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  نکات تفسیری
ســیمای ســوره مجادلــه: محتــوای ایــن ســوره مدنــی در ســه بخــش جــای 
می گیــرد: 1. ظهــار و حکــم آن؛ 2. دســتورهایی دربــاره آداب مجالســت )ماننــد: 
کــه تــازه وارد  کســی  گوشــی و یــا لــزوم جــادادن بــه  گفتــن در  ممنوعیــت ســخن 
کــه بــا خــدا  مجلــس می شــود.(؛ 3. بیــان اوصــاف منافقــان و تــازه مســلمان هایی 
ــا دشــمنان دیــن، دوســتی می ورزنــد و ترغیــب  ــا ب و رســولش مخالفــت نمــوده و ی
مســلمانان بــرای ورود در »حــزب اهلل« و دوری جســتن از »حــزب شــیطان«. ]نمونــه[
کنــد )و  کــس ســوره مجادلــه را تــاوت  کــرم؟ص؟: »هــر  فضیلــت تــاوت: پیامبــر ا
کار بنــدد( در قیامــت در زمــره حــزب اهلل خواهــد بــود.« ]البرهــان[ در آن بیندیشــد و بــه 

آیــه 1: شــأن نــزول: زنــی از طایفــه انصــار بــه نــام »خولــه« مــورد خشــم شــوهرش 
روی،  ایــن  از  گرفــت.  جدایــی  بــه  تصمیــم  تندخویــش  شــوهر  و  گرفــت  قــرار 
ــه  ــبت ب ــو نس ــی: »ت ــى«؛ یعن ّم

ُ
ــِر ا کَظه  َّ َ

ــى ــِت َع ن
َ
ــت: »ا گف ــه«  ــه »خول ــاب ب خط

مــن همچــون مــادر مــن هســتی!« ایــن بیــان، نوعــی از طــاق در زمــان جاهلیــت 
ع طــاق، نــه بازگشــت پذبر بــود و نــه  کــه طــاق »ِظهــار« نــام داشــت؛ ایــن نــو بــود 
ــراى خــود برگزینــد، و ایــن بدتریــن حالتــی  کــه بتوانــد همســرى ب زن آزاد می شــد 
کــه مــرد  خ دهــد. چیــزى نگذشــت  کــه بــراى یــک زِن شــوهردار ممکــن بــود ر بــود 
گفــت: »فکــر می کنــم بــراى همیشــه بــر مــن  پشــیمان شــد، ولــی بــه همســرش 
حــرام شــدى!« زن گفــت: »چنیــن مگــو، خدمــت رســول خــدا؟ص؟  بــرو و حکــم ایــن 
گفــت: »پــس  گفــت: »مــن خجالــت می کشــم.« زن  مســأله را از او بپــرس.« مــرد 
گفــت: »مانعــی نــدارد.« زن خدمــت رســول خــدا؟ص؟ آمــد  بگــذار مــن بــروم.« مــرد 
کــرد. پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »تــو بــر او حــرام شــده اى! و مــن دســتور  و ماجــرا را نقــل 
دیگــری در ایــن زمینــه نــدارم.« ســرانجام، آن زن رو بــه درگاه خــدا آورده و عــرض 
می کنــم؛  شــکایت  تــو  بــه  را  حالــم  شــّدت  و  نیــاز  و  بیچارگــی  »خداونــدا!  کــرد: 
کــن و ایــن مشــکل را بگشــا.« در ایــن حــال  خداونــدا! فرمانــی بــر پیامبــرت نــازل 
چهــار آیــه آغازیــن ایــن ســوره بــر پیامبــر؟ص؟ نــازل شــد و راه حــل مشــکل »ظهــار« 

ــه روشــنی نشــان داد. ]مجمــع[ را ب
ــو در مــورد شــوهرش  ــا ت ــه ب ک ــد درخواســت آن زن را  ــد: »خداون ــه می فرمای ایــن آی
مجادلــه می کــرد و از انــدوه و بدبختــی خــود بــه خــدا شــکایت می بــرد، مســتجاب 

گفتگــوى شــما را بــا هــم می شــنید؛ زیــرا خــدا شــنونده و بیناســت.« نمــود و خــدا 
ــا  گفتــاری ناپســند؛ دروغ و بی اثــر: در ایــن آیــه بــه شــّدت ب آیــه 2: ظهــار؛ 
وغ« و »یب خاصیــت«  گفتــاری »ناپســند«، »در »ِظهــار« مخالفــت شــده و آن را 
ک هــر پســند و ناپســندى اســت( آن  ع )کــه مــا می دانــد. ناپســند اســت؛ چــون شــر
ع طــاق را تشــریع  کار جاهلیــت را تأییــد ننمــوده و ایــن نــو را ناپســند شــمرده و 
ننمــوده اســت. هم چنیــن دروغ اســت؛ چــون بــا واقعیــت خارجــی مطابقــت نــدارد. 
کســی، همســر انســان، مــادر او می شــود؟! بنابرایــن، ایــن طــاق،  گفتــن  ــا  مگــر ب

ــر، غیــر شــرعی و حــرام اســت. ]المیــزان[  بی اث
کفــاره  کفــاره ظهــار: ایــن آیــات چگونگــِی پرداخــت جریمــه و  آیــات 3 و 4: 
گــر مــردی، صیغــه ِظهــار را جــاری  گنــاه ِظهــار را بررســی می نمایــد. بــر ایــن اســاس، ا
گفتــه خــود پشــیمان شــد و قصــد ادامــه زندگــی بــا همســرش  نمــود و ســپس از 
کفــاره ظهــار  کفــاره بدهــد.  داشــت، بایــد پیــش از بازگشــت و تمــاس بــا همســر، 
گــر نتوانســت، دو مــاه  کــه در صــورت توانایــی، یــک بــرده آزاد نمایــد و ا ایــن اســت 
کار هــم در توانــش نبــود، شــصت مســکین را اطعــام  گــر ایــن  پیاپــی روزه بــدارد و ا
کــه روزه تمــام شــصت روز بایــد پیاپــی  گرچــه، ظاهــر آیــه ایــن اســت  نمایــد. البتــه ا
انجــام شــود و بســیارى از فقهــاى اهــل ســنت نیــز این گونــه فتــوا داده انــد، ولــی در 
کمــی از مــاه دوم را )حتــی یــک روز(  گــر  کــه ا روایــات اهــل بیــت؟مهع؟ آمــده اســت 
« )دو مــاه پیاپــی(  ین ُمَتتاِبَعــ�ن بــه دنبــال مــاه اول، روزه بگیــرد، مصــداق »َشــهَر

خواهــد بــود و ایــن تصریــح، بــر ظهــور آیــه مقــدم می شــود. همچنیــن مقــدار اطعــام 
گــرم( تعییــن شــده اســت. ]ر.ک: وســائل  نیــز بــر اســاس روایــات، یــک ُمــد )حــدود 750 

الشــیعه، ج7، ص 271[

کــه در انتهــای هــر دو آیــه عبارتــی آمــده  کفــاره: نکتــه قابــل توجــه ایــن  هــدف از 
کفــاره را مایــه  گونــه جریمه هــا را بیــان نمایــد. آیــه ســوم، ایــن  تــا هــدف از ایــن 
بیــت نفــوس دانســته و آیــه چهــارم، هــدف اصلــی این گونــه  ى و تر پنــد و بیــدار
گناهــان بــه وســیله  کفاره هــا را امیــان بــه خــدا و رســول برمی شــمرد؛ زیــرا جبــران 
ــی  ــررات اله ــه مق ــبت ب ــان را نس ــد و انس ــم می کن ــان را محک ــاى ایم ــاره، پایه ه کف

پایبندتــر می ســازد. 
کــه: »ایــن  احــکام مرزهــاى الهــی اســت و  در پایــان ایــن آیــات هشــدار می دهــد 
کــه منظــور از »کفــر« در ایــن  گفتــه نمانــد  ک اســت.« نا کافــران عذابــی دردنــا بــراى 
گنــاه(  عبــارت هماننــد آیــه 97 آل عمــران، بــه معنــای »کفــر عمــى« )معصیــت و 
اســت، نــه بــه معنــای نپذیرفتــن اصــِل اســام؛ زیــرا مخاطــب ایــن آیــه، مســلمانانی 

گنــاِه »ظهــار« شــده اند. ]نمونــه[ کــه مرتکــب خطــا و  اســت 
ــت  ــن اس ــه ممک ــر چ گ ــدا: ا ــا خ ــت ب ــرانجام مخالف ــت؛ س

ّ
ــات 5 و 6: ذل آی

ــاند  ــات می رس ــیاق آی ــا س ــند، ام ــدی باش ــب جدی ــان مطل ــام بی ــه در مق ــن دو آی ای
ــرای آخریــن مطلــب آیــه چهــارم اســت و  کــه ایــن دو آیــه بــه دنبــاِل دلیــل آوری ب
کردیــم و  گــر از مخالفــت و تجــاوز از مرزهــای الهــی نهــی  کــه ا می خواهــد بفهمانــد 
کــس  کــه هــر  کــه بــه خــدا و رســول ایمــان بیاوریــد، بــراى ایــن بــود  دســتور دادیــم 
کــه امت هــاى  کنــد، ذلیــل و خــوار می شــود، هم چنــان  بــا خــدا و رســول مخالفــت 
پیشــین، بــه ســبب ایــن مخالفــت ذلیــل شــدند. آن گاه مطلــب را بــا عبــارات بعــد 
کــه مــا آیــات و نشــانه هایی روشــن نــازل  کیــد نمــوده و می فرمایــد: »بــه راســتی  تأ
کرده انــد،  کافــران عذابــی خوارکننــده اســت.« آری! تمــام آن چــه  کردیــم، و بــراى 
ــواه و  گ ــز  ــر همــه چی ــه ب ک ــدی  ــط شــده اســت و در روز قیامــت، خداون ثبــت و ضب
کــه آن هــا  کــرد، درحالــی  گاه خواهــد  شــاهد اســت، آن هــا را نســبت بــه اعمالشــان آ

ــزان[ ــد. ]المی کرده ان ــوش  ــال را فرام ــود آن اعم خ

  پیام ها  
گــوش می دهــد، پــس هــم بــا او مناجــات  1. خداونــد بــه ســخنان و ناله هــای مــا 
ــک... 

ُ
اِدل َ ج

ُ
ــِى ت

َّ
ــَع... ال ــْد َسِ کنیــم و هــم مراقــب ســخنان خویــش باشــیم. »َق

یــعُ« َیْســَمُع َتاُوَرُکَمــا... َسِ
 2. مبــارزه بــا خرافــات و ســّنت های غلــط بایــد منطقــی و مســتدّل باشــد. »َمــا ُهــّنَ 

ْم...«   َهاُتُ ّمَ
ُ
ــْم ِاْن ا َهاِتِ ّمَ

ُ
ا

3. جرایم اسام، انتقامی نیست، تربیتی است. »ُتوَعُظوَن ِبه«
 ْ لَ ــن  َ

َ
»ف نیســت.  بــردار  تعطیــل  اّمــا  اســت،  بــردار  تخفیــف  الهــی،  احــکام   .4

» َیْســَتِطع...   ْ لَ ــن  َ
َ

ف ــْد...  ِ
َ یج

  سؤاالت پژوهشی
ــَع اهَّلُل  ــد َسِ  1. آقایــان انصاریــان و مشــکینی چــه اختافــی در ترجمــه عبــارت »َق
وِجَهــا« )1( دارنــد؟ دیــدگاه عامــه طباطبایــی؟هر؟ در  ــَک ىِف َز

ُ
اِدل َ ج

ُ
ــِى ت

َّ
 ال

َ
َقــول

ایــن بــاره چیســت؟ 
ــوا« )3( 

ُ
َقال ــا  ِلَ َیُعــوُدوَن  عبــارت »مّث  پیرامــون  دیگــری  تفســیرهای  چــه   .2  

البیــان،  نظــر عامــه طباطبایــی؟هر؟ چیســت؟ )مجمــع  اســت؟  ح شــده  مطــر
المیــزان( کنزالعرفــان، 

یًعــا« )6( را بــه دّقــت ترکیــب نمــوده و ترجمــه  ــُم اهَّلُل َجِ  3. عبــارت »یــْوَم َیْبَعُثُ
نماییــد.

جزء  بیست و هشتمسوره ی مجادله
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ــة: مقابله 
َ
اَدل ــک )َجــَدل: تابیــدن شــدید؛ ُمج

ُ
جاِدل

ُ
1. ت

کــردن بــا دیگــری تــا او از رأى خــود منصــرف شــود(: بــا 
گفتگــو و مجادلــه می کــرد.  تــو 

توصیــف  ناراحتــی،  اظهــار  )ِاشــِتکاء:  شــَتکی 
َ
ت

ــَع« ماضــی  گرفتــاری(: شــکوه می نمــود. )چــون »َسِ
ــک« و »َتشــَتکى« نیــز بــا توجــه 

ُ
اِدل ج

ُ
اســت، افعــال »ت

بــه آن ماضــی ترجمــه شــده اســت.(  
گفتگویتــان. )ایــن واژه  گفتگــو(:  ــاُور: 

َ
حاُوَرُکمــا )ت

َ
ت

گویــا  شــده؛  گرفتــه  بازگشــت  معنــای  بــه  »َحــور«  از 
کام خــود را بــه یکدیگــر بــر می گرداننــد.( طرفیــن 

توضیحــات  )ر.ک:  می کننــد.  ِظهــار  ُیظاِهــُرون:   .2
آیــه 1(

هم )ِوالدة= ِوالد: زاییدن(: زاییدند ایشان را. 
َ
دن

َ
َول

ُمنکرًا: زشت، ناپسند.
ُزورًا: دروغ، باطل.

