
 

 

116 

د ند  اتا بارک  وره     
t  

ۖ مُوا َبْنيَ َيَدِي الّلَـِه َوَرُسوهِلِ يَن آَمنُوا َال تَُقِدّ ِ ا اذّلَ َ ُ ّ ٌ  َواّتَقُوا الّلَـَهۚ  َيا أَ ِيٌع َعِل َ يَن آَمنُوا َال َتْرفَُعوا  ﴾١﴿ ِإّنَ الّلَـَه  ِ ا اذّلَ َ ُ ّ َيا أَ
ْ َال أَْصَواَتُكْم فَْوَق َصْوِت النَِّبِيّ َوَال َتْجَهُروا هَلُ ِبالَْقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض أَن َتْحَبَط أَْعَمالُُك  ُ ْم َوأَن

ُوَن  ُ ُْم ِعنَد َرُسو ﴾٢﴿ َْش َ وَن أَْصَوا يَن َيغُّضُ ِ ُْم لِلّتَْقَوٰىِۚإّنَ اذّلَ َ يَن اْمَتَحَن الّلَـهُ قُلُو ِ َك اذّلَ ِ ـٰ ْغِفَرٌة  ِل الّلَـِه أُولَ ُ ّمَ لَ
 ٌ ْ َال َيْعِقلُوَن  ﴾٣﴿ َوأَْجٌر َعِظ ُ يَن يُنَادُوَنَك ِمن َوَراِء الُْحجَُراِت أَْكثَُر ِ يَن آَمنُوا اْجَتنِبُوا َكِثريًا ﴾٤﴿ ِإّنَ اذّلَ ِ ا اذّلَ َ ُ ّ َيا أَ

 ٌ ْ َن الظَِّنّ ِإّنَ َبْعَض الّظَِنّ ِإ ُسوا َوَال َيْغَتب ّبَْعُضُكم َبْعًضاۚ  ِمّ أَيُِحّبُ أََحُدكُْم أَن َيأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا  َوَال َتَجّسَ
ُۚ فََكِرْهتُُمو ٌ  َواّتَقُوا الّلَـَهۚ ه ِح اٌب ّرَ ا النَّاُس ِإّنَا َخلَْقنَاكُم ِمّن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاكُْم ُشُعوًبا  ﴾١٢﴿ ِإّنَ الّلَـَه َتّوَ َ ُ ّ َيا أَ

َِل لَِتَعاَرفُواۚ ٌ َخِبريٌ  ِه أَْتَقاكُْمِۚإّنَ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّـ َوَقَبا اُب آَمنَّاۖ  ﴾١٣﴿ ِإّنَ الّلَـَه َعِل َ
ْ قُل لَّْم تُْؤِمنُوا  َقالَِت اْألَ

يَمانُ ِيف قُلُوِبُكْمۖ  ا َيْدخُِل اْإلِ ـِٰكن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَّمَ ْن أَْعَمالُِكْم َوِإن تُِطيُعوا الّلَـَه َوَر  َولَ ُسوهَلُ َال َيِلْتُكم ِمّ
ٌ  َشْيًئاۚ  ِح ْ  ﴾١٤﴿ ِإّنَ الّلَـَه َغفُوٌر ّرَ ِ َ لَْم َيْرَتابُوا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِ ّ ُ يَن آَمنُوا ِبالّلَـِه َوَرُسوهِلِ  ِ ِإّنََما الُْمْؤِمنُوَن اذّلَ
ْ ِيف َسِبيِل الّلَـِهۚ َوأَنفُ  ِ اِدقُوَن  ِس ُ الّصَ ُ َك  ِ ـٰ َماَواِت َوَما ِيف  ﴾١٥﴿ أُولَ قُْل أَتَُعِلُّموَن الّلَـَه ِبِدينُِكْم َوالّلَـهُ َيْعلَُم َما ِيف الّسَ

ٌ  اْألَْرِضۚ  ٍء َعِل ْ َ َ ِإْسَالَمُكمۖ َيُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُمواۖ ﴾١٦﴿ َوالّلَـهُ ِبُكِلّ  ّ َ َبِل الّلَـهُ َيُمّنُ َعلَْيُكْم  قُل ّالَ َتُمنُّوا َع
ْ َصاِدِقنيَ  ُ يَماِن ِإن كُن َماَواِت َواْألَْرِض َواللَّـهُ َبِصٌري ِبَما َتْعَملُوَن  ﴾١٧﴿ أَْن َهَداكُْم لِْإلِ   ﴾١٨﴿ ِإّنَ الّلَـَه َيْعلَُم َغْيَب الّسَ

  
  بخش اول: معاني لغات  •

  فتدیپيش بال تَُقِدُموا: 

 ش رویپ:  یدیبَنْي  

 دیشه كنیتقوا پإتَّقوا ( َوقَي) : 

 دید، بلند نكنیباال نربال تَرفعوا ( رفع) : 

مراد « د(َجهر: آشكار كردن یبلند صحبت نكنالتَْجَهُروا بالَْقول : 

 »)بلند صحبت كردن است

 گریكدیمانند بلند صحبت كردنتان با کَجْهر بعضكُم بعضا: 

 كه حبط و نابود شوداَْن تَْحبَط : 

در  د،یكن یكه شام را درك من یدر حالال تَْشُعروَن ( َشعر):  َوانتم

 د.یشو یكه شام متوجه من یحال

ون (غّض) :  َغّض : كاسنت « آورند.  مین یكنند، پائ میكوتاه یُغضُّ

 » ز صداست یاز شدت نگاه و ن

 ن دادیامتحان كرد ، آماده منود، تدواِْمتَحن : 

 زنند میصدا ): یيُناُدوَن ( نَدِ 

 از پشت خانه ها: از پشت اتاق ها) : یَوراءالحجرات( َورْ 

 شندیاند یتعقل ندارند، مناليَعِقلُون : 

 شانیاگر ا یبه راستلَْو اَنَّهم:  
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  كردند میصرب َصَربوا: 

 ییرون آیتا بتَْخُرج :  یحت

  ار آمرزندهیبسغفور : 

 مهم یآورد خرب جاَء ِبَنِبا : 

 رون رفتهیكه از حوزه اطاعت خدا ب ینافرمان، كسفاسق: 

 دیق كنید، تحقیكن یوارستُبيَّنُوا( بني ): 

 دیب زنیآس» مبادا«كه اْن تصيبُوا ( َصْوب) : 

 دید، پس بشویپس صبح كنفُتْصِبحوا: 

  دیآنچه كردما َفَعلُْتم: 

 مسخره نكنداليَْسَخر( َسْخر): 

 چه بسا: یَعس

 » زنان« كه بوده باشنداَْن يَكونوا:  

 د.ید، طعنه نزنینكن ییب جویعالتَلِْمُزوا(لَْمر): 

  د.ید، ننامی: لقب ندهال تَنابَزوا(نَبْز) 

 : لقب هاالقاب

 چه بد استِبئَس:  

 نام فسق، ذکر فسقاِْسُم الُفسوق:  

 . توبه نكردمل يَُتْب ( تَوب) : 

  د.یرید، فاصله بگیاجتناب كناِْجَتنبوا ( َجنْب) : 

 :  گامنحدس و ظنَّ

 گناه اِثْم: 

سوا( َجُس) :    د.ینكن ینید. خرب چیش نكنیتفتالتَجسُّ

 دینكن ینكند، بدگوئ یبت نكند، بدگوئیغاليَْغَتب ( َغيب) : 

 : آيا دوست دارداَيُِحبُّ 

  كه بخورداَن يَأكل:  

 گوشتلَْحم : 

كه مرده،گوشت  یگوشت برادرش در حال لََحم اَخيه َميتاً : 

 برادرش ی مرده

 دیزار شدید، بیمتنفر شده): كَرِهُتم(كَْر 

  دیشه كنیتقوا پ) : یاِتَُّقوا ( وق 

 ریرالرجوع ، توبه پذیكثتَّوَّاب( تَْوب) : 

 م یدیآفرخلقنا : 

  مذكر، مردَذكَر: 

  مونث، زن(اَنْث) :  یاُنث

 م.یقرار دادجعلنا: 

 د یبداناِْعلّموا: 

 كرد  میاگر اطاعت لَْو يُطيُع ( طَْوع) : 

 دیافتاد میحتامً به رنج و مشقت لََعنتُّم ( َعَنت) : 

  محبوب كردَحبَّب: 

 زينت دادَزيََّن: 

  مكروه و زشت گردانيدكَرَّه: 

 در گناه، خروج از طاعت خدا یپرده در ُفُسق: 

  معصيت.عصيان: 

  رشد يافتگانراِشدون: 

  كه قول و فعلش عني حق و صالح است.ی كسحكيم: 

 دو طايفه، دو گروهطائَِفتان: 

 در افتادند، جنگيدنداِْقَتتَلُوا:  

  صلح كنيداَْصلِحوا:  

 اگر تجاوز كرد، اگر ستم كرد اِْن بََغْت( بَْغي) : 

  از آن دو یكیاِْحديُهام : 

 یگر یبر د: یاالخر  یعل

 دیبجنگقاتِلُوا: 

 كند  میآنكه ستم : یتَْبغ یاَلَّت

 م شودیتا برگردد، تا تسلء): ی( نّ یتَف یَحتَّ 

 برگشتفاَءْت: 

 دید، انصاف دهیكن یدادگر اَْقِسطُوا( ِقسط) : 

  عدل گسرتانن: یُمْقِسط 

ا:    ستین نیجز اامِنَّ

 اََخَويْكم: دو برادرتان برادران.اِخوه: 

 د یشه كنیتقوا پ): یاِتَّقوا(َوق

 دیریشام مورد رحمت قرار گد كه یشالََعلَّكم تُرَحمون (َرْحم): 

 َشْعب) جمعِ ره ها هستند.( یت یكه دارا یل بزرگیقباُشُعوب:  

 دیگر را بشناسیكدیتا لِتعارُفوا( َعرف):  

 تر میگرااَكرم:  

 نیزگار تریپره) : ی(َوقَ یاَتق

  : آگاهریخب

 نان گفتندیه نشیبادقالِت االَعراُب:  

 دیااورده یامن نیبگو اُقل لَم تُوِمنوا:  
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 دیبگوئُقولُوا:  

 م.یم، مسلامن شدیم شدیتسلاَْسلَمنا:  

 .هنوز داخل نشدهلَامَّ يَدُخْل :  

 د.یاگر اطاعت كنُعوا (طَوع): یاِن تُط 

 . كاهد یمناليَلِت ( لَيت) :  

 . ار آمرزندهیبسغفور: 

  : شك وترديد نكردند.لَْم يَرتابُوا(َريْب) 

 . جهاد كردندجاََهُدوا( َجْهد): 

  دهيد. میآيا دينتان را به ياد خدا ياد اَتَُعلُِّموَن هللا ِبدِينكُم : 

 .داند میيَْعلُم : 

  : (  گذارند میمنت مَيُنُّؤَن ( َمنَّ

  ن كه اسالم آورده اند.یاْن اَسلموا : أ 

 بر من اسالم آوردنتان را یمنت نگذار المَتُنُّوا عيلُّ اِسالَمكُْم: 

