین را بیاموزد آید، انسان  شدن و زندگى کردن در بالد شرك و در وسط کفار قرار گرفتن پدید مى

  .خواند عمل کند و به وظائف عبودیت قیام نماید و بدانچه دین خدا او را بدان مى
رود  اند که فرشتگان خداى تعالى از هر کسى که از دنیا مى بر، و فرمودهاى که در زبان روایات از آن تعبیر شده به سؤال ق و در این آیه داللتى فى الجمله و سربسته هست بر صحنه

  کنند و این تنها آیه مورد بحث نیست که بر آن صحنه داللت دارد کنند سؤالهایى پیرامون دین او و عقائدش از او مى و او را دفن مى
گیرند، کسانى هستند که از جهت دین وضع  از نظر دین در زندگى داشتند و اینها که مورد سؤال قرار مى سؤالى است از حال و وضعى که "فیم کُنْتُم ":پرسند سؤال مالئکه که مى

اند که اهل  کرده کنند، و آن سبب این است که در زندگى در سرزمینى زندگى مى خوبى نداشتند و لذا در پاسخ مالئکه به جاى اینکه حال خود را شرح بدهند سبب آن را ذکر مى
  .ك و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف کرده، بین آنان و بین اینکه به شرایع دین تمسک جسته و به آن عمل کنند حائل شدندآن مشر

، و گرنه دچار این اند از آن شهر و آن سرزمین چشم بپوشند بدین جهت مانع دیندارى آنان شده که نخواسته) البته اگر راست گفته باشند(و چون این عذر یعنى عذر استضعاف 
اند، پس استضعاف این مستضعفین بطور مطلق نبوده، استضعافى بوده که خودشان خود را به  ها نیرویى نداشته شدند، چون مشرکین نیرومند آنجا در سایر سرزمین استضعاف نمى

کنند و  ما مستضعف بودیم تکذیب مى: هانند، لذا فرشتگان ادعاى آنان را که گفتندتوانستند با کوچ کردن از سرزمین شرك به سرزمین دیگر خود را از آن بر آن دچار کردند و مى
توانستید از حومه استضعاف درآئید و به جاى دیگر کوچ کنید، پس شما در حقیقت  تر از آن بود که شما خود را در چنان شرائط قرار دهید، شما مى زمین خدا فراخ: گویند مى

  .ستید از آن حومه خارج شوید، پس این وضع را خود براى خود و به سوء اختیار خود پدید آوردیدتوان مستضعف نبودید، چون مى
مگر ارض خدا واسع نبود؟ و این خالى از یک نکته نیست و آن نکته : اند اضافه کردند و زمین را به خدا نسبت داده، پرسیده "اللَّه "را بر کلمه "ارض "مالئکه در گفتار خود کلمه

دهد  اش نمى ط محلیش اجازهاست به اینکه خداى سبحان قبل از آنکه بندگان خود را به ایمان و عمل صالح دعوت کند، اول زمین خود را فراخ قرار داد تا اگر کسى شرائاشاره 
  .ایمان بیاورد

  
 نورتفسیر 

 »تکن ارض اللَّه واسعۀ فَتهاجروا فیهاألم «. توانید، محیط را تغییر دهید، وگرنه از آنجا هجرت کنید تا مؤاخذه نشوید اگر مى .1
 »تکن ارض اللَّه واسعۀ فتهاجروا ألم«. پرستى اصل، خداپرستى است نه وطن .2
  »تکن ارض اللَّه واسعۀ ألم... کنا مستضعفین«. هاى استضعاف فکرى و عقیدتى است هجرت، یکى از درمان .3

  

  
 مهینَ أَنفُسنؤْمنَ الْماشْتَرَى م إِنَّ اللّها فقح هلَیا عدعقْتَلُونَ ویقْتُلُونَ وفَی بِیلِ اللّهی سلُونَ فقَاتنَّۀَ یالج مم بِأَنَّ َلهالَهوأَماةِ وری التَّو

  111توبه     ه وذَلک هو الْفَوز الْعظیمواإلِنجِیلِ والْقُرْآنِ ومنْ أَوفَى بِعهده منَ اللّه فَاستَبشرُواْ بِبیعکُم الَّذي بایعتُم بِ
در راه خدا کارزار کنند، بکشند و کشته شوند، این وعده حقى است بر او که در ) در عوض(که بهشت از آن آنها باشد ) بهاء(خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را خریده به این 
  .اید شادمان باشید، که این کامیابى بزرگ است پیمان خویش از خدا وفادارتر باشد؟ به معامله پر سود خویش که انجام دادهتورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده، و کیست که به 

  
 تفسیر المیزان

کسانى که در راه خدا با جان و خداى سبحان در این آیه به .شود به معناى قبول آن جنسى است که در خرید و فروش در برابر پرداخت قیمت به انسان منتقل مى "اشتراء "کلمه
خداوند این وعده را در قالب تمثیل بیان .دهد فرماید که این وعده را در تورات و انجیل هم داده، همانطور که در قرآن مى دهد و مى کنندوعده قطعى بهشت مى مال خود جهاد مى

منین را فروشنده و جان و مال ایشان را کاالى مورد معامله و بهشت را قیمت و بهاء و تورات و انجیل نموده و آن را به خرید و فروش تشبیه کرده است، یعنى خود را خریدار و مؤ
  .هنیت گفته استو قرآن را سند آن خوانده است، و چه تمثیل لطیفى بکار برده است، و در آخر مؤمنین را به این معامله بشارت داده و به رستگارى عظیمى ت

  



٤٣ 
 

 

  

 نور تفسیر

  .ما و توان و دارایى ما از اوست، سزاوار نیست که به جز او بدهیمخود  .1
  »مثقال ذرة خیراً یره«. خرد خداوند، اندك را هم مى .2
 علیه السالم امام صادق .کند که فروختن به غیر او احمقانه و خسارت است شود و نرخى را پیشنهاد مى خداوند در خریدن وارد مزایده مى. خرد به بهاى بهشت مى .3

 .براى بدنهاى شما جز بهشت، بهایى نیست، پس خود را به کمتر از بهشت نفروشید: فرماید مى

 »من المؤمنین«. خداوند، تنها از مؤمن خریدار است، نه منافق و کافر .4

 )ارندجان را همه دارند، ولى همه مال وثروت ند(» انفسهم واموالهم«. در پذیرش الهى، جهاد با جان بر جهاد مالى مقدم است .5

 »لهم الجنّۀ یقاتلون فى سبیل اللَّه«. ى جهاد و شمشیر و تقدیم جان و مال به خداوند است بهشت، در سایه .6

 »یقاتلون فى سبیل اللَّه فیقتلون و یقتلون«. کند اگر هدف از جهاد، خدا باشد، کشته شدن یا نشدن، تفاوتى نمى .7

 )ى استمرار وتداوم است فعل مضارع، نشانه( »یقاتلون«. ى رفتن به جبهه است مؤمن همواره آماده .8

 »یقتلون و یقتلون«. هدف مؤمن از جنگ، ابتدا نابود کردن باطل و اهل آن و سرانجام شهادت است .9

فى التورات «. تها نیست، نشان تحریف آنهاس و اگر امروزه در آن کتاب. ارزش جهاد، مجاهدان و شهیدان، مخصوص اسالم نیست، در تورات و انجیل هم مطرح است .10
 »واألنجیل

 »وعداً علیه حقّاً«. ى خودش حقوقى قرار داده است گرچه ما بر خدا حقى نداریم، اما خداوند براى ما بر عهدها .11

 »ذلک هو الفوزالعظیم«. ى معامله با خداست باالترین رستگارى تنها در سایه .12
 

  
  99 صافات   وقَالَ إِنِّی ذَاهب إِلَى ربی سیهدینِ

  .کند گفت من به سوى پروردگارم خواهم رفت و او به زودى مرا راهنمایى مى) ابراهیم پس از نجات از آتش(
  

 تفسیر المیزان

درخواست او را، و مهاجرت وى از بین قومش، و درخواست فرزند صالحى از خدا و اجابت خدا : شود، و آن عبارت است از شروع مى) ع(از اینجا فصل دیگرى از داستانهاى ابراهیم 
رفتن به محلى است  "روم به سوى پروردگارم مى ":شود کهمراد آن جناب از اینکه گفت از این آیه معلوم مى.داستان ذبح کردن اسماعیل و آمدن گوسفندى به جاى اسماعیل

  ."بیت المقدس "سرزمینخلوت، تا در آنجا با فراغت به حاجت خواهى از خدا و عبادت او بپردازد، و آن محل عبارت بود از 
  

  نمونهتفسیر 
. وى مساله هجرت او تکیه شده استسیارى از پیامبران در طول عمر خود براى اداى رسالت خویش اقدام به هجرت کردند که از جمله آنها ابراهیم بود که در آیات مختلف قرآن رب

گفت من به سوى پروردگارم هجرت مى کنم که او عزیز و حکیم است و قرآن این : انه هو العزیز الحکیم  و قال انى مهاجر الى ربى: مى خوانیم  26از جمله در سوره عنکبوت آیه 
  .سخن را بعد از مساءله آتش سوزى ابراهیم در آنجا آورده است

اى گسترش دعوت خویش نمى دیدند، براى اینکه رسالت حقیقت این است که رهبران الهى هنگامى که رسالت خویش را در یک نقطه به اتمام مى رساندند، و یا محیط را آماده بر
نظر ظاهر و معنا بر محور هجرت پیامبر آنها متوقف نگردد دست به مهاجرت مى زدند، و این مهاجرتها سرچشمه برکات فراوانى در طول تاریخ ادیان شد، تا آنجا که تاریخ اسالم از 

هجرت بود که به اسالم و مسلمین جان تازه داد، و همه . هجرت نبود اسالم در باتالق بت پرستان مکه براى همیشه فرو رفته بود دور مى زند، و اگر) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (
  .چیز را به نفع آنها دگرگون ساخت ، و بشریت را در مسیر جدیدى قرار داد
  .رت درونى سرآغازى خواهد بود براى تحول فرد و جامعه ، و مقدمه اى براى هجرت برونىاین هج. پاکیها هجرت از شرك به ایمان و هجرت از گناه به طاعت پروردگار بزرگ

 

  نورتفسیر 
  »ذاهب الى ربى سیهدین«. کنند رسند و با توکّل و توجه به خداوند راه را پیدا مى مردان الهى به بن بست نمى .1
  »ربى سیهدین«. ربوبیت خداوند سبب راه گشایى اوست .2
 )از تو حرکت از خدا برکت(» سیهدین«. برداریم و به الطاف او مطمئن باشیم در راه خدا گام .3

 



٤٤ 
 

 

    

  74انفال     ونَ حقا لَّهم مغْفرَةٌ ورِزقٌ کَرِیموالَّذینَ آمنُواْ وهاجرُواْ وجاهدواْ فی سبِیلِ اللّه والَّذینَ آوواْ ونَصرُواْ أُولَـئک هم الْمؤْمنُ
  منزل داده) از اهل مدینه به مهاجرین(و کسانى که ایمان آورده و مهاجرت کرده و در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که 

  و یارى کردند آنها به حقیقت اهل ایمانند و هم آمرزش خدا و روزى نیکوى بهشتى مخصوص آنها است
  

 نمونهتفسیر 

آنها که ایمان آوردند و هجرت (( :موقعیت و تاثیر و نفوذ آنها در پیشبرد اهداف جامعه اسالمى تکیه کرده و از آنها به اینگونه تقدیر مى کندروى اهمیت مقام مهاجران و انصار و 
و ایام غربت و تنهائى اسالم هر یک به زیرا در روزهاى سخت و دشوار  )) کردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنها که پناه دادند و یارى کردند، مؤ منان حقیقى و راستین هستند

هم در پیشگاه خدا )) آنها به خاطر این فداکاریهاى بزرگ آمرزش و روزى شایسته اى خواهند داشت ((و  .شتافتند) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (نوعى به یارى آئین خدا و پیامبر 
 . ه از عظمت و سربلندى و پیروزى و امنیت و آرامش در این جهان خواهند داشتو جهان دیگر از مواهب بزرگى برخور دارند و هم بهره اى شایست

  نورتفسیر 
  »آمنوا وهاجروا«. ایمان، بر عمل مقدم است .1
  »و الّذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقّاً«. کند دادن و یارى کردن مسلمانان مجاهد، بروز مى ایمان واقعى، در هجرت، جهاد، پناه .2
  »المؤمنون حقّاً لهم مغفرة«. منان حقیقى، از خطا و گناه بیمه نیستند و به مغفرت الهى نیاز دارندحتّى مؤ .3
  »لهم مغفرة و رزق کریم... آمنوا و هاجروا و جاهدوا«. ى الهى است هجرت و جهاد، عامل بخشایش و نزول رزق ویژه .4
  »لهم مغفرة و رزق کریم... آمنوا و هاجروا و جاهدوا«. رسید ى الهى مى شایستهاگر به خاطر هجرت و جهاد از رزق اندك بگذرید، به رزق کریم و  .5