کــردن  آزاد  َرَقبــٍة:  یــر  ر
َ

)ت کــردن.  آزاد  حریــر: 
َ
ت  .3

یــک بنــده(
کــه بــا  ان َیتماّســا )َمــّس: دســت زدن، چســبیدن(: 
گیرنــد. )کنایــه از آمیــزش جنســی اســت.( هــم تمــاس 

4. ُمتتابَعین: پشت سرهم، پیاپی.
ــاده  ــد. )ایــن واژه از م وَن: دشــمنی می ورزن

ُ
ــاّد 5. ُیَح

گرفتــه شــده اســت؛  »حــّد« بــه معنــای واســطه و مانــع 
عــارض  انســان  بــر  غــرور  و  کبــر  ماننــد  حالتــی  گویــا 
کــه مانــع از اطاعــت خــدا و رســول می گــردد.(  می شــود 
خــوار  ذّلــت(:  بــا  رانــدن  خــواری،  )َکبــت:  ُکِبُتــوا 

شــدند. رانــده  خــواری  بــه  شــدند،  گردانــده 
کننده. ُمهین: خوار 

)از  برشــمرد.  شــمارش(:  )ِاحصــاء:  َاحصــی   .6
شــده  گرفتــه  ســنگ ریزه  معنــای  بــه  »حصــاة« 
ــتفاده  ــنگ ریزه اس ــمردن از س ــرب در ش ــرا ع ــت؛ زی اس

می کــرد.(

گفتگو داشت و به خدا  که دربارۀ همسرش با تو  گفتار ]زنی[ را  که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی* به راستی خدا  به نام خدا 
که با زنان خود »ظهار« می کنند ]یعنی بر پایۀ  کسانی از شما  گفتگوی شما را می شنود؛ زیرا خدا شنوا و بیناست.)1(  شکایت می کرد، شنید و خدا 
نیستند،  مادرانشان  زنانشان  است[  ابدی  حرام  من  بر  تو  با  آمیزش  نهایتًا  هستی،  مادرم  منزلۀ  به  من  به  نسبت  تو  می گویند:  جاهلی  فرهنگ 
گذشت و بسیار آمرزنده  که آنان را زاده اند، و آنان بی تردید سخنی ناپسند و دروغ می گویند و مسلما خدا بسیار با مادرانشان فقط زنانی هستند 
کنند. این  گفته اند برمی گردند، باید پیش از آمیزش با هم برده ای ]در راه خدا[ آزاد  که با زنانشان ظهار می کنند، سپس از آنچه  کسانی  است.)2( 
کردن برده را[ندارد، باید پیش  که توانایی ]آزاد  کسی  گاه است.)3(  که شما را به آن اندرز می دهند، و خدا بر آنچه انجام می دهید آ ]حکمی[ است 
که به خدا و  که نتواند باید شصت مسکین را طعام دهد؛ این حکم برای این است  کنند، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و هر  که با هم آمیزش  از آن 
که با  کسانی  ک است.)4( بی تردید  کافران عذابی دردنا گزینید[؛ و اینها حدود خداست. و برای  پیامبرش ایمان آورید ]و از فرهنگ جاهلی دوری 
که پیش از آنان بودند، خوار و سرنگون شدند، و همانا ما آیات  کسانی  که  خدا و پیامبرش دشمنی می ورزند، خوار و سرنگون می شوند، چنان 
که انجام داده اند،  گاه به اعمالی  که خدا همۀ آنان را برمی انگیزد، آن  کافران عذابی خوارکننده است.)5( در روزی  کردیم، و برای  روشنی نازل 

گواه است.)6( کرده اند، و خدا بر هر چیز  که ]آنان[ آن را فراموش  که خدا حساب همۀ آنها را برشمرده است در حالی  گاهشان می کند، اعمالی  آ
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)مــاده  ندانســتی؟  آیــا  ندیــدی؟  آیــا  ــَر: 
َ
ت ــم 

َ
َال  .7

کار  بــه  گاهــی  بــه معنــای علــم و آ گاهــی  ؤیــت«  »ر
مــی رود.(

مــا یُکــوُن: نمی باشــد، نیســت. )»کان« تامــه اســت و 
کــه »ِمــن« زائــده بــر ســر آن آمــده  ــوی« فاعــل آن،  »نج
تــا معنــای نفــی عمــوم را برســاند. همچنیــن اســتثنا در 

غ اســت. ]التحریــر[( ایــن آیــه مفــر
»ِدنائــت«  مــاده  از  گــر  )ا کم تــر  پســت تر،  َادنــی: 

باشــد(  »دنــّو«  مــاده  از  گــر  )ا نزدیک تــر  باشــد(؛ 
ُهــوا )هنــى: بازداشــتن(: منــع شــدند، بازداشــته 

ُ
8. ن

ــدند.  ش
َیَتناَجون: با یکدیگر نجوا می کنند.

گفتند. وک: تو را درود و سام  حّیَ
کــه خــدا ســام نکــرد،  ــک اهلل: بــه آن چــه  ِبمالــم ُیَحّیِ
کــه خــدا ســام نکــرد. )»مــا« موصــول  بــه شــیوه ای 

ــا حرفــی اســت.( اســمی ی
کافــی  معنــای  بــه  فعــل  اســم  )َحســب:  َحســُبُهم 
کافــی اســت ایشــان را، بــس اســت ایشــان را. بــودن(: 
ونهــا )َصــى: وارد آتــش شــدن، ســوختن(: در آن 

َ
َیصل

ــوزند( ــوند )و می س وارد می ش
ِبئس )از افعال ذّم(: چه بد است!

َمصیر: سرانجام، بازگشت گاه.
گشــودن،  جــا  ــح:  تَفّسُ )َفســح=  ــُحوا  ّسَ

َ
ف

َ
ت  .11

فراخــی(: جــا بــاز نماییــد. )در بــاب تفّعــل، معنــای 
ــرگاه  ــی: ه ــر[؛ یعن ــت. ]التحری ــه اس گرفت ــود  ــه خ ــف ب تکّل
کشــیده بــه تــازه وارد جــا  گوینــده اى بگویــد زحمــت 
دهنــد.  جــا  زحمــت  احســاس  بــدون  آن هــا  دهیــد، 

]نمونــه[(

ُزوا )َنشز: برخاستن؛ مکان مرتفع(: برخیزید. 
ُ

ُانش
بــاال  می گردانــد،  بلنــد  باالبــردن(:  )َرفــع:  ــع 

َ
َیرف

شــده  مجــزوم  اســت،  امــر  جــواب  )چــون  می بــرد. 
اســت.(

گفتگوی محرمانه ای میان سه نفر نیست مگر اینکه او چهارمی آنان  که خدا آنچه را در آسمان ها و در زمین است می داند؟ هیچ  آیا ندانسته ای 
که می خواهند باشند سپس  کجا  کمتر از آن و نه بیشتر مگر اینکه او با آنان است هر  است، و نه میان پنج نفر مگر اینکه او ششمی آنان است، و نه 
گفتگوی محرمانه منع شده  که از  کسانی را  گاه می کند؛ زیرا خدا به همه چیز داناست.)7( آیا  که انجام داده اند آ روز قیامت آنان را به اعمالی 
گفتگو  گناه و دشمنی و سرپیچی از پیامبر، محرمانه  که از آن منع شده بودند باز می گردند، و با یکدیگر برپایۀ  کاری  که باز به  بودند ندیدی؟ 
که خدا به تو درود نگفته است، و در دل خود می گویند: چرا خدا ما را به سبب  که نزد تو آیند به صورتی تو را درود می گویند  می کنند، و هنگامی 
خ عاقبت بدی است.)8( ای اهل ایمان! هنگامی  خ برای آنان بس است، در آن وارد می شوند، و نهایتًا دوز آنچه می گوییم عذاب نمی کند؟! دوز
گفتگوی محرمانه نکنید، و بر پایۀ ]تشویق یکدیگر به[  گناه و دشمنی و سرپیچی از پیامبر با هم  گفتگو می کنید برپایۀ  که محرمانه با یکدیگر 
گفتگوی محرمانه ]بی منطق  که  کنید.)9( جز این نیست  که به سوی او محشور می شوید، پروا  کنید، و از خدایی  گفتگوی محرمانه  نیکی و تقوا 
و  فرمان خدا.  به  برساند مگر  آنان  به  گزندی  نمی تواند هیچ  ولی  کند،  اندوهگین  را  تا مؤمنان  ]ناحیۀ[ شیطان است  از  بی دلیل[  رازگویی  و 
گویند: در مجالس ]برای  که  گزند شیطان مصون است.[)10( ای مؤمنان! هنگامی  کننده به خدا از  کنند ]که توکل  مؤمنان فقط باید بر خدا توکل 
گویند: برخیزید، بی درنگ برخیزید تا  کند. و چون  کنید، تا خدا برای شما ]در بهشت[ جا باز  کنید، پس جا باز  نشستن دیگر برادرانتان[ جا باز 

گاه است.)11( خدا مؤمنان از شما را به درجه ای و دانشمندانتان را به درجاتی ]عظیم و باارزش[ رفعت دهد، و خدا به آنچه انجام می دهید، آ
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  نکات تفسیری
آیــه 7: حضــور خداونــد در هــر نجــوا: در پایــان آیــه پیشــین حضــور همیشــگی 
ــرای  ــه ب ــن آی ــد، در ای ح ش ــر ــز مط ــه چی ــر هم ــی او ب گاه ــد و آ ــی خداون و همه جای
گاهــی را برجســته می کنــد و بــه  کیــد ایــن مطلــب، نمونــه ای از ایــن حضــور و آ تأ
ایــن شــکل از یــک مســأله اعتقــادی بــه برخــی مســائل اخاقــی وارد می شــود. 
کــه خــدا آن چــه را در آســمان ها و آن چــه را در زمیــن  ــا ندانســته اى  می فرمایــد: آی
ــه  ــر این ک ــت، مگ ــره ای نیس ــد نف ــه  چن ــوى محرمان گفتگ ــچ  ــد؟ هی ــت، می دان اس
کــه انجام  خداونــد نیــز در میــان آنــان اســت، ســپس روز قیامــت آنــان را بــه اعمالی 
گاه می کنــد؛ زیــرا خــدا بــه هــر چیــزی داناســت. می دانیــم خداونــد نــه  داده انــد، آ
جســم اســت، نــه عــوارض جســمانی دارد و بــه همیــن دلیــل، زمــان یــا مکانــی 
بــراى او تصــور نمی شــود. بنابرایــن، حضــور خداونــد در هــر نجــوا، بــه معنــای 
گــر بگوییــم جایــی هســت  کــه ا احاطــه علمــی خداونــد بــه همــه چیــز اســت؛ چــرا 
کــه خــدا در آن جــا حاضــر و ناظــر نیســت، او را محــدود ســاخته ایم. ]نمونــه[ یکــی 
کجــا  از دانشــمندان بــزرگ مســیحی از امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ پرســید: »خداونــد 
اســت؟« فرمــود: »او در این جــا و در آن جــا، در بــاال و پاییــن و محیــط بــه مــا اســت 
کــه: »ســه نفــر بــا هــم  و همــواره بــا ماســت؛ و ایــن اســت منظــور از ســخن خــدا 

نجــوى نمی کننــد، مگــر این کــه خداونــد چهارمیــن آن هــا اســت...«« ]نــور الثقلیــن[
کــه هــر  آیــه 8: شــأن نــزول: در مــورد ایــن آیــه دو شــأن نــزول نقــل شــده 
کــدام مربــوط بــه بخشــی از آیــه اســت: 1. جمعــی از یهــود و منافقــان در میــان 
ناراحــت  اشــاره هاى  خــود  چشــم هاى  بــا  گاه  و  می کردنــد  نجــوا  خودشــان 
ــاره  ــدی درب ــر ب ــد خب ــور می کردن ــان تص ــتند و مؤمن ــان داش ــه مؤمن ــده اى ب کنن
کــه بــه جبهــه رفته انــد، بــه آن هــا رســیده اســت و بــه شــّدت  آن هــا یــا افــرادی 
نگــران و اندوهگیــن می شــدند، از ایــن روی، بــه رســول خــدا؟ص؟ شــکایت 
کــس در برابــر مســلمانان بــا دیگــرى  کــه هیــچ  نمودنــد، پیامبــر؟ص؟ دســتور داد 
کردنــد،  نجــوا نکنــد، امــا آن هــا بــه ایــن دســتور توّجهــی ننمــوده و بــاز هــم تکــرار 
گروهــی  بخــش اول آیــه نــازل شــد و آن هــا را بــه شــّدت توبیــخ نمــود. ]مجمــع[ 2. 
گفتنــد:  علیــک«  »الّســام  جــاى  بــه  و  آمــده  پیامبــر؟ص؟  خدمــت  یهــود  از 
»الّســام علیــک یــا ابــا القاســم« )کــه مفهومــش مــرگ بــر تــو یــا خســتگی بــر تــو 
بــاد، اســت.( پیامبــر؟ص؟ در جــواب فرمــود: »و علیکــم«؛ »همیــن بــر شــما بــاد.« 
گفتــم: »علیکــم الّســام و  عایشــه می گویــد: مــن متوجــه ایــن مطلــب شــدم و 
کنــد و بــر  َعَنکــم اهَّلُل و َغَضــَب علیکــم«؛ »مــرگ بــر شــما، خــدا شــما را لعنــت 

َ
ل

کــن و از خشــونت و  شــما خشــم بگیــرد!« پیامبــر؟ص؟ بــه مــن فرمــود: »مــدارا 
گفتــم: مگــر نمی شــنوى می گوینــد: »مــرگ بــر تــو!« فرمــود:  بدگوئــی بپرهیــز.« 
گفتــم!« در ایــن حــال بخــش  کــه مــن نیــز در جــواب »علیکــم«  »مگــر نشــنیدى 
گردیــد و بــا لحنــی ســرزنش آمیز ایــن رفتــار یهودیــان را بازگــو  دوم ایــن آیــه نــازل 
ــا  ــد: آن ه ــه می افزای ــه آی ــلم[ در ادام ــاری و مس ــح بخ ــل از صحی ــه نق ــه ب ــی و نمون ــیر مراغ ــود. ]تفس نم
کمــال  کــه پــس از انجــام ایــن رفتارهــای زشــت بــا  چنــان در باطــل فرورفته انــد 
گــر اعمــال مــا بــد اســت و ایــن فــرد پیامبــر اســت،  پررویــی در دل می گوینــد: »)ا
گفته هایمــان عــذاب نمی کنــد؟!« و بــا ایــن  پــس( چــرا خداونــد مــا را بــه خاطــر 
گفتــار خویــش، بــه طــور کنایــی رســالت پیامبــر؟ص؟ و نیــز احاطــه علمــی و قــدرت 
خــدا را انــکار نمودنــد. خداونــد نیــز در پاســخ می فرمایــد: »جهّنــم، بــراى آن هــا 
کــه در آن وارد می شــوند )و می ســوزند( و چــه بــد فرجامــی اســت!« بــس اســت 

آیــه 9: ایــن آیــه خطــاب بــه مؤمنــان اســت و نوعــی تخفیــف را نســبت بــه 
ایشــان بیــان مــی دارد. بــر ایــن اســاس، بــه مؤمنــان می فرمایــد: شــما می توانیــد 

گنــاه و دشــمنی و نافرمانــی رســول  بــه نجــوا بپردازیــد، بــه شــرط آن کــه بــه 
ک و الهــی باشــد( و تنهــا بــرای  )خــدا( نجــوا نکنیــد، )محتــواى نجــواى شــما پــا

