
4

ولو به وصیت عمل نشود. اما اگر کسی وصیت را شنیده باشد، ولی وصـیت را تغییـر بدهـد بـر او گنـاهی      می شود، 
آگاهانه و خطرناك است.  

نقش گوش در نظام تربیتی اسالم
سالم می گویند تاثیر گوش بیشتر از چشم است. یعنی اول باید گوش به کار بیاید بعـد چشـم.   در نظام تربیتی در ا

در آیات و روایات اول سمع آمده بعد بصر. اگر اول گوش به کار بیفتد بعد چشم، چشم ها خوب می بیند. امـا اگـر   
معلوم نیست خوب ببیند. ندازیم یابکاراول چشم ها را به

ا خیره میکنند. تربیت احسن براي کسی است که خوب گوش می دهد. دجال آخـر الزمـان   طاغوتی ها اول چشم ر
بعد صدایش به گوش می آید. سامري هم اول گوساله طالیی را براي بنی اسرائیل را خیره میکند،هم اول چشم ها

یگوید وصیت را ندید. سـمع  بعد صدایش در آمد. در اینجا می فرماید: ما سمعه... نم،چشم ها که خیره شدند،آورد
،نتوانی قرآن بخـوانی می توانی بفهمی. اگر ،یک خصوصیت خوبی که دارد این است که اگر سواد هم نداشته باشی

می توانی پیام و آیاتش را بشنوي. 
،انـدازیم در نظام تربیتی باید موعظه بیشتر دیده شود. اگر به قرآن نگاهی بی،کسانی که دارند کار تربیتی می کنند

ایـن یـک سـبک    شـروع مـی شـود و   » قل«انذار است با کلمه بینیم که هر جا که سخن از دعوت به توحید ومی
را تیـز  لذا معلمی که بتواند خـوب گـوش هـا   بر دیدن تقدم دارد،در تربیت اسالمی شنیدن .تربیتی در قرآن است

چشم ها در عالم ماده می توانـد جذبـه مـادي    چونن معلمی که چشم ها را مشغول کند، موفق تر است تا آ،کند
ببیند.  

مستحبی است.  ازباب ارشاد و» باید«هنگام وصیت کردن بایدکسی به عنوان شاهد حضور داشته باشد.کلمه 

گناهش به گردن تغییر دهنده است.،اگر کسی وصیت آنان را تغییر دهدوصیت کنندگان به پاداش می رسند.-4
اگـر  تبدیل وصیت مـردم اسـت.  بهترین عامل تقوا و دوري از تغییر و،ه ما در محضر خدا هستیمایمان به انک-5

انسان باور کند خدا اعمالش را می بیند دیگر تغییري در وصیت انجام نمی دهد.

:182پیام آیه 
ح کنید. یـک  می توانید وصیت را اصال،اگر شما خوف آن را داشتید که وصیت کننده وصیت انحرافی نوشته است

هـیچ گنـاهی بـر تغییـر     می توانید وصیت را عمل نکنیـد. ، غیر حق بود، جا استثناء دارد. اگر وصیت طاغوتی بود
دهنده نیست. مبنایش کالم خدا و رسول خداست.

ولی جلوگیري از فتنه و اصالح امور مسلمین مهـم  ،اصل مهم را باید رعایت کرد. احترام به وصیت مهم است-1
ر وصیتی قابل احترام نیست.تر است. ه

تغییرات وصیت باید بر اساس فتنه زدایی و اصالح باشد. سفارشات باید به حق باشد.-2
1

بسم اهللا الرحمن الرحیم

خالصه مطالب ارائه شده در جلسه تفسیر قرآن مجید

توسط حجت االسالم مهدوي

:بقرهمبارکه سوره 182و 181، 180تفسیرآیات 
بکُتکُملَیضَرَإِذَاعحکُمدأَحتوإِنالْمرًاتَرَكۀُخَییصنِالْویداللْواألقْرَبِینَلبِالْورُوفعامقلَـى حـینَ عتَّق180﴿الْم﴾
أَوجنَفًـا مـوصٍ مـن خَـاف فَمنْ﴾181﴿علیمسمیعاللّهإِنَّیبدلُونَهالَّذینَعلَىإِثْمهفَإِنَّماسمعهمابعدبدلَهفَمن
﴾182﴿رحیمغَفُوراللّهنَّإِعلَیهإِثْمفَالَبینَهمفَأَصلَحإِثْما

پدربرايوصیتگذارده،بجايخودازخوبیچیزاگررسدفرامرگراشماازیکیکههنگامیشده،نوشتهشمابر
تغییـر شنیدنازبعدآنراکهکسیپس)180. (پرهیزکارانبراستحقیاینکند،شایستهبطورنزدیکانومادرو

ازکـه کسـی )181. (اسـت دانـا وشنواخداونددهندمیتغییررا) وصیتآنکهاستکسانیبرآنگناهتنهادهد
بترسد،) کندخالفیکاربهوصیتاینکهبهاوگناهازیا) ورثهبعضبهاوجانبهیکتمایلو(کنندهوصیتانحراف

مهربـان وآمرزنـده خداوند) باشدنمیوصیتتبدیلقانونمشمولو(نیستاوبرگناهیدهداصالحراآنهامیانو
)182. (است

شماي کلی آیات: 
بخواهیم در شماي کلی در نظر بگیـریم یکـی از اعمـالی کـه بـراي انسـان       اگرآیات مربوط به یک امر دینی است.