  :   گذارد. میمنت مَيُنُّ

 اين كه هدايت كرد شام را به امياناَْن َهديكُم لِالميان: 

  اگر هستيد.اِْن كُنُْتم :  

  بينا بصري:

كنيد. میآنچه ماتَْعَملُوَن : 

  بخش دوم: ترجمه پيوسته وتوضيح مختصرآيات •

ِيٌع َعلِ  َ  َ َ ِإّنَ اّهللاَ ِ َوَرُسوهِلِ َواّتَقُوا اّهللاَ مُوا َبْنيَ َيَدِي اّهللاَ يَن آَمنُوا َال تَُقّدِ ِ ا اذّلَ َ ُ ّ    )١(ٌ َيا أَ
اي كساني كه ايمان آورده ايد، به هيچ كاري اقدام نكنيد تا حكم آن را از خدا و رسولش دريافت كنيد، و هيچ  ترجمه پيوسته:

تقواي  –چه در گفتار و چه در رفتار  –حكمي را پيش از آن كه از خدا و رسولش بشنويد، به زبان نياوريد. در پيروي از خدا 

  داند. مي شنود و نهان و آشكارتان را مي الهي را رعايت كنيد، چرا كه خدا سخن شما را

را هم به خدا نسبت داده و هم به رسول خدا، خود دليل بر اين است كه منظور از آن،  "بنَْيَ يََديِ  "اينكه اين كلمه   توضيحات:

  ل او.به رسو -با اذنش - جلو چيزيست مشترك بين خدا و رسول و آن مقام حكمرانى است، كه مختص است به خداى سبحان و

 "آغاز، و با جمله "آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّهايا  "باشد كه آيه شريفه را با جمله حكم است، اين مى "بني يدى "و نيز شاهد بر اينكه مراد از

َ  اتَُّقوا وَ  َ  إِنَّ  هللاَّ ارتباط به مؤمنين آن مقامى است كه  "يدى بني "آيد مراد از ختم كرده، كه از ظاهر آن برمى "َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

مقام حكم است   متقى دارد، به كسانى ارتباط دارد كه هم به خدا و رسولش ايمان دارند، و هم از آن دو پروا. و آن مقام همان

 گيرند. كه مؤمنين احكام اعتقادى و عملى خود را از آن مقام مى

ُموا ال "با اين تقريب روشن گرديد كه مراد از هيچ حكمى را بر حكم خدا و رسولش مقدم مداريد، حال يا  هم اين است كه "تَُقدِّ

مراد اين است كه قبل از گرفتن كالم و دستور خدا و رسول در باره حكم چيزى سخنى نگوييد، و يا قبل از گرفتن دستور خدا 

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  "فرمايد: عملى را انجام ندهيد. ليكن از اينكه به دنبال كالم مى آيد  مثل اينكه برمى "دا شنوا و داناستخ -إِنَّ هللاَّ

مراد تقديم قول است، نه تقديم فعل و نه اعم از آن دو، كه هم شامل قول شود و هم فعل، و گر نه اگر مراد قول و فعل هر دو 

  بيند. شنود، و هم عمل شما را مى هم سخن شما را مى "خدا نوا و بينا است ان هللاَّ سميع بصري "فرمود: بود، مى

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  "جمله و فرمايد از خدا بترسيد، و اين امر را اطاعت و آن  كند، مى نهى از تقدم و امر به تقوى را تعليل مى "إِنَّ هللاَّ

شنود و از اعمال  نهى را امتثال كنيد، و با زبان سر و با زبان سر بر خدا و رسولش تقدم مجوييد، كه خدا سخنان شما را مى

  شما خبر دارد.ظاهر و باطن 
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يَن آَمنُوا َال َتْرفَُعوا أَْصَواَتُكْم فَْوَق َصْوِت النَِّبّيِ َوَال َتْجَهُروا هَلُ ِبالَْقْوِل َكَجْه  ِ ا اذّلَ َ ُ ّ ِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض أَن َيا أَ
ُوَن  ُ َْش ْ َال  ُ   )٢(َتْحَبَط أَْعَمالُُكْم َوأَن

ايد، در گفت و گو با پيامبر صداي خود را از صداي پيامبر بلندتر مكنيد، و همچنان  اي كساني كه ايمان آورده ترجمه پيوسته:

گوييد با او بلند سخن مگوييد، مبادا اعمالتان بدين سبب تباه شود و شما  از تباه  مي كه برخي از شما با برخي ديگر بلند سخن

  شدن آن بي خبر باشيد.

خود را بلندتر از صداى رسول اللَّه مكنيد، اين است كه وقتى با آن جناب صحبت فرمايد: صداى  منظور از اينكه مى توضيحات:

دو عيب در اين عمل هست: يا منظور  -اند  به طورى كه گفته -كنيد، صدايتان بلندتر از صداى آن جناب نباشد، چون مى

ن كفر است. و يا منظورى ندارد و كند اين است كه توهينى به آن جناب كرده باشد، كه اي شخصى كه صداى خود را بلند مى

كند، و اين خالف دستور است، چون مسلمانان دستور دارند آن  تنها شخصى بى ادب است كه رعايت مقام آن جناب را نمى

 جناب را احترام و تعظيم كنند.

كنيد داد و فرياد  طور كه با يكديگر صحبت مى با آن جناب آن ":" َو ال تَْجَهُروا لَُه ِبالَْقْوِل كََجْهِر بَْعِضكُْم لَِبْعٍض فرمايد مى  

تر از صداى آن حضرت  مكنيد، چون رعايت احترام و تعظيم آن جناب اقتضاء دارد در هنگام تخاطب گوينده صدايش كوتاه

باشد. پس به طور كلى، با صداى بلند صحبت كردن فاقد معناى تعظيم است، و با بزرگان به صداى بلند صحبت كردن نظير 

 دم عادى، خالى از اسائه ادب و وقاحت نيست.مر

: به صداى بلند سخن مگوييد تا اعمال "لئال تحبط، أو كراهة ان تحبط اعاملكم "يعنى - "أَْن تَْحبََط أَْعاملُكُْم َو أَنْتُْم ال تَْشُعُرونَ  " 

است كه: اگر گفتيم به روى آن جناب فرياد نزنيد و اينكه  شما حبط نشود. و اين جمله متعلق به هر دو نهى است، معنايش اين

كنيد براى اين است كه اعمالتان به اين وسيله و  گفتيم به صداى بلند صحبت نكنيد، آن طور كه در بين خود صحبت مى

 ندانسته باطل نشود، چون اين دو عمل باعث حبط و بطالن اعمال صالح است.

شريفه اين است كه بلند كردن صداى خود از صداى رسول خدا، و بلند سخن گفتن در حضور آن جناب، دو عمل  ي و ظاهر آيه

  شود. شود كه غير از كفر گناهانى ديگر نيز هست كه باعث حبط مى گناه و موجب حبط عمل است، پس استفاده مى

يا أَيَُّها الَِّذيَن  "شدند مؤمنين بودند، به شهادت اينكه در اول آيه فرموده: و كسانى كه در صدر اسالم اين عمل را مرتكب مى

شدند، از باب اينكه در خيلى از گناهان مسامحه  . و مؤمنين با اين تشخيص كه اين عمل، عمل زشتى است مرتكب مى"آَمُنوا

دانستند كه اين عمل باعث حبط و بطالن عبادات و اعمال صالحشان  خيلى مهم نيست، ولى نمىكردند  كردند، و خيال مى مى

 شدند.   دانستند هرگز راضى به بطالن آن نمى شود، و اگر مى مى

نُْتْم ال أَْن تَْحَبَط أَْعاملُكُْم َو أَ  "دانيد و فرموده: لذا خداى تعالى متوجهشان كرده كه اين عمل چنين خطرى دارد، و شما نمى 

كند،  دانيد كه اين عمل شما اثرى هولناك و خطرى عظيم دارد، و آن اين است كه اعمالتان را حبط مى شما نمى "تَْشُعُرونَ 

شود و خود متوجه  پس زنهار، متوجه باشيد و هيچ يك از اين دو قسم حرف زدن را مرتكب نشويد كه اعمالتان باطل مى

 نيستيد.
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دانستند عملشان  ناظر است به حالى كه مؤمنين قبل از نهى داشتند، و آن اين است كه مى "ْم ال تَْشُعُرونَ َو أَنْتُ  "ي  پس جمله 

دانستند اين عمل زشتشان چقدر زشت است، و زشتيش به اين حد از عظمت است، و اما بعد از صدور  زشت است، ولى نمى

 بيان الهى فهميدند كه خطر احباط در اين اعمالشان هست.

ُْم لِلّتَْقَوى لَ إِ  َ ُ قُلُو يَن اْمَتَحَن اّهللاَ ِ َك اذّلَ ِ ِ أُْولَ ُْم ِعنَد َرُسوِل اّهللاَ َ وَن أَْصَوا يَن َيغُّضُ ِ ٌ ّنَ اذّلَ ْغِفَرٌة َوأَْجٌر َعِظ   )٣(ُ ّمَ
را براي رسيدن به تقوا كنند همان كساني اند كه خدا دل هايشان  مي آنان كه نزد رسول خدا صدايشان را كوتاه ترجمه پيوسته:

  )3آزموده است؛ براي آنان آمرزش و اجري بزرگ خواهد بود.(

بعد از آنكه مؤمنين را  سياق اين آيه سياق وعده جميلى است در برابر آهسته كردن صدا پيش روى رسول خدا  توضيحات:

تاكيد و تقويتى است براى مضمون آيه قبلى تا كند به اينكه خداوند دلهايشان را براى تقوى تمرين داده. و اين خود  توصيف مى

 مؤمنين را تشويق كند به اينكه نهى در آن آيه را عمل كنند.

اى است به مالك  اشاره "نبى "قبلى تعبير كرد به ي و در آيه "رسول هللا "و در اينكه در اين آيه از پيامبر اسالم تعبير كرد به

ه رسول است هر قسم رفتارى كه با آن جناب بشود با مرسل و فرستنده او حكم، خواسته بفهماند شخص رسول بدان جهت ك

اند، پس آهسته سخن گفتن نزد او، احترام و تعظيم و بزرگداشت  شده است، اگر او را تعظيم و احترام كنند خدا را احترام كرده

 - رساند ون مضارع استمرار را مىشود، چ استفاده مى "يغضون"ي  كه از كلمه -خداى سبحان است، و مداومت بر اين سيره

 كاشف از اين است كه اين كسانى كه چنين ادبى دارند تقوى خلق آنان شده، و خدا دلهايشان را براى تقوى تمرين داده.