کنیــد.  کار نیــک و تقــوا نجــوا 
از جانــب  را  و یهودیــان  منافقــان  میــان  آیــه منشــأ نجواهــای  ایــن   :10 آیــه 
شــیطان می دانــد و هــدف آن را اندوهگیــن ســاختن مؤمنــان برمی شــمرد، از 
ایــن روی، خداونــد مؤمنــان را دل گــرم نمــوده و می فرمایــد: »)شــیطان و آن 
نجواهــا( هیــچ ضــررى جــز بــه اذن خــدا بــر آن هــا وارد نمی ســازد، و مؤمنــان 

ــد.«  ــوکل نماین ــد ت ــر خداون ــا ب ــد تنه بای
ــه در  ک ــه« )ســکوى بزرگــی  ــر ســکوی »صّف ــزول: پیامبــر؟ص؟ ب ــه 11: شــأن ن آی
گروهــی نــزد حضــرت  کنــار مســجد پیامبــر؟ص؟ قــرار داشــت( نشســته بــود و 
ــدر  گروهــی از مجاهــدان ب ــود، در ایــن هنــگام  ــز تنــگ ب ــد و جــا نی حاضــر بودن
کــرده  کــه دیگــران قبــل از آن هــا اطــراف پیامبــر؟ص؟ را پــر  وارد شــدند، در حالــی 
کردنــد، پیامبــر؟ص؟ پاســخ فرمــود. ســپس بــه حاضــران ســام  بودنــد، ســام 
گفتنــد. ســپس، روى پــاى خــود ایســتاده بودنــد و  کردنــد، آن هــا نیــز پاســخ 
کــس تــکان نخــورد! تــا این کــه  منتظــر بودنــد بــه آن هــا جــا دهنــد، ولــی هیــچ 
کار احتــرام  کــرد تــا مجاهــدان بنشــینند و بــا ایــن  پیامبــر؟ص؟ برخــی را بلنــد 
منافقــان  ولــی  داد.  آمــوزش  را  جهــاد  و  ایمــان  در  پیشــگامان  بــه  گــذاردن 
ــه  ــی[ ایــن آی ــت را رعایــت نکــرد!« ]مجمــع، روح المعان ــد: »پیامبــر؟ص؟ رســم عدال گفتن
نــازل شــد و بخشــی از آداب نشســتن در مجالــس را بــراى آن هــا بیــان نمــود. و 
گاهــی اســت و دســتور  کــه اطاعــت از دســتورها، نشــانه ایمــان و آ کیــد فرمــود  تأ
ــی  ــّدس، یعن ــی مق ــرای هدف ــز، ب ــی نی ــردن برخ ک ــد  ــه بلن ــبت ب ــر؟ص؟ نس پیامب

ــت.    ــوده اس ــم ب ــاد و عل ــان، جه ــگامان در ایم ــه پیش ــرام ب احت

  پیام ها 
کنیــم.  9. مؤمــن محتــرم اســت، حتــی هنــگام نهــی از منکــر، احتــرام او را حفــظ 

ِذیــَن َءاَمُنــوا...«
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیــا ا

کــه موجــب دلهــره و انــدوه مؤمنــان شــود، شــیطانی اســت:  10. هــر نجوایــی 
ــوا« ِذیــَن َءاَمُن

َّ
َن ال ــْیَطاِن ِلَیحــُز

َ
ــَن الّش ٰى  ِم جــَو ــا الّنَ

ّ
»ِان

ِذیــَن 
َّ
َن ال گریــز از هــر گونــه انــدوه و دلهــره، تــوّکل بــر خداونــد اســت. »ِلَیْحــُز - راه 

َیَتــَوّکِل اُلؤِمُنون«
ْ
َءاَمُنــوا... َو َعــَى اهَّلِل َفل

گشــایش مــی آورد.  گشــایش،  11. پــاداش الهــی، متناســب بــا عمــل اســت؛ 
َیفَســِح اهَّلل لکــم«   

ْ
»فافَســحوا

ــْم 
ُ

 ِمنک
ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َّ
- دو چیــز انســان را بــاال می بــرد: ایمــان و علــم. »َیْرَفــِع اهَّلُل ال

ــم درجــاٍت«
ْ
ِعل

ْ
 ال

ْ
وُتــوا

ُ
ِذیــَن ا

َّ
َو ال

  سؤاالت پژوهشی
 1. بــا اســتفاده از آیــات 6  و 7 ایــن ســوره ویژگی هــای علــم الهــی را بیابیــد. 

ــور( )ن
 2. چــرا در آیــه هفتــم از نجــوای چهــار نفــری یــاد نکــرده اســت؟ )المیــزان، 

نمونــه(
 3. مراد از »إمث«، »عدوان« و »معصیت الّرسول« در آیه 8 چیست؟ )المیزان(

از  را  مــکارم  و  انصاریــان، مجتبــوی، فوالدونــد  آقایــان  ترجمــه  اختــاف   .4  
ِذیــَن ُاوُتــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــات« )11( 

َ
ِذیــَن َءاَمُنــوا ِمنُکــْم َو اّل

َ
عبــارت »َیْرَفــِع اهلُل اّل

چیســت؟  طباطبایــی؟هر؟  عامــه  دیــدگاه  بیابیــد. 

جزء  بیست و هشتمسوره ی مجادله
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  نکات تفسیری
پیامبــر؟ص؟  خدمــت  ثروتمنــدان  از  جمعــی  نــزول:  شــأن   :13 و   12 آیــات 
گران بهــاى  گرفتــن وقــت  کار، عــاوه بــر  می آمدنــد و بــا او نجــوا می کردنــد. ایــن 
پیامبــر؟ص؟، مایــه نگرانــی مســتضعفان و موجــب امتیــازى بــراى ثروتمنــدان بــود. 
کــه قبــل از نجــوا  در این جــا خداونــد آیــه 12 را نــازل نمــود و بــه آن هــا دســتور داد 
کــردن بــا پیامبــر؟ص؟ صدقــه اى بــه مســتمندان بپردازنــد. از ایــن پــس، ثروتمنــدان 
کــرد و  کردنــد. آن گاه آیــه بعــدی نــازل شــد و ایشــان را ســرزنش  از نجــوا خــوددارى 
حکــم آیــه اول را برداشــت و اجــازه نجــوا را بــه همــگان داد، البتــه نجــوا در مــورد 

کار خیــر و اطاعــت پــروردگار. ]نمونــه[
آیــه نجــوا؛ فضیلتــی دیگــر بــرای امیرمؤمنــان علــی؟ع؟: هــدف از ایــن 
کــه از  کــه بــه زودی نیــز برداشــته شــد، آزمایــش افــراد پرادعایــی بــود  حکمــی 
وســیله  بدیــن  خداونــد  می کردنــد.  عاقــه  اظهــار  پیامبــر؟ص؟  بــه  نجــوا  طریــق 
گــر چــه  گــر بنــا باشــد ذّره ای ا کــرد ایــن اظهــار عاقه هــا واقعــی نیســت و ا آشــکار 
ناچیــز در ایــن راه صــرف نماینــد، دیگــر بــه دنبــال نجــوا نخواهنــد بــود. تنهــا یــک 
کــه وجــود نازنیــن امیرمؤمنــان؟ع؟  نفــر از ایــن آزمــون بــزرگ ســربلند بیــرون آمــد 
ــی بــه دســتور آیــه عمــل نمــود  ــه ثروتمنــدان نبــود ول گــر چــه از جمل ــود؛ ایشــان ا ب
ــود  ــی از خ ــه در روایت ــه[ چنان ک ــود. ]نمون ــت نم ــود ثب ــرای خ ــری را ب ــت دیگ و فضیل
کــه احــدی قبــل از مــن و بعــد  آن جنــاب نقــل شــده اســت: »آیــه ای در قــرآن اســت 
کــرد؛ مــن یــک دینــار داشــتم، آن را بــه ده  از مــن بــه آن عمــل نکــرده و نخواهــد 
کنــم، درهمــی  کــردم و هــر زمــان می خواســتم بــا رســول خــدا نجــوا  درهــم تبدیــل 
ــد  ــدر المنثــور[ عبــد اهلل فرزن را صدقــه مــی دادم.« ]ر.ک: تفســیر طبــری؛ البیــان فــی تفســیر القــرآن؛ ال
گــر یکــی از آن هــا  کــه ا گفتــه اســت: »علــی، ســه فضیلــت داشــت  عمــر بــن خطــاب 
گران بهاتریــن امــوال نــزد  خ مــوى )یکــی از  را می داشــتم، بهتــر بــود از شــتران ســر
عــرب(؛ همســری او بــا فاطمــه؟اهع؟، دادن پرچــم بــه دســتش در روز خیبــر، )عمــل 

ــان[ کشــاف؛ جامــع قرطبــی؛ روح البی ــه نجــوا.« ]ر.ک: مجمــع؛  ــه( آی ب
گی هــای منافقــان: ایــن آیــات برخــی از ویژگی هــای  آیــات 14 تــا 17: ویژ
گرفتــه  کــه خداونــد بــر آن هــا خشــم  گروهــی  منافقــان را برمی شــمرد: 1. دوســتی بــا 
اســت. )یعنــی: یهودیــان(؛ 2. ادعــای دوســتی بــا شــما و نیــز بــا یهودیــان، در حالــی 
ــه ظاهــر  ــه ب ــا توّج ــان ب ــان. البتــه ایــن بی ــه از یهودی ــه از شــمایند و ن ــه ایشــان ن ک
کــه آنــان بــه یهودیــان  گرنــه واقعیــت آن اســت  رفتــار و عمل کــرد ایشــان اســت، و 
کــس از شــما  کــه: »هــر  گذشــت  ملحــق می شــوند؛ زیــرا در آیــه 51 ســوره مائــده 
یهودیــان را دوســت بــدارد، از آنــان خواهــد بــود.«؛ 3. ســوگند خــوردن بــر این کــه 
بــا شــمایند، تــا بــا ایــن ســوگندها، پــرده و پوششــی بــر رفتارهــای خــود نهنــد و 

ــد را از خویشــتن دور ســازند.  گمــان ب تهمــت و 
ســرانجام  بــر  هــم،  پــِی  در  و  بــار  ســه  آیــات،  ایــن  در  منافقــان:  ســرانجام 
ــاده  ــخت آم ــی س ــان عذاب ــراى آن ــدا ب ــت: »خ ــده اس ــد ش کی ــان تأ ــار منافق کت ب فا
ــان عذابــی خّفــت آور اســت.« )آیــه 16( »هرگــز  ــراى آن کــرده اســت.« )آیــه 15(؛ »ب
امــوال و اوالدشــان، مانــع عــذاب خــدا نمی شــوند و آن هــا اهــل آتشــند و جاودانــه 

)آیــه 17( در آن می ماننــد!« 
آیــات 18 و 19: ســوگند دروغ در محضــر خــدا! آن چنــان ایــن وصــف نفــاق 
کــه در روز قیامــت و در  و دروغ پــردازی در جــان منافقــان رســوخ نمــوده اســت 
ــا این کــه می داننــد  ــد و ب ــز دســت از ســوگند دروغ برنمی دارن دادگاه عــدل الهــی نی
خداونــد عــام الغیــوب اســت، و چیــزى بــر او مخفــی نیســت، ولــی بــاز بــر طبــق 
ــا ایــن  ــه ب ک گمــان می کننــد  ــا  گوی ــاد می کننــد،  گذشــته ســوگند دروغیــن ی عــادت 
ــع  ــی را دف ــا زیان ــد و ی کنن ــب  ــود جل ــراى خ ــودى ب ــد س ــوگندهاى دروغ می توانن س

گاه بــاش!  نماینــد. خداونــد، پــرده از نهــاد پلیــد آن هــا برداشــته و می فرمایــد: »آ
آنــان همــان دروغ گویاننــد. شــیطان بــر آنــان چیــره شــده و خــدا را از یادشــان بــرده 
کــه حــزب شــیطان همــان زیانکاراننــد.«  گاه بــاش!  اســت. آنــان حــزب شــیطانند. آ

]نمونــه[

کــه دربســت در اختیــار شــیطان و  بــر اســاس ایــن آیــات، فرجــام منافقــان آن اســت 
گــروه یــاوران  گمــراه می شــوند، بلکــه در  وسوســه های او قــرار می گیرنــد و نــه تنهــا 
وقتــی  الشــهداء،  گمــراه می کننــد. ســید  نیــز  را  و دیگــران  گرفتــه  قــرار  شــیطان 
کوفــه را در مقابــل خــود دیــد، فرمــود: »عجــب بنــدگان  صفــوف خروشــان اهــل 
کنــون  ا ولــی  کردیــد،  رســول  بــه  ایمــان  و  خــدا  اطاعــت  اظهــار  هســتید!  بــدى 
آمده ایــد ذریــه پیامبــر؟ص؟ را بــه قتــل برســانید.« ســپس از آیــه 19 بهــره بــرده و 
فرمــود: »شــیطان بــر شــما چیــره شــده، پــس یــاد خــداى بــزرگ را از خاطرتــان بــرده 
ــور الثقلیــن[ ــون«« ]ن ــِه راِجُع ــا ِاَلْی ــا هلِِل َو ِاّنَ ــر شــما و خواســته هایتان. »ِاّنَ اســت. مــرگ ب

زیان بــاری منافقــان )حــزب  و  آیــات، علــت خســران  ایــن  و 21: در  آیــات 20 
ح می نمایــد: منافقــان بــا مخالفــت و لجبــازى خــود،  الشــیطان( را چنیــن مطــر
ــا خــدا و رســولش دشــمنی می کننــد. دشــمنان خــدا و رســول در زمــره خوارتریــن  ب
جــز  چیــزی  ایــن  و  هســتند  مــردم  خوارتریــن  منافقــان  پــس،  خداینــد.  خلــق 
کــه: »خداونــد  کیــد می نمایــد  خســارت و زیان بــاری نیســت. در آیــه 21 بــاز هــم تأ
کــه خداونــد قــوّى و  کــه مــن و رســوالنم پیــروز می شــویم؛ چــرا  چنیــن مقــرر داشــته 

اســت!« شکســت ناپذیر 

  پیام ها 
اِلــَک َخیــٌر 

َ
کــی اســت. » ذ 12. وابســتگی بــه دنیــا، پلیــدی و دل کنــدن از آن پا

ْطَهــر«
َ
کــُمْ  َو ا

َّ
ل

 ْ 13. همــه اصحــاب پیامبــر؟ص؟ مطیــع فرمــان او و ســتودنی نیســتند. »َفــِاذ لَ
»

ْ
ــوا

ُ
َتفَعل

16. منافقــان، پیوســته بــا اســتفاده از مقدســات، بــه مذهــب ضربــه می زننــد. 
وا َعــن َســِبیِل اهَّلل«

ُ
ــًة َفَصــّد ــْم ُجّنَ مْیاهَنُ

َ
وا ا

ُ
ــذ نَ َّ

»ات
ــُهم  19. مؤمــن در صــورت تمــاس بــا شــیطان، متذّکــر یــاد خــدا می شــود. »َمّسَ
ــاس  ــه تم ــه از مرحل ک ــق  ــا مناف ــراف، 201(، ام ُوا«)اع ر