  

  

  أَلَم یأْنِ للَّذینَ آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذکْرِ اللَّه وما نَزَلَ منَ الْحقِّ
  هِملَیلُ فَطَالَ عن قَبم تَابینَ أُوتُوا الْککُونُوا کَالَّذلَا یقُونَوفَاس منْهیرٌ مکَثو مهقُلُوب تفَقَس د74انفال       الْأَم  

  

  اند دلهایشان به ذکر خدا و معارف حقى که نازل کرده نرم شود؟ آیا وقت آن نشده آنان که ایمان آورده
  قلب شده بیشترشان فاسق شدندزیستند نباشند، ایشان در اثر مهلت زیاد دچار قساوت  و مانند اهل کتاب که پیش از این مى

  

 تفسیر المیزان

گیرد، و منظور از ذکر خدا هر چیزى است که خدا را به یاد آدمى بیندازد، و  خشوع قلب آن تاثیرى است که قلب آدمى در قبال مشاهده عظمت و کبریایى عظیمى به خود مى
شان یاد خدا چنین : خواهد بفرماید براى بیان آن نازل شده است، و آیه شریفه مى "من الحق "عالى نازل شد، و کلمهقرآن است، که از ناحیه خداى ت "ما نَزَلَ منَ الْحقِّ "منظور از

به آید، هم چنان که حق نازل از ناحیه خدا هم، چنین شانى دارد، که در دل کسانى که  شانى است، که هر گاه نزد مؤمن به میان آید بالدرنگ دنبالش خشوعى در دل مؤمن مى
  .کند خدا و رسوالن او ایمان دارند ایجاد خشوع مى

  

 
هِمالوبِأَم بِیلِ اللّهی سونَ فداهجالْمی الضَّرَرِ ولرُ أُوینَ غَینؤْمنَ الْمونَ مدتَوِي الْقَاعسالَّ ی هِمالوینَ بِأَمداهجالْم فَضَّلَ اللّه هِمأَنفُسو 

 هِمأَنفُسرًا وینَ أَجدلَى الْقَاعینَ عداهجالْم فَضَّلَ اللّهنَى وسالْح اللّه دعو کُـالۀً وجرینَ ددلَى الْقَاعاعیمظ95نساء        ع 

کنند یکسان نیستند، خداى تعالى مجاهدان با مال و جان خود  ورزند با کسانى که در راه او با مال و جان خود جهاد مى کسانى که بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد مى
وعده اجرى عظیم داده استکسانى که ) و متقاعدین معذور و مجاهدین از سه طائفه نامبرده یعنى متقاعدین بدون عذر)را بر نشستگان از حیث درجه برترى داده، و خدا به هر یک 

کنند یکسان نیستند، خداى تعالى مجاهدان با مال و جان خود را بر  ورزند با کسانى که در راه او با مال و جان خود جهاد مى بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد مى
  .وعده اجرى عظیم داده است) از سه طائفه نامبرده یعنى متقاعدین بدون عذر و متقاعدین معذور و مجاهدین)به هر یک نشستگان از حیث درجه برترى داده، و خدا 

 



٤٥ 
 

 

  

  تفسیر المیزان
جهاد و قتال قیام نماید، نظیر کورى و شلى و به معناى کمبود در وجود است کمبودى که مانع شود از اینکه آدمى به امر  "ضرر "کلمه "و أَنْفُسهِم... ال یستَوِي الْقاعدونَ  "

  .بیمارى، و مراد از جهاد با اموال، انفاق آن در راه خدا و به منظور پیروز شدن بر دشمنان است و مراد از جهاد با انفس جنگیدن است
کسانى است که رفتن به جنگ را در زمانى ترك کردند که احتیاجى به ) نشستند(قعود کردند  داللت دارد بر اینکه مراد از این اشخاصى که "...  و کُلا وعد اللَّه الْحسنى ":و جمله

وعده حسنى ) آنها که به جهاد رفتند و آنها که نرفتند(خداى تعالى به هر دو طائفه  :فرماید رفتن آنان به جبهه جنگ نبوده، چون به مقدار کفایت دیگران رفته بودند، چون مى
  .جمله مورد بحث ترغیب و تحریک مسلمانان بر قیام به امر جهاد است، تا مسلمین در رفتن به جهاد شتاب نموده، از یکدیگر سبقت بگیرند داده، پس غرض از

د به اینکه قاعدون و مجاهدین را استثناء کرده، سپس حکم کر) بیماران و نابینایان و امثال آنان)دلیل دیگر بر اینکه مراد این معنا است این است که خداى سبحان اولى الضرر 
  .یکسان نیستند، با اینکه اولى الضرر در مساوى نبودنشان با مجاهدین در راه خدا مانند قاعدینند

 نایى متاسف است ازاگر واقعا نابی(کند،  و به فرضى هم که بگوئیم خداى تعالى ثواب و مصلحتى که از اولى الضرر به خاطر نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق نیاتشان تالفى مى
توانیم انکار کنیم که اینگونه افراد فضیلت آن افرادى که به جهاد رفتند یا شهید  این معنا را نمى) دهد تواند در جهاد شرکت کند، خداى تعالى ثواب مجاهد به او مى اینکه چرا نمى

این آیه شریفه : برترى داده، هر چند که قاعدین عذر موجه داشته باشند و سخن کوتاه اینکه شدند و یا بر دشمن پیروز گشتند را ندارند، خداى تعالى مجاهدین را بر قاعدین
  .گیرى در خیر و فضیلت بیدار کرده کند خواهد مؤمنین را تحریک و تشویق به جهاد نموده، و روح ایمان آنان را براى سبقت مى

اى از ناحیه ایمانش و سایر اعمال  سا که ممکن است توهم کند که پس او از هر اجرى و مثوبتى تهى دست است و هیچ فائدهشنود، اى ب را مى "درجۀً... ال یستَوِي الْقاعدونَ  "
این  "نَ أَجراً عظیماً درجات منْه و مغْفرَةً و رحمۀًو فَضَّلَ اللَّه الْمجاهدینَ علَى الْقاعدی "" و کُلا وعد اللَّه الْحسنى ":شود، لذا براى دفع این توهم فرمود صالحى که دارد عایدش نمى

شرح و تفصیل فائده دیگرى را نیز  تفصیل و برترى دادن مجاهدین بر قاعدین به منزله بیان و شرح است براى تفصیلى که قبل از این جمله بطور اجمال ذکر شده بود و عالوه بر
و  ":داده بود قناعت کند و وعده) چه مجاهدین و چه قاعدین(ه اینکه مؤمن سزاوار نیست به آن وعده حسنى که خداى تعالى به عموم مؤمنین دارد و آن این است که اشاره کند ب

بیدن باطل کسالت بورزد، زیرا درست است که آویز قرار داده، از رفتن به جنگ و شرکت در جهاد فى سبیل اللَّه و تالش در اعالى کلمه حق و کو را دست " کُلا وعد اللَّه الْحسنى
توان آن را نادیده گرفت و در امر آن مغفرت و رحمت  دهد ولى مجاهدین را به درجاتى از مغفرت و رحمت اختصاص داده که نمى خداى تعالى به قاعدین نیز حسنى مى

  .انگارى نمود سهل

  

 نور تفسیر

  »غیر اولى الضرر«. آنان که مشکالت جسمى دارند از جهاد معافند .1

  »باموالهم و انفسهم«. شود ى مالى، جبهه ضعیف مى جهاد مالى در کنار جهاد با جان مطرح است، چون بدون پشتوانه .2

  »باموالهو و انفسهم«. هاى دفاعى است ى مردم، از جمله منابع تأمین بودجه هاى داوطلبانه کمک  .3

  )تکرار شده است» درجۀ«و » اللَّه فضل«ى  در این آیه و آیه بعد جمله. (تکرار الزم استهر کجا خطر ناباورى مردم محتمل است، اصرار و  .4

. برترى مجاهدان آرى، اما طرد دیگران هرگز. هاى دیگران نادیده گرفته شود خدمات و تالش هر کس محترم است و به خاطر شرکت کسانى در جبهه، نباید ارزش .5
  »کالً وعداهللا الحسنى«

  »فضّل اللّه المجاهدین«. ر موقعیت و مقام و خدمتى که باشد، باید بداند مقام رزمندگان مخلص از او باالتر استهر کس در ه .6

البتّه به شرطى که . (ها و برخوردها حساب خاصى باز کند اگر خداوند به رزمندگان فضیلت داده است، پس جامعه هم باید براى مجاهدان و شهدا در اجتماع، گزینش .7
 »فضّل اللّه المجاهدین«). رزمنده نیز توقّعات نابجا پیدا نشود و گرفتار سوء عاقبت نگرددبراى 

 

  
  24مائده     قَاعدونَ قَالُواْ یا موسى إِنَّا لَن نَّدخُلَها أَبدا ما دامواْ فیها فَاذْهب أَنت وربک فَقَاتال إِنَّا هاهنَا 

  اى جز گرفتن آن سرزمین نیست گفتند اى موسى تا آن مردم در آن سرزمین هستند ابدا ما داخل آن سرزمین نخواهیم شد، و اگر چارهمجددا 
  ایم تو خودت با پروردگارت بروید و با آنان جنگ بکنید ما همین جا نشسته

  
  تفسیر نمونه

خود به حداکثر رسانیده بودند، زیرا اوال با کلمه لن و ابدا مخالفت صریح خود را اظهار داشتند و ثانیا با این جمله  این آیه نشان میدهد که بنى اسرائیل جسارت را در مقابل پیامبر
لهى نیز اعتنا و وعده هاى او را در واقع تحقیر کردند، و حتى به پیشنهاد آن دو مرد ا) علیه السالم (که تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید، ما در اینجا نشسته ایم ، موسى 

  .نکردند و شاید کمترین جوابى نگفتند
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  تفسیر نور
  . شود ، توهین به حضرت موسى مشاهده مى»اذهب«ى  در کلمه .1

  . ، توهین به ذات پروردگار وجود دارد و نشانگر ضعف ایمان آنان است»ربک«ى  در کلمه
  . جویى را رساند، نه عزّت طلبى آنان را مى ، رفاه»قاعدون«
 » فقاتال إنّا ههنا قاعدون«. شندمردم باید خود به اصالح جامعه بپردازند، نه آنکه تنها از خداوند و رهبران دینى توقّع اصالح داشته با 

 »فقاتال إنّا ههنا قاعدون«. آرزوى پیروزى بدون کوشش، خردمندانه نیست .2
 

 
  69نمل     عاقبۀُ الْمجرِمینَقُلْ سیرُوا فی الْأَرضِ فَانظُرُوا کَیف کَانَ 

  کاران چسان بود بگو در این سرزمین بگردید و بنگرید، سرانجام بزه
  

  تفسیر المیزان
انبیاء را تکذیب کردند و انذار آنان دهد تا مشرکین را در برابر انکار بعث، تهدید و انذار کند و دستورشان دهد که در زمین سیر کنند و عاقبت مجرمینى که  خداى تعالى دستور مى

  .اند لطف فرموده باشد اگر در آیه شریفه از تکذیب کنندگان، به مجرمین تعبیر فرمود، خواست تا نسبت به مؤمنین که ترك جرائم گفته. از روز قیامت را به هیچ گرفتند، ببینند
 

  تفسیر نور
  .مجرمان بوده است  رفتن از زندگىانذار وهشدار وعبرت گ  در اکثر موارد براى سیر در زمین تشویق کرده و  مردم را براى» أفلم یسیروا«یا » سیروا«ى  قرآن بارها با جمله

 )فانظروا... سیروا( .از ابزار رشد و تربیت است  بازدید از آثاز بجا مانده از ستمگران تاریخ، یکى .1
   صول، عبرت هاىدارد که بر اساس آن ا  تاریخ بشر، اصول، قانون و سنّتى .2
 )فانظروا... سیروا( امروز درس باشد  تواند براى گذشته مى .3
 )فانظروا... سیروا(. سفرها باید هدفدار باشد .4
 )فانظروا(. آیندگان الزم است  پندگیرى  حفظ آثار گذشتگان، براى .5
  )فانظروا... سیروا(. مگان بدون مانع باشده  براى است و بازدید از آنها باید  که با قهر خدا قلع و قمع شده، مناطق ملى  مناطقى .6