مثـل  عمل وصـیت مـی باشـد.   ،باورمندي که اهل محاسبه نفس است در ابتدا مستحب و تحقق به آن واجب است
همین عمل مستحب مورد توجه خداوند است.ولی جواب آن واجب. اماTفتن که مستحب استسالم گ

کُتب علَیکُم إذا حضَرَ أَحدکُم الموت إن تَرَك خَیرأً الوصیۀُ للوالـدینِ  «اشاره به همین معنا دارد. سوره بقره 180آیه 
نـه  » قینحقّا علَی المتَّ«ازاین جهت می گوییم مستحب است که می گوید »نَواألقرَبینَ بِالمعروف حقّأً علَی المتَّقی

علی المومنین. لذا وصیت نوشتن به تنهایی یک امر مستحب اکید است. در روایتی از پیامبر اکـرم داریـم کـه مـی     
»برود، شهید از دنیا رفته استاز دنیااگر کسی وصیتی بنویسد و« فرماید:

:وصیت انواعی دارد
وصیت واجب: در رابطه با احقاق دین، حق اهللا، حق الناس. اگرکسی حق الناسـی بـه گـردن دارد واجـب اسـت      -1

بگوید که دینی به گردن دارد.وصیت بنویسد و
وصیت مستحب: وصیتی براي امور خیریه. مثال کسی بگوید یک سوم اموالم را در امور خیریه صرف کنید.-2
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به فرزند خود وصیت کند که بعداز مرگش فرزند شغل پدر را پیگیري کند.وصیت مباح: مثال کسی-3
وصیت مکروه: به طور مثال شخصی وصیت کند که برایش مقبره بسازند.-4
در کار شر، کاري که باعث ترویج فساد بشـود  وصیت حرام: وصیتی که در آن شخصی بگوید یک سوم اموالم را-5

خرج کنید.
کسی که اهل تقواست باید اهل وصیت هم باشد. کسی که خریدار خداست اهل وصیت کردن خداوند می فرماید:

بسیاري از مومنین اهل تقوا هستند ولی به این عمل مستحبی توجه نمی کنند.  است.
در ». چه بسا عامل فتنـه مـی شـود   وصیت عمل مستحب دقیقی است که اگر دقت نشود« پیامبراکرم می فرمایند:

» یک وصیت غلط به دوزخ می رود.کسی هفتاد سال عبادت می کند با«می فرمایند: روایت دیگري
قیـه سـهم   بند براي یک سـوم مـالش تصـمیم بگیـرد،     انسان می توا. وصیت می تواند در رابطه با مسائل مالی باشد

دفـن آن مـرد   از شخصی وصیت کرده بود تمام اموالش را به فقرا ببخشـند، پیـامبر بعـد   االرث را باید رعایت کند.
متوجه شد که براي یتیمان آن شخص چیزي نمانده، فرمود: اگر میدانستم چنین وصیتی کرده حاضر نمی شدم او

را در قبرستان مسلمین دفن کنم. 
می فرماید اگر اهل تقـوایی وصـیتی کـرد و کسـی کـه شـاهد آن       181آیه در این آیات بحث والیت موج می زند.

فَإنَّما إِثمه علَی ألَّذینَ یبدلونَه إنَّ اهللاَ فَمن بدلَه بعد ما سمعه«وصیت آن را تبدیل کند هی از آگااز وصیت بود، بعد 
لیمع میعگناه بزرگی براي تبدیل کننده است. تبدیل چه به صورت نسبی چه به صورت محض. » س

آیات و روایات به الفاظ مختلفی بـه  عناي گناه است. گناه دربه م» اثم«میبینیم. » اثم«کلمه اي به نام 181درآیه 
شناسیم. یـک بـار   می » معصیه«است. یک بار گناه را به » ذنب«کار برده می شود. یکبار می گویند گناه به معناي

به کار گرفته می شود. یـک جـا  » سیئه«می شناسیم. کلمه گناه در قرآن یک بار به لفظ » خطیئه«گناه را به لغت 
باتوجه به واژه شناسی که اتفاق مـی  به کار می برد. همه این ها گناهند. اما هرکدام ضریبی دارد. » اثم«هم با لفظ 

به معناي چیزي دنباله دار است. گاهی گناه را با کلمه ذنب معنی می کنند تا حکایـت  » ذَنب«از ماده » ذُنُب«افتد 
نطفه ما تاثیر می گـذارد. آنجـا   ثال شرابی که می خوریم در نسل واز این کنند که برخی از گناهان عواقب دارند. م