َ
ــیطاِن تذّک ــن الش ــٌف ِم طائ

بــه مرحلــه ســلطه پذیری از شــیطان رســیده اســت، دیگــر متذّکــر نخواهــد شــد. 
کــَر اهَّلل« نســاُهم ذ

َ
»فا

- خســران  واقعــی، پیــروی از شــیطان اســت، نــه زیان هــای مالــی. »ِاّنَ ِحــزَب 
ون« اِســُر ــیَطاِن ُهــُم الن

َ
الّش

کــه در برابــر آنــان  کســانی  20. چــون عــّزت تنهــا از آِن خــدا و رســولش اســت، پــس 
 » ــ�ن ِ

ّ
ل

َ
جبهــه می گیرنــد، ذلیل تریــن افــراد خواهنــد بــود. »ىف ااَلذ

  سؤاالت پژوهشی
کــه عمــل بــه آیــه نجــوا، فضیلتــی نبــوده اســت، بــرای دیگــران  گفته انــد   1. برخــی 
کننــد. بــا اســتفاده از خــود آیــات ایــن شــبهه  پرسشــی پیــش نیامــده تــا بــدان عمــل 

را پاســخ دهیــد. )نمونــه(
ــْم« )14( را بیابیــد.   ِمهْنُ

َ
ــْم َو ال

ُ
 2. تبیین هــای متفــاوت از عبــارت »مــا ُهــم ِمنک

ــه منافقــان می رســاند؟ )المیــزان،  در چــه صورتــی مذمــت شــدیدتری را نســبت ب
التحریــر( 

کدام بخش از آیات صفحه ارتباط دارد؟  3. آیات زیر با 
مائده، 60؛ نساء، 143؛ انعام، 23؛ آل عمران، 139.
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درگوشــی  گفتیــد،  ســخن  محرمانــه  ناَجیُتــم:   .12
دیــد. حــرف 

کــردن(: جلــو  ُمــوا )َتقــدمی: جلــو انداختــن. مقــّدم  ّدِ
َ

ق
بیاندازیــد، تقدیــم نماییــد.

َبین َیَدی نجواُکم: پیش از نجوایتان. 
قُتم )ِاشــفاق: دلهــره و نگرانــی بــه خاطــر 

َ
13. َءَاشــف

آیــا  کــه...؟  ترســیدید  آیــا  چیــزی(:  دادن  دســت  از 
ترســیدید )فقیــر شــوید(؟ )اســتفهام آن تقریــری اســت 
ــن  ــر[ هم چنی ــراب، التحری ــت. ]اع ــراه اس ــرزنش هم ــا س ــه ب ک
اســت:  محــذوف  یــا  و  ُمــوا«  ُتَقّدِ ْن 

َ
»ا آن  بــه  مفعــول 

]المیــزان[(   الفقــَر«  شــَفقُت 
َ
»َءا

ــِاذ لــم تفَعلــُوا: پــس چــون انجــام ندادیــد. )»إذ« 
َ

ف
]التحریــر[( ظرفیــه و مفیــد معنــای تعلیــل اســت. 

گرفتــن(: بــه  ّل: دوســت  ل: نزدیکــی؛ تــو ــوا )َو
َّ
ول

َ
14. ت

گرفتند.  دوســتی 
ون )َحلف: سوگند(: سوگند می خورند.

ُ
َیحِلف

بــه  اصــل  )در  ســوگندها.   :) میــ�ن َایمــان )جمــع   .16
معنــای »دســت راســت« اســت و چــون عــرب هنــگام 
ســوگند بســتن دســت راســت یکدیگــر را می فشــردند، 

گوینــد.(  » مجــازًا ســوگند را »میــ�ن
: پوشاندن(: سپر. ة )َجّنَ

َ
ُجّن

وا« 
ُ

وا )َصــّد: بازداشــتن(: بازداشــتند. )فعــل »َصــّد
ُ

َصــّد
حــذف  آن  بــه  مفعــول  کــه  باشــد  متعــدی  می توانــد 

شــده: »صــّدوا النــاس عــن ســبیل اهَّلل« ]التحریــر[(
احاطــه؛  ســریع،  رانــدن  )َحــوذ:   

َ
ِاســَتحَوذ  .19

ِاســِتحواذ: تســّلط، غلبــه(: چیــره شــد، مســّلط شــد.
پــس  ِانســاء:  فراموشــی؛  )ِنســیان:  نســاُهم 

َ
ا

َ
ف

بــرد. یادشــان  از  پــس  فراموشاندشــان(: 
20. ُیحاّدون: دشمنی می ورزند. )ر.ک: ص 242(

: صفت تفضیل(: خوار ترین ها.
ّ

ل
َ

ذ
َ
ـین )جمع ا ِ

ّ
ل

َ
َاذ

کــردن(: حکــم  ــَب )ِکتابــت: نگاشــتن، حکــم  21. َکَت
کــرد.  ر 

َ
نمــود، مقــّرر داشــت، مقــّد

کرد. : حتمًا غلبه خواهم 
َ

غِلَبّن َ َ
ل

کیزه تر  گفتگوی محرمانۀ خود صدقه دهید، این برای شما بهتر و پا کنید، پیش از  گفتگوی محرمانه  که می خواهید با پیامبر  ای مؤمنان! زمانی 
از  پیش  ترسیدید  آیا  است.)12(  مهربان  و  آمرزنده  بسیار  خدا  زیرا  کنید[  گفتگو  محرمانه  دارید  ]اجازه  نیافتید  صدقه  برای  چیزی  گر  ا و  است، 
که نپرداختید خدا توبۀ شما را پذیرفت، پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و از خدا و پیامبرش  کنون  گفتگوی محرمانۀ خود صدقاتی بپردازید؟ ا
گرفتند ندیدی؟ اینان نه از  که قوم مورد خشم خدا را به دوستی  کسانی  گاه است.)13( آیا  که انجام می دهید آ کنید، و خدا به اعمالی  اطاعت 
کرده  گاهند ]که دروغ می گویند.[)14( خدا برای آنان عذاب سختی آماده  شمایند و نه از آنان، و به دروغ سوگند می خورند ]که از شمایند[ و خود آ
که همواره انجام می دادند بسیار بد است.)15( آنان سوگندهایشان را ]برای تبرئۀ خود از خیانت به پیامبر و مؤمنان[سپر قرار  است؛ زیرا آنچه را 
داده اند، در نتیجه ]مردم را[ از راه خدا بازداشتند پس برای آنان عذابی خوارکننده است.)16( هرگز اموال و اوالدشان چیزی از عذاب خدا را از آنان 
که برای شما سوگند دروغ  گونه  که خدا همۀ آنان را برمی انگیزد، پس همان  دفع نمی کند، آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.)17( روزی 
کنند  که با سوگند دروغ می توانند در عرصه محشر، سودی را برای خود جلب  گمان می کنند  می خوردند، برای خدا هم سوگند دروغ می خورند، و 
که آنان همان دروغگویانند!)18( شیطان بر آنان چیره شده و یاد خدا را از خاطرشان برده است، آنان  گاه باش  و زیانی را از خویش بگردانند، آ
که با خدا و پیامبرش دشمنی می کنند، در زمرۀ خوارترینان  کسانی  که حزب شیطان یقینًا زیانکارند!)19( بی تردید  گاه باش  حزب شیطانند، آ

که بی تردید من و پیامبرانم پیروزیم. همانا خدا نیرومند و توانای شکست ناپذیر است.)21( کرده است  هستند.)20( خدا مقّرر 
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ون )َوّد= ِوّد= ُوّد= َوداد= مــَوّدة: دوســت 
ُ

22. ُیــواّد
ــت  ــر(: دوس ــتن همدیگ ــت داش ة: دوس

َ
ــواّد ــتن؛ ُم داش

می دارنــد.
: دشمنی ورزید. 

َ
حاّد

َدُهــم )تأییــد: تقویــت و یــاری(: تقویتشــان نمــود،  َاّیَ
کــرد. تأییدشــان 

کــردن جمعیّتــی بــه  کــردن، بیــرون  2. الَحشــر: جمــع 
ــه  ــار. )اضافــه در »ألّوِل اَلشــر«، اضافــه صفــت ب اجب
موصــوف اســت. ]المیــزان[ و »الم« در آن، »الم« توقیــت 

کــه معنــای »عنــد« را می رســاند. ]التحریــر[( اســت 
هم )جمع ِحصن(: قلعه ها، دژها.

ُ
ُحُصون

گمــان  بــردن(:  گمــان  )ِاحتســاب:  َیحَتِســُبوا  لــم 
معنــای  بــه  »ِحســبان«  واژه  از  اصــل  )در  نکردنــد. 
گویــا  گرفتــه شــده اســت؛  کــردن  شــمارش و حســاب 
گمــان خویــش را نوعــی محاســبه  کننــده،  گمــان  فــرد 
]نمونــه[ در  بــر اســاس آن حکــم می نمایــد.  دانســته و 
]التحریــر[(  می رســاند.  را  مبالغــه  معنــای  افتعــال  بــاب 

 )َقذف: انداختن(: انداخت.
َ

ف
َ

ذ
َ

ق
ــد آمــده از  عــب: تــرس، دســتپاچگی، ناچــاری پدی الّرُ

شــدت تــرس.
بــه  توجــه  بــا  آیــه  )در  می کننــد.  خــراب  بــوَن:  ُیخِر
می شــود:  معنــا  اســتمراری  ماضــی  ماجــرا،  فضــای 

می کردنــد.( خــراب 
ــر«  ــد. )ایــن واژه از »َعب ــُروا: پــس عبــرت بگیری فاعَتِب
باطــن  بــه  رســیدن  و  ظاهــر  از  گذشــتن  معنــای  بــه 
گویــا در »ِعبــرة« و »ِاعتبــار«، فــرد  گرفتــه شــده اســت؛ 
کــرده و بــه  گــذر  از یــک معرفــت محســوس ظاهــری 
یــک معرفــت غیــر محســوس باطنــی می رســد. ]ر.ک: 

مفــردات[( 

کوچ نمودن از شهر، تبعید. 3. َجالء: 

گرچه پدرانشان یا  کنند،  که با خدا و پیامبرش دشمنی دارند، دوستی برقرار  کسانی  که با  که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، نمی یابی  گروهی را 
نیرومندشان  خود  جانب  از  روحی  به  و  کرده،  پایدار  دل هایشان  در  را  ایمان  خدا  که  اینانند  باشند.  خویشانشان  یا  برادرانشان  یا  فرزاندانشان 
که از زیِر ]درختاِن[ آن نهرها جاری است درمی آورد، در آنجا جاودانه اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از  ساخته، و آنان را به بهشت هایی 

که یقینًا حزب خدا]بر همه موانع و مشکالت دنیا و آخرت[ پیروزند.)22( گاه باش  خدا خشنودند. اینان حزب خدایند، آ
ک بودن از هر عیب و نقصی می ستایند،  که رمحتش یب اندازه است و مهرباین اش مهیشگى* آنچه در آسمان ها و در زمین است، خدا را به پا به نام خدا 
کتاب را در نخستین بیرون راندن دسته جمعی از خانه هایشان بیرون راند.  کافراِن از اهل  که  و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)1( اوست 
که حصارها و دژهای استوارشان در برابر خدا ]از تبعید و در به دری آنان[  گمان نمی بردید، و خودشان پنداشتند  ]شما اهل ایمان[ رفتنشان را 
که  گونه ای  به  افکند  آمد و در دل هایشان رعب و ترس  گمان نمی کردند به سراغشان  که  آنجا  از  کوبندۀ[ خدا  ]ارادۀ  کرد ولی  جلوگیری خواهد 
گر خدا فرمان ترک وطن را بر  گیرید.)2( ا کردند. پس ای صاحبان بینش و بصیرت! عبرت  خانه هایشان را به دست خود و به دست مؤمنان ویران 

آنان مقّرر نکرده بود، قطعًا در همین دنیا عذابشان می کرد و برای آنان در آخرت عذاب آتش است.)3(
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  نکات تفسیری
آیــه 22: ایمــان بــه خــدا، بــا محبــت دشــمنان خــدا جمــع نمی شــود! 
ــا  ــه خــدا و روز جــزا، ب کــه ایمــان راســتین ب ــه مؤمنــان هشــدار می دهــد  ــه ب ایــن آی
گــر بــه راســتی مؤمــن هســتند، بایــد از دوســتی  »مبــت دمشنــان خــدا« نمی ســازد و ا
دوســت  نکننــد!  مســلمانی  و  ایمــان  ادعــاى  گرنــه  و  بپرهیزنــد  خــدا  دشــمنان 
داشــتن پــدران، فرزنــدان، بــرادران و اقــوام، بســیار خــوب اســت و نشــانه زنــده 
کــه ایــن محبــت در مقابــل محبــت  بــودن عواطــف انســانی اســت، امــا هنگامــی 
گیــرد، ارزش خــود را از دســت می دهــد. ایــن مســأله در غــزوات اســامی  خــدا قــرار 
گاهــی در ســپاه مخالــف، برخــی از بســتگان مؤمنــان نیــز حضــور داشــتند،  کــه 
گذاشــته و بــا  کنــار  کــه می بایســت عواطــف و احساســات را  حســاس تر بــود؛ چــرا 
ایشــان پیــکار نماینــد. ]نمونــه[ امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: »هیچ کــس ایمانــش 
کــه خداونــد در نظــرش محبوب تــر از جــان،  بــه خــدا را خالــص نمی کنــد، مگــر ایــن 
ــائل، ص10؛  ــاح الس ــد.« ]ف ــردم باش ــه م ــز هم ــش و نی ــواده و مال ــد، خان ــادر، فرزن ــدر، م پ

بحــار، ج67، ص27[

ــّوت  ــا ق ــردازد ت ــدا می پ ــقان خ ــزرگ عاش ــای ب ــه پاداش ه ــه ب ــن روی، در ادام از ای
کــه  قلبــی بــرای مؤمنــان راســتین باشــد. در ایــن راســتا، پنــج پــاداش ذکــر نمــوده 
ســه پــاداش را در ایــن دنیــا و دو پــاداش را در آخــرت عطــا می نمایــد: 1. اســتقرار 
خــود؛  جانــب  از  روحــی  وســیله  بــه  ایشــان  ایمــان  تقویــت   .2 ایمــان؛  ثبــات  و 
3. جــای دادن در حــزب الهــی و پیــروزی بــر مشــرکان؛ 4. بهشــت جاویــدان بــا 
نعمت هــای فــراوان؛ 5. خشــنودی و رضایــت از مؤمنــان و در نتیجــه، خشــنودی 