  اين نيز وعده جميلى است در برابر تقوايى كه در دل دارند. -"لَُهْم َمْغِفرٌَة َو أَْجٌر َعِظيمٌ  "

ْ َال َيْعِقلُوَن  ُ يَن يُنَادُوَنَك ِمن َوَراء الُْحجَُراِت أَْكثَُر ِ    )٤(ِإّنَ اذّلَ
  )4زنند و ادب رارعايت نمي كنند بيشترشان نمي فهمند.( مي كساني كه تو را از پشت اتاق هايت صدا ترجمه پيوسته:

اند كه آن جناب را از  واقع شده، و اشخاص جفا كار بودهدهد كه  اى خبر مى آيد كه از واقعه از سياق آيه چنين برمى  توضيحات:

كند،  كردند، و خداى تعالى در اين آيه مذمتشان مى زدند، و در حقش رعايت ادب و احترام نمى هايش صدا مى پشت ديوار حجره

  كند. فرمايد و به حيوانات و چارپايان تشبيهشان مى و به نادانى و نداشتن عقل توصيفشان مى

ٌ َولَْو  ِح ُ َغفُوٌر ّرَ ْ َواّهللاَ ُ َ ْم لََكاَن َخْريًا لّ ِ ْ ُْم َصَربُوا َحّتَى َتْخُرَج ِإلَ َ ّ   )٥(أَ
كردند و تو را از پشت اتاق ها صدا نمي زدند تا خود به سويشان روي و با آنان ديدار كني،  مي و اگر آنان صبر ترجمه پيوسته:

شدند، و خدا آمرزنده مهربان  مي رسالت را پاس داشته و در خور آمرزش و رحمت الهي برايشان بهتر بود؛ زيرا با اين روش، مقام

  )5است.(

يعنى اگر اين جفاكاران صبر كنند و تو را صدا نزنند، تا خودت به ديدنشان از خانه در آيى براى آنان بهتر است،  توضيحات:

ت است، و هم رعايت اين ادب آنان را به مغفرت خدا و رحمت براى اينكه هم ادبى است نيكو، و هم تعظيم و احترام مقام رسال

 كند، چون او پروردگارى است غفور و رحيم. او نزديك مى
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ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ  "پس جمله      فرمود. ممكن هم هست ناظر باشد به  گويا ناظر است به همان صبرى كه بدان توصيه مى "َو هللاَّ

مجموع جمالت اين باشد كه: آنچه از اين افراد جفاكار صادر شد و آن جهالت و سوء  اينكه اكثرشان عقل ندارند. و معناى

ادبشان، مورد عفو قرار گرفت، براى اينكه از روى عقل مرتكب نشدند، بلكه ناشى از قصور فهمشان بوده، و خدا هم غفور و رحيم 

  است.

يَن آَمنُوا ِإن َجاءكُْم فَاِسٌق ِبنََبأٍ  ِ ا اذّلَ َ ُ ّ ْ َناِدِمنيَ  َيا أَ ُ َ َما فََعْل ٍ فَتُْصِبُحوا َع         )٦(فََتَبّيَنُوا أَن تُِصيبُوا َقْوًما ِبَجَهاةَل
اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر فاسقي براي شما خبري مهم آورد، درباره ي آن تحقيق كنيد، تا مبادا از   ترجمه پيوسته:

  )6ه از آنچه بر سرشان آورده ايد پشيمان شويد.(روي ناداني به قومي آسيب برسانيد، آن گا

خداى سبحان در اين آيه اصل عمل به خير را كه اصلى است عقاليى امضاء كرده، چون اساس زندگى اجتماعى بشر  توضيحات:

شنوند به آن عمل كنند، چيزى كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده  به همين است كه وقتى خبرى را مى

خواهد از بى اعتبارى و  يق كنيد، و اين در حقيقت نهى از عمل به خبر فاسق است، و حقيقت اين نهى اين است كه مىتحق

عدم حجيت خبر فاسق پرده بردارد، و اين هم خودش نوعى امضاء است، چون عقال هم رفتارشان همين است كه خبر اشخاص 

 كنند كه به وى وثوق داشته باشند. دانند، و به خبر كسى عمل مى بندوبار را حجت نمى بى

اش را بر اين اساس بنا نهاده كه آنچه به چشم خود  توضيح اينكه: حيات آدمى حياتى است علمى، و انسان سلوك طريق زندگى

و آنچه مربوط و اش  بيند، به همان عمل كند، حال چه خير باشد و نافع و چه شر باشد و مضر. و چون ما يحتاج زندگى مى

متعلق به زندگى او است منحصر در ديدنيها و شنيدنيهاى خودش نيست بلكه بيشتر آنها از حيطه ديد و علم او غايب است، 

شود كه بقيه حوائج خود را كه گفتيم از حيطه علم او غايب است از راه علم ديگران تكميل و تتميم كند، علمى كه  ناگزير مى

 اند، و اين همان خبر است. ا با گوش خود بدست آوردهديگران با مشاهده و ي

پس اعتماد به خبر به اين معنا است كه عمال ترتيب اثر به آن بدهيم و با مضمون آن تا حدى معامله علمى بكنيم كه گويا خود 

زندگى اجتماعى انسان است، و احتياج ابتدايى او است، و  ي ايم، و اين همان طورى كه گفتيم الزمه از راه مشاهده بدست آورده

 بناى عقال و مدار عملكرد آنان بر قبول خبر ديگران است.

گوييم: اينكه در آيه شريفه دستور به تحقيق و بررسى خبر فاسق را تعليل فرموده به  حال كه اين مقدمه روشن گرديد، مى

فهماند كه آنچه بدان امر فرموده، رفع جهالت است، و اينكه انسان اگر خواست به گفته  مى "...أَْن تُِصيُبوا َقْوماً ِبَجهالٍَة  "اينكه

فاسق ترتيب اثر دهد، و به آن عمل كند بايد نسبت به مضمون خبر او علم حاصل كند، پس در آيه شريفه همان چيزى اثبات 

كنند، و اين همان امضاء است، نه تاسيس  هم آن را نفى مىدانند، و همان عملى نفى شده كه عقال  شده كه عقال آن را ثابت مى

  حكمى جديد.
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َ َحّبََب  ْ َولَِكّنَ اّهللاَ ُ ّ َن اْألَْمِر لََعنِ ِ لَْو يُِطيُعُكْم ِيف َكِثٍري ّمِ يَماَن َوَزّيَنَهُ ِيف َواْعلَُموا أَّنَ فِيُكْم َرُسوَل اّهللاَ ِإلَْيُكُم اْإلِ
هَ إِ  اِشُدوَن قُلُوِبُكْم َوَكّرَ ُ الّرَ ُ َك  ِ    )٧(لَْيُكُم الُْكْفَر َوالْفُُسوَق َوالِْعْصَياَن أُْولَ

و بدانيد كه رسول خدا در ميان شماست و شما بايد اين نعمت را پاس بداريد. اگر او در بسياري از امور از آراي  ترجمه پيوسته:

نخواسته است كه چنين شود، بلكه ايمان را براي شما  افتيد و خدا مي شويد و به هالكت مي شما پيروي كند دچار زحمت

دوست داشتني قرار داد و آن را دل هاي شما بياراست و كفر و فسق و گناه رادر نظرتان ناخوشايند ساخت تا رشد يابيد؛ و آنان 

  )7كه ايمان را دوست دارند و از كفر بيزارند رشد يافتگانند.(

خواهد حكم در آن آيه را تعميم دهد، و  آيد تتمه گفتار در آيه قبل است، مى اقش برمىاين آيه به طورى كه از سي  توضيحات:

نه تنها نبايد خبر فساق را بدون تحقيق بپذيرد، بلكه خواسته شما را هم نبايد اطاعت كند، به همان  بفرمايد رسول خدا

گرفتار جهالت و بناى عمل بر اساس جهالت شده  كه گفتيم نبايد به خبر فساق عمل كند. در آنجا گفتيم اگر عمل كند  علتى

 است، اطاعت كردنش از شما هم همين محذور را دارد.

مضمون اين آيه روشن كردن مؤمنين است به اينكه خداى سبحان ايشان را به جاده رشد انداخته، و به همين جهت است كه 

و عصيان را از نظرشان انداخته، پس بايد كه از اين معنا  ايمان را محبوبشان كرده و در دلهايشان زينت داده، و كفر و فسوق

اى  را دارند. كسى را دارند كه مؤيد از ناحيه خداست. كسى را دارند كه از ناحيه پروردگارش بينه غفلت نكنند كه رسول خدا

كنند، و هر چه او اراده  كشاند، پس بايد او را اطاعت برد، و به سوى چاه و گمراهى نمى دارد كه هرگز جز به راه رشد نمى

كند اختيار كنند، و اصرار نورزند كه آن جناب ايشان را در آراء و اهوائشان اطاعت  كند اراده كنند، و هر چه او اختيار مى مى

 افتند. شوند، و به تعب مى كند، چون اگر او ايشان را در بسيارى از امور اطاعت كند، هالك مى

ى در آيه قبل، و اگر در جمله مورد بحث خبر را بر  "َفتَبَيَّنُوا "عطف است بر جمله "ِفيكُْم رَُسوَل هللاَِّ  َو اْعلَُموا أَنَّ "ي  پس جمله

براى اين بوده كه انحصار را  "هللاِ  َرُسوَل  ِفيكُمْ  أَنَّ  "فرموده "فيكم هللا رسول ان "مبتدا مقدم داشته، و به جاى اينكه بفرمايد

شماييد كه چنين نعمتى در اختيار داريد. و نيز به الزمه اين انحصار هم اشاره كرده باشد، و بفهماند  برساند و بفهماند اين تنها

تنها در اختيار شما است، اين است كه شما هم به رشد او چنگ بزنيد، و از گمراهى اجتناب بكنيد،  اينكه رسول خدا ي الزمه

ال راهش حركت كنيد، نه اينكه دنباله هواهاى نفسانى خود را گرفته، توقع و در امور به او مراجعه نموده، اطاعتش كنيد، و دنب

 داشته باشيد كه آن جناب هم تابع هواهاى شما شود.

و اين كنايه است از اينكه واجب است در  - پس معناى جمله اين شد كه: فراموش مكنيد كه رسول خدا تنها در بين شما است

ساير اقوامى كه از چنين نعمتى برخوردار نيستند فرق داشته باشند) در هر پيشامدى كه با امور خود به او مراجعه كنند و (با 

دهد عمل كنند، بدون اينكه كمترين دخالتى به  شوند طبق نظريه آن جناب رفتار نموده هر چه او دستور مى آن مواجه مى

 هواى نفس خود دهند.

يعنى اگر رسول خدا در بسيارى از امور به دلخواه شما رفتار كند به زحمت  -"ِر لََعِنتُّمْ لَْو يُِطيُعكُْم ِيف كَِثريٍ ِمَن اْألَمْ  "     

جواب از سؤالى است تقديرى، گويا كسى پرسيده: به چه دليل در امور  ي به منزله شويد. و اين جمله تقريباً افتيد و هالك مى مى
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  براى اينكه اگر به "و به دلخواه ما رفتار ننمايد؟ در پاسخ فرموده و حوادث به آن جناب مراجعه كنيم و او به ما مراجعه نكند،

 ."شويد افتيد و هالك مى دلخواه شما عمل كند، به زحمت مى

َ َحبََّب إِلَيْكُُم اْإلِمياَن َو َزيَّنَُه ِيف ُقلُوِبكُمْ  "      لبى است در ابتداى اين جمله استدراك و اعراض از مط "لكن "كلمه - "َو لِكنَّ هللاَّ

فهماند كه شما  اين معنا را هم مى "لَْو يُِطيُعكُْم ِيف كَِثريٍ ِمَن اْألَْمِر لََعِنتُّمْ  "شود، يعنى جمله كه جمله قبل آن را هم شامل مى

خواهد اين را استثناء كند، بفرمايد: نه، شما به خاطر اينكه  مى "لكن "مسلمانان در معرض هالكت و گمراهى هستيد و كلمه

ايمان را محبوب دلهايتان كرده، و اين انعام را بر شما كرده كه ايمان را در دلهايتان زينت داده، و كفر را از نظرتان انداخته،  خدا

 و ديگر اشتهايى به كفر و فسوق و عصيان نداريد، لذا مشرف به هالكت و گمراهى نيستيد.