  

  
وأَثَاروا الْأَرض وعمرُوها أَکْثَرَ مما عمرُوها وجاءتْهم  أَولَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ من قَبلهِم کَانُوا أَشَد منْهم قُوةً

   9روم     بِالْبینَات فَما کَانَ اللَّه لیظْلمهم ولَکن کَانُوا أَنفُسهم یظْلمونَرسلُهم 
نمودند بیشتر از آن آبادیها کنند ببینند عاقبت کفارى که قبل از ایشان بودند چه شد با اینکه آنها از اینها نیرومندتر بودند و زمین را زیر و رو کردند و آباد  آیا در زمین سیر نمى

  .ها به سویشان آمدند کفر ورزیدند و خدا نابودشان کرد و خدا به ایشان ظلم نکرد بلکه خودشان به خود ظلم کردند که اینان کردند، اما همین که رسوالن خدا با معجزه

  تفسیر نور
  .تاریخ اقوام گذشته در قرآن است مراد تدبر و سیر در: مودندفر» ضاالر  اولم یسیروا فى«  ى معناى درباره) علیه السالم(امام صادق 

  ) اولم یسیروا. (شناخت، و ترك آن مورد توبیخ است  هاى ى دیگران، از راه ى تاریخ، سیر و سفر و استفاده از تجربه مطالعه .1
  

 
  یحرِّمونَ ما حرَّم اللّه ورسولُه والَ یدینُونَ دینَ الْحقِّقَاتلُواْ الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاللّه والَ بِالْیومِ اآلخرِ والَ 

  29توبه     منَ الَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب حتَّى یعطُواْ الْجِزْیۀَ عن ید وهم صاغرُونَ
 

گروند دانند و به دین حق نمى رسولش حرام کرده حرام نمىآورند و آنچه را خدا و  با کسانى که از اهل کتابند و به خدا و روز جزا ایمان نمى  
 کارزار کنید تا با دست خود و بذلت جزیه بپردازند



٤٧ 
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کارزار کنند، و در انحرافشان از کند به اینکه با اهل کتاب که از طوایفى بودند که ممکن بود جزیه بدهند و بمانند و ماندنشان آن قدر مفسده نداشت  این آیات مسلمین را امر مى

  .کند حق در مرحله اعتقاد و عمل، امورى را ذکر مى

 ره کسانى که میان خدا وداند، در با گذارد، و کفر به یکى از آن دو را کفر به هر دو مى خداى تعالى در کالم مجیدش میان ایمان به او و ایمان به روز جزا هیچ فرقى نمى
بنا بر این، اهل کتاب هم که به نبوت محمد . اند حکم به کفر نموده آورده و به بعضى دیگر ایمان نیاورده  د خدا و بعضى از پیغمبران ایماناند و به خو دهپیغمبرانش تفاوت قائل ش

  شنداند کفار حقیقى هستند، و لو اینکه اعتقاد به خدا و روز جزا داشته با ایمان نیاورده) صلوات اللَّه علیه(بن عبد اللَّه 

 نسبت به ملت) ع(لت یهود، و عیسى نسبت به م) ع(یا رسول خود ایشان است که معتقد به نبوتش هستند، مثل موسى  "ما حرَّم اللَّه و رسولُه "در جمله "رسول "منظور از
خواهد نهایت درجه بى  و معلوم است که مى "یغمبر خودشان حرام کردهدانند آنچه را که پ هیچ یک از این دو ملت حرام نمى ":شود نصارى، که در این صورت معناى آیه این مى

  .ا نسبت به پروردگارشان اثبات کندحیائى و تجرى ایشان ر

ر سر راه حق عرض در این قانون این بوده که حق و شیوه عدالت و کلمه تقوى را غالب، و باطل و ظلم و فسق را زیر دست قرار دهد، تا در نتیجه نتواند ب) از جزیه( غرض دین،
اى دیگر پیرو تربیت فاسد هوى و  دهاندام کند و تا هوى و هوس در تربیت صالح و مصلح دینى راه نیابد و با آن مزاحمت نکند، و در نتیجه یک عده پیرو دین و تربیت دینى و ع

د، یعنى اگر فردى و یا اجتماعى نخواستند زیر بار تربیت اسالمى بروند، و از آن هوس نگردند و نظام بشرى دچار اضطراب و تزلزل نشود، و در عین حال اکراه هم در کار نیای
پسندند آزاد باشند، اما بشرط اینکه اوال توحید را دارا باشند و به یکى از سه کیش یهودیت، نصرانیت و مجوسیت  کنند و مى خوششان نیامد مجبور نباشند، و در آنچه اختیار مى

  .تظاهر به مزاحمت با قوانین و حکومت اسالم ننمایند معتقد باشند و در ثانى

ایشان بگرفتن آن اکتفاء  اند که در حفظ جان به معناى خراجى است که از اهل ذمه گرفته شود، و بدین مناسبت آن را جزیه نامیده "جزیه "راغب در مفردات گفته است کلمه
، و این کلمه به معناى جزا و کیفرى است که "جلسه "و "عقده "گرفته شده، مانند "جزى، یجزى "از ماده "علۀف "بر وزن "جزیه "و در مجمع البیان گفته است که. شود مى

  .شود بخاطر باقى ماندن اهل ذمه بر کفر، از ایشان گرفته مى

تا آنکه جزیه را  ":شود عناى اول باشد، قهرا معناى آیه این مىشود، حال اگر منظور از آن در آیه شریفه م به معناى دست آدمى است، و به قدرت و نعمت نیز اطالق مى "ید "کلمه
تا آنکه جزیه را از ترس قدرت و سلطنت شما به شما بدهند، در حالى که ذلیل و زیر دست  ":شود و اگر منظور از آن معناى دوم باشد، معناى آیه این مى "به دست خود بدهند

  ."کنند شمایند و در برابر شما گردن فرازى نمى

  تفسیر نمونه
  

قائل شده است ، زیرا اهل کتاب از نظر پیروى از یک دین آسمانى )) مشرکین ((و )) مسلمین ((در این آیات در حقیقت اسالم براى آنها یک سلسله احکام حد وسط میان 
را نمى دهد در حالى که این اجازه را درباره بت پرستانى که مقاومت به  شباهتى با مسلمانان دارند، ولى از جهتى نیز شبیه به مشرکان هستند، به همین دلیل اجازه کشتن آنها
  ولى در صورتى اجازه کنار آمدن با اهل کتاب را مى دهد که آنها حاضر. خرج مى دادند، مى داد، زیرا برنامه ، برنامه ریشه کن ساختن بت پرستى از روى کره زمین بوده است 

با مسلمانان زندگى مسالمت آمیز داشته باشند، اسالم را محترم بشمرند و دست به تحریکات بر ضد مسلمانان و تبلیغات مخالف اسالم  شوند به صورت یک اقلیت سالم مذهبى
  .را که یک نوع مالیات سرانه است)) جزیه ((نزنند، و یکى دیگر از نشانه هاى تسلیم آنها در برابر این نوع همزیستى مسالمت آمیز آن است که 

  

به معنى کسى است که به کوچکى راضى شود و منظور از آن در آیه فوق آن است که پرداختن جزیه باید به عنوان خضوع در برابر آئین ) بر وزن پسر)) (صغر((از ماده )) رصاغ((
  .حترم در برابر اکثریت حاکم بوده باشداسالم و قرآن بوده باشد، و به تعبیر دیگر نشانه اى براى همزیستى مسالمت آمیز و قبول موقعیت یک اقلیت سالم و م

 .یک نوع مالیات سرانه اسالمى است که به افراد تعلق مى گیرد، نه بر اموال و اراضى ، و به تعبیر دیگر مالیات سرانه ساالنه است )) جزیه ((

  تفسیر نور
 » الیحرّمون ما حرّم اللَّه... الذینقاتلوا «. شوند اهل کتاب، اگر به دستورات انبیاى خود عمل نکنند، مجرم شناخته مى .1

 » و ال یدینون دین الحق«. باشند اند، حقّ نمى دین حقّ، تنها اسالم است و ادیان دیگر به دلیل تحریف وخرافاتى که در آنها جا داده .2

 » حتّى یعطوا الجزیۀ... اتلواق« .یا جنگ، یا تسلیم و پرداخت جزیه: آورند، دو راه وجود دارد در مقابل کفّار اهل کتاب که ایمان نمى  .3

 » عن ید، صاغرون«. لیم بپردازندگرفتن مالیات سرانه از اهل کتاب، الزامى است وباید از موضع قدرت و به صورت نقدى باشد وآنان نیز با تواضع وتس .4

 » و هم صاغرون... نون ذین ال یؤمقاتلوا ال«. حکومت اسالمى باید از چنان قدرتى برخوردار باشد که دیگران تسلیم او شوند .5

  »صاغرون«. هاى مذهبى باید در برابر نظام اسالمى خاضع باشند اقلّیت  .6
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  190بقره    وقَاتلُوْا فی سبِیلِ اللّه الَّذینَ یقَاتلُونَکُم والَ تَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَ یحب الْمعتَدینَ

  دارد سر جنگ دارند کارزار بکنید اما تعدى روا مدارید که خدا متجاوزان را دوست نمىو در راه خدا با کسانى که با شما 

 تفسیر المیزان

م گیرنده اقامه دین و اعالى قتال به معناى آن است که شخصى قصد کشتن کسى را کند، که او قصد کشتن وى را دارد، و در راه خدا بودن این عمل به این است که غرض تصمی
پس قتال در  .یال بر اموال مردم و ناموس آنانباشد، که چنین قتالى عبادت است که باید با نیت انجام شود، و آن نیت عبارت است از رضاى خدا و تقرب به او، نه استکلمه توحید 

  ها دفاع کند خواهد به وسیله قتال با کفار از حق قانونى انسان اسالم جنبه دفاع دارد، اسالم مى
  

 تفسیر نمونه

ورگشایى یا بدست آوردن غنائم ، تعبیر به فى سبیل اهللا ، هدف اصلى جنگهاى اسالمى را روشن مى سازد که جنگ در منطق اسالم هرگز به خاطر انتقامجویى یا جاه طلبى یا کش
  .و اشغال سرزمینهاى دیگران نیست 

پیمودن آن آسان است ، و بعضى آن را منحصرا به معنى راه حق تفسیر کرده اند، ولى با توجه به  در اصل به معنى راهى است که)) ت مفردا((در )) راغب ((به گفته )) سبیل ((
  .را استفاده کرده انداینکه این واژه در قرآن مجید، هم به راههاى حق و هم به راههاى باطل اطالق شده ، شاید منظورشان این باشد که از قرائن ، حق بودن آن 

  

  تفسیر نور
 » الذین یقاتلونکم... قاتلوا«. مجنگی اگر کسى با ما جنگید ما هم با او مى. مقابله به مثل، از حقوق انسانى استدفاع و  .1

 ها از خرافات و نجات انسانهدف از جنگ در اسالم، گرفتن آب و خاك و یا استعمار و انتقام نیست، بلکه هدف، دفاع از حقّ با حذف عنصرهاى فاسد و آزادسازى افکار و  .2
 » فى سبیل اللَّه«. باشد ومات مىموه

 »التعتدوا... قاتلوا«. حتّى در جنگ باید عدالت وحقّ رعایت شود .3

 » ان اللَّه ال یحب المعتدین«. کند ى محبت الهى را پاره مى ظلم و ستم، رشته .4

وا ان اللَّه ال یحب ال تعتد« .ادل باشیم و حقوق را رعایت کنیمتنها حضور در جبهه سبب قرب الهى نیست، بلکه محبوبیت نزد پروردگار زمانى است که در جنگ ع .5
 » المعتدین

 » فى سبیل اللَّه«. ، ریا و سمعهها، غنائم در جنگ، هدف باید فقط خدا باشد، نه هوسها، تعصب .6

 .باشد» فى سبیل اللَّه«و شما باید دفاع کنید، ولى باز هم با آنکه آنان جنگ را علیه شما آغاز کردند . حتّى در دفاع از حقّ طبیعى خود، باید خدا را در نظر گرفت .7

  
  

  

ینَ یانِ الَّذالْوِلْداء والنِّسالِ ونَ الرِّجینَ مفتَضْعسالْمو بِیلِ اللّهی سلُونَ فالَ تُقَات ا لَکُمممِ وۀِ الظَّالالْقَرْی هـذنْ هنَا منَا أَخْرِجبا قُولُونَ رلُهأَه
  75نساء     واجعل لَّنَا من لَّدنک ولیا واجعل لَّنَا من لَّدنک نَصیرًا