و رضایــت ایشــان از پــروردگار.
حیــات طّیبــه؛ نعمتــی بی بدیــل: در ایــن آیــه، ضمیــر در »ِمنــه« بــه خداونــد بــر 
می گــردد، یعنــی خداونــد مؤمنــان راســتیِن عاشــق خویــش را بــه روح مخصوصــی 
کــه در وجــود مؤمنــان،  از جانــب خــود تقویــت می کنــد. از ایــن عبــارت بــر می آیــد 
کافــر( نهــاده شــده  کــه در وجــود همــگان )چــه مؤمــن و چــه  بــه غیــر از روح بشــری 
کــه از آن حیاتــی دیگــر ناشــی می گــردد. آیــات  اســت، روح دیگــری نیــز وجــود دارد 
کــس از مــرد و زن عمــل  دیگــر نیــز ایــن معنــا را تأییــد می کننــد، از جملــه: »هــر 
کــه ایمــان داشــته باشــد، او را بــه زندگــی طیبــی  صالــح انجــام دهــد، در حالــی 
زنــده می کنیــم.« )نحــل، 97( )نیــز: ر.ک: انعــام، 22(. ایــن »حیــات طّیبــه« بــه 
وٍح منــه«.  کــه از جانــب خداونــد اعطــا می گــردد: »بــر واســطه روح جدیــدی اســت 
مؤمنــان در نتیجــه ایــن حیــات طّیبــه، شــعور و قدرتــی ویــژه می یابنــد و بــا آن، 
اعمــال و رفتارهــای صالــح را انجــام می دهنــد. قــرآن ایــن شــعور و قــدرت ویــژه را 

ــزان[ ــد، 28[ ]المی ــام، 22/ حدی ــد.  ]ر.ک: انع »نــور« می خوان
مبــارزه  داســتان  پیرامــون  ســوره،  آغازیــن  بخــش  حشــر:  ســوره  ســیمای 
مســلمانان بــا جمعــی از یهودیــان اســت. در آیــات پایانــی ایــن ســوره، اندرزهــا 
بیــان  و  قــرآن  از  رســایی  توصیــف  و  شــده  ارائــه  ارزشــمندی  نصیحت هــای  و 
ک ســازی روح و جــان مؤمنــان آمــده اســت. ســه آیــه آخــر،  تأثیرگــذاری آن در پا
بخــش مهّمــی از صفــات الهــی را بــر می شــمرد. ایــن ســوره را بــه مناســبت واژه 
کــه در آیــه دوم آمــده، »حشــر« نامیدنــد. البتــه مــراد از آن، اجتمــاع مــردم  »حشــر« 

کــردن اســت، نــه حشــر در قیامــت. ]نمونــه[ کــوچ  بــرای 
کــس ســوره حشــر را بخوانــد تمــام  کــرم؟ص؟: »هــر  فضیلــت تــاوت: پیامبــر ا
کرســی و حجــاب و آســمان ها و زمین هــاى هفت گانــه و  خ و عــرش و  بهشــت و دوز
حشــرات و بادهــا و پرنــدگان و درختــان و جنبنــدگان و خورشــید و مــاه و فرشــتگان 
گــر در آن روز یــا در  همگــی بــر او رحمــت می فرســتند و بــراى او اســتغفار می کننــد و ا

آن شــب بمیــرد، شــهید مــرده اســت.« ]مجمــع[
نیــز  انتهــای ســوره  بــا مضمونــی مشــابه، در  ایــن ســوره،  ابتدایــِی  آیــه  آیــه 1: 
ــرای آن اســت  ــا تســبیح الهــی، ب ــان یافتــن ســوره ب آمــده اســت. آغــاز شــدن و پای
گــردى  کــه در میانــه ایــن ســوره بازگــو می شــود،  کــه بفهمانــد مکرهــای یهــود 
کبریایــی پــروردگار نمی نشــاند. هم چنیــن هــر دو آیــه بــا ذکــر صفــات  بــر دامــن 

ــر  ــه در اث ک ــی  ــاند عذاب ــا برس ــت ت ــه اس ــان یافت ــد پای ــت« خداون ــّزت« و »حمک »ع
کــردار ناپســند یهــود و منافقــان، دامن گیرشــان شــده اســت، بــر اســاس »عــّزت« و 

]المیــزان[ اســت.  بــوده  خداونــد  حکیمانــه«  »مصلحت ســنجى 
گــروه از یهــود زندگــی  آیــه 2: پایــان توطئــه بنی نظیــر: در ســرزمین مدینــه ســه 
ــل  ــًا اه ــا اص ــا آن ه گوی ــاع«.  ــه« و »بىن قینق یظ ــر« و »بىن قر ــد: »بىن نضی می کردن
کــه پیامبــر  کتــب مذهبــی خــود خوانــده بودنــد  حجــاز نبودنــد؛ ولــی چــون در 
کردنــد و در انتظــار ظهــور  کــوچ  موعــود از مدینــه ظهــور می کنــد، بــه ایــن ســرزمین 
کــه رســول خــدا؟ص؟ بــه مدینــه هجــرت فرمــود، بــا آن هــا  او بودنــد. هنگامــی 
کردنــد؛ بعــد  پیمــان تــرک تعــّرض بســت، ولــی آن هــا بارهــا ایــن پیمــان را نقــض 
کــه همگــی بــر ضــد پیامبــر؟ص؟  از جنــگ ُاحــد، مخفیانــه بــا قریــش پیمــان بســتند 
ــه  ک ــه پیامبــر؟ص؟ رســید. دیگــر ایــن  ــر از طریــق وحــی ب ــه ایــن خب ک ــد  کنن پیــکار 
کــه  روزى پیامبــر؟ص؟ بــا چنــد نفــر از بــزرگان و یارانــش بــه ســوى قبیلــه بنــی نضیــر 
کمــک یــا وامــی بگیــرد.  در نزدیکــی مدینــه زندگــی می کردنــد، رفــت تــا از آن هــا 
ــه قتــل رســانند. رســول خــدا؟ص؟ از طریــق  ــا آن حضــرت را ب ــد ت توطئــه اى نمودن
کــه پیمان شــکنی یهــود بــر رســول  گاه شــد و بــه مدینــه آمــد، و اینجــا بــود  وحــی آ
خــدا؟ص؟ مســلم شــد، و دســتور آمــاده بــاش بــراى جنــگ بــه مســلمانان داد. پــس 
از حرکــت مســلمانان، یهودیــان، بــه دژهــاى نیرومنــد خــود پنــاه بردنــد و درهــا را 
کــرد  محکــم بســتند. پــس از چنــد روز محاصــره، پیامبــر؟ص؟ بــه آن هــا پیشــنهاد 
گوینــد. آن هــا نیــز پذیرفتنــد، مقــدارى از امــوال خــود  کــه ســرزمین مدینــه را تــرک 
کردنــد و دارایــی آن هــا بــه دســت مســلمانان افتــاد، ولــی  را برداشــته و بقیــه را رهــا 
ــه دســت مســلمانان  ــا ب ــد ت کردن کــه توانســتند خانه هــای خــود را خــراب  ــا آنجــا  ت

ــور الثقلیــن، قرطبــی[ نیفتــد. ]ر.ک: مجمــع، ن
در ایــن آیــه، ایــن آوارگــی و خــواری یهــود، جلــوه ای از عــّزت و قــدرت الهــی شــمرده 
شــده اســت. آنــگاه بــه اهمّیــت ایــن جریــان اشــاره نمــوده و می فرمایــد: »شــما هرگــز 
گمــان  ج شــوند و خودشــان نیــز  کــه آن هــا )از ایــن دیــار( خــار گمــان نمی کردیــد 
کــه دژهــاى محکم شــان آنــان را از عــذاب الهــی مانــع می شــود، امــا  می کردنــد 
گمــان نمی کردنــد، بــه سراغشــان آمــد، و در دل هایشــان تــرس  کــه  خداونــد از آنجــا 
کــه خانه هــاى خــود را بــا دســت خویــش و بــا دســت  گونــه اى  و وحشــت افکنــد، بــه 

مؤمنــان ویــران می کردنــد.« ]المیــزان[

   پیام ها 
گرنــه ایمان هــای مقطعــی و موســمی  22. ارزش ایمــان، بــه ثبــات آن اســت و 

مَیــان«.
ْ

ــُم اال ِبِ و
ُ
بســیار اســت. »َکَتــَب ىِف ُقل

ــا ىِف  َح هلِِل َم ــّبَ ــد. »َس ــعور و درک دارن ــی ش ــن، نوع ــمان ها و زمی ــودات آس 1. موج
ــَماَوات...«. الّسَ

ِل  ْو
ُ
ــا ـٰ  َی

ْ
وا ــُر ــخ، بصیــرت می خواهــد. »َفاْعَتِب ــردن و عبرت گیــری از تاری 2. بهره ب

گــر در ایــن زمانــه اعــراب از ایــن آیــه درس می گرفتنــد، هرگــز از ســپر  ْبَصــار« )ا َ ْ
اال

کــه حــزب اهلل در برابــر  گنبــد آهنیــن اســرائیل نمی ترســیدند، همان گونــه  دفاعــی و 
کــه شــهرک های خویــش  اســرائیل  ایســتاد و چنــان ترســی در دل آن هــا انداخــت 

کردنــد.( را رهــا 

  سؤاالت پژوهشی
کــدام اســت؟  وٍح ِمنــه« )20(  َدُهــم ِبــُر ّیَ

َ
 1. تفاســیر دیگــر نســبت بــه عبــارت »ا

)المیــزان(
را  آن  روان  و معنــای  بیابیــد  ترکیــب »ألّول الشــر« )2(  را در  اضافــه  ع  نــو  .2 

نمونــه( )المیــزان،  بنویســید. 
َف 

َ
 َیحَتِســُبوا« و »َو َقــذ

َ
َتاُهــُم اهَّلُل ِمــن َحیــُث ل

َ
 3. ارتبــاط میــان دو عبــارت »َفا

ْعــَب« )2( را بیابیــد. )المیــزان( ــُم الّرُ ِبِ و
ُ
ىِف ُقل

جزء  بیست و هشتمسوره ی حشر
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  نکات تفسیری
ــان بنی نظیــر،  ــزول: پــس از حرکــت مســلمانان بــه ســمت یهودی آیــه 5: شــأن ن
بســتند.  محکــم  را  درهــا  و  بــرده  پنــاه  خویــش  مســتحکم  قلعه هــای  بــه  آن هــا 
کــه نزدیــک قلعه هــا بــود بکننــد  پیامبــر؟ص؟ دســتور داد بعضــی درختــان نخــل را 
کارهــا نهــی  گونــه  گفتنــد: »اى محّمــد! تــو پیوســته از ایــن  یــا بســوزانند. یهودیــان 
می کــردى، پــس ایــن چــه برنامــه اى اســت؟« ایــن آیــه نــازل شــد و بــه آن هــا پاســخ 

ــزان[ ــع، المی ــت. ]مجم گف
آیــه 6: شــأن نــزول: بعــد از بیــرون رفتــن بنــی نضیــر از مدینــه، باغ هــا، زمین هــاى 
از  از امــوال آن هــا در مدینــه باقــی مانــد، جمعــی  کشــاورزى، خانه هــا و قســمتی 
ســران مســلمانان خدمــت رســول خــدا؟ص؟ رســیدند و بــر اســاس ســنت جاهلــی 
گفتنــد: برگزیده هــاى ایــن غنیمــت و یــک چهــارم آن را برگیــر و بقیــه را بــه مــا بــده تــا 
گفــت: چــون بــراى ایــن  کنیــم! ایــن آیــه نــازل شــد و بــا صراحــت  میــان خــود تقســیم 
غنائــم، جنگــی نشــده و مســلمانان زحمتــی نکشــیده اند، تمــام آن، از آِن رســول 
اهلل )رئیــس حکومــت اســامی( اســت و او هرگونــه صــاح بدانــد تقســیم می کنــد. 
ــره  ــا بی به ــال دنی ــه از م ــه در مدین ک ــن  ــان مهاجری ــوال را در می ــن ام ــر؟ص؟ ای پیامب

کــرد. ]مجمــع[ بودنــد و نیــز فقــرای انصــار تقســیم 
ــیء«: بــر اســاس ایــن آیــه و آیــه بعــد، مالکیــت »ىَفء« )هــر غنیمتــی 

َ
مالکیــت »ف

کــه بــدون دردســر و زحمــت بــه دســت آمــده باشــد( تنهــا بــه پیامبــر؟ص؟ اختصــاص 
کــه پیامبــر؟ص؟ تمــام ایــن مــال را بــه مصــرف  دارد. البتــه بــه ایــن معنــا نیســت 
شــخصی می رســاند، بلکــه عمــده آن را صــرف نیازمنــدان جامعــه اســامی می نمایــد. 
ایــن حــق، پــس از پیامبــر؟ص؟ بــه امامــان؟مهع؟ و پــس از ایشــان بــه نائبــان عــام آن ها 
)مجتهــدان جامــع الشــرایط( می رســد؛ زیــرا احــکام اســام تعطیل بــردار نیســت و 
همــواره بایــد مســؤل پیگیــری و سامان بخشــی مســائل اقتصــادی جامعــه اســامی 

مشــّخص باشــد.
چنیــن  را  »ىَفء«  شــش گانه  مصــارف  آیــه  ایــن  ــیء«: 

َ
»ف مصــارف   :7 آیــه 

می شــمرد: 1. ســهم خداونــد؛ )روشــن اســت خداونــد مالــک همــه چیــز اســت و بــه 
هیــچ چیــزی نیازمنــد نیســت و ســهم خــدا نیــز بــه پیامبــر می رســد، البّتــه عامــه 
« را »ىف ســبیل اهَّلل« معنــا نموده انــد.( 2. ســهم پیامبــر؟ص؟؛  طباطبایــی؟هر؟ »هَّلِلّ
هزینــه  مــردم  نیازمندی هــاى  رفــع  جهــت  در  شــخصی  اســتفاده  بــر  )افــزون 
کــه از  یب؛ )خویشــاوندان پیامبــر؟ص؟ و بنی هاشــم  می شــود.( 3. ســهم ذوى القــر
گرفتــن زکات محرومنــد.( 4 تــا 6. ســهم یتیمــان، مســکینان و در راه مانــدگان. 
)چــه از بنی هاشــم باشــند، چــه از ســایرین و اختصــاص بــه بنی هاشــم نــدارد؛ زیــرا 
امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »ســهم رســول خــدا و ذى القربــی از آن مــا اســت و مــا در 
ــا مــردم شــریکیم.« ]وســائل، ج15، ص114[ شــأن نــزول آیــه و نیــز  باقیمانــده ایــن ســهام ب
کــه در آن ســخن از فقــراى مهاجریــن و انصــار اســت، شــاهد دیگــری  آیــات بعــد نیــز 