خداى تعالى ايمان را به زيورى آراسته كه دلهاى شما را به سوى محبوب كردن ايمان در دل مؤمنين به اين معنا است كه:      

  كند. دارد، و از آن رو به سوى چيزهاى ديگر نمى كند، به طورى كه دلهاى شما به آسانى دست از آن برنمى خود جذب مى

، و معناى مكروه كردن كفر و فسوق و "حبب"ي اين جمله عطف است بر جمله - "َو كَرََّه إِلَْيكُُم الْكُْفَر َو الُْفُسوَق َو الِْعْصيانَ  "

 عصيان اين است كه دلهاى شما را طورى كرده كه خود به خود از كفر و توابع آن تنفر دارد. 

اين جمله مساله محبوب كردن ايمان و مجذوب كردن دلهاى مؤمنين در برابر آن، و نيز مكروه  -"أُولِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ  "     

فرمايد همين سبب رشدى است كه هر انسانى به فطرت خود در جستجوى  كند، مى سوق و عصيان را بيان مىكردن كفر و ف

آنست، و در مقابل باز به فطرت خود از گمراهى متنفر است، پس بر مؤمنين الزم است كه دست از ايمان برندارند، و از كفر و 

 كنند. شوند، و ديگر هواهاى خود را پيروى نمى ابند تابع رسول مىفسوق و عصيان اجتناب ورزند، تا رشد يابند كه اگر رشد ي

و چون دوست داشتن ايمان و مجذوب شدن در برابر آن، و تنفر از كفر و توابع آن، صفت بعضى از افرادى بوده كه رسول       

همان طور كه آيه قبلى هم تصريح به آن  -اند در بين آنان بوده است و تمامى اصحاب آن جناب، داراى چنين صفاتى نبوده

ب كرده با اينكه محبت به ايمان و كراهت از كفر و فسق و عصيان در همه اصحاب و اگر خطاب را متوجه همه اصحا -كرد مى

داد، براى اين بود كه خواست وحدتشان محفوظ باشد، و خالصه به گردن آنهايى  نبود، هم چنان كه آيه سابق بر آن شهادت مى

در آخر آيه، سياق را تغيير داد، و خطاب هم كه چنين نيستند بگذارد كه چنين هستيد، و بايد چنين باشيد، و به همين جهت 

اشاره به خصوص آنهايى است كه  "اينان "نمود و فرمود: اينان رشد يافتگانند. و اشاره به كلمه را متوجه شخص رسول اللَّه

ه، هم اين چنين صفاتى دارند، يعنى آنهايى كه دلهايشان دوستدار ايمان و متنفر از كفر و فسوق و عصيان است، تا به اين وسيل

 اند تشويق نموده باشد. افراد را مدح كرده باشد و هم آنهايى را كه چنين نبوده

ِ لَْو يُِطيُعكُْم ِيف كَثرِيٍ ِمَن اْألَْمِر لََعنِتُّمْ  "ي اين را هم بايد دانست كه در جمله      اشعارى است به  "َو اْعلَُموا أَنَّ ِفيكُْم رَُسوَل هللاَّ

به آن  قبلى، مورد قبول واقع شود و رسول خدا ي اند كه خبر فاسق مشار اليه در آيه ؤمنين اصرار داشتهاينكه يك دسته از م

  خبر ترتيب اثر دهد.

 ٌ ٌ َحِك ُ َعِل ِ َوِنْعَمًة َواّهللاَ َن اّهللاَ   )٨(فَْضًال ّمِ
مورد  و نعمتي باشد، و اين عنايت ها بي ان داده شد تا براي آنان از جانب خدا فضلمؤمنآري، اين موهبت ها به  ترجمه پيوسته:

  و گزاف نيست، بلكه خدا به شايستگان فضل و نعمت آگاه و كارهاي او از روي حكمت است.
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فرمايد: اگر خداى  كند، يعنى مى اين جمله رفتارى را كه در جمالت قبل خداى تعالى با مؤمنين داشت تعليل مى توضيحات:

كرد و كفر و فسوق و عصيان را مورد نفرتشان قرار داد، صرفا عطيه و نعمتى بود كه به ايشان تعالى ايمان را محبوب دلهايشان 

ارزانى داشت، نه اينكه خواسته باشد عوضى از ناحيه مؤمنين عايدش گردد، البته اين عمل بيهوده و گزافى هم نبوده و بدون 

داند عطيه خود و نعمتش را كجا مصرف  عليم است، مىاى اختصاص نداده، چون او  حكمت و علتى مؤمنين را به چنين عطيه

  دهد. كند، و حكيم است هرگز عملى را بيهوده و گزاف و بدون حكمت انجام نمى

َ اْألُْخَرى فََقاتِ  َُما فَِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َع َ َِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ اْقَتَتلُوا فَأَْصِلُحوا َبْي َ لُوا الَِّتي َوِإن َطا َتْبِغي َحّتَى َتِفيءَ ِإ
َ يُِحّبُ الُْمْقِسِطنيَ  َُما ِبالَْعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإّنَ اّهللاَ َ ِ فَِإن فَاءْت فَأَْصِلُحوا َبْي   )٩(أَْمِر اّهللاَ

آن دو  منان با يكديگر پيكار كنند، ميان آنان صلح و سازش برقرار سازيد؛ پس اگر يكي ازؤو اگر دو گروه از م ترجمه پيوسته:

كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد و حكم او را گردن نهاد،  مي گروه بر ديگري ستم كرد و تعدي نمود، با آن گروهي كه ستم

ميان آن دو گروه صلحي عادالنه برقرار كنيد؛ بدين طريق كه اگر گروه تجاوزگر خوني ريخته يا حقي را پايمال كرده است حكم 

  )9دارد.( مي كنيد و همواره به عدالت رفتار نماييد، چرا كه خدا دادگران را دوست خدا را درباره اش اجرا

از بعضى از مفسرين نقل شده كه در وجه فرق بين دو ضمير، كه چرا يك جا ضمير جمع به طائفتان برگردانيده، و   توضيحات:

نده) دو طائفه در حال جنگ، يك طائفه اند: سرش اين است كه در اولى (كه ضمير جمع برگردا يك جا ضمير تثنيه گفته

گردد، و در دومى كه ضمير تثنيه برگردانده، به اين  مخلوط به هم هستند، و چون جمعيتى هستند، ضمير جمع به آنها برمى

 جهت است كه در آن حال دو طائفه جدا از همند. 

با قتال شما طائفه تجاوزكار سر جاى خود نشست، و اوامر خدا را گردن يعنى اگر  -"َفإِْن فاَءْت َفأَْصلُِحوا بَْيَنُهام ِبالَْعْدلِ  "     

ها را زمين بگذاريد، و دست از  نهاد، آن وقت در مقام اصالح بين آن دو طائفه برآييد. اما اصالح تنها به اين نباشد كه سالح

مثال كسى  -د هر كسى كه به او تجاوز شدهجنگ بكشيد، بلكه اصالحى توأم با عدل باشد، به اين معنا كه احكام الهى را در مور

 اجراء كنيد. - از او كشته شده، و يا عرض و مال او و يا حق او تضييع شده

َ يُِحبُّ الُْمْقِسِطنيَ  "ي  و جمله          كند، و هم آن تاكيدى را كه  ، هم علت دستور به اصالح و عدالت را تعليل مى"إِنَّ هللاَّ

نمايد، گويا فرموده: بين آن دو طائفه به عدالت  شود، براى بار دوم تاكيد مى يكديگر استفاده مى گفتيم از عطف دو جمله به

گستران را به  گويم، دائما عدالت كنيد، و در همه امور عدالت را رعايت نماييد، براى اينكه خداوند عدالت اصالح كنيد، باز هم مى

  خاطر عدالتشان دوست دارد.

 ُ ُوَن ِإّنََما الُْمْؤِمن َ َ لََعّلَُكْم تُْر    )١٠(وَن ِإْخَوٌة فَأَْصِلُحوا َبْنيَ أََخَوْيُكْم َواّتَقُوا اّهللاَ
جز اين نيستند كه با يكديگر برادرند،  –چه آنان كه با يكديگر در ستيزند و چه غير آنان  –منان ؤهمه ي م ترجمه پيوسته:

ن كه با يكديگر در ستيزند صلح و سازش برقرار كنيد و همگان تقواي پس بر شما فرض است كه ميان آن دو گروه از برادرانتا

  )10الهي را رعايت كنيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد.(
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نمايد، و اگر ارتباط بين  كند، ليكن باز مطالب قبلى را تاكيد مى اين جمله هر چند مطلب جديدى را بيان مى توضيحات:

آورد،  چينى باشد براى تعليلى كه براى حكم صلح مى وت، براى اين بود كه مقدمه و زمينهمؤمنين را منحصر كرد در ارتباط اخ

اى كه شمشير به روى يكديگر كشيدند، به  ، و در نتيجه بفهماند اين دو طائفه"پس بين دو برادر خود اصالح كنيد "فرمايد و مى

ر گردد، و اصالحگران هم به خاطر اينكه برادران آن دو خاطر وجود اخوت در بين آن دو، واجب است كه صلح در بينشان برقرا

نه اينكه به طرف يك  -طائفه هستند، واجب است صلح را در هر دو طائفه برقرار نموده، هر دو را از نعمت صلح برخوردار سازند

 طائفه متمايل شوند.

، براى "فاصلحوا بني االخوين "توانست بفرمايد با اينكه مى "َفأَْصلُِحوا بنَْيَ أََخَويْكُمْ  "مورد بحث فرمود: ي و اين كه در جمله     

فهماند: يكى اينكه دو  ترين بيان را كرده باشد، چون جمله مورد بحث دو چيز را مى اين بود كه در كوتاهترين عبارت، لطيف

كه ساير مسلمانان هم برادر هر دو كنند برادر يكديگرند، و بايد صلح بين آن دو برقرار شود، دوم اين اى كه با هم جنگ مى طائفه

 طرف جنگ هستند، و آنان بايد رعايت برادرى و اصالح را در بين هر دو طائفه بنمايند.