  

  گویند بار الها ما را از این سرزمین که مردمش همه ستمگرند بیرون کن، کنند؟ بیچارگانى که مى چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و کودکان پیکار نمى
  .و نجات بده، و از ناحیه خود سرپرستى بر ایمان بفرست، و یا از جانب خود یار و مدد کارى برایمان روانه کن 

  
  تفسیر المیزان

به دست کفار استضعاف  ناتوان است، کهاین آیه شریفه تحریک و تهییجى است براى تمامى مؤمنین، اوال این قتالشان قتال در راه خدا است، و ثانیا قتال در راه نجات مشتى مردم 
  اند شده

  

  
  تفسیر نمونه

  .این آیه دعوت به سوى جهاد بر اساس تحریک عواطف انسانى مى کند
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 تفسیر نور

  . کند اند، نکوهش مى و از کسانى که جهاد در راه آزادى آنان را رها کرده. ى مردم مکّه قرار داشتند ى مسلمانانى است که تحت فشار و شکنجه آیه درباره
  

 » ....مالکم«. ها بى تفاوت نباشند ها و استغاثه مسلمانان باید نسبت به هم، غیرت و تعصب مکتبى داشته باشند و در برابر ناله .1

 . »اللّه و المستضعفین فى سبیل« .از اهداف جهاد اسالمى، تالش براى رهایى مستضعفان از سلطه ستمگران است .2

 » والمستضعفین«. باشد، جهاد هست شناسد، هرجا که مستضعفى اسالم مرز نمى  .3

 »تلونما لکم التقا«. ارتش اسالم باید به حدى مقتدر باشد که نجات بخش تمام محرومان جهان باشد .4

 

 

  هم ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک طُغْیانًا وکُفْرًاغُلَّت أَیدیهِم ولُعنُواْ بِما قَالُواْ بلْ یداه مبسوطَتَانِ ینفقُ کَیف یشَاء ولَیزِیدنَّ کَثیرًا منْ وقَالَت الْیهود ید اللّه مغْلُولَۀٌ
  64مائده     یسعونَ فی األَرضِ فَسادا واللّه الَ یحب الْمفْسدینَبینَهم الْعداوةَ والْبغْضَاء إِلَى یومِ الْقیامۀِ کُلَّما أَوقَدواْ نَارا لِّلْحرْبِ أَطْفَأَها اللّه ووأَلْقَینَا 

دهد بهر نحوى که بخواهد، و به  مت خدا دور باشند، براى این کلمه کفرى که گفتند، بلکه دستهاى خدا باز است، مىیهود گفت دست خدا بسته است، دستشان بسته باد و از رح
ى انداختیم که تا عداوت و بغض) بنا بقول دیگر(و یا بین افراد یهود ) بنا بر قولى(و ما بین یهود و نصارا . افزایند زودى بسیارى از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان و کفر خود مى

 کوشش در محو اسم پیغمبر از توراتهر وقت آتشى براى جنگ افروختند خدا خاموشش نمود عالوه بر این، اینان با گناهان و تکذیب پیغمبران و . روز قیامت امتداد داشته باشد
  .انگیزند در زمین فساد مى

  تفسیر المیزان
داند  چه تورات جایز مى. حوادث به خدا دادن، خیلى از یهود و معتقدات دینیش که هم اکنون در تورات موجود است دور نیستاى از  این حرف یعنى نسبت دست بستگى در پاره

ست، آرى چون غیر از یهود کسى دشمن خود را اینطور استهزا و هجو نکرده ا. اى از امور، خداى سبحان را به عجز در آورد و سد راه و مانع پیشرفت بعضى از مقاصدش بشود پاره
  .اى که مبدأ و منشا براى چنین حرف خطرناکى باشد ندارد، یهود است که معتقداتش چنین جرأتى به او داده است غیر یهود کسى در معتقداتش عقیده

 تفسیر نور

شتند در آغاز آفرینش دست خدا باز بود، اما پس از آنکه همه پندا چون یهود مى. کند ى یهود را نسبت به قضا و قدر و سرنوشت بیان مى در روایات آمده است که این آیه، عقیده
  . چیز را آفرید، دست او بسته شد

 

 

ذَایا أَیها الَّذینَ آمنُواْ  هـ هِمامع دعب رَامالْح جِدسواْ الْمقْرَبفَالَ ی سشْرِکُونَ نَجا الْمإِنَّم   
 فولَۀً فَسیع فْتُمإِنْ خویمکح یملع إِن شَاء إِنَّ اللّه هن فَضْلم اللّه یکُمغْن28توبه    ی  

  

مشرکان نجسند و بعد از امسال دیگر نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند،! اید اى کسانى که ایمان آورده  
  .کار است که خدا دانا و شایستهترسید زود باشد که خدا اگر بخواهد از کرم خویش شما را توانگر کند  و اگر از فقر مى 

  

و نهى از ورود مشرکین به مسجد » 5مجمع البیان ج«. گویند "نجس "هر چیز پلیدى را که طبع انسان از آن تنفر داشته باشد: در مجمع البیان در تفسیر این آیه گفته است
شود  و از اینکه حکم مورد آیه تعلیل شده به اینکه چون مشرکین نجسند، معلوم مى. شوند الحرام بحسب فهم عرفى امر به مؤمنین است، به اینکه نگذارند مشرکین داخل مسجد

  .مالقات کفار است با رطوبت که یک نوع پلیدى براى مشرکین و نوعى طهارت و نزاهت براى مسجد الحرام اعتبار کرده، و این اعتبار هر چه باشد غیر از مساله اجتناب از

سوره برائت را به مکه برد، و براى مشرکین خواند، و اعالم کرد که دیگر حق ) ع(سال نهم از هجرت یعنى سالى است که على ابن ابى طالب  "امسالشان -اعامهِم هذ "و مقصود از
  .ندارند با بدن عریان طواف کنند، و دیگر هیچ مشرکى حق طواف و زیارت را ندارد
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اگر از اجراى این حکم ترسیدید که بازارتان کساد و تجارتتان راکد شود و دچار فقر گردید، نترسید که خداوند بزودى شما را از : نایش این است کهمع "و إِنْ خفْتُم عیلَۀً "و جمله
آن کسانى که در موسم حج در مکه  و این وعده حسنى که خداى تعالى براى دلخوش کردن سکنه مکه و .فرماید ترسید ایمن مى سازد، و از آن فقرى که مى فضل خود بى نیاز مى

دهد به اینکه، در برابر انجام دستورات دین، از هر چه  شود، ایشان را نیز بشارت مى تجارت داشتند داده، اختصاص به مردم آن روز ندارد، بلکه مسلمانان عصر حاضر را نیز شامل مى
اش در هر جا رو به انتشار است، هم چنان که شرك رو به  کلمه اسالم اگر عمل شود همیشه تفوق دارد، و آوازه فرماید، و مطمئنا بدانند که بترسند خداوند از آن خطر ایمنشان مى

عده سالم درآمدند، و آن و بعد از اعالم برائت بیش از چهار ماه مهلتى براى مشرکین نماند، و بعد از انقضاء این مدت عموم مشرکین مگر عده معدودى همه به دین ا. انقراض است
اسالم واقع در مسجد الحرام پیمانى گرفتند، و آن جناب براى مدتى مقرر مهلتشان داد، پس در حقیقت بعد از اعالم برائت تمامى مشرکین در معرض قبول ) ص(هم از رسول خدا 

  .شدند
 

 » لّذین آمنوا انّماالمشرکون نجسا«. مؤمن باید نسبت به مشرك، تنفّر داشته باشد .1

 » انّما المشرکون نجس«. با تعارفدر احکام دین باید قاطعانه عمل کرد، نه  .2

 نهم وسال اعالم برائت نبود، لکن با آنکه پلیدبودن مشرکان مربوط به سال(» انّما المشرکون نجس«. در اعالم برنامه ودیدگاه، توجه به توان اجرایى خود داشته باشیم  .3

  ) پیدا کردند، این امر اعالم شد چون در آن سال مسلمانان قدرت اجرا
 » الیقربوا«. س حتّى نزدیک شوندهاى مقد ى وارد شدن است، پس مشرکان نباید به مکان چون نزدیک شدن، زمینه .4

 »فالیقربوا المسجدالحرام«. ها از نظر قداست، یکسان نیستند ى زمین همه  .5

  » هذا بعد عامهم«. با مخالفان هم مدارا کنیم و به آنان مهلت دهیم .6
  

  
  فَهزَموهم بِإِذْنِ اللّه وقَتَلَ داود جالُوت وآتَاه اللّه الْملْک والْحکْمۀَ وعلَّمه مما یشَاء

ضاألَر تدضٍ لَّفَسعبِب مضَهعب النَّاس اللّه فْعالَ دلَوینَ والَملَى الْعذُو فَضْلٍ ع نَّ اللّهلَـک251بقره    و  
  

  خواست به او بیاموخت  پس به خواست خدا شکستشان دادند و داود جالوت را بکشت و خدایش پادشاهى و فرزانگى بداد و آنچه مى
  .شد ولى خدا با اهل جهان صاحب کرم است کرد زمین تباه مى اگر بعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمى

  تفسیر المیزان
تبع منظور  فساد زمین، فساد سکنه زمین است، یعنى فساد اجتماع انسانى، البته اگر به دنبال فساد اجتماع، خود کره زمین هم فاسد شود، این فساد بهدانند که منظور از  همه مى
  .شود، نه بالذات، و این خود یکى از حقایق علمى است که قرآن از آن پرده بردارى کرده است آیه مى

  

  تفسیر نور
 » لفسدت االرض... لوال دفع اللّه الناس«. ز و ظالم دفاع صورت نگیرد، فساد و تباهى زمین را فرا خواهد گرفتاگر در برابر متجاو .1

 » لفسدت االرض... لوال دفع اللّه الناس«. شوند اگر عنصر مضرّ حذف نشود، عناصر دیگر به تباهى کشیده مى. جنگ با مفسدان، یک ضرورت است .2

  » بعضهم ببعض... دفع اللّه«. شود اراده وفضل الهى از راه عوامل طبیعى عملى مى .3
  

  تفسیر نمونه
 و لو ال دفع اهللا الناس(ان دارد ساگر خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نکند سراسر روى زمین فاسد مى شود، ولى خداوند نسبت به تمام جهانیان ، لطف و اح

خداوند نسبت به جهانیان لطف و مرحمت دارد که جلو همه گیر شدن و همگانى شدن فساد را در روى زمین  ).لفسدت االرض و لکن اهللا ذو فضل على العالمین  بعضهم ببعض
  .مى گیرد

  

  38حج     إِنَّ اللَّه یدافع عنِ الَّذینَ آمنُوا إِنَّ اللَّه لَا یحب کُلَّ خَوانٍ کَفُورٍ
  گران کفران پیشه را دوست ندارد کند که خدا خیانت اند دفاع مى خدا از کسانى که ایمان آورده

 



٥١ 
 

 

  

  تفسیر المیزان
مراد از و . که مبالغه کفران نعمت است "کفور "اسم مبالغه از خیانت است، و همچنین کلمه "خوان "و کلمه. کند از مدافعه است و مبالغه در دفع را افاده مى "یدافع "کلمه
ص به مؤمنین از امت است، هر چند که بر حسب مورد با مؤمنین آن روز اسالم منطبق است، چون آیات در مقام تشریع حکم جهاد است و حکم جهاد مخت "الَّذینَ آمنُوا "جمله

  .تواند مخصص باشد یک طایفه و اهل یک عصر نیست، و مورد نمى
کار و کفران پیشه خواند بدین جهت است که خداوند امانت دین حق را بر آنان عرضه کرد، و در میان آنان  رکین هستند، اگر آنان را بسیار خیانتمش "کُلَّ خَوانٍ کَفُورٍ "و مراد از

را از طریق رسالت به ایشان  این دین را ظاهر ساخت، و آن را امانت و ودیعه در نزد فطرت آنان سپرد تا در نتیجه حفظ و رعایت آن به سعادت دنیا و آخرت برسند، و آن
خداوند ایشان را غرق در نعمتهاى ظاهرى و باطنى کرد پس کفران کردند و شکرش را به وسیله عبادت به جا . شناسانید، ولى ایشان به آن خیانت کردند، یعنى آن را انکار نمودند

   .نیاوردند
دهد، چون  کند، و شر مشرکین را از ایشان دفع مى اند دفاع مى فرماید خدا از کسانى که ایمان آورده چینى شده، مى دهد زمینه که اذن به قتال مى ،در این آیه براى مطالب آیه بعد