ــر ایــن مطلــب اســت.( ب
ــا )ایــن امــوال  ــد: »ت ــه، دلیــل چنیــن تقســیمی را چنیــن بیــان می فرمای در ادامــه آی
عظیــم( در میــان ثروتمنــدان شــما دســت بــه دســت نگــردد )و نیازمنــدان از آن 
محــروم نشــوند.(« ایــن بیــان بــه یــک اصل مهــّم عدالــت اقتصادی، یعنــی چرخش 
دارایی هــا میــان مــردم و جلوگیــری از تمرکــز امــوال میــان قشــر خــاّص اشــاره دارد.
وُه 

ُ
 َفُخــذ

ُ
ُســول ُکــُم الّرَ گــر چــه جملــه »َو مــا آتا وجــوب اطاعــت از پیامبــر؟ص؟: ا

ولــی  شــده،  نــازل  بنی نضیــر  غنائــم  ماجــراى  در  ــوا«  َفاْنَتُ َعْنــُه  ُکــْم  هَنا مــا  َو 
کــه بــر حجــت بــودن ســنت پیامبــر؟ص؟ در  محتــواى آن یــک حکــم عمومــی اســت 
تمــام زمینه هــا و برنامه هــاى زندگــی )عبــادی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی 

و...( داللــت دارد. ]نمونــه، نــور[
راه   و در  کین  گفتــه شــده )مســا از مصــارف  برخــی  تبییــن  بــه  آیــه  ایــن  آیــه 8: 
گــر چــه در  کــه ا مانــدگان( می پــردازد؛ زیــرا بیش تــر مســلمانان، مهاجرانــی بــودن 
شــهر خــود مســکین نبودنــد، امــا بــه جهــت مهاجــرت، دستشــان از امــوال خویــش 
کوتــاه شــده بــود و نــادار بودنــد. از ایــن روی، می فرمایــد: »ایــن امــوال بــراى فقیــران 
ــه  ــده شــدند.« در ادامــه آی کاشــانه و امــوال خــود ران ــه و  کــه از خان مهاجــری اســت 

ایــن مهاجــران را بــا ســه وصــف »اخــاص«، »جهــاد مســتمر« و »صــدق مهــه 
جانبــه« می ســتاید.

آیــه 9: شــأن نــزول: ابــن عبــاس می گویــد: پیامبــر؟ص؟ روز پیــروزى بــر بنی نضیــر 
گــر مایــل هســتید امــوال و خانه هایتــان را بــا مهاجــران تقســیم  بــه انصــار فرمــود: »ا
گــر می خواهید امــوال و خانه هایتان  کنیــد و در ایــن غنائــم بــا آن هــا شــریک شــوید و ا
گفتنــد: »هــم  از آن شــما باشــد و از ایــن غنائــم چیــزى بــه شــما داده نشــود.« انصــار 
ــا آن هــا تقســیم می کنیــم و هــم چشم داشــتی بــه غنائــم  امــوال و خانه هایمــان را ب
ایــن  و  شــد  نــازل  آیــه  ایــن  می شــمریم.«  مقــدم  خــود  بــر  را  مهاجــران  و  نداریــم 
بزرگــواری را ســتود. ایــن آیــه، انصــار فقیــر را نیــز از جملــه مصــارف فــیء بــر می شــمرد 
کنــار آن، توصیــف بســیار زیبــا، رســا و مدح آمیــز از ایشــان دارد: »آنــان پیــش از  و در 
آمــدن مهاجــران، خانه هــای خویــش را، بلکــه دل و جــان و محیــط شــهر خویــش 
را آمــاده حضــور مهاجــران نمودنــد.« در ادامــه، انصــار را بــا ســه ویژگــی »مبــت بــه 

ى و مناعــت طبــع« و »ایثــار« می ســتاید. مهاجــران«، »بلندنظــر
کــرد: »گرســنه ام.«  کســی خدمــت پیامبــر؟ص؟ آمــد و عــرض  نمونه هــای ایثــار: 
پیامبــر؟ص؟ دســتور داد از منــزل غذایــی بــراى او بیاورنــد، ولــی در منــزل حضــرت 
کســی امشــب ایــن مــرد را میهمــان می کنــد؟« یکــی از  غــذا نبــود، فرمــود: »چــه 
کــودکان خــود  کمــی غــذا بــراى  اصحــاب،  او را بــه منــزل خویــش بــرد، امــا جــز مقــدار 
ــوش  ــراغ را خام ــد و چ ــان بیاوری ــراى میهم ــذا را ب ــرد غ ک ــفارش  ــت، س ــزى نداش چی
کــن تــا خــواب  گونــه ممکــن اســت چــاره  کــودکان را هــر  گفــت:  کــرد و بــه همســرش 
ــر ســر ســفره نشســتند و بی آنکــه چیــزى از غــذا در دهــان  رونــد، ســپس زن و مــرد ب
کــرد آن هــا نیــز همــراه او  گمــان  بگذارنــد، دهــان خــود را تــکان می دادنــد، میهمــان 
گرســنه خوابیدنــد.  کافــی خــورد و ســیر شــد. آن هــا شــب  غــذا می خورنــد و بــه مقــدار 
کــرد و بــا  کــه خدمــت پیامبــر؟ص؟ رســیدند، آن حضــرت نگاهــی بــه آن هــا  صبــح 
کــرد و ایثــار آن هــا را  تبّســم )بی آنکــه آن هــا ســخنی بگوینــد( آیــه فــوق را تــاوت 
ــه  ک کســی  ــدان او و  ــودکان، فرزن ک ــان، علــی؟ع؟؛  ــات، میزب ــاس روای ــر اس ســتود. ب

ــع[ ــت. ]مجم ــوده اس ــرا؟اهع؟ ب ــه زه ــرت فاطم ــد، حض ــنه خوابان گرس ــودکان را  ک

  پیام ها 
و  اطاعــت مطلــق  بــه  نــه خداونــد دســتور  گــر  و  اســت  پیامبــر؟ص؟، معصــوم   .7

وُه«
ُ

َفُخــذ  
ُ

ُســول الّرَ ُکــُم  َءاَتا »َمــا  نمــی داد.  پیامبــر؟ص؟  از  چــرا  و  بی چــون 
و  )»َیبَتغــون«  اســت.  آنــان  پیوســته  کمــاالت  مهاجــران،  ســتایش  ک  مــا  .8
ع آمــده اســت.( نــه عنــوان »مهاجــر« یــا »صحابــی«.  ون« بــه صــورت مضــار »َینُصــُر
گــر پــس از  پــس ایــن ســتایش نمی توانــد دلیــل بــر عدالــت همگــی صحابــه )حتــی ا

نــزول ایــن آیــه فاســق شــده باشــند( بــه شــمار آیــد.
م« هْیِ

َ
وَن َمن َهاَجَر ِال 9. محّبت به اهل ایمان مرز و بوم ندارد. »ُیِحّبُ

ئــَک 
َ
ْول

ُ
- رســتن از بخــل و ُشــّح، مایــه رســتگاری اســت. »َمــن ُیــوَق ُشــّحَ َنْفِســِه َفا

ُهــُم اُلفِلُحــوَن« )در روایــت آمــده اســت: »ُشــّح و ایمــان در قلــب مــرد مســلمان 
کــه غبــاِر راه جهــاد و دود جهّنــم در درون یــک انســان  جمــع نمی شــود؛ همان گونــه 

ــع[( ــد.« ]مجم ــرد نمی آی گ
- رهایــی از بخــل، تنهــا بــا امــداد الهــی ممکــن اســت. ) واژه »ُیــوَق« مجهــول آمــده 

اســت؛ زیــرا بازدارنــده خداســت.(

  سؤاالت پژوهشی
 )5( » َفاِســِق�ن

ْ
َى ال کار رفتــن »واو« عطــف پیــش از تعلیــل »ِلُیْخــِز  1. نکتــه بــه 

چیســت؟ )المیــزان(
 2. مرا از »فضل« و »رضوان« )در آیه 8( چیست؟ )نمونه(

مَیــاَن ِمــن َقْبِلِهــم« )9( را بــه دّقــت ترکیــب 
ْ

اَر َو اال
َ

ُءو الــّد ِذیــَن َتَبــّوَ
َّ
 3. عبــارت »َو ال

و ترجمــه نماییــد. )التحریــر، المیــزان، اعــراب القــرآن(

جزء  بیست و هشتمسوره ی حشر



546

و  جدایــی  ِشــقاق:  شــکافتن؛  )َشــّق:   ِ
ّ

ُیشــاق  .4
کردنــد، درافتادنــد. )اصــل  مخالفــت(: مخالفــت 
آن  در  جــوازی  ادغــام  کــه  اســت  آن »ُیشــاِقق« 
خ داده اســت. همچنیــن فعــل شــرط اســت و  ر
جــواب آن حــذف شــده و عّلــت جــواب بــه جــای 
آن آمــده اســت: »َمــن ُیشــاّقِ اهَّلل فــاهَّلُل معاقُبــم 

إنــه شــدید العقــاب« ]التحریــر[(
ِلـیَنٍة: درخت خرمای پربار و باارزش.

عــى  )قامئــًة  ریشــه ها.  صــل(: 
َ
ا )جمــع  ُاصــول 

ایســتاده.(  ریشــه هایش  بــر  صوِلــا: 
ُ
ا

6. َافاَء )ىَفء: بازگشت(: بازگرداند.
ــاف:  ِایج ســریع؛  حرکــت  )َوجیــف:  َاوَجفُتــم  مــا 

نتاختیــد. ندواندیــد،  شــتر(:  و  اســب  تاختــن 
َخیل: اسبان. )مفرد ندارد.( 

ة« است. ]قاموس[(
َ
ِرکاِب: شتران. )مفرد آن »راِحل

کــردن(:  دســت  بــه  دســت  )َتــداُول:   
ً

ــة
َ
ُدول  .7

کــه دســت بــه دســت می گــردد. ]المفــردات[ چیــزی 
مســاوات؛  و  شــدن  هم ردیــف  )َبــوء:  ُءو  بــّوَ

َ
ت  .9

ع(: آمــاده ســاختند، بازگرداندنــد، مســکن  رجــو
گزیدنــد. 

ُیؤِثــُروَن )ِایثــار: برگزیــدن(: برمی گزیننــد، مقــدم 
می دارنــد. 

 )اسم مصدر از »ِاحتیاج«(: نیازمندی. 
ً

حاَجة
َخصاَصــة )َخصــاص: شــکاف درب یــا پنجــره(: 
کــه ســبب شــکاف در  نیازمنــدی شــدید، فقــری 

ــود.  ــی ش زندگ
 )ِوقایة: حفاطت(: نگاه داشته شود.

َ
ُیوق

بــه صــورت  کــه  بــا حــرص  بخــِل همــراه   : ــّحَ
ُ

ش
درآیــد. عــادت 

کیفر است. که[ خدا سخت  کند ]بداند  کس با خدا دشمنی  کردند، و هر  که آنان با خدا و پیامبرش دشمنی  این ]در به دری و تبعید[ برای این است 
کردید، به فرمان خدا بود، تا نافرمانان را  )4( آنچه از درخت خرما ]که در مالکیت این دشمنان غّدار بود[ بریدید یا آنها را بر ریشه ها و تنه هایش رها 
که خدا به عنوان غنیمت به پیامبرش داد، شما برای به دست آوردنش اسب و شتری نتاختید ]در  کند.)5( اموال و زمین هایی را  زبون و رسوا 
کاری تواناست.)6( آنچه خدا از ]اموال و زمین های[  که بخواهد چیره می کند، و خدا بر هر  نتیجه به زحمت نیفتادید[، ولی خدا پیامبرانش را بر هر 
اهل آن آبادی ها به پیامبرش داد اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثروتمندان 
کرد، باز ایستید و از خدا  کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی  شما دست به دست نگردد. و ]از اموال و احکام و معارف دینی[ آنچه را پیامبر به شما عطا 
که آنان  کردند، در حالی  که آنان را از دیار و اموالشان بیرون  کیفر است.)7( ]بخشی از غنایم[ برای فقیران مهاجری است  کنید؛ زیرا خدا سخت  پروا 
کسانی ]از انصار  فضل و خشنودی خدا را می جویند و خدا و پیامبرش را یاری می کنند، اینان در ادعای ایمان داشتن راستگویند.)8( و ]نیز برای[ 
کرده اند دوست دارند، و در  که به سوی آنان هجرت  گرفتند، ]و[کسانی را  که پیش از مهاجران در سرای هجرت و ایمان ]یعنی مدینه[ جای  است[ 
نیاز  را  گرچه خودشان  ترجیح می دهند،  بر خود  را  آنان  و  نمی یابند،  به مهاجران داده شده است  آنچه  به  نیاز و چشم داشتی  سینه های خود 

که از بخل و حرصشان بازداشته اند،]بر همه موانع و مشکالت دنیا و آخرت[ پیروزند.)9( کسانی را  شدیدی ]به مال و متاع[باشد. و 
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10. ِاخواِننــا: بــرادران مــا. )»ِاخــوان« و »ِاخــوة« جمــع 
ُخــّوة«، 

ُ
گــر چــه معنــای اصلــی »ا ا ]لســان[  خ« اســت. 

َ
»ا

ــا  ــا بعده ــت، ام ــدر« اس ــک پ ــه ی ــاب ب ک در انتس ــترا »اش
آن را توســعه داده و در افــراد مشــترک در یــک قبیلــه، 
]مفــردات[  برده انــد.  کار  بــه  نیــز  و...  اعتقــاد  یــک  یــا 
واژه  و  اصلــی،  معنــاى  در همــان  بیشــتر  واژه »ِاخــوة« 
ــه  ــد آن ب ــاد و مانن ک در اعتق ــترا ــتر در اش ــوان« بیش »ِاخ

]المیــزان[(  مــی رود.  کار 
ونا )َســبق: پیــش افتــادن در راه(: بــر مــا پیشــی 

ُ
َســَبق

گرفتنــد.
چســبیده  دل  بــه  کــه  دشــمنی  کینــه،   :

ّ
)ِغــل  ً ّ

ِغــال
کینــه ای. باشــد.(: 

گــر بیرون شــدید. )»الم« در ابتدای  ِئــن ُاخِرجُتــم: ا
َ
11. ل

کلمــه، »الم موّطئــه« اســت. ایــن الم بــر ادات شــرط  ایــن 
داخــل می شــود تــا نشــان دهــد جملــه جــواب، جــواب 

قســم اســت. ]الجــدول[(
دبــار: جمــع ُدُبــر: پشــت(: البّتــه 

َ
 اَلدبــار )ا

َ
ــّن

ُ
ُیَول

َ
12. ل

می گریزنــد.(    پشــت کنان  )و  می کننــد.  پشــت  حتمــًا 
 )َرهبة: ترس و وحشــت درونی و عمیق 

ً
 رهبة

ُ
13. َاشــّد

کــه آثــار آن در عمــل ظاهــر می شــود.(: هراس انگیزتــر. 
ــرا  ــی دارد؛ زی )مصــدر »َرهــب« در اینجــا معنــای مجهول
مخاطبــان آیــه نترســیده اند، بلکــه از آنــان ترســیده اند و 

مــورد تــرس واقــع شــده اند. ]اعــراب[(
»مــن  )ای:  خــدا.  بــه  نســبت  ]ترسشــان[  از  اهلل:  ِمــَن 

]مجمــع[( اهلل«  ِمــن  َرهَبِتِهــم 
ــون )ِفقــه: دانســتن چیــزى و فهــِم آن؛ دانــش  ُه

َ
ل َیفق

نمی  فهمنــد. عمیــق(: 
نــة:  ّصَ ُمَ یــة؛  قر جمــع  )ُقــرٰی:  نــة  ُمحّصَ ــرًی 

ُ
ق  .14

اســتحکامات. دارای  آبادی هــای  قلعــه دار(: 
َوراِء ُجُدر )ُجُدر: جمع ِجدار: دیوار(: پشت دیوارها.