َ لََعلَّكُْم تُرَْحُمونَ  "      و از خدا بترسيد شايد مشمول رحمت خدا گرديد. اين جمله هر سه طائفه، يعنى دو طائفه  - "َو اتَُّقوا هللاَّ

  كند. ه اصالحگر را موعظه و نصيحت مىمقاتل، و طائف

َِّساء َِساء ّمِن  ُْم َوَال  ْ َْسَخْر َقوٌم ّمِن َقْوٍم َعَسى أَن َيُكونُوا َخْريًا ّمِ يَن آَمنُوا َال  ِ ا اذّلَ َ ُ ّ ُّنَ َوَال  َيا أَ ْ َعَسى أَن َيُكّنَ َخْريًا ّمِ
ُ الّظَالُِموَن َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوَال َتنَاَبُزوا ِباْألَلَْق  ُ َك  ِ يَماِن َوَمن لَّْم َيتُْب فَأُْولَ   )١١(اِب ِبئَْس اِالْسُم الْفُُسوُق َبْعَد اْإلِ

اي كساني كه ايمان آورده ايد، نبايد مرداني مردان ديگر را به مسخره گيرند، شايد آنان نزد خدا از اينان بهتر  ترجمه پيوسته:

باشند، و نبايد زناني زنان ديگر را به مسخره گيرند، شايد آنان نزد خدا از اينان بهتر باشند، و عيوب يكديگر را فاش نسازيد و 

بد ياد مكنيد. ياد كردن مردم به بدي پس از ايمان آوردن آنان نارواست، و كساني كه از اين يكديگر را با لقب ها و عنوان هاي 

  گناهان توبه نكنند آنان ستمكارانند.

خواهد بفرمايد: هيچ كسى را مسخره نكنيد، چون ممكن است آن  شود اين است كه مى آنچه از سياق استفاده مى توضيحات:

كنند، فرموده هيچ  يزى كه هست چون غالبا مردان، مردان را، و زنان، زنان را مسخره مىكس نزد خدا از شما بهتر باشد. چ

مردى مرد ديگرى را و هيچ زنى زن ديگرى را مسخره نكند، و گر نه ممكن است گاهى اوقات يعنى در غير غالب مردى زنى را، 

 و يا زنى مردى را مسخره كند.

نموده، براى اشاره به اين است كه مسلمانان در يك مجتمع زندگى  "خود را -انفسكم "قيد ) را مقيد بهتَلِْمُزوااگر كلمه مزبور (

كنند، و در حقيقت همه از همند، و فاش كردن عيب يك نفر در حقيقت فاش كردن عيب خود است. پس بايد از لمز  مى

گويى) و همانطور كه  عيب خودت را نمىديگران به طور جدى احتراز جست (همان طور كه از لمز خودت احتراز دارى، و هرگز 

  كند. مى  اش حكمت نهى را بيان با همه كوتاهى "أنفسكم "حاضر نيستى ديگران عيب تو را بگويند. پس كلمه

رد، و يعنى هر كس توبه نكند و از اين گونه گناهان كه سابقا كرده بوده دست بر ندا -"الظَّالُِمونَ  ُهمُ  َفأُولِئكَ  يَتُْب  َو َمْن لَمْ  "

با اين كه بر آن نهى نازل شده هم چنان مرتكب شود، و از آن پشيمان نگردد، و با ترك آن به سوى خداى سبحان برگشت 
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نكند، چنين كسانى حقا ستمكارند، چون با اينكه خداى تعالى علمشان را از معاصى دانسته و از آن نهى فرموده، با اين حال 

 دانند. عمل بدى نمى

شود كه در زمان نزول آيه كسانى از مؤمنين  اين معنا هم فهميده مى ""َو َمْن لَْم يَُتْب ...ي  مورد بحث يعنى جمله ي از جمله

 شدند. اند كه مرتكب چنين گناهى مى بوده

ٌ َوَال َتَجّسَ  ْ َن الظَّّنِ ِإّنَ َبْعَض الّظَّنِ ِإ يَن آَمنُوا اْجَتنِبُوا َكِثريًا ّمِ ِ ا اذّلَ َ ُ ّ ُسوا َوَال َيْغَتب ّبَْعُضُكم َبْعًضا أَيُِحّبُ َيا أَ
 ٌ ِح اٌب ّرَ َ َتّوَ َ ِإّنَ اّهللاَ ُ َواّتَقُوا اّهللاَ   )١٢(أََحُدكُْم أَن َيأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا فََكِرْهتُُموه

بپرهيزيد و به آنها  –هست كه بسيار هم  –ي ديگران  هاي بد درباره ايد، از گمان اي كساني كه ايمان آورده ترجمه پيوسته:

ترتيب اثر ندهيد، چرا كه پاره اي از گمان ها گناه است، و در صدد كشف عيوب  مردم برنياييد، و يكديگر را غيبت نكنيد كه 

بسان اين است كه كسي گوشت مرده ي برادر خود را بخورد؛ آيا يكي از شما دوست دارد گوشت برادرش را كه  مؤمنغيبت 

مرده است بخورد؟ شما قطعاً از اين كار كراهت داريد؛ پس غيبت را نيز ناخوشايند بدانيد و از خدا بترسيد و به درگاه او از اين 

  )12ر و مهربان است.(گناهان توبه كنيد كه خداوند بسيار توبه پذي

اند، ظن سوء است، و گر نه ظن خير كه بسيار  مراد از ظنى كه در اين آيه مسلمين مامور به اجتناب از آن شده توضيحات:

  خوب است، و به آن سفارش هم شده.

ست، ناگهان اجتناب از خود ظن نيست، چون ظن، خود نوعى ادراك نفسانى است، و در دل باز ا "اجتناب از ظن "و مراد از

تواند براى نفس و دل خود درى بسازد، تا از ورود ظن بد جلوگيرى كند، پس نهى كردن  شود و آدمى نمى ظنى در آن وارد مى

اى مقدمات اختيارى آن نهى كند. پس منظور آيه مورد بحث نهى از پذيرفتن  از خود ظن صحيح نيست. بله، مگر آنكه از پاره

 كسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذير و به آن ترتيب اثر مده. ي يد: اگر در بارهخواهد بفرما ظن بد است، مى

گويد، (چون ظن به تنهايى چه خوبش و چه بدش  ها گناه است، باز خود ظن را نمى براين، پس اينكه فرمود بعضى از ظنو بنا

ن است كه در بعضى موارد گناه است، (مثل اينكه نزد گناه نيست، براى اينكه گفتيم اختيارى نيست)، بلكه ترتيب اثر دادن به آ

تو از كسى بدگويى كنند، و تو دچار سوء ظن به او شوى و اين سوء ظن را بپذيرى، و در مقام ترتيب اثر دادن بر آمده او را 

مه اينها آثارى است ات بار كنى كه ه اى به او بدهى و يا اثر عملى ديگرى بر مظنه توهين كنى، و يا همان نسبت را كه شنيده

 بد و گناه و حرام).

را نكره آورده، تا داللت كند بر اينكه ظن گناه فى  "كثرياً  "با در نظر گرفتن اينكه كلمه "كَِثرياً ِمَن الظَّنِّ  "و مراد از اينكه فرمود

س ظن گناه فى نفسه پ -نفسه زياد است، نه با مقايسه با ساير مصاديق ظن كه همان بعض ظنى است كه فرموده گناه است

 زياد است، هر چند كه بعضى، از مطلق ظن است، و نسبت به مطلق ظن اندك است.

ها اجتناب كنيد، چه  ممكن هم هست كه مراد اعم از خصوص ظن گناه باشد، مثال خواسته باشد بفرمايد از بسيارى از مظنه

ايد، كه در اين  نتيجه يقين كنيد كه از ظن گناه اجتناب كردهدانيد تا در  دانيد گناه است، و چه آنهايى كه نمى آنهايى كه مى

  ها، امرى احتياطى خواهد بود. صورت امر به اجتناب از بسيارى از ظن
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سازد، و از  و شارع اسالم از اين جهت از غيبت نهى فرموده كه: غيبت اجزاى مجتمع بشرى را يكى پس از ديگرى فاسد مى

كند، و آن آثار صالح عبارت است از اينكه هر فرد از  رود ساقط مى از هر كسى توقعش مى صالحيت داشتن آن آثار صالحى كه

افراد جامعه با فرد ديگر بياميزد و در كمال اطمينان خاطر و سالمتى از هر خطرى با او يكى شود، و ترسى از ناحيه او به دل راه 

مانوس شود. نه اينكه از ديدن او بيزار باشد و او را فردى پليد  ندهد، و او را انسانى عادل و صحيح بداند، و در نتيجه با او

گردد، و جامعه عينا مانند يك تن واحد  بشمارد. در اين هنگام است كه از تك تك افراد جامعه آثارى صالح عايد جامعه مى

رد، به همين مقدار با او قطع رابطه شود. و اما اگر در اثر غيبت و بدگويى از او بدش بيايد و او را مردى معيوب بپندا متشكل مى

فهميم كه چه  كند، و اين قطع رابطه را هر چند اندك باشد، وقتى در بين همه افراد جامعه در نظر بگيريم، آن وقت مى مى

اى است كه در بدن شخص  خسارت بزرگى به ما وارد آمده، پس در حقيقت عمل غيبت و اين بالى جامعه سوز به منزله خوره

 بد، و اعضاى او را يكى پس از ديگرى بخورد، تا جايى كه به كلى رشته حياتش را قطع سازد.راه يا

و انسان كه از روز ازل به حكم ضرورت، اجتماع تشكيل داد، براى اين تشكيل داد كه يك زندگى اجتماعى داشته باشد، و در 

گران با او بياميزند، و او با ديگران بياميزد، او از خير اجتماع داراى منزلتى شايسته و صالح باشد، منزلتى كه به خاطر آن دي

مند، و ديگران از خير او برخوردار شوند. و غيبت عامل مؤثرى است براى اينكه او را از اين منزلت ساقط كند و اين  ديگران بهره

م را، تا آنجا كه در اثر شيوع غيبت هويت را از او بگيرد. در آغاز يك فرد را از عدد مجتمع صالح كم كند، و سپس فرد دوم و سو

تمامى افراد جامعه از صالحيت زندگى اجتماعى ساقط شوند، و صالح جامعه به فساد مبدل گردد، و آن وقت ديگر افراد جامعه 

روز با هم انس نگيرند، و از يكديگر ايمن نباشند، و به يكديگر اعتماد نكنند، آن وقت است كه دواء كه همان تشكيل جامعه از 

 آيد. نخست بود، به صورت دردى بى دواء درمى

پس غيبت در حقيقت ابطال هويت و شخصيت اجتماعى افرادى است كه خودشان از جريان اطالعى ندارند و خبر ندارند كه 

د اطالع داشته باشند از آن گويند، و اگر خبر داشته باشند و از خطرى كه اين كار برايشان دار دنبال سرشان چه چيزهايى مى

اى را كه خدا بر روى عيوبشان انداخته به دست ديگران پاره شود، چون خداى سبحان اين  گذارند پرده جويند و نمى احتراز مى

داشت تا به زندگى اجتماعى  پوشيها را بدين منظور كرده كه حكم فطرى بشر اجراء گردد، يعنى اينكه فطرت بشر او را وامى پرده