 د بدین جهت است که مؤمنین امانت راردا پس اگر او مؤمنین را دوست مى. دارد، براى اینکه مشرکین خیانت کردند دارد، و مشرکین را دوست نمى که او ایشان را دوست مى
و به همین جهت او ولى و موالى مؤمنین است که دشمنانشان را  .کند دفاع مى) که امانت نزد مؤمنین است(پس در حقیقت خدا از دین خود . رعایت و نعمت خدا را شکر گزارند

  .»11محمد« "لَهم  نَ ال مولىذلک بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذینَ آمنُوا و أَنَّ الْکافرِی ":دفع کند، هم چنان که خودش فرموده
  

  تفسیر نور
 )انَّ. (است از مؤمنان، حتمى  در دفاع  ى الهى تحقّق وعده .1

 )نّ اهللا یدافع عن الّذین آمنواا. (مدافع نیستند  مؤمنان، تنها و بى .2

 )یدافع. (است  ایت خداوند، ابدىحم .3

 »یدفع«، نه )یدافع(. کنند وخدا از حریم مؤمنان مؤمنان، از حریم خدا دفاع مى .4

 )انّ اهللا یدافع. (ب خدا هستندمؤمنان، محبو .5

 )و کان حقّاً علینا نَصرالمؤمنین( )عن الّذین آمنوا. (کند، ایمان است که نصرت و دفاع خدا را جلب مى  عنصرى .6

 )ماست که نباید به آن خیانت شود در دست  د امانتىدین خداون) (خَوان یدافع عن الّذین آمنوا الیحب کل. (قهر و غضب خداوند، بر اساس معیارهاست .7

 )کَفور.(است  ر از کفر، کفرپیشگىبدت) خَوان(بدتر از خیانت، خیانت پیشگی؛  .8

 )»کَفور«مطرح شده، بعد » خَوان«اول . (ى کفر است خیانت، زمینه .9

  

  
 إِنَّ اللَّهوا ومظُل مقَاتَلُونَ بِأَنَّهینَ یلَّذنَ لیرٌأُذلَقَد مرِهلَى نَص39حج     ع  

  کنند اجازه دارند و خدا به نصرت دادنشان قادر است اند کارزار مى کسانى که چون ستم دیده

  تفسیر المیزان
آید که مراد از این اذن،  بر مى "للَّذینَ یقاتَلُونَ "دیگر اینکه از جمله. از اذن سابق خبر دهد فرمان به اذن باشد، نه اینکه بخواهد "اذن "آید که مراد از جمله از ظاهر سیاق بر مى

، خود دلیل بر این "للَّذینَ یقاتَلُونَ ":پس این که تعبیر را عوض کرد، و فرمود "أُذنَ للَّذینَ یقاتَلُونَ ":بلکه فرمود "اذن للذین آمنوا ":اذن به قتال است، و به همین جهت نفرمود
 ":خوانند، که معنایش را به فتح تاء و به صیغه مجهول مى "یقاتلون "قرائتى که در میان همه مسلمین دائر است این است که جمله .اند ه داده شدهاست که به چه کارى اجاز

ن آغاز به این عمل کردند، و و فلسفه این اجازه هم همین است که مشرکی) کشند یعنى کسانى که مشرکین ایشان را مى(است  "شوند کسانى که مورد کشتار مشرکین واقع مى
  .اصوال خواستار جنگ و نزاعند

رساند اگر مسلمانان را اجازه قتال دادیم، به خاطر همین است که به آنها ستم  فهماند و مى براى سببیت است، و همین خود علت اذن را مى "بِأَنَّهم ظُلموا "در جمله "باء "حرف
  .کند آن را تفسیر مى "...الَّذینَ أُخْرِجوا منْ دیارِهم بِغَیرِ حقٍّ  "جملهشد  شد، و اما اینکه چگونه ستم مى مى

 "یرٌنَصرِهم لَقَد  و إِنَّ اللَّه على "؟ به منظور تعظیم و بزرگداشت خدا بوده، نظیر جمله"خدا اجازه داد: و نفرمود "ذکر نکرد - که چه کسى اجازه داده - و اما اینکه فاعل این اذن را
کند، تا به این وسیله اشاره به این نکته کرده باشد که او اینقدر بزرگ است که هیچ اعتنایى به این  گوید که خدا ایشان را یارى مى که قدرت بر یارى را خاطر نشان کرده نمى

الَّذینَ أُخْرِجوا منْ دیارِهم بِغَیرِ حقٍّ إِلَّا  ".ه دوستان خود را یارى کندموضوع ندارد، و برایش حائز هیچ اهمیتى نیست، چون براى کسى که بر هر چیز قادر است مشکلى نیست ک
نَا اللَّهبقُولُوا رأَنْ ی ..."  
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  تفسیر نمونه
  :در این آیات به دو قسمت مهم از فلسفه هاى جهاد اشاره شده است 

مسلم طبیعى و فطرى و عقلى او است که تن به ظلم ندهد، برخیزد و فریاد کند، و دست به اسلحه برد، ظالم را بر سر  که حق)) ظالم و ستمگر((در برابر )) مظلوم ((نخست جهاد 
یدارى افکار دیگر جهاد در برابر طاغوتهائى است که قصد محو نام خدا را از دلها و ویران ساختن معابدى که مرکز ب .جاى خود بنشاند و دست آلوده او را از حقوق خود کوتاه سازد

  .است دارند
  

  تفسیر نور
 )اُذنَ. (خدا و رسول جایز نیست جهاد، بدون اذن .1

 )اُذن بانّهم ظلموا. (مظلومان، مجازند با دشمنان خود جهاد کنند .2

 )نصرهم لقدیر  انّ اهللا على - ن اُذ. (نصرت خدا، بعد از بپاخاستن وحرکت ماست .3

 )نَصرهم لقدیر  علىوانّ اهللا . (به رزمندگان روحیه دهید .4

 )نَصرهم لقدیر  و انّ اهللا على(. حقّ بر باطل پیروز است .5

 .به طور مطلق مطرح شده است) صرهمن. (شود مىنواع نصرت ها و امدادها را شامل ندارد و ا  ى نظامى امداد الهی، تنها جنبه .6

 )میهى اس ، حرف الم و جمله»لقدیر«، »انّ«کلمه . (است حتمى   نصرت الهى  .7

  »قادر«: ، نفرمود)قدیر. (خداوند نسبت به مؤمنان گسترده است  امداد و یارى .8
  

  

ب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَن یرِ حبِغَی مارِهین دوا مینَ أُخْرِجضٍالَّذعم بِبضَهع  
  40حج    صرُه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِیزٌ لَّهدمت صوامع وبِیع وصلَوات ومساجِد یذْکَرُ فیها اسم اللَّه کَثیرًا ولَینصرَنَّ اللَّه من ین

کرد دیرها و کلیساها و  اگر خدا بعضى از مردم را به بعض دیگر دفع نمى. پروردگار ما خداى یکتا است :اند گفته اند بدون سبب جز آنکه مى همان کسانى که از دیارشان بیرون شده
  کند که وى توانا و نیرومند است شد، خدا کسانى را که یارى او کنند یارى مى شود ویران مى کنشتها و مسجدها که نام خدا در آن بسیار یاد مى

  

  تفسیر المیزان
آن هم نه این . کند، و آن این است که کفار بدون هیچ گونه حق و مجوزى ایشان را از دیار و وطنشان مکه بیرون کردند گفتیم مظلومیت مؤمنین را بیان مى این آیه همانطور که

ازى نمودند، تا ناگزیر شدند با پاى خود شهر و س طور که دست ایشان را بگیرند، و از خانه و شهرشان بیرون کنند، بلکه آن قدر شکنجه و آزار کردند، و آن قدر براى آنان صحنه
اى به حبشه رفتند و جمعى بعد از هجرت رسول خدا  عده. زندگى را رها نموده در دیار غربت منزل کنند، و از اموال و هستى خود چشم پوشیده، با فقر و تنگدستى گرفتار شوند

  .را مجبور به خروج کردنددر اینجا این است که آنها  "اخراج "پس معناى .به مدینه) ص(
  

تعبیر   و این. گفتند پروردگار ما اللَّه است نه بت و لیکن به این جهت اخراج شدند که مى: دهد یعنى را مى "لکن "استثناى منقطع است که معناى "إِلَّا أَنْ یقُولُوا ربنَا اللَّه "جمله
دانستند و همان را مجوز این دانستند که آنها را از وطن مالوف خود  حق بودند که این کلمه حق را از مسلمانان جرم مىکند به اینکه مشرکین آن قدر نفهم و منحرف از  اشاره مى

  .بیرون کنند
  

دشمنان دین است که شر  این آیه هر چند که در مقام تعلیل، نسبت به تشریع قتال و جهاد قرار دارد و حاصلش این است که تشریع قتال به منظور حفظ مجتمع دینى از
رود، و لیکن در عین حال مراد از دفع خدا  خواهند نور خدا را خاموش کنند، زیرا اگر جهاد نباشد همه معابد دینى و مشاعر الهى ویران گشته عبادات و مناسک از میان مى مى

) چه این آیه بفرماید و چه نفرماید(حفظ استقامت وضع زندگى، سنتى است فطرى که مردم را به دست یکدیگر، اعم از مساله جهاد است، چون دفاع مردم از منافع حیاتى خود و 
بینیم که انسان را مانند  اوست که آدمى را به چنین روشى هدایت کرده، چون مى. شود در میان مردم جریان دارد، هر چند که این سنت فطرى هم منتهى به خداى تعالى مى

ع، و ات دفاع نموده، تا به آسانى بتواند دشمن مزاحم حقش را دفع دهد، و نیز او را مجهز به فکر کرده، تا با آن به فکر درست کردن وسایل دفسایر موجودات مجهز به جهاز و ادو
  .اش که مایه حیات و یا تکمیل حیات و تمامیت سعادت او است دفاع کند سالحهاى دفاعى بیفتد، تا از خودش و هر شانى از شؤون زندگى

  

هاى دیگر به نتیجه نرسد، مانند آخرین دواء که همان داغ کردن است وقتى به آن  شوند که راه که هست دفاع، با قتال آخرین وسیله دفاع است وقتى به آن متوسل مىچیزى 
اجتماع از بین بروند، تا بقیه نجات یابند و این سنتى است کند به اینکه بعضى از اجزاى بدن یا افراد  شوند که دواهاى دیگر نتیجه ندهد چون در قتال نیز بشر اقدام مى متوسل مى

نا مشقت موقتى را براى راحتى که در جوامع بشرى جریان دارد، بلکه به انسانها اختصاص نداشته، هر موجودى که به نحوى شخصیت و استقالل دارد این سنت را دارد که احیا
  .دائمى تحمل کند
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چیزى که هست وقتى همین قتال . شریفه به این نکته اشاره شده است که قتال در اسالم از فروعات همان سنتى است فطرى، که در بشر جارى استتوان گفت که در آیه  پس مى
  .کند بعضى دفع مى خداوند به خاطر حفظ دینش از خطر انقراض بعضى از مردم را به دست: گوییم شود و مى مى "دفْع اللَّه "و دفاع را به خدا نسبت دهیم آن وقت

  

هاى دین است  ماند تا چه رسد به معابد آن؟ بدین جهت است که معابد مظاهر دین و شعائر و نشانه و اگر تنها معابد را نام برده با این که اگر این دفاع نباشد اصل دین باقى نمى
  .کنند آموزند و صورت دین را در اذهان مردم حفظ مى مىافتند، و در آنها نشسته احکام دین را  که مردم به وسیله آن به یاد دین مى

  
  تفسیر نمونه

همان کسانى : ((ى سازد مى گویدتوضیح بیشترى درباره این ستمدیدگانى که اذن دفاع به آنها داده شده است مى دهد، و منطق اسالم را در زمینه این بخش از جهاد روشنتر م
  ).اال ان یقولوا ربنا اهللا ))! (که مى گفتند پروردگار ما خداوند یکتا است تنها گناهشان این بود(( ).ذین اخرجوا من دیارهم بغیر حقال)) (شدندکه به ناحق از خانه و النه خود اخراج 

 )) مى شد که در فارسى به آن به معنى مکانى است که معموال در بیرون شهرها و دور از جمعیت براى تارکان دنیا و زهاد و عباد ساخته )) صومعه ((جمع )) صوامع
که باید توجه داشت صومعه در اصل به معنى بنائى است که قسمت باالى آن بهم پیوسته است ، و ظاهرا اشاره به گلدسته هاى چهار پهلوئى بوده (گویند )) دیر((

  ).راهبان براى صومعه خود درست مى کردند
 )) نیز به آن گفته مى شود)) کلیسا((یا )) کنیسه ((ه است ک)) معبد نصارا((به معنى )) بیعۀ ((جمع )) بیع. 