جنــگ(:  تــوان،  شــّدت،  ســختی،  )بــأس:  بأُســُهم 
آنــان، زورمندیشــان،  آنــان، ســختی )جنــگ(  دالورى 

پیکارشــان.
کنده ها.  ّتی )جمع َشتیت(: پرا

َ
ش

نامطلــوب(:  ســنگینی  َبــال :  )َو َامِرِهــم   
َ

َوبــال  .15
کارشــان. ســرانجام 

که به ایمان بر ما پیشی  که می گویند: ای پروردگارمان ما و برادرانمان را  که بعد از انصار و مهاجرین آمدند در حالی  کسانی است  و نیز بخشی از غنائم برای 
که نفاق ورزیدند  کسانی را  آیا  کینه قرار مده. ای پروردگار ما یقینًا تو رؤوف و مهربانی.)10(  گرفتند بیامرز، و در دل هایمان نسبت به مؤمنان خیانت و 
کسی  کردند، ما هم قطعًا با شما بیرون می آییم، و هرگز فرمان  گر شما را ]از خانه و دیارتان[ بیرون  کتاب می گویند: ا کافرشان از اهل  که به برادران  ندیدی؟ 
کتاب  گر ]کافران از اهل  که آنان دروغگویند.)11( ا گواهی می دهد  گر با شما جنگیدند، همانا شما را یاری می کنیم. و خدا  را بر ضد شما اطاعت نمی کنیم، و ا
گرم جنگ پشت کنان می گریزند، آنگاه ]کافران  گرما گر یاری دهند در  گر با آنان بجنگند یاریشان نمی دهند، و ا کنند با آنان بیرون نمی روند، و ا را[ بیرون 
گرم جنگ به هنگام خطر رها می کنند و می گریزند؛ زیرا[ ترس آنان از شما  گرما کتاب را در  کافران از اهل  کتاب[ یاری نمی شوند.)12( ]آری منافقان،  اهل 
کوردلی[ نمی فهمند.)13( همۀ آنان ]به صورت متحد و یک پارچه[  که ]حقایق را به خاطر  در دل هایشان بیش از ترس از خداست؛ چون آنان قومی هستند 
که دارای حصار و قلعه و دژ هستند، یا از پشت دیوارها، دالوری آنان میان خودشان شدید است ]ولی از رویارویی  با شما نمی جنگند مگر در آبادی هایی 
که تعّقل نمی کنند.)14( ]داستان  گروهی هستند  کنده است؛ زیرا آنان  که دل هایشان پرا با شما می ترسند[، آنان را متحد و هم دست می پنداری در حالی 
کارشان را چشیدند، و برای آنان  که نتیجه وخیم  که اندکی پیش از اینان ]در پیرامون مدینه[ بودند  کسانی است  این یهودی های نابکار بنی نظیر[ مانند 
کافر  گفت:  که به انسان  کتاب را با وعده های دروغ فریفتند[ چون داستان شیطان است  کافران از اهل  که  ک است.)15( ]داستان منافقان  عذابی دردنا

که پروردگار جهانیان است می ترسم.)16( گفت: من از تو بیزارم، من از خدا  کافر شد  که  شو. هنگامی 

جزء  بیست و هشتمسوره ی حشر
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  نکات تفسیری 
« )کســانی  آیــه 10: پــس از یــاد نیکــو از مهاجــران و انصــار، ایــن آیــه از »تابعــ�ن
ــای  ــوده و دعاه ــاد نم ــد( ی ــام را برگزیدن ــده و اس ــار آم ــن و انص ــد از مهاجری ــه بع ک
کــه نشــان از عمــق ایمــان و معرفتشــان دارد، از ایشــان نقــل می نمایــد:  زیبایــی را 
گرفتنــد بیامــرز،  کــه در ایمــان بــر مــا پیشــی  »)ای( پــروردگار مــا! مــا و برادرانمــان را 
ــرار  ــه اى ق کین ــه  ــد هیچ گون ــان آوردن ــه ایم ک ــانی  کس ــه  ــبت ب ــا نس ــاى م و در دل ه

مــده.«
آیــات 11 تــا 14: شــأن نــزول: جمعــی از منافقــان مدینــه ماننــد »عبــد اهَّلل بــن 
کســی را بــه ســراغ یهودیــان »بنی نضیــر« فرســتاده و  « و یارانــش مخفیانــه  یَبّ

ُ
ا

گفتنــد: »شــما محکــم در جــاى خــود بایســتید، از خانه هــاى خــود بیــرون نرویــد و 
دژهــاى خــود را محکــم نماییــد؛ مــا دو هــزار نفــر یــاور از قــوم خــود و دیگــران داریــم 
و تــا آخریــن نفــس بــا شــما هســتیم؛ طایفــه بنی قریظــه و ســایر هم پیمان هــاى 
گفتــار ســبب شــد  شــما از قبیلــه َغطفــان نیــز بــا شــما همراهــی می کننــد.« ایــن 
یهودیــان بنــی نضیــر بــر مخالفــت پیامبــر؟ص؟ تشــویق شــوند، امــا در ایــن هنــگام، 
خَطــب« )بــزرگ 

َ
یکــی از بــزرگان بنــی نضیــر بــه نــام »ســام« بــه »َحــّىَ بــن ا

گفــت: »بــه حــرف »عبــد اهَّلل بــن ایب« اعتنــا نکنیــد، او می خواهــد  بنی نضیــر( 
کنــد و خــودش در خانــه بنشــیند و شــما را  شــما را بــه جنــگ بــا محمــد تشــویق 
ــوگند!  ــدا س ــه خ ــت: »ب گف ــام«  ــت؛ »س ــى« نپذیرف ــد«. »ح ــوادث نمای ــلیم ح تس
مــن می بینــم ســرانجام مــا را از ایــن ســرزمین بیــرون می کننــد و امــوال و شــرف مــا 
کشــته می شــوند.« ایــن آیــات  کــودکان مــا اســیر و جنگجویــان مــا  ــاد مــی رود  ــر ب ب

ــه، روح البیــان، الــدر المنثــور[ ــازل شــد و ســر انجــام ایــن ماجــرا را بازگــو نمــود. ]نمون ن
منافقــان؛ یــاوران دروغیــن یهــود: آیــه 11 از توطئــه منافقــان و وعده هــا 
انتهــای  در  و  برمــی دارد  پــرده  یهودیــان  بــا  ایشــان  تحریک آمیــز  گفتارهــای  و 
آیــه آنــان را دروغ گــو می خوانــد و بی درنــگ در آیــه بعــد ایــن دروغ گویــی ایشــان 
ــا ایشــان بیــرون  گــر یهــود اخــراج شــوند، منافقــان ب را چنیــن تبییــن می نمایــد: »ا
گــر یهودیــان درگیــر جنــگ شــوند، منافقــان، آن هــا را یــارى  نخواهنــد رفــت، و ا
کــرده فــرار  کننــد، حتمــًا پشــت بــه میــدان  گــر فرضــًا یاریشــان  کــرد و ا نخواهنــد 
ــان  ــرار منافق ــن ف ــه ای ــه 13، ریش ــد.« آی ــاورى نیابن ــان ی ــپس، یهودی ــد. س می کنن
را بررســی نمــوده و می فرمایــد: »منافقــان از شــما مســلمانان بیش تــر می ترســند 
ــاب  ــما ت ــل ش ــد، در مقاب ــما آین ــا ش ــگ ب ــه جن ــر ب گ ــت ا ــن جه ــه همی ــدا و ب ــا از خ ت
و  فهــم  گــر  ا شــعورند.«  و  بی فهــم  مردمــی  ایشــان  کــه  چــرا  ندارنــد؛  مقاومــت 
کارهــا بــه دســت خداســت، نــه  کــه زمــام همــه  شــعور می داشــتند، می دانســتند 
کســی جــز خــدا  بــه دســت غیــر او )چــه مســلمانان و چــه دیگــران( و در نتیجــه از 
نمی ترســیدند. آیــه پایانــی ایــن بخــش نشــانه تــرس منافقــان و بزدلــی یهودیــان 
کــه( هرگــز بــا شــما بــه  را بیــان می کنــد و می فرمایــد: »آن هــا )چنــان ترســو هســتند 
گروهــی نمی جنگنــد، جــز در دژهــاى محکــم یــا از پشــت دیوارهــا؛ )نــه  صــورت 
گاه بــه فنــون جنگ انــد،  کــه آن هــا افــرادى ضعیــف و ناتــوان و نــاآ از آن جهــت 
خ می دهــد( پیکارشــان در میــان خودشــان شــدید  کــه درگیــرى ر بلکــه بــه هنگامــی 
اســت، )امــا در برابــر شــما ناتواننــد.(« در ادامــه ریشــه دیگــر تــرس و شکســت جبهــه 
گــر چــه ایشــان را در  ح می نمایــد: »ای پیامبــر! ا منافقــان و یهــود را چنیــن مطــر
کنــده  ظاهــر بــا هــم مّتحــد و یکپارچــه  می بینــی، امــا در حقیقــت، دل هایشــان پرا

ــه فکــر حفــظ منافــع مــادی خویــش اســت.« کــس ب اســت و هــر 
گزیــده شــدن از یــک ســوراخ! در ایــن آیــه در   آیــه 15: یهــود و دو بــار 
کــه چــرا فریــب  ضمــن یــک تشــبیه، یهودیــان بنی نضیــر را ســرزنش می نمایــد 

منافقــان،  کــه می دانســتند همیــن  در حالــی  را خوردنــد،  منافقــان  وعده هــای 
چنــدی قبــل همیــن وعده هــا را بــه یهودیــان بنی قیقــاع دادنــد، ولــی وفــا نکردنــد. 
آیــه 16: بــا طنــاب پوســیده ی شــیطان بــه چــاه نرویــد: در ایــن آیــه از 
مثــال  هماننــد  منافقــان(  »)مثــال  می فرمایــد:  و  گرفتــه  بهــره  دیگــری  تشــبیه 
کنــم(« اّمــا  گفــت: »کافــر شــو! )تــا مشــکات تــو را حــل  کــه بــه انســان  شــیطان اســت 
کــه پــروردگار  گفــت: »مــن از تــو بیــزارم، مــن از خداونــدى  کافــر شــد  کــه  هنگامــی 
عالمیــان اســت بیــم دارم!«« برخــی منظــور از انســان را در ایــن آیــه، افــراد خاّصــی 
کــه در جنــگ بــدر بــه وعده هــاى فریبنــده شــیطان  چــون ابوجهــل و پیروانــش - 
ــتند،  ــال، 48[- دانس ــیدند ]ر.ک: انف ــت را چش ــخ شکس ــم تل ــت طع ــدند و عاقب ــرم ش دلگ
برخــی نیــز، انســان را »برصیصــا« )عابــد بــزرگ بنی اســرائیل( شــمرده و داســتان 
ــز  کــه هرگ ــرای همــگان اســت  ــزرگ ب کــه محتــوای آن درســی ب ــد  او را نقــل نمودن
ــا طنــاب پوســیده شــیطان و منافقــان بــه چــاه نرویــم! خاصــه داســتان چنیــن  ب
کــه مــردم  ــر عبــادت بــه آن حــد از مقــام قــرب رســیده بــود  ــر اث اســت: »برصیصــا ب
ــزد  ــی از اشــراف را ن ــد، روزى زن جوان ــزد او می آوردن ــرای شــفا ن ــاران خــود را ب بیم
او آوردنــد. شــیطان او را وسوســه  نمــود تــا آن کــه ســرانجام مــرد عابــد بــه زن تجــاوز 
کــرد! برادرانــش از ایــن  گوشــه اى از بیابــان دفــن  کشــت و در  کــرد! ســپس او را 
گــوش امیــر رســید.  ــا خبــر شــدند و ایــن خبــر در تمــام شــهر پیچیــد، و بــه  ماجــرا ب
گنــاه،  کشــیدند و پــس از اقــرار بــه  امیــر بــه همــراه مــردم او را از عبادتگاهــش فــرو 
ــد و  ــم ش ــرش مجس ــیطان در نظ ــگام ش ــن هن ــد. در ای ــادر ش ــش ص ــم قصاص حک
ــر مــن  ــر تنهــا یــک ســجده ب گ ــه ایــن روز افکنــدم! ا ــو را ب ــه ت ک ــودم  گفــت: »مــن ب
گفــت:  گفــت: » تــوان ســجده نــدارم.« شــیطان  بکنــی، تــو را آزاد می ســازم!« عابــد 
گوشــه چشــم، یــا بــا دســت خــود، اشــاره اى  کفایــت می کنــد.« عابــد بــا  »اشــاره اى 

کافــر از دنیــا رفــت.« کــرد و در دم جــان ســپرد و 
امــا برخــی دیگــر از مفّســران، مــراد از انســان را در ایــن آیــه، همــه انســان هایی 
گرفتــه، فریــب وعده هــاى دروغیــن او را  کــه تحــت تاثیــر شــیطان قــرار  دانســته 
گذاشــته و از  کفــر می پوینــد و ســرانجام، شــیطان آن هــا را تنهــا  می خورنــد و راه 

آنــان بیــزارى می جویــد.