در دهد، اين غرض حاصل بشود، و افراد بشر دور هم جمع شوند، با يكديگر تعاون و معاضدت داشته باشند، و گر نه اگر اين  تن

 شد. پوشى خداى تعالى نبود، با در نظر گرفتن اينكه هيچ انسانى منزه از تمامى عيوب نيست، هرگز اجتماعى تشكيل نمى پرده

كردن مؤمن به منزله آن است كه يك انسانى گوشت برادر خود را در حالى كه او مرده  و حاصل معناى آيه اين است كه: غيبت

است بخورد. حال چرا فرمود گوشت برادرش؟ براى اينكه مؤمن برادر او است، چون از افراد جامعه اسالمى است كه از مؤمنين 

َا الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  "تشكيل يافته، و خداى تعالى فرموده: آن مؤمن، بى خبر از اين است   . و چرا او را مرده خواند؟ براى اينكه"إمِنَّ

 كنند. كه دارند از او غيبت مى

، اشعار دارد به اينكه كراهت شما امرى است ثابت و محقق، و هيچ شكى در اين "فتكرهونه"و نفرمود "فكرهتموه"و اينكه فرمود

برادر شما است و مرده است، بخوريد. پس همان طور كه اين كار مورد شويد يك انسانى را كه  نيست كه شما هرگز راضى نمى

كراهت و نفرت شما است، بايد غيبت كردن برادر مؤمنتان، و بدگويى در دنبال سر او نيز مورد نفرت شما باشد، چون اين هم 

 در معناى خوردن برادر مرده شما است.
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براى حرمت غيبت آمده، تعليل براى حرمت تجسس  "...بُّ أََحُدكُْم أَْن يَأْكَُل أَ يُحِ "اين را نيز بدان كه همين تعليلى كه در جمله

چه اينكه عيبش را  -نيز هست، چون فرق غيبت با تجسس تنها در اين است كه غيبت اظهار عيب مسلمانى است براى ديگران

اى علم و آگاهى به عيب او پيدا  ه به وسيلهو تجسس عبارت است از اينك -خود ما ديده باشيم و چه اينكه از كسى شنيده باشيم

خواهيم عيبى پوشيده بر مال شود. در تجسس براى خود ما  كنيم. ولى در اينكه هر دو عيب جويى است مشتركند، در هر دو مى

تعليل  "... ْحَم أَِخيِه َميْتاً أَ يُِحبُّ أََحُدكُْم أَْن يَأْكَُل لَ "بر مال شود، و در غيبت براى ديگران. و به همين جهت بعيد نيست كه جمله

ُسوا"ي  باشد براى هر دو جمله، يعنى هم جمله  ."َو ال يَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعضاً "ي  و هم جمله "َو ال تََجسَّ

َ تَوَّاٌب َرِحيمٌ       َ إِنَّ هللاَّ . البته اين "كَثرِياً ِمَن الظَّنِّ اْجتَنِبُوا "ي  ظاهر اين عبارت اين است كه عطف باشد بر جمله - "" َو اتَُّقوا هللاَّ

ظهور در صورتى است كه مراد از تقوى، اجتناب از همين گناهانى باشد كه قبال مرتكب شده بودند، و بعد از نزول اين دستور از 

اٌب َرِحيمٌ "آن توبه كنند، آن وقت معناى َ تَوَّ ت به بندگان تائب كه شود كه: خدا بسيار پذيراى توبه است، و نسب اين مى "إِنَّ هللاَّ

 شوند مهربان است. به وى پناهنده مى

َِل لَِتَعاَرفُوا ِإّنَ أَْكَر  ا النَّاُس ِإّنَا َخلَْقنَاكُم ّمِن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاكُْم ُشُعوًبا َوَقَبا َ ُ ّ َ َيا أَ ِ أَْتَقاكُْم ِإّنَ اّهللاَ َمُكْم ِعنَد اّهللاَ
ٌ َخِبٌري    )١٣(َعِل
اي مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن (آدم و حوا) آفريديم؛ بنابراين هيچ تيره و قبيله اي در آفرينش بر  وسته:ترجمه پي

ديگري برتري ندارد؛ ما شما را به صورت تيره هاي گوناگون و قبيله هاي مختلف قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد نه آنكه به 

ره ي خود افتخار كنيد و هر ملتي خود را از ديگر ملت ها گرامي تر بداند؛ به يقين گرامي نژاد پرستي روي آوريد و به نژاد و تي

كند، چرا كه او به حقايق امور آگاه و دانا  مي ترين شما نزد خدا با تقوا ترين شماست. خداست كه معيار برتري انسان ها را معين

  )13است.(

ِ أَ " توضيحات: كند، و آن عبارت از اين است كه چه چيزى نزد  اى را بيان مى اين جمله مطلب تازه -"تْقاكُمْ إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعْنَد هللاَّ

فرمود: مردم از اين جهت كه مردمند همه با هم برابرند، و هيچ اختالف و  خدا احترام و ارزش دارد. تا قبل از اين جمله مى

شود كه شعبه شعبه و قبيله  ختالفى كه در خلقت آنان ديده مىفضيلتى در بين آنان نيست، و كسى بر ديگرى برترى ندارد، و ا

قبيله هستند تنها به اين منظور در بين آنان به وجود آمده كه يكديگر را بشناسند، تا اجتماعى كه در بينشان منعقد شده نظام 

آيد و نه ائتالف، پس غرض از  بپذيرد، و ائتالف در بينشان تمام گردد، چون اگر شناسايى نباشد، نه پاى تعاون در كار مى

اختالفى كه در بشر قرار داده شده اين است، نه اينكه به يكديگر تفاخر كنند، يكى به نسب خود ببالد، يكى به سفيدى پوستش 

فخر بفروشد، و يكى به خاطر همين امتيازات موهوم، ديگران را در بند بندگى خود بكشد، و يكى ديگرى را استخدام كند، و 

ديگرى استعال و بزرگى بفروشد، و در نتيجه كار بشر به اينجا برسد كه فسادش ترى و خشكى عالم را پر كند، و حرث و  يكى بر

 نسل را نابود نموده، همان اجتماعى كه دواى دردش بود، درد بى درمانش شود.

ز موهوم، امتيازى كه نزد خدا امتياز است، و خواهد امتيازى را كه در بين آنان بايد باشد بيان كند، اما نه امتيا در اين جمله مى

 حقيقتا كرامت و امتياز است.
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گردد كه با داشتن آن از ديگران ممتاز شود، و در  توضيح اينكه: اين فطرت و جبلت در هر انسانى است كه به دنبال كمالى مى

بستگيشان به زندگى مادى دنيا است قهرا  دلبين اقران خود داراى شرافت و كرامتى خاص گردد. و از آنجايى كه عامه مردم 

كنند، و همه  اين امتياز و كرامت را در همان مزاياى زندگى دنيا، يعنى در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن جستجو مى

رورى كسب گيرند، تا با آن به ديگران فخر بفروشند، و بلندى و س تالش و توان خود را در طلب و به دست آوردن آن به كار مى

 كنند.

دهد، و او را تا  اى از شرف و كرامت به آنان نمى هاى موهوم و خالى از حقيقت است، و ذره در حالى كه اين گونه مزايا، مزيت

 كند. مرحله شقاوت و هالكت ساقط مى

در جوار رحمت  برد، و به سعادت حقيقيش كه همان زندگى طيبه و ابدى آن مزيتى كه مزيت حقيقى است و آدمى را باال مى

رساند، عبارت است از تقوى و پرواى از خدا. آرى، تنها و تنها وسيله براى رسيدن به سعادت آخرت همان  پروردگار است مى

  كند. تقوى است كه به طفيل سعادت آخرت سعادت دنيا را هم تامين مى

قرار داده، هدفى است كه بر سر به دست آوردن  و اين آرزو و اين هدفى كه خداى تعالى به علم خود آن را هدف زندگى انسانها

آيد، بخالف هدفهاى موهوم مذكور كه براى به دست آوردن آن مزاحمتها،  آن ديگر پنجه به رخ يكديگر كشيدن پيش نمى

ان به خواهد قبل از ديگر خواهد بيش از ديگران ثروت را به خود اختصاص دهد، و اين مى آيد. او مى جنگها و خونريزيها پيش مى

ها را تحت  اش همه آوازه خواهد آوازه خواهد در تجمل دادن به زندگى از ديگران سبقت بگيرد، و اين مى رياست برسد. او مى

 الشعاع قرار دهد، و همچنين ساير مزاياى موهوم، همچون انساب و غيره.

َ َعلِيٌم َخِبريٌ " اى هم به اين معنا دارد كه اگر خداى  كند، و در ضمن اشاره قبل را تاكيد مىاين جمله مضمون جمله  -"إِنَّ هللاَّ

اى كه به مصالح بندگان  تعالى از بين ساير مزايا تقوى را براى كرامت يافتن انسانها برگزيد، براى اين بود كه او به علم و احاطه

ايى كه انسانها براى خود مايه كرامت و شرف قرار داند كه اين مزيت، مزيت حقيقى و واقعى است، نه آن مزاي خود دارد مى

  اند، چون آنها همه، مزايايى وهمى و باطل است داده

شريفه داللت دارد بر اينكه بر هر انسانى واجب است كه در هدفهاى زندگى خود تابع دستورات پروردگار خود باشد، آنچه  ي آيه

هدايت كرده پيش گيرد. و خدا راه تقوى را براى او برگزيده، پس او بايد او اختيار كرده اختيار كند، و راهى كه او به سويش 

 همان را پيش گيرد. عالوه بر اين، بر هر انسانى واجب است كه از بين همه سنتهاى زندگى دين خدا را سنت خود قرار دهد.

اُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا أَْسلَْمنَا َو  َ
ْ َ َوَرُسوهَلُ َقالَِت اْألَ يَمانُ ِيف قُلُوِبُكْم َوِإن تُِطيُعوا اّهللاَ ا َيْدخُِل اْإلِ لَّمَ

 ٌ ِح َ َغفُوٌر ّرَ ْن أَْعَمالُِكْم َشْيًئا ِإّنَ اّهللاَ   )١٤(َال َيِلْتُكم ّمِ
مان نياورده ايد، بلكه دسته اي از اين اعراب باديه نشين گفتند: ايمان آورديم. اي پيامبر، به آنان بگو: شما اي ترجمه پيوسته:

بگوييد: اسالم آورده ايم. هنوز ايمان در دل هاي شما راه نيافته است؛ ولي اگر خدا  و پيامبرش را فرمان بريد، از پاداش 

  )14اعمالتان چيزي نمي كاهد، زيرا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است.(
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نهادند  كردند، و بر پيامبر منت مى عراب است كه ادعاى ايمان مىاين آيه و آيات بعدش تا آخر سوره متعرض حال ا  توضيحات:

است به اينكه در پاسخشان بفرمايد:  ايم. و سياق اين آيه كه حكايت كالم آنان و مامور شدن رسول خدا كه ما ايمان آورده

ي  نشين بوده، نه همه آنان، به شهادت آيه بعضى از عربهاى باديه "اعراب "ايد، داللت دارد بر اينكه مراد از نه، هنوز ايمان نياورده

ِ َو اْلَيْوِم اْآلِخرِ "  فرمايد: بعضى از اعراب به خدا و روز جزا ايمان دارند. كه مى  "َو ِمَن اْألَْعراِب َمْن يُْؤِمُن ِباهللَّ

داللت داشت، و تقدير كالم چنين استدراك و اعراض از آن معنايى است كه جمله قبلى بر آن  "َو لِكْن ُقولُوا أَْسلَْمنا"ي  جمله

 است: نگوييد ايمان آورديم بلكه بگوييد اسالم آورديم.