 )) ت مى دانند که در لغت عبرانى به معنى نماز خانه اس)) صلوثا((است ، و بعضى آن را معرب )) معبد یهود((به معنى )) صلوة ((جمع )) صلوات. 

  معبد مسلمین است )) مسجد((جمع  ))مساجد((و. 

ظاهرا توصیفى است براى خصوص مساجد، چرا که مساجد مسلمین با توجه به نمازهاى پنجگانه که ) نام خدا در آن بسیار برده مى شود(یرا ضمنا جمله یذکروا اسم اهللا فیها کث
وزهائى در سال مورد بهره رونقترین مراکز عبادت در جهان است ، در حالى که بسیارى از معابد دیگر تنها یک روز در هفته و یا ر در تمام ایام سال در آن انجام مى گیرید پر

  .بردارى قرار مى گیرد
  

  تفسیر نور
 )الّذین اُخرجوا... ظُلموا. (استاز وطن روشن ترین نمونه مظلومیت   آوارگى .1
 )اُخرجوا من دیارهم. (از وطن، سلب این حقّ و سبب ظلم است انسان واخراج  عالقه به وطن، حقّ طبیعى  .2
 )بغیرحقّ. (عید مؤمنان ناحقّ استتب االرض حقّ و  در قرآن، تبعید مفسدین فى  .3
 )االّ أن یقولوا ربنا اهللا... ااُخرجو. (دارد  و ناگوارى  دینداري، سختى .4
 ..).دفع اهللا. (دیگر  قلم و بیان و یا برنامه هاى ست، خواه با جنگ باشد و وخواه باآنچه مهم است، دفاع از حریم مساجد ا .5
  )مساجد –صلَوات  -بِیع -صوامع. (هر کجا که باشد مخالفند یاد خدا و راه او به هر شکل و درنام عبادتگاه مهم نیست، کفّار و متجاوزین با  .6

  

  
 رُوفعرُوا بِالْمأَما الزَّکَاةَ وآتَولَاةَ ووا الصضِ أَقَامی الْأَرف مکَّنَّاهینَ إِن مورِالَّذۀُ الْأُمباقع لَّهلنکَرِ ونِ الْما عونَه41حج     و  

  .ارها با خدا استهمان کسانى که اگر در زمین استقرارشان دهیم نماز به پا کنند و زکات دهند و به معروف وا دارند و از منکر باز دارند و سرانجام همه ک
  

  تفسیر المیزان
توصیف نوع مؤمنین است و : تر که در اول آیات نامشان را برد البته این توصیف توصیف مجموع است از جهت مجموعیت و به عبارت ساده این آیه توصیف دیگرى است از مؤمنین

  .کار به فرد فرد آنان ندارد چون ممکن است فردى از آنان واجد این اوصاف نباشد
نیرومند کند، به طورى که هر کارى را که بخواهند بتوانند انجام دهند، و هیچ مانعى یا مزاحمى نتواند سد راه این است که ایشان را در زمین  "تمکین آنان در زمین "و مراد از
  .عمده هستند) عبادات(و اگر از میان همه جهات عبادى، نماز و از میان همه جهات مالى، زکات را نام برد، بدین جهت است که این دو در باب خود  .آنان شود

  

  تفسیر نمونه
به معنى فراهم ساختن وسائل و ابزار کار است ، اعم از آالت و ادوات الزم یا علم و آگاهى کافى و توان و نیروى )) تمکین ((، و ))تمکین ((از ماده )) مکنا((باید توجه داشت که 

  .جسمى و فکرى 
ولى براى هر انسان پاك سرشتى شناخته شده ، و دومى ناشناس است، و به تعبیر دیگر به معنى کارهاى خوب و حق است ، و منکر به معنى زشت و باطل ، چرا که ا)) معروف ((

  .اولى هماهنگ با فطرت انسانى است و دومى ناهماهنگ 
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  تفسیر نور
 )مکّنّاهم. (، به قدرت نیاز دارداز منکر  امر به معروف و نهى .1

 )االرض  فى(. کنند مؤمنان، تمام زمین یکسان است، آنان هر کجا که توان دارند هدف مقدس خود را پیاده مى  براى .2

  )مکّنّا. (ى قدرت ها را از خدا بدانیم همه  .3
  ...)صلوهاالرض اَقاموا ال  ان مکّناهم فى. (است از منکر  ى حکومت صالحان، نماز و زکات و امر به معروف و نهى اولین ثمره .4
الّذین ان ( ،)و لینصرن اهللا من ینصره. (از منکر  نماز، زکات، امر به معروف و نهى: را داشته باشد  تحت حمایت خداوند است که این چهار ارزش محورى  اى جامعه .5

  )مکنّاهم اَقاموا الصلوه
 

  

 . . . لُونَکُمقَاتا یینَ کَآفَّۀً کَمشْرِکلُواْ الْمقَاتینَ کَآفَّۀًوتَّقالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماع36توبه   و  
  و با همه مشرکین کارزار کنید همانطور که ایشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانید که خدا با پرهیزکاران است

  المیزانتفسیر 
این است که من او را با کف دست زدم و دفع کردم، و بهمین  "کففته "کند، و معناى مىبه معناى کف دست آدمى است که آن را باز و بسته  "کف "کلمه: راغب در مفردات گفته

بسته شده مکفوف مناسبت متعارف شده که این کلمه را در معناى دفع هر چند که با کف دست صورت نگیرد استعمال شود، حتى شخص کور را هم بخاطر اینکه چشمش 
  .اند گفته

 "اصل کلمه .مانع ایشان از معصیت بوده باشى معنایش این است که ما از فرستادن تو منظورى جز این نداشتیم که "ما أَرسلْناك إِلَّا کَافَّۀً للنَّاسِ و ":فرماید و در آن آیه که مى
  به معناى خوددارى و جلوگیرى است "کف

  

  تفسیر نور
زندگى مسالمت آمیز است؛ اما اگر دشمنان به تجاوز دست زدند، مسلمانان حق دفاع دارند، حتّى در اسالم اصل بر جنگ نیست، بلکه بر فکر، برهان، حکمت، موعظه و  .1

 »قاتلوا المشرکین«. در ماههاى حرام

نشوید، بلکه مآب  اگر دشمن در ماههاى حرام حمله کرد، مقدس» قاتلوا المشرکین کافه«. اجازه ندهید دشمن از مقدسات دینى و احکام فقهى شما سوء استفاده کند .2
 .مقابله کنید

 »کمایقاتلونکم«. حمله به دشمن، باید همانند ابعاد حمالت دشمن باشد .3

 »ان اللَّه مع المتقین«. ى تقواست پیروزى در سایه .4

  

  
  29کهف      وقُلِ الْحقُّ من ربکُم فَمن شَاء فَلْیؤْمن ومن شَاء فَلْیکْفُرْ

  .است هر که خواهد ایمان بیاورد و هر که خواهد منکر شودبگو این حق از پروردگار شما 
  

  المیزانتفسیر 
  .است) ع(در باره والیت على  "و قُلِ الْحقُّ منْ ربکُم فَمنْ شاء فَلْیؤْمنْ و منْ شاء فَلْیکْفُرْ "آیه: روایت شده که فرمود ) ع(در کافى  و غیر آن از ابى حمزه از امام باقر 

  تفسیر نور
 » الحقّ من ربکم«. خداوند است ى حقّ تنها سرچشمه .1

 » قل الحقّ من ربکم«. خدا باشد تقاضاى طرد فقراى مؤمن حقّ نیست، بلکه حقّ آن است که از طرف  .2

 » شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر قل الحقّ من ربکم فمن«. گرایش و عدم گرایش مردم، در حقّانیت دین تأثیرى ندارد .3

  » فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیفکر«. ها در پذیرش ایمان و کفر آزادند پیامبر مسئول ابالغ است وانسان  .4
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  99یونس    ولَو شَاء ربک آلمنَ من فی األَرضِ کُلُّهم جمیعا أَفَأَنت تُکْرِه النَّاس حتَّى یکُونُواْ مؤْمنینَ

  توانى مردم را در فشار قرار دهى تا ایمان بیاورند آورند، تو نمى تمام کسانى که روى زمینند ایمان مى و اگر خدا بخواهد
  

  المیزانتفسیر 
 ن اینطور نخواسته و در نتیجه همهآوردند، و لیک مى  خواست، تمامى انسانهایى که روى زمینند ایمان یعنى اگر پروردگارت مى "و لَو شاء ربک لَآمنَ منْ فی الْأَرضِ کُلُّهم جمیعاً"

 تگى دارد، و چون او چنین چیزى راپس، مشیت در این باب با خداى سبحان است، و مطلب به خواست او بس. ایمان نیاوردند، و از این به بعد هم همه ایمان نخواهند آورد
نیز نباید در این باب خود را خسته کنى براى اینکه تو قادر نیستى مردم را مجبور بر ایمان کنى، و ایمانى که از  نخواسته تو اى پیامبر نباید چنین طمع و توقعى داشته باشى، و

  .ایم که از حسن اختیار باشد روى اکراه باشد خواست ما نیست، آن ایمانى را ما از انسانها خواسته
  

، یعنى بعد از آنکه بیان کردیم که امر مشیت و "أَ فَأَنْت تُکْرِه النَّاس حتَّى یکُونُوا مؤْمنینَ " :م انکارى فرمودهو به همین جهت است که بعد از بیان این حقیقت، در قالب استفها
با این حال دیگر راهى  هند آورد،خواست به دست خداى تعالى است و او نخواسته که تمامى مردم ایمان بیاورند، و در نتیجه همه مردم به اختیار خود به هیچ وجه ایمان نخوا

ام و تو نباید دست به چنین کارى بزنى،  کردهبراى تو باقى نمانده جز اینکه فرضا مردم را به زور و به اکراه بر ایمان واداشته و مجبور سازى، و من این عمل را براى تو عملى منکر 
  .کنم ىتوانى این کار را بکنى، و خود من هم ایمان این چنینى را قبول نم و نمى

  
  تفسیر نمونه

اسالم آئین شمشیر است و از طریق زور و اجبار بر مردم : این آیه بار دیگر تهمت ناروائى را که دشمنان اسالم کرارا گفته و مى گویند با صراحت نفى مى کند، آنجا که مى گویند
مان اجبارى بى ارزش است و اصوال دین و ایمان چیزى است که از درون جان برخیزد، نه از جهان تحمیل شده است ، آیه مورد بحث مانند بسیارى از آیات دیگر قرآن مى گوید ای

 .را از اکراه و اجبار کردن مردم براى ایمان و اسالم بر حذر مى دارد) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (برون و بوسیله شمشیر و مخصوصا پیامبر 
  

  تفسیر نور
کند که خالف حکمت نباشد و چون حکمتش اقتضا دارد که مردم آزاد باشند، هرگز با قدرت قهرى  خداوند، هم قدرت دارد، هم حکمت و از قدرتش آنجا و آن گونه استفاده مى

ت ما مشرك نبودیم، پس شرك ما خواست خدا بوده است و ما خواس خدا مى اگر» لو شاء اللّه ما اشرکنا«: گفتند اما مشرکان مى. کند خود آنان را به ایمان اجبارى وادار نمى
  !ایم باالجبار مشرك شده

  

  
  3شعراء     لَعلَّک باخع نَّفْسک أَلَّا یکُونُوا مؤْمنینَ

  4شعراء    إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ علَیهِم من السماء آیۀً فَظَلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضعینَ
  

 آورند خواهى خویشتن را تلف کنى براى اینکه آنان ایمان نمى مىگویا 
  توانستیم کردیم که گردنهایشان در مقابل آن خاضع شود مى اى به ایشان نازل مى خواستیم از آسمان آیه اگر مى

  
 تفسیر المیزان

بر تو نازل شده خواهى خود را از غصه هالك کنى که چرا به آیات این کتاب که  آید که مى از وضع تو چنین بر مى: گرفته شده و معناى آیه این است که "بخوع "از "باخع "کلمه
  .خواهد با این بیان آن جناب را تسلیت دهد و مى) صحیح نیست که این غصه خوردن تو(است ) ص(و معلوم است که منظور از این تعبیر، انکار بر رسول خدا  .آورند ایمان نمى

 
در فارسى نیز این حذف معمول (در این جمله متعلق مشیت حذف شده، چون جزاى شرط بر آن داللت دارد،  "إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ علَیهِم منَ السماء آیۀً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعینَ "

است که یکى از افعال  "ظل "از "فظلت "کلمه) کردم خواستم فالن کار را بکنم مى کردم که تقدیرش این است که اگر مى خواستم فالن کار را مى گوییم اگر مى است، مثال مى
شود و نسبت خضوع را به گردنهاى  ع مىگردنهایشان خاض: و اگر فرمود. باشد مى "خاضعین "و خبرش "اعناقهم "گیرد و در اینجا اسمش کلمه ناقصه است که اسم و خبر مى

دهد گردن است که سر را زیر  مشرکین داده با اینکه خضوع وصف خود ایشان است از این باب است که در حال خضوع اولین عضو از انسان که حالت درونى خضوع را نشان مى
  .افکند، پس این نسبت از باب مجاز عقلى است مى
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  مونهتفسیر ن
آنها است ، منتها گردن در فارسى ، و رقبه و عنق در عربى به خاطر اینکه عضو مهم بدن انسان است به  ع کردن گردنها، خضوع کردن صاحبانپیدا است که منظور از خضوناگفته 

  !ان را گردن شکسته مى گویندصورت کنایه از خود انسان ذکر مى شود، فى المثل افراد یاغى را گردنکش و افراد زورگو را گردن کلفت ، و افراد ناتو
  

  تفسیر نور
 ...)لعلّک باخع. (ا کارساز نیستتالش و سوز، در همه ج .1

 )لعلّک باخع... تلک آیات. (الهی است  افراد غمگین، کارى  دلدارى .2

 )لعلّک باخع. (کردند ظار تالش مىانجام تکلیف خود، بیش از حد انت  انبیا براى .3

 ).ى عشق به مکتب و امت است سوز، نشانه) (باخع نفسک. (استاز صفات بارز انبیا، سوز   یکى .4

 )ان نشأ. (سنّت و قانون خداوند، اختیار و مهلت دادن به مردم است  .5

 )ان نشأ... لعلّک باخع. (توجه به قدرت الهی، بهترین وسیله آرامش روح است .6

 )ا خاضعینفظلّت اعناقهم له. (باشد نه اجباري  و انتخابى  ایمان باید اختیارى .7
  

  

 
دع لَکُم طَانِ إِنَّهالشَّی اتواْ خُطُوالَ تَتَّبِعلْمِ کَآفَّۀً وی السخُلُواْ فنُواْ ادینَ آما الَّذهاأَیبِینٌیم 208بقره     و   

  پیروى مکنید که او براى شما دشمنى آشکار استاید بدون هیچ اختالفى همگى تسلیم خدا شوید و زنهار گامهاى شیطان را  اى کسانى که ایمان آورده
اى از دستورات  خواستند که تورات را در نماز بخوانند، و به پاره عبد اللَّه بن سالم و یارانش که یهودى بودند و اسالم را پذیرا شده بودند، از پیامبر اسالم اجازه مى :شأن نزول آیه [   

کند و باید در همان  دهد که شیطان گام به گام در انسان نفوذ مى این شان نزول نیز نشان مى .از پیروى خطوات الشیطان، نهى کرد نازل شد و آنها را 208آیه  .آن عمل کنند
  ] گامهاى نخستین، در برابر او ایستاد تا به مراحل خطرناك نرسد

  

  المیزانتفسیر 
اند  کند و چون خطاب به مؤمنین بود و مؤمنین مامور شده مانند کلمه جمیعا تاکید را افاده مى )همگى -کافه(و کلمه : کلمات سلم و اسالم و تسلیم هر سه به یک معنا است

ع که در دین خدا چون و چرا همگى داخل در سلم شوند پس در نتیجه امر در آیه مربوط به همگى و به یک یک افراد جامعه است، هم بر یک یک افراد واجب است و هم بر جمی
  .یم امر خدا و رسول او گردندنکنند، و تسل

پس بر مؤمنین واجب است امر را تسلیم خدا کنند، و براى خود صالح دید و استبداد . اند عبارت شد از تسلیم شدن براى خدا، بعد از ایمان به او پس سلمى که بدان دعوت شده
دیگر اتخاذ ننمایند، که هیچ قومى هالك نشد مگر به خاطر همین که راه خدا را رها کرده، راه هواى اند طریقى  برأى قائل نباشند و به غیر آن طریقى که خدا و رسول بیان کرده

طر اینکه در اثر پیروى هواى نفس را پیمودند، راهى که هیچ دلیلى از ناحیه خدا بر آن نداشتند، و نیز حق حیات و سعادت جدى و حقیقى از هیچ قومى سلب نشد مگر به خا
هاى او به باطل نیست، بلکه منظور پیروى او است در دعوتهایى  گردد که مراد از پیروى خطوات شیطان، پیروى او در تمامى دعوت از اینجا روشن مى .الف کردندنفس ایجاد اخت

گذارد، و انسانهاى جاهل هم بدون دلیل آن را  ىپیچد، و نام دین بر آن م کند، و باطلى را که اجنبى از دین است زینت داده و در لفافه زیباى دین مى مى  که به عنوان دین
  .پذیرند، و عالمت شیطانى بودن آن این است که خدا و رسول در ضمن تعالیم دینى خود نامى از آن نبرده باشند مى

  

  تفسیر نمونه
ه انحراف از صلح و عدالت و تسلیم شدن در برابر انگیزه هاى دشمنى به معنى گام و قدم است در اینجا نیز این حقیقت تکرار شده ک)) سفره ((بر وزن )) خطوة ((جمع )) خطوات 

  و عداوت و جنگ و خونریزى از مراحل ساده و کوچک شروع مى شود، و به مراحل حاد و خطرناك ، منتهى مى گردد
  

  تفسیر نور
 » یاایها الّذین آمنوا«. ایمان ى ورود در فضاى سلم و سالم و تسلیم امکان ندارد، مگر در سایه .1

 » ادخلوا فى السلم کافّۀ«. اشیمها را کنار گذاشته، تنها تسلیم قانون خدا ب سلیقه  .2

 » کافّۀ«. ى همه مسلمانان است فهایجاد صلح، وظی .3

 » ال تتّبعوا«. ت او نهى شده استدلیل از اطاع کند، بلکه انسان قدرت مقابله با شیطان را دارد و به همین هاى شیطان، انسان را مجبور به گناه نمى وسوسه .4

 » خطوات«. کند نسان را منحرف مىشیطان، گام به گام ا .5

 » خطوات«. کردن شیطان، بسیار استراههاى منحرف  .6

  »طوات الشیطانادخلوا فى السلم کافّۀ و ال تتّبعوا خ«. انگیز، بلندگوهاى شیطانى هستند ى نداهاى تفرقه شیطان، دشمن صلح و وحدت است وهمه .7
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یملالْع یعمالس وه إِنَّه لَى اللّهکَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجلسواْ لنَحإِن ج61انفال     و  

 و اگر به صلح گرائیدند پس تو نیز به آن گراى و بر خداى توکل کن که او شنواى داناست

  المیزانتفسیر 
گویند که مرغ به وسیله آن به یکى از دو طرف خود متمایل و منحرف  مى "جناح "به معناى میل است، و بال مرغ را هم از این جهت "جنوح "کلمه :گوید در مجمع البیان مى

به  - به فتحه سین و کسره آن -"سلم "و کلمه. معنایش این است که اگر فالن کار را بکند بسوى گناه منحرف نشده است "ال جناح علیه ":فرماید شود، و اینکه در قرآن مى مى
  .معناى صلح است

آمیز رغبت کرد تو نیز به آن متمایل  تتمه امر به جنوح و همگى در معناى یک امر است و آن این است که اگر دشمن به صلح و روش مسالمت "و تَوکَّلْ علَى اللَّه ":و اینکه فرمود
. گیر کند و تو به خاطر نداشتن آمادگى نتوانى مقاومت کنى، چون خداى تعالى شنوا و دانا است ى پشت پرده باشد و تو را غافلشو و به خدا توکل کن و مترس از اینکه مبادا امور

  .کند سازد، بلکه او تو را یارى نموده و کفایت مى اى او را عاجز نمى و هیچ امرى او را غافلگیر نکرده و هیچ نقشه

کردیم گفتیم معناى توکل این نیست که انسان به اعتماد به خداى تعالى اسباب ظاهرى را هیچکاره و لغو بداند، بلکه معنایش این  بحث مى و ما در سابق که پیرامون معناى توکل
باب دیگرى است که ما از آن اى بیش نیست، و چه بسا اس گردد نمونه است که اعتماد قطعى به اسباب نداشته باشد، و بداند آنچه از اسباب ظاهرى سببیتش براى انسان هویدا مى

  .پذیرد و حامل اراده خداى سبحان است آن تمامى و مجموع همه این سببها است آگاهى نداریم، و سبب تام و تمام که هرگز از مسببش تخلف نمى

زند، و این معنا منافات ندارد با اینکه شخص  یت او دور مىپس توکل عبارت است از اینکه انسان وثوق و اعتماد خود را متوجه خداى سبحان کند که همه اسباب عالم بر محور مش
  .لت شودمتوکل به اسبابى که سببیت آنها برایش ظاهر گشته و در دسترس او هستند تمسک بجوید، و چیزى از آنها را وانگذارد تا در نتیجه دچار جها

  نمونهتفسیر 
این احتمال نیز در تفسیر جمله باال وجود دارد که اگر ). و ان جنحوا للسلم فاجنح لها(را عقب نزن و تمایل نشان ده  مى گوید اگر آنها تمایل به صلح نشان دادند تو نیز دست آنها

یرا هر یک از نیز جناح گفته مى شود زآنها به سوى صلح پر و بال بگشایند تو هم به سوى آن پر و بال بگشاى ، زیرا جنحوا از ماده جنوح به معنى تمایل آمده و به پر پرندگان 
و از آنجا که به هنگام امضاى پیمان صلح غالبا افراد . بالهاى آنها به یک طرف متمایل است بنابر این در تفسیر آیه هم از ریشه لغت مى توان استفاده کرد و هم از مفهوم ثانوى آن 

تردیدى به خود راه مده و چنانچه شرائط آن منطقى و عاقالنه و عادالنه باشد آن را بپذیر و گرفتار تردیدها و دو دلیها مى شوند به پیامبر دستور مى دهد در قبول پیشنهاد صلح 
ولى با این حال به پیامبر و مسلمانان هشدار ). و توکل على اهللا انه هو السمیع العلیم (بر خدا توکل کن زیرا خداوند هم گفتگوهاى شما را مى شنود و هم از نیات شما آگاه است 

گ براى فراهم کردن ه ممکن است در پیشنهادهاى صلح خدعه و نیرنگى در کار باشد و صلح را مقدمهاى براى ضربه غافلگیرانه اى قرار دهند یا هدفشان تاءخیر جنمى دهد ک
  ان تو استنیروى بیشتر باشد اما از این موضوع نیز نگرانى به خود راه مده زیرا خداوند کفایت کار تو را مى کند و در همه حال پشتیب

  نورتفسیر 
 » و ان جنحوا«. از سوى دشمن باشداى از قدرت باشند که تقاضاى صلح،  مسلمانان باید در مرحله .1

 » فاجنح... وان جنحوا«. طلب نیست اسالم، جنگ .2

 » فاجنحوا«: نفرمود» فاجنح«. استفرمان جنگ یا پذیرش صلح، با پیامبر خدا و از اختیارات رهبرى جامعه اسالمى  .3

 » فاجنح«. ت، سوء استفاده نکنیدموضع قدردر  .4

  »فاجنح لها و توکّل«. در پذیرش پیشنهاد صلح، بر خدا توکّل کنید .5
  

  

مهم ولَو شَاء اللّه لَسلَّطَهم علَیکُم نَکُم أَو یقَاتلُواْ قَوإِالَّ الَّذینَ یصلُونَ إِلَى قَومٍ بینَکُم وبینَهم میثَاقٌ أَو جآؤُوکُم حصرَت صدورهم أَن یقَاتلُو
  90نساء     یهِم سبِیالًفَلَقَاتَلُوکُم فَإِنِ اعتَزَلُوکُم فَلَم یقَاتلُوکُم وأَلْقَواْ إِلَیکُم السلَم فَما جعلَ اللّه لَکُم علَ

  

بین شما و آن قوم پیمان صلح برقرار باشد و یا با شما سر جنگ نداشته باشند و توان جنگ با قوم خود را نیز ندارند و اگر خدا مگر آن افراد و اقوامى که با قومى پیمان دارند، که 
ه کردند، خدا براى شما کردند، اگر اینان از شما کناره گرفتند، نه با شما شدند و نه با دشمن شما، و اطاعت و تسلیم عرض داد و با شما پیکار مى خواست بر شما تسلطشان مى مى