  پیام ها 
ِذیــَن 

َّ
گذشــتگان مؤمــن اســت. »َو ال 10. از وظایــف آینــدگان، دعــای خیــر بــرای 

مَیــاِن و...«
ْ

ِذیــَن َســَبُقوَنا ِباال
َّ
َنــا اغِفــْر... ال ّبَ ــوَن َر

ُ
َجــاُءو ِمــن َبعِدِهــم َیُقول

وا« ِذیَن َکَفُر
َّ
ُم ال کافر است. »ناَفُقوا... اِلخَواهِنِ 11. منافق، برادر 

 
ُ

َشــّد
َ
نــُتْ ا َ َ

13. تــرس از مــردم بــه جــای تــرس از خــدا، نشــانه ی نفــاق اســت. »ال
ــَن اهَّلِل« ــم ِم ــًة ىِف ُصُدوِرِه َرهَب

 
َ

ــال َب  َو
ْ
اُقــوا

َ
15. تلخی هــای زندگــی، نتیجــه ی عملکــرد خــود انسان هاســت. »ذ

ْمِرِهــم« )»َوبــال«، بــه معنــای عاقبــت شــوم و تلــخ اســت.(
َ
ا

نک« ى ٌء ّمِ  ِایّن  َبِر
َ

َکَفَر َقال ا  ّمَ
َ
کُفر َفل

ُ
16. شیطان، رفیق نیمه راه است. » ا

  سؤاالت پژوهشی
چــه  َیعِقلــون«(،  )»ال   14 و  َیفَقُهــون«(  )»ال  آیــات13  انتهــای  مقایســه  از   .1  

)نــور( می آیــد؟  دســت  بــه  نکتــه ای 
یًبا« )15( را ترکیب و ترجمه نمایید. ِذیَن ِمن َقبِلِهم َقِر

َّ
 2. عبارت »َکَمَثِل ال

 3. مراد از »شیطان« و »انسان« در آیه 16 چیست؟ )المیزان، نمونه( 

جزء  بیست و هشتمسوره ی حشر
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  نکات تفسیری
آتــش  را  انســان های فریــب خــورده  آیــه ســرانجام شــیطان ها و  ایــن  آیــه 17: 
ــه ایــن جــزای همــه ظالمــان اســت. )چــه شــیطان و انســان  ک ــد  ــه می دان جاودان

فریــب خــورده و چــه منافقــان و یهودیــان فریــب خــورده(
آیــات 18 تــا 20: پــس از بیــان ماجــراى شــوم بنی نضیــر، منافقــان و شــیطان، 
کــه ســبب حقیقــی در ایــن جریــان  ایــن آیــات بــه نتیجه گیــری می پــردازد. از آنجــا 
ــد و در نتیجــه   کــه مــردم، خــدا را در نظــر نداشــته، او را فرامــوش نمودن ــود  ایــن ب
کــت افتادنــد، خداونــد در ایــن آیــات مؤمنــان را مــورد خطــاب قــرار داده و  بــه ها
ــا او پــروا  می فرمایــد: »ای اهــل ایمــان! تقــوا داشــته باشــید و از خــدا و مخالفــت ب
کــه بــراى فــرداى خــود از پیــش چــه فرســتاده اســت  کســی بایــد بنگــرد  کنیــد و هــر 
کــه خــدا از آن چــه انجــام می دهیــد،  کنیــد  و خــدا را در نظــر داشــته و از او پــروا 

باخبــر اســت.« 
از »مراقبــه« تــا »محاســبه«: مــراد از دســتور اول )اتقــوا اهَّلل(، پرهیــز از تــرک 
کــه  کــردن در اعمالــی  واجبــات و ارتــکاب محّرمــات اســت. دســتور دوم )نظــر 
کــرده اســت(، غیــر از دســتور بــه تقواســت. همان گونــه  انســان بــرای قیامــت آمــاده 
کــه  کــه صنعت گــر پــس از ســاختن صنعــت خــود نظــری اصاحــی بــه آن می افکنــد 
ــام تکالیــف الهــی  ــز بعــد از انج ــان مؤمــن نی ــد، انس کن ــر نواقصــی دارد برطــرف  گ ا
گــر اعمالــش نواقصــی دارد، پیــش  کــه چــه پیــش فرســتاده اســت و ا بایــد بنگــرد 
کســی بــه فکــر انســان  گرنــه غالبــًا پــس از مــرگ،  از مــرگ آن را ترمیــم نمایــد و 
گــر بفرســتند ارزش زیــادى نــدارد. از  کــه بــراى او چیــزی بفرســتد و یــا ا نیســت 
کنیــد هــر چنــد  کــه فرمــود: »در راه خــدا انفــاق  کــرم؟ص؟ نقــل شــده اســت  پیامبــر ا
ــه  ــر، بلکــه حتــی ب کمت ــا  ــا یــک مشــت و ی ــر، و ی کمت ــا  ــا ی ــن خرم ــدازه یــک َم ــه ان ب
ــخنان  ــا س ــد ب ــم نیاب ــی آن را ه کس ــر  گ ــد! و ا ــا باش ــه خرم ــک دان ــی از ی ــدازه نیم ان
کــه در پیشــگاه خــدا  کــه در قیامــت هنگامــی  کنــد؛ چــرا  کیــزه دل هایــی را شــاد  پا
ــا  ــان نکــردم؟ آی ــو چنیــن و چن ــاره ت ــا در ب ــد: »آی ــه شــما می فرمای ــد، ب ــرار می گیری ق
ــا مــال و فرزنــد بــه تــو نبخشــیدم؟« و  گــوش و چشــم در اختیــارت قــرار نــدادم؟ آی
ــگاه  ــس ن ــد: »پ ــال می گوی ــد متع ــا خداون ــد: »آرى.« و در اینج ــرض می کن ــده ع بن
کــن ببیــن چــه بــراى خــود پیــش فرســتاده اى؟« او نگاهــی بــه پیــش، پشــت ســر، 
کــه بتوانــد بــا آن صورتــش را از  طــرف راســت و چپــش می افکنــد، چیــزى نمی یابــد 
کنــد!« در ادامــه آیــه دوبــاره دســتور بــه تقــوا آمــده اســت، یعنــی  خ حفــظ  آتــش دوز
کنیــد و خــدا را در نظــر بگیریــد. بــه عبــارت دیگــر  در بررســی اعمــال خویــش دقــت 
گناهــان اشــاره دارد،  ــز از  ــه اصــل عمــل و انجــام واجبــات و پرهی تقــوای یکــم، ب
کــه تقــوای دوم، بــه تقــوای در اصــاح عمــل و رعایــت  )مرحلــه مراقبــه( در حالــی 
گونــه ریــا اشــاره دارد. )مرحلــه ماســبه( بــه عبــارت دیگــر،  اخــاص و پرهیــز از هــر 

اولــی مربــوط بــه قبــل از عمــل اســت، و دومــی مربــوط بــه بعــد از عمــل. 
ــرِت  ــی آخ ــه زندگ ــد ب ــوده و می فرمای ــد نم کی ــین را تأ ــه پیش ــون آی ــه 19 مضم در آی
کــه خــدا و صفــات زیبــای او  کســانی نباشــید  خویــش توّجــه داشــته باشــید. ماننــد 
و نیــز فقــر و نیــاز ذاتــی خویــش را از یــاد بــرده، خــود و اســباب ظاهــری را مســتقّل 
پنداشــته و در نتیجــه حقیقــِت خویشــتن و نیازمندی هــای خویــش را از یــاد بردنــد 
کاری نکردنــد. در پایــان ایــن بخــش بــا مقایســه میــان  و بــرای ابدیــت خویــش 
خدابــاوران و اهــل تقــوا از ســویی و خدافراموشــان و فاســقان از ســوی دیگــر، تنهــا 
گرفتــن در  کامیــاب می خوانــد، تــا عقــل و فطــرت آدمــی را بــرای قــرار  دســته اول را 

کامیابــان )اهــل مراقبــه و تقــوای الهــی( تشــویق نمایــد. ]المیــزان[ دســته 
ــا یــک تشــبیه، بــر عظمــت آیــات قــرآن و ســنگ دلی برخــی از  آیــه 21: ایــن آیــه ب
کوهــی فــرو می فرســتادیم،  گــر )بــر فــرض( ایــن قــرآن را بــر  کیــد دارد: »ا انســان ها تأ
کــه از  کــه دارد، چنــان بــه لــرزه در می آمــد  کــوه  بــا همــه صابــت و اســتحکامی 

گروهــی از انســان هاى ســنگ دل و نفوذناپذیــر بــا  هــم می شــکافت، پــس چگونــه 
شــنیدن آیــات قــرآن، هرگــز متأثــر و خاشــع نمی شــوند؟! بلکــه در مقــام دشــمنی و 

ــر می آینــد؟!« مخالفــت ب
آیــات 22 تــا 24: اســمای حســنای الهــی: در ایــن آیــات تعــداد قابــل توّجهی 
کــه بــا توجــه بــه آیــات پیشــین  ح شــده اســت  از صفــات جمــال و جــال الهــی مطــر
ــاد  ــا اســماى ُحســنایش ی ــاد خداینــد، او را ب ــه ی ــه ب ک ــرادی  ــه اف ک گفــت  ــوان  می ت
ــادارِی  ــه نقــِص خویشــتن و ن کــه می خواننــد، ب کمــاِل خــدا را  ــام  می کننــد و هــر ن
کمــال پــی می برنــد. البتــه بــا توجــه بــه مضمــون آیــه قبلــی )مخصوصــًا جملــه  آن 
گفــت: »چگونــه  »ِمــن َخشــَیِة اهَّلِل«( می تــوان ارتبــاط دیگــری یافــت و چنیــن 
کــه معبــودى بــه  کوه هــا از تــرس او متاشــی نشــود، بــا این کــه او خدایــی اســت 
گانــه، عــاوه بــر  جــز او نیســت، عالــم غیــب و آشــکار اســت،.... « در ایــن آیــات ســه 
مســأله توحیــد  )کــه دو بــار تکــرار شــده اســت( هفــده وصــف از اوصــاف خــدا آمــده 
ــر  ــک تدبی ــک: مال ــم؛ 4. َمِل ــان؛ 3. رح ــکار؛ 2. رمح ــان و آش ــم نه ــت: 1. عاِل اس
وس: منــّزه از هــر عیــب و نفــص؛ 6. َســام: همــه از ناحیــه 

ُ
امــور مــردم؛ 5. ُقــّد

کســی ســتم نمی کنــد؛ 7. ُمؤمــن: امنیــت بخــش اســت؛  8.  ــه  او در ســامتند و ب
یــز:  ُمَهیمــن: مراقــب، محافــظ و نیــز چیــره و مســّلط برهمــه چیــز اســت؛  9. َعز
ــا اراده نافــذ خــود هــر امــرى را  ــار: ب کــه هرگــز شکســت نمی پذیــرد؛ 10. َجّبَ غالبــی 
ر؛ 15. حکــم؛  اصــاح می کنــد؛ 11. ُمتکّبــر؛ 12. خاِلــق؛ 13. بــاِرئ؛ 14. ُمصــّوِ
گفتــه را در  16. همــه اســاء حســىن از آِن اوســت؛ )ایــن مــورد تمــام اســمای نا

برمی گیــرد.( 17. همــه موجــودات عالــم، تســبیح گوی اوینــد.
ســوره حشــر  پایانــی  آیــات  تــاوت  بــه  نســبت  روایــات  در  تــاوت:  فضیلــت 
ســفارش بســیاری شــده و بــرکات فراوانــی بــرای تــاوت آن بیــان شــده اســت، 
گناهــان، رســیدن بــه مقــام شــهیدان و شــفای همــه  از جملــه: بخشــیده شــدن 
دردهــا.... از جملــه یکــی از اصحــاب می گویــد: از رســول خــدا؟ص؟ در بــاره اســم 
ــی و  ــر را بخوان ــوره حش ــر س ــه آخ ک ــاد  ــو ب ــر ت ــود: »ب ــردم، فرم ک ــؤال  ــدا س ــم خ اعظ
کــردم، حضــرت؟ص؟ همــان پاســخ  زیــاد بخــوان!« بــار دیگــر همیــن ســؤال را تکــرار 

را تکــرار فرمــود. ]نــور الثقلیــن[ 

  پیام ها 
18. قیامت نزدیک است. »ِلَغٍد« )از قیامت تعبیر به فردا شده است.(

ــوا  ــن ءاَمن ــا الذی ــا أّیُ ــد. »ی ــن ندان ــود را ایم ــه ای خ ــچ مرحل ــس در هی ک ــچ  - هی
ُقــوا اهَّلَل«

َ
ُقــوا اهَّلَل... و اّت

َ
اّت

19. انســان فطرتــًا خداشــناس اســت و فراموشــی خــدا عارضــی اســت. »َنُســوا اهَّلَل« 
کــه انســان چیــزی را از پیــش بــه یــاد داشــته  کار مــی رود  )»نســیان«، در جایــی بــه 

باشــد و ســپس فرامــوش نمایــد.(
گــر چــه خداونــد همــه چیــز را می دانــد، »عاِلــُم الَغیــِب و الشــهاَدِة« ولــی بــا  22. ا
گــر علــِم او بیــم آور  رحمــت بــا بنــدگان برخــورد می کنــد. »الّرمحــن الّرحــم« پــس، ا
اســت، رحمــِت او امیدبخــش اســت و خداونــد بــا ایــن آیــه مؤمنــان را در حالــت بیــم 

و امیــد نهــاده اســت.

  سؤاالت پژوهشی 
 1. وجه نکره آمدن »نفٌس« در آیه 18 چیست؟ )المیزان، نمونه(

 2. چــرا عبــارت »ال ِالــه اال هــو« در آیــات 22 و 23 پیــش از بیــان صفــات الهــی 
آمــده اســت، امــا در آیــه 24 نیامــده اســت؟ )المیــزان(

ر« را بــا هــم مقایســه نماییــد.   3. معنــای واژگان »خالــق«، »بــارئ« و »ُمصــّوِ
)التحقیــق، المیــزان(
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بایــد  و  مــاده »نظــر«(:  از  )امــر غایــب  لَتنُظــر  و   .18
بنگــرد. 

ــٍد: بــرای فــردا. )بــرای آینــده( )»الم« علــت اســت. 
َ

لغ
]التحریــر[(

فراموشــی؛  )نســیان:  َســُهم 
ُ

َانف نســاُهم 
َ
فا  .19

از  را  پــس )خــدا( خودشــان  فراموشــاندن(:  ِانســاء: 
فراموشــی«  »خــود  بــه  را  آن هــا  خــدا  بــرد،  یادشــان 

کــرد. گرفتــار 
رســیده ها،  مــراد  بــه  الفاِئــز(:  الفاِئــُزون )جمــع   .20

رســتگاران. کامیاب هــا، 
کنــده  ع: پرا

ُ
 )َصــدع: شــکاف؛ تصــّد

ً
عــا 21. ُمَتَصّدِ

شــدن، پاشــیده شــدن(: از هــم پاشــیده.
ک و منــّزه. )صیغــه مبالغــه  وس: بســیار پــا

ُ
ــّد