هاى شما شده باشد، هنوز  رفت ايمان داخل در دل رساند كه: با اينكه انتظار مى اين جمله مى - "َو لاَمَّ يَْدُخِل اْإلِمياُن ِيف ُقلُوِبكُمْ "

 "ايد بگو ايمان نياورده "فرمود: ى كه در جمله قبلى بود تكرار نشده. در آن جا مىنشده، و به همين جهت در اين جمله نفى ايمان

 پس تكرار يك مطلب نيست. "با اينكه انتظار آن هست هنوز ايمان داخل در قلوب شما نشده "فرمايد و در اينجا مى

د كه منظور اين است كه ايمان كار دل ده كند و سپس توضيح مى از اينكه در اين آيه شريفه نخست ايمان را از اعراب نفى مى

آيد كه فرق بين اسالم و ايمان  شود، بر مى است، و دلهاى شما هنوز با ايمان نشده، و درعين حال اسالم را براى آنان قائل مى

 چيست.

ه اسالم به معناى ايمان معنايى است قائم به قلب و از قبيل اعتقاد است، و اسالم معنايى است قائم به زبان و اعضاء، چون كلم

تسليم شدن و گردن نهادن است. تسليم شدن زبان به اينست كه شهادتين را اقرار كند، و تسليم شدن ساير اعضاء به اين است 

گويد  اعتقاد به حقانيت آنچه زبان و عملش مى و قلباً دهد ظاهرا انجام دهد، حال چه اينكه واقعاً كه هر چه خدا دستور مى

 دارد كه عبارت است از محترم بودن جان و مال، و حالل بودن نكاح وارث او. ه نداشته باشد، و اين اسالم آثارىداشته باشد، و چ

مراد از اطاعت، اطاعت خالص و واقعى است، به طورى كه باطن انسان با ظاهرش مطابقت داشته باشد، نه اينكه چون منافقان 

كند، چه اعتقاد و چه  خدا استجابت دعوت او است در هر چه كه بدان دعوت مىتقليد اطاعت كاران واقعى را در آورد. و اطاعت 

باشد، او امرى كه مربوط به واليت او  كند مى تصديق رسالت او و پيرويش در آنچه كه بدان امر مى عمل. و اطاعت رسول خدا

 ال ناقص نكردن جزاى آن است.، جزاى اعمال است، و مراد از نقص اعم"اعامل "در امور امت است. و مراد از كلمه 

َ َغُفوٌر َرِحيمٌ "ي  و جمله كند،  ، همان كم نكردن اعمال بندگان در صورت اطاعتشان از خدا و رسول را تعليل مى"إِنَّ هللاَّ

 كند براى اينكه او آمرزگار مهربان است). فرمايد اجر شما را كم نمى (مى

يَن آَمنُوا  ِ ُ ِإّنََما الُْمْؤِمنُوَن اذّلَ ُ َك  ِ ِ أُْولَ ْ ِيف َسِبيِل اّهللاَ ِ ْ َوأَنفُِس ِ َ لَْم َيْرَتابُوا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِ ّ ُ ِ َوَرُسوهِلِ  ِباّهللاَ
اِدقُوَن    )١٥( الّصَ

ده ان كساني اند كه به يكتايي خدا ايمان اورده و رسالت فرستاده ي او را باور كرده و در آنچه بدان گرويمؤمن  ترجمه پيوسته:

اند ترديد نكرده اند، و با مال و جانشان در راه خدا تالش نموده اند (براي رضاي خدا وظايف مالي و بدني خود را انجام داده اند) 

  )15گويند.( مي تنها اينانند كه در ادعاي ايمان راست
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لاَمَّ يَْدُخِل اْإلِمياُن  "و "تُْؤِمنُوا لَمْ  "در آيه قبلى اجماال تعريف كرد كه ايمان داخل در دلهايشان شده (چون از جمله  توضيحات:

شد) و اينك در اين آيه همان تعريف اجمالى را  كه راجع به مسلمانان بى ايمان بود اين تعريف اجمالى استفاده مى "ِيف ُقلُوِبكُمْ 

 كند. يان مىبه طور مفصل ب

ِ َو رَُسولِهِ "ي  پس جمله َا الُْمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاهللَّ خواهد مؤمنين را منحصر در كسانى كند كه به خدا و رسول او ايمان  مى "إمِنَّ

است كه هم  داشته باشند. پس تعريف مؤمنين به اينكه به خدا و رسول ايمان دارند، و به ساير صفاتى كه در آيه آمده، تعريفى

شود، در نتيجه هر كس متصف به اين صفات باشد  جامع صفات مؤمن است و هم مانع، يعنى هيچ غير مؤمنى مشمول آن نمى

 مؤمن حقيقى است، هم چنان كه هر كس يكى از اين صفات را نداشته باشد، مؤمن حقيقى نيست.

حقانيت آنچه كه پيامبرش آورده، و نيز عقد قلبى بر و ايمان به خدا و رسولش عقدى است قلبى بر توحيد خداى تعالى و 

 دهد. صحت رسالت و پيروى رسول در آنچه دستور مى

اند شك  يعنى مؤمنين آنهايى هستند كه ايمان به خدا و رسول او بياورند، و ديگر در حقانيت آنچه ايمان آورده -"ثُمَّ لَْم يَرْتابُوا"

ي  را آورد، نه كلمه "ثم"ر باشد كه شك آن را متزلزل نكند. و اگر در آغاز جمله كلمهنكنند، و ايمانشان ثابت و آن چنان مستق

براى اين است كه داللت كند بر اينكه اين شك نكردن آنان منحصر به يك زمان نيست، بلكه  -گويند به طورى كه مى -را "واو"

ما خطرش وجود دارد، در نتيجه اين كلمه كنند، تو گويى عروض شك چيزى است كه دائ در زمانهاى آينده نيز شك نمى

شد كه در آغاز  تنها ايمانى را شامل مى "و مل يرتابوا"ن باقى بماند. و اگر فرموده بود فهماند كه بايد استحكام اولى ايما مى

 مقارن با شك و ترديد نباشد، ولى ديگر نسبت به ما بعد ساكت بود.

موال و انفس، عمل و به كار گرفتن تا آخرين درجه قدرت است در انجام تكليف مالى الهى، از قبيل زكات منظور از مجاهده به ا

 و ساير انفاقات واجب، و انجام تكاليف بدنى چون نماز و روزه و حج و غيره.

اِدُقونَ  "    گذارد. مي ده باشند صحهاين جمله بر ايمان مؤمنين نامبرده ما دام كه آن صفات را حفظ كر -"أُولِئَك ُهُم الصَّ

ءٍ  ْ َ ُ ِبُكّلِ  َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َواّهللاَ ُ َيْعلَُم َما ِيف الّسَ َ ِبِدينُِكْم َواّهللاَ ٌ  قُْل أَتَُعّلُِموَن اّهللاَ   )١٦(َعِل
كه خدا آنچه را در آسمان  دهيد، در حالي مي به اين باديه نشينان بگو: آيا خدا را از ايمان و دينداري خود خبر ترجمه پيوسته:

  )16ها و آنچه را در زمين است ميداند، و خدا به هر چيزي داناست.(

كند كه گفتند ما ايمان آورديم. در حالى كه الزمه اين ادعاء اين است  اين آيه شريفه اعراب را از اين جهت توبيخ مى توضيحات:

  خرج داده باشند.كه در سخن خود صادق باشند، و بر ايمان خود پافشارى به 

ُ َيُمّنُ َعلَْيُكْم أَْن َهَداكُْم لِ  َ ِإْسَالَمُكم َبِل اّهللاَ ّ َ ْ َصاِدِقنيَ َيُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُل ّالَ َتُمنُّوا َع ُ يَماِن ِإن كُن   )١٧(ْإلِ
گذاريد كه اسالم آورده ايد، بلكه خدا بر شما نهند كه اسالم اورده اند. به آنان بگو: بر من منت م مي بر تو منت ترجمه پيوسته:

  )17منت دارد كه شما را به ايمان هدايت كرده است اگر در ادعاي ايمان راستگو باشيد.(

اند،  اند، و چه خطايى در اين منت گذارى خود مرتكب شده گذارند كه اسالم آورده يعنى اى پيامبر بر تو منت مى توضيحات:

  گذارند ايمان است كه كليد سعادت دنيا و آخرتست، نه اسالمى كه جز  زى كه بر آن منت مىحقيقت آن چي زيرا اوالً
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فوائد صورى، از قبيل تامين جانى و شركت با مسلمانان واقعى در جواز نكاح وارث خاصيتى ندارد. و ثانيا همين اسالم را هم 

ز طرف خداى تعالى مامور شده اسالم را به شما برساند (نه نبايد بر پيامبر منت بگذارند، براى اينكه آن جناب شخصى است كه ا

شود و نه از اسالم نياوردن آنها كه نياوردند چيزى از دست  از اسالم آوردن آنهايى كه اسالم آوردند چيزى عايد شخص او مى

 دهد)، پس احدى از مسلمانان بر او منتى ندارد. مى

ه ايشان را هدايت فرموده، چون دين، دين او است، و خود او هم از دينش و اگر منتى باشد براى خداى سبحان است ك     

مند از دين او در دنيا و آخرت مؤمنين هستند، زيرا  شود تا هر كس دين او را پذيرفت بر او منت بگذارد، بلكه بهره مند نمى بهره

 كرده، نه آنان بر خدا.خداى تعالى غنى على االطالق است، پس منت را خدا بر آنان دارد كه هدايتشان 

گذاران گرفته و در سخن خود آن را مبدل به ايمان كرد تا  فرماييد كلمه اسالم را از دهان منت به طورى كه مالحظه مى     

ُقْل ال مَتُنُّوا  "ي  بفهماند منت همه و هر چه هست به ايمان است، نه به اسالم كه تنها در ظواهر زندگى آثارى دارد.پس جمله

ُ مَيُنُّ ...َعَيلَّ  گذارى  گذاران از هر دو جهت است: اول اينكه منت متضمن اين اشاره است كه خطاى اين منت " إِْسالَمكُْم بَِل هللاَّ

   كردند، با اينكه او يك رسول است و بس، و غير از رسالت چيزى ندارد. و در اين باره فرموده: خود را متوجه رسول خدا

به اسالم خود  -البته اگر منتى باشد -. و جهت دوم اينكه منت را"اسالم خود را بر من منت نگذاريد -إِْسالَمكُمْ  ال مَتُنُّوا َعَيلَّ "

نهادند با اينكه بايد به ايمان خود گذاشته باشند. و در ذيل آيه گفتيم كه كلمه اسالم را بدين سبب مبدل به ايمان كرد تا اشاره 

  به جهت دوم كند.