که می خواهد بگوید این گناه شما آثار بعدي دارد از ذنب استفاده می کند. یک جا که می خواهد بگوید این عمـل  
م از اثـ اسـت.  را به کار برده» اثم«را به کار می برد. در این آیه خداوند » سیئه«قرار دارد کلمه » حسنه«در مقابل 

خر است. یعنی این کار موجب کندي و تأخر در تحصـیل ثـواب مـی شـود. بعضـی      نظر لغوي به معناي کندي و تأ
گناهان موجب می شود که روال ما در جذب ثواب و آثار او کند شود. سـرعتی بـراي درك رحمـت الهـی نداشـته      

باشیم.  
ی و تحصیل ثواب براي او کند می شـود. مهـم تـرین    کسی که وصیت اهل ایمانی را تغییر دهد درك معناي حقیق

خالصانه توصیه بـه حـق مـی کنـد رسـول اهللا      وصایا در عالم کدام وصیت است؟ تنها کسی که در این عالم هستی 

3

آثـار  ،است. وصیتی کرد که تبدیل شد ونظام بشریت را دچار اثم کرد. وقتی وصیت رسـول خـدا را گـوش ندادنـد    
شدت گرفت. ي دریافت رحمت الهی در طول تاریخ کند

) می باشد. اولـین وصـیتی   لیه السالمدر آیه قبل می فرماید وصیت براي اهل تقواست. اولین متقی حضرت علی (ع
آن وصیت والیت بود. اگر آن زمان به وصـیت پیـامبر در بـاب والیـت     وبه اثم شدندکه تبدیل شد یک امت مبتال

الن ما از تفسیر قرآن فقط به تفسیر ظاهري دسترسی نداشتیم. براي فهمیدن تفسـیر بـاطنی   ا،گوش داده می شد
براي درك کماالت کند پیش میرویم. ،ظهور نکند(عج)که ولی مان حضرت قائمزمانی قرآن روال کند شد. تا

اه روي نمـی داد. پیـام   اگر مسلمانان به وصیت احترام می گذاشتند و وصیت پیامبر را تغییر نمـی دادنـد اثـم وگنـ    
فقهی همین است که نباید وصیت را تغییر داد. ولی پیام باطنی این است که اگر به وصیت اهل تقوایی عمل نشـود  

ـ   باعث کندي در رسیدن خیر می شود. هرچه وصیت به حق تر و خیرتر باشد و ه همـان میـزان اثـم    تغییـر شـود ب
بیشتر می شود.  

فَمن خاف مـن  «آمده است 182در آیه مجمع البیان این تعاریف آورده شده.ملی وتسنیم آقاي جوادي آردر تفسی
در وصـیتش راه بـه   . اگـر انسـانی وصـیت کـرد و    »یه إنَّ اهللاَ غَفور رحیمجنَفاً أَو إِثماًفَأَصلَح بینَهم فَال إِثم علَموصٍ

به معناي انحراف از صراط مستقیم و تمایل به گمراهی است. »جنَف«را به کار می برد. » جنَفاً«ه انحراف برد، کلم
دیـدن  انسـان بـا  لت نفسانی ایست کـه  اح» خوف«مثال طوري وصیت کرده که میل به گمراهی در آن وجود دارد.

که اگر ایـن وصـیت را   در این صورت خداوند می فرماید اگر کسی وحشتی داردمنتظر پیشامد بدي است.عالیمی
راف پیش می آید، عمل به آن وصیت گناه دیگري است. اگر به آن وصیت عمل نکردید یـا اصـالحی   انح،عمل کند

. وصیت دیگـري هـم   (علیه السالم)ه وجود آوردید بر شما گناه نیست. پیامبر وصیتی کرد براي والیت علیدر آن ب
اگـر در وصـیتی انحـراف باشـد،     آیا هر وصیتی محترم است؟ خیر!).لیه السالمبود براي جلوگیري از والیت علی (ع

م ثـ عمل کردن به آن اشکال دارد. اگر به وصیتی مثل وصیت عمر گوش نـدهی مبـتال بـه ا   ،خصوصا انحراف والیی
نمی شوي.

:181و 180ي آیات پیام ها
تغییر وصیت از سوي دیگران حرام است.-1
البته تا وقتی که تناقضی با سهم .داز مرگ نیز محترم است وکسی حق تغییر وصیت را ندارحق مالکیت بعد-2

االرث نداشته باشد.
شخصی وصیت کرد که اموالش را به صد فقیـر بدهنـد، کسـی کـه از     گناه آگاهانه و مغرضانه خطرناك تر است.-3

در روز .گناه محسوب نمی شود،چون خبر نداردوصیت آگاهی نداشت تمام اموال را درکار خیر دیگري صرف کرد،
ته اما براي شخص وصیت کننده ثواب سیر کردن صد فقیر نوش،کار خیر که جاي دیگر انجام شده استقیامت این 