 علیه آنها تسلطى نگذاشته
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  تفسیر المیزان
 .باشد و در آن دو طائفه را از حکم دستگیر کردن و کشتن مشرکین استثنا کرده ، مى"فَإِنْ تَولَّوا فَخُذُوهم و اقْتُلُوهم ":این آیه شریفه استثنایى است از حکمى که در جمله

  

  تفسیر نمونه
  :نون مستثنى هستنددنبال دستور به شدت عمل در برابر منافقانى که با دشمنان اسالم همکارى نزدیک داشتند، در این آیه دستور مى دهد که دو دسته از این قابه 

 

 .آنها که با یکى از هم پیمانان شما ارتباط دارند و پیمان بسته اند .1

 )ن الى قوم بینکم و بینهم میثاق اال الذین یصلو(

 .مبارزه با قبیله خود دارندسانى که از نظر موقعیت خاص خود در شرائطى قرار دارند که نه قدرت مبارزه با شما را در خود مى بینند، و نه توانائى همکارى با شما و ک .2

  ).او جاؤ کم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم (
 

  تفسیر نور
 » بینکم و بینهم میثاق«. م گذاشتاحترا هاى نظامى حتّى با کفّار، باید به پیمان .1

 » یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم حصرت صدورهم ان«. کنند، متعرّض نشوید طرفى مى ها، به کسانى که اعالم بى در جنگ .2

 » حصرت صدورهم ان یقاتلوکم«. شندمسلمانان باید چنان قدرتمند باشند که مخالفان در فکر هجوم نبا .3

 »لوشاءاهللا لسلّطهم«. ه باشید تا دچار غرور نشویدتوجه به قدرت الهى داشت .4

اند شما تعرّض بر آنان نکنید و اگر متعرّض  پس اکنون که آنان از شما دست برداشته. جهاد اسالم براى سلطه و تحمیل عقیده نیست، بلکه براى دفع شرّ و موانع است .5
 » ....لسلطهم.... لو شاء اللَّه و«. ایندشوید ممکن است خداوند به آنان نیرو دهد و شما را قلع و قمع نم

... فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم«. چون در اسالم، صلح اصل است و جنگ، در صورت ضرورت مجوز دارد. طلبانه و تقاضاى آتش بس، احترام بگذارید هاى صلح به انگیزه .6
  اهللا لکم علیهم سبیالً فما جعل

 

  

 فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حیثُ کَفَرُواْ فَتَکُونُونَ سواء فَالَ تَتَّخذُواْ منْهم أَولیاء حتَّى یهاجِرُواْ فی سبِیلِ اللّه فَإِن تَولَّواْودواْ لَو تَکْفُرُونَ کَما 
  89نساء      وجدتَّموهم والَ تَتَّخذُواْ منْهم ولیا والَ نَصیرًا

راه خدا هجرت شما نیز کافر شوید هم چنان که خودشان کافر شدند و در نتیجه مثل هم باشید، پس زنهار که از آنان به هیچ وجه دوست مگیرید تا آنکه در  آنها دوست دارند
   کنند، پس اگر از قبول دعوت خدا اعراض کردند، آنان را هر جا یافتید بگیرید و بکشید، نه از آنان دوست بگیرید و نه یاور

  
  سیر المیزانتف

داللت دارد بر اینکه مؤمنین موظف شده بودند دوستان مشرك خود را وادار به مهاجرت نمایند، اگر اجابت کردند به دوستى خود با آنان  "...و اگر روى گرداندند  ":اینکه فرمود
  .ادامه دهند، و اگر اجابت نکردند به قتلشان برسانند

  

  تفسیر نمونه
، از فوق نسبت به این دسته از منافقان نشان داده شده به خاطر آن است که نجات یک جامعه زنده که در مسیر یک انقالب اصالحى گام بر مى دارد این شدت عمل که در آیه

 .چنگال دشمنان دوست نما و جاسوسان خطرناك ، راهى جز این ندارد
  

  تفسیر نور
 » رواحتى یهاج«. توطئه، واجب استى کفر و شرك و  هجرت از منطقه .1

 » اهللا حتى یهاجروا فى سبیل«. ستنشانه ایمان واقعى، هجرت در راه خدا .2

 » حتى یهاجروا«. ه همیشه باز استراه توب .3

 » حتى یهاجروا«. هجرت، هجرت است توبه ترك. ى هر گناهى، جبران همان گناه است توبه .4

 »خذوهم واقتلوهم«. ى اسالمى باید قدرتمند باشد جامعهگر، باید اعدام و سرکوب شوند و براى این کار،  منافقان کارشکن و توطئه .5

  »التتّخذوا منهم ولیاً والنصیراً«. هرگونه ارتباط قلبى، سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى با منافق در اسالم محکوم است .6
  



٥٩ 
 

 

    

  8توبه     یرْضُونَکُم بِأَفْواههِم وتَأْبى قُلُوبهم وأَکْثَرُهم فَاسقُونَکَیف وإِن یظْهرُوا علَیکُم الَ یرْقُبواْ فیکُم إِال والَ ذمۀً 

  کنند، با زبانهاى خود شما را خشنود ساخته و حال آنکه اگر ایشان بر شما دست یابند هیچ خویشاوندى و عهدى را رعایت نمى) غیر این باشد(چگونه 
  .د و بیشترشان فاسقنداباء دار) از این معنا(ولى دلهایشان  

  

  تفسیر المیزان
مقابله انداخته براى این بوده که تا داللت کند بر اینکه مشرکین هیچگونه میثاقى را که حفظش از واجبات  "ذمۀ "و "ال "بعید نیست اینکه خداى تعالى در آیه مورد بحث میان

اساسش اصول تکوینى و واقعى است مانند خویشاوندى و قرابت و یا آن میثاقهایى که اساسش قرار داد و کنند، چه آن میثاقهایى که  است نسبت به مؤمنین حفظ و رعایت نمى
  .اصطالح باشد، مانند عهد و پیمانها و سوگندها و امثال آن

  

  تفسیر نمونه
است که قریش اگر چه خویشاوند پیامبر و گروهى از مسلمانان بودند به معنى خویشاوندى است و بعضى آنرا به معنى عهد و پیمان دانسته اند، در صورت اول منظور این )) ال ((

 و) صلى اللّه علیه و آله و سلّم (ولى هنگامى که خودشان کمترین اعتنائى به این موضوع نداشته باشند و احترام خویشاوندى را رعایت ننمایند، چگونه انتظار دارند پیامبر 
  .ر صورت دوم تاءکیدى براى ذمۀ که آنهم به معنى عهد و پیمان است محسوب مى شودو د. مسلمانان در مورد آنها رعایت کنند

  

  تفسیر نور
مردم، عهدشکن  ، به معناى عهد و پیمانى است که وفاى به آن الزم است و اگر نقض شود،»ذمۀ«. ، به معناى خویشاوندى، همسایگى و روابط عاطفى و انسانى و عرفى است»الّ«

  . کنند را مذّمت مى
 

 » روا علیکمان یظه«. ى دشمن را هنگام قدرتش باید شناسایى کرد، نه هنگام ضعف او عمق کینه .1

 »  یرقبوا فیکم االّ و ال ذمۀال«. کند، گناه است اى را نمى ى دشمنى که اگر چیره شود مراعات هیچ مسأله اندیشى درباره سکوت و ساده .2

 » االّ وال ذمۀً«. گذارند ام مىها و تعهدات احتر کنند، نه به پیمان اعات مسائل عاطفى و همسایگى را مىمشرکان، نه مر .3

 » یرضونکم بافواههم وتأبى قلوبهم«. هاى سیاسى و تبلیغاتى دشمنان، ما را فریب ندهد ظاهرسازى و بازى .4

  »اکثرهم فاسقونتأبى قلوبهم و«. بازى، فسق است پیمان شکنى، نفاق، تظاهر و سیاست .5
  

  
  

  

  ر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى إِن تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللَّه غَنی عنکُم ولَا یرْضَى لعباده الْکُفْرَ وإِن تَشْکُرُوا یرْضَه لَکُم ولَا تَزِ
  7زمر      إِنَّه علیم بِذَات الصدورِثُم إِلَى ربکُم مرْجِعکُم فَینَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُونَ 

پسندد و هیچ گناهکارى وزر گناه دیگرى را به دوش  و اگر شکر بگزارید همان را برایتان مى. پسندد نیاز از شماست و او کفر را براى بندگان خود نمى اگر کفر بورزید خدا بى
  هاست دهد که او داناى به اسرار سینه اید خبر مى کرده او شما را به آنچه مىکشد و در آخر به سوى پروردگارتان بازگشتتان است و  نمى

  
  تفسیر المیزان

اینکه مشرکین رو به سوى  این آیه در صدد بیان این معنا است که دعوت به سوى توحید و اخالص دین براى خداى سبحان، از این جهت نیست که خداى تعالى محتاج است به
  .کند غیر او منصرف شوند، بلکه بدین جهت است که خداى تعالى به سعادتمندى ایشان عنایت و لطف دارد و ایشان را به سوى سعادتشان دعوت مىاو آورند و از عبادت 

  
  تفسیر نور

  »ان تشکروا یرضه لکم«. شکر، کلید رضایت خداست
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  23زخرف    أُمۀٍ وإِنَّا علَى آثَارِهم مقْتَدونَ وکَذَلک ما أَرسلْنَا من قَبلک فی قَرْیۀٍ من نَّذیرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى 
  

  ما پدران خود را بر کیشى یافتیم،: نداشتیم، مگر آنکه عیاشان آن قریه گفتنداى گسیل  و به همین منوال هیچ رسولى قبل از تو به سوى اهل قریه
  کنیم و ما بر آثار ایشان اقتداء مى 

  
  تفسیر المیزان

ک به تقلید اختصاص به تمس. ، و مراد از امت در اینجا دین است)به معناى قصد کردن است "یؤم "،"أم "چون ماده(اى است که مقصود آدمى باشد،  به معناى طریقه "امت "کلمه
  .هاى مشرك گذشته نیز بوده اینان ندارد، بلکه، عادت دیرینه امت

کند انسان از  ها نقل کرده، براى این است که اشاره کرده باشد به اینکه طبع تنعم و نازپروردگى این است که وادار مى و اگر در آیه مورد بحث این کالم را تنها از توانگران اهل قریه
  .سنگین تحقیق شانه خالى نموده، دست به دامن تقلید شودبار 
  

  تفسیر نمونه
)) مترفون ((مساءله ایستاده بودند همان از این آیه بخوبى استفاده مى شود که سردمداران مبارزه با انبیا و آنها که مساءله تقلید از نیاکان را مطرح مى کردند و سخت روى این 

به معنى فزونى نعمت است ، و از آنجا که بسیارى از متنعمان غرق شهوات و ) بر وزن لقمه )) (ترفه ((از ماده )) مترف ((مغرور و مرفه ، زیرا بودند، همان ثروتمندان مست و 
ثروتمندان مستکبر و خودخواه  هوسها مى شوند کلمه مترف به معنى کسانى که مست و مغرور به نعمت شده و طغیان کرده اند آمده ، و مصداق آن غالبا پادشاهان و جباران و

ن از چنگال آنها رهائى مى یافتند و به است ، آرى آنها بودند که با قیام انبیا به دوران خودکامگیهایشان پایان داده مى شد، و منافع نامشروعشان به خطر مى افتاد، و مستضعفا
سرچشمه مى گیرد که هر جا ظلم و تجاوز و گناه )) مترفین ((د و امروز نیز بیشترین فساد دنیا از همین همین دلیل با انواع حیل و بهانه ها به تخدیر و تحمیق مردم مى پرداختن

  .و آلودگى است آنجا حضور فعال دارند

  

  تفسیر نور
 »و کذلک«. تکیه بر روش نیاکان، سنّت منحرفان تاریخ بوده است  .1
 »اال قال مترفوها... ما ارسلنا من قبلک«. گرفتند همگون و مشابهى مىهاى  اند که بهانه انبیا، مخالفانى از طبقه مرفه داشته .2
 »...ما ارسلنا من قبلک«. شود توجه به مشکالت پیشینیان سبب آرامش انسان مى .3
 »من نذیر«. ترین نقش انبیا هشدار است مهم .4
 »على آثارهم مقتدون... قال مترفوها انا وجدنا آبائنا«. هاى نابجا ى تقلید و تعصب سرمستى از ثروت و رفاه هم موجب طغیان است و هم زمینه .5
  »انّا على آثارهم مقتدون«. چون و چرا به آنان، معنا ندارد افکار پیشینیان قابل بازنگرى و بررسى است و اقتداى مطلق و بى .6

 

 

 

 

 

 