ُ َبِصٌري ِبَما َتْعَملُوَن  َماَواِت َواْألَْرِض َواّهللاَ َ َيْعلَُم َغْيَب الّسَ    )١٨(ِإّنَ اّهللاَ
 )18كنيد بيناست.( مي داند و خدا به آنچه مي همانا خداست كه نهان آسمان ها و زمين را ترجمه پيوسته:

يعنى آنچه كه نهى و امر در سوره بود، و آنچه حقايق در  - اين جمله خاتمه سوره است كه تمامى مطالب سوره را توضيحات:

كند. و مراد از غيب  تعليل مى - آن آمده بود، و آنچه كه از ايمان قومى و عدم ايمان قومى ديگر خبر داده بود، همه آنها را

مانها و زمين است.و يا منظور از آن تمامى غيبها است، چه آنچه كه در اين آسمانها و زمين، هر غيبى است كه در خصوص آس

  دو ظرف قرار دارد و چه آنچه خارج از اين دو ظرف است.

  بخش سوم:قمست بندي سوره • 

  5تا 1آيات  قسمت اول:

              13تا  6آيات  قسمت دوم:

  18تا  14آيات   قسمت سوم:
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  قسمت از سوره بخش چهارم: جهت هدايتي هر • 

  جهت هدايتي قسمت اول: 

فرمايد و ايشان را به رعايت تقوا در اين در مقام حكم نهي مي خداي سبحان، ابتدا مؤمنان را از پيشي گرفتن بر خدا و رسول

آنگاه آداب الزم براي تحقق اين تقوا را به ايشان  یا أیها الذین آمنوا ال تقدموا ... و اتقوا هللا ...)دهد (: خصوص فرمان مي

در موقعيت مساوي با ساير مؤمنان نباشند و جايگاه رهبري ايشان در ميان  كند. تا با رعايت اين آداب، رسول خداگوشزد مي

ايشان، مواردي از  مؤمنان نهادينه شود. باال نبردن صداي خود بر صداي ايشان و همتا نپنداشتن آن حضرت در مقام مخاطبه با

اناتي به اصالح و ). بدين ترتيب اين قسمت با بيیا أیها الذین آمنوا ال ترفعوا أصواتکم ... و ال تجهروا ...اين آداب است (: 

  برد تكاملي فضاي موجود اقدام فرموده و عنوان مناسب براي آن عبارت است از:پيش

راني، از طريق تبيين آداب ويژه در رهبري و حكم تن بر رسول خداگرفامر مؤمنان به رعايت تقوا در پرهيز از پيشي«

  »به عنوان حاكم جامعه اسالمي معاشرت با پيامبر

  جهت هدايتي قسمت دوم: 

آن است كه بر اساس خبر يك فاسق  گيري پيامبرتقوايي مؤمنان در رعايت موقعيت رهبري و تصميميكي از تبعات مهم كم

 آن كه صحت خبر او را تبين كرده و به حضور پيامبر خدا اند، بياو، آماده نبرد با قومي ديگر شده ي و بر پايه نيات فاسقانه

فرموده و فضاي توقع اطاعت  در ميان خود توجه كنند. خداي متعالي به طور مشخص مؤمنان را متوجه حضور پيامبر

كند كه خدا به زحمت ايشان راضي نيست، بلكه باالتر از آن، به مؤمنان گوشزد ميشكند و از مؤمنان را در هم مي پيامبر

یا أیها الذین آمنوا ... فتبیوا ... ايمان را محبوب ايشان قرار داده و كفر و فسوق و عصيان را در قلب آنان زشت قرار داده است (: 

 و إن طائفتان من املؤمنینيان طوايف متخاصم دعوت فرموده (: ...)؛ در ادامه، مؤمنان را به اصالح م و اعلموا ... لو یطیعکم

باشيد و به جان هم نيفتيد، بلكه باالتر از آن به اصالح ميان  ...) يعني نه تنها در سايه رهبري رسول خدا اقتتلوا فأصلحوا

بيني روحيه بغي و تجاوزپيشگي برخي از طوايف درگير، مؤمنان را به قتال با طايفه متجاوز طوايف درگير بپردازيد. آنگاه با پيش

...) خداي سبحان به مؤمنان امر فرموده است كه  فإن بغت إحداهام ... فقاتلواتا گردن نهادن به فرمان خدا امر فرموده است (: 

داري متعصبانه از يك طرف نداشته باشند و بدين سته و جانبچنين برادر خود دانهر دو طرف متخاصم را برادر يكديگر و هم

فإن فاءت ... فأصلحوا بینهام بالعدل و أقسطوا ... إمنا املؤمنون ترتيب بر اساس قسط و عدل به اصالح ذات بين بپردازند (: 

رفتارهاي اجتماعي،  ...)؛ حضرت حق در ادامه اين سياق، به جهت ارتباط فضاي تنش ميان طوايف با سوء إخوة فأصلحوا

یا أیها الذین آمنوا ال مؤمنان را به تفصيل از اين سوء رفتارها نهي فرموده و آنان را به تقوا در اين زمينه فرمان داده است (: 

لظن ... و ال یسخر قوم من قوم ... و ال تلمزوا باأللقاب ... و ال تنابزوا ... و من مل یتب ... یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من ا

...)؛ تعدد شعوب و قبائل در جامعه ايماني و تصور خام برخي، مبني بر باالتر  تجسسوا و ال یغتب بعضکم بعضا ... و اتقوا هللا

تقوايي بودن قومي از قوم ديگر به خاطر حسب و نسب، موجب برتري طلبي برخي از اين قبائل بر ديگران و در نتيجه، باعث كم

  ط اجتماعي شده بود. از اين رو خداي سبحان با بياني متين همگان را فرزند يك پدر ومادر معرفي كرده مؤمنان در رواب

اعالم  تأكيد...) و با  و جعلناکم شعوبا و...) و فلسفه تعدد شعوب و قبائل را بيان فرموده است (:  یا أیها الناس إنا خلقناکم من(: 
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) همان تقوايي كه در طول سوره همگان به آن إن أکرمکم عند هللا أتقاکمتقواست (:  داشته كه تنها معيار برتري در نزد خدا،

، تقوا در اصالح ميان طوايف و تقوا و در رعايت آداب توصيه شدند. يعني تقوا در رعايت جايگاه رهبري واحد امت اسالم

املي فضاي موجود اقدام فرموده و عنوان مناسب برد تكمعاشرت با برادران ايماني؛ بدين ترتيب اين قسمت هم به اصالح و پيش

  براي آن عبارت است از:

  امر مؤمنان به رعايت تقوا در حفظ برادري ميان افراد و طوايف مختلف جامعه ايماني، از طريق:«

 فرمان به پرهيز از درگيري در پرتو توجه به رهبري رسول خدا

دارند، تا گردن عدل؛ و نبرد با طوايف تجاوز پيشه كه دست از بغي بر نميامر به اصالح ذات بين بر اساس برادري و قسط و 

 نهادن به فرمان خدا

 توصيه به رعايت آداب برادري مانند پرهيز از تمسخر و ...

 »توجه دادن به اينكه تنها معيار برتري تقواست و حسب و نسب معيار برتري نيست

  جهت هدايتي قسمت سوم: 

فرمود كه به ايشان بفرمايد شما  مصرانه مدعي ايمان واقعي بودند. خداي سبحان، به پيامبرش گروه مشخصي از اعراب،

...) و  قالت األعراب ... قل مل تؤمنواايد و هنوز ايمان در دلهاي شما وارد نشده است (: ايد، بلكه تسليم شدهايمان نياورده

...)؛ اعراب مدعي ايمان به سبب اسالم و إن تطیعوا هللا و رسوله توصيه كند (: همچنين آنان را به اطاعت از خدا و رسول

فرمود كه به ايشان بفرمايد به سبب اسالم خويش  نهادند. خداي سبحان باز هم به رسولشمنت مي خويش بر رسول خدا

یمنون علیک دق باشيد (: گذارد، اگر در ادعاي ايمان صابر من منت نگذاريد، بلكه خداي متعالي به سبب ايمان بر شما منت مي

هيچ يك از دو طرف منت  ، رسول، اسالم منت ندارد، ايمان منت دارد؛ ثانياً...) يعني اوالًأن أسلموا قل ال متنوا علی إسالمکم 

، همه اين ، آن كس كه بايد منت بگذارد خداست، نه شما؛ و رابعاًنيست، بلكه يك طرف شماييد و طرف ديگر خداست؛ ثالثاً

در صورت صدق ادعاي ايمان است و ربطي به شما مدعيان نا راستين ايمان ندارد. بدين ترتيب اين قسمت، عدم تطابق  حرفها

گذاري آنان را در هم شكست و در عين حال از باب شفقت و ادعاي ايمان اين جريان مدعي با واقعيت را بيان كرد و فضاي منت

  عوت كرد. عنوان مناسب براي اين قسمت، عبارت است از:د نصيحت، آنان را به اطاعت از خدا و رسول

گذاري ايشان بر افشاگري مشفقانه خداي سبحان درباره جريان ناراستين مدعي ايمان و در هم شكستن فضاي منت«

  » اهللا رسول

  بخش پنجم: جهت هدايتي سوره• 

مي را با زير بناي اطاعت امت از رهبري و پرهيز حجرات، فرهنگ متقيانه معاشرت امت با رهبري واحد امت اسال ي مبارك سوره

راني ترسيم فرموده و با بناي اين فرهنگ، زمينه رابطه برادرانه آحاد امت با امت از پيشي گرفتن بر رهبري در مقام حكم

عدل و قسط و يكديگر را فراهم آورده است. در ادامه فرهنگ متقيانه معاشرت آحاد و طوايف امت با يكديگر را با زير بناي 

هاي جاهالنه بر پايه حسب و نسب، ترسيم فرموده است. سوره عزيز حجرات، به اين امر نيز اكتفا طلبي برادري و نفي برتري
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نكرده و ريشه فاسد نابساماني فرهنگ رابطه امت با رهبري الهي و رابطه آحاد و طوايف امت با يكديگر، يعني جريان مدعي 

نت به خاطر اسالم را افشا نموده و در صدد اصالح آن بر آمده است. اگر اصالح پذيرفتند كه نعم ناراستين ايمان و اهل م

المطلوب و اگر نه اشتباهشان، دامن امت را نگيرد و تار و پود جامعه اسالمي، يعني اتصال امت و رهبر و برادري امت را از هم 

  ره عبارت است از: نگسلد. بدين ترتيب عنوان مناسب براي سير هدايتي اين سو

  تقويت اتحاد مؤمنان بر محور اطاعت از رهبري واحد الهي از طريق: «

  راني؛ ترسيم فرهنگ رابطه امت با رهبي الهي بر مبناي اطاعت و پيشي نگرفتن از ايشان در مقام حكم

 ترسيم فرهنگ رابطه آحاد و طوايف امت ايماني با يكديگر بر مبناي قسط و عدل و برادري؛ 

 »زدايي از اين دو فرهنگ اصيلقدام به آسيبا
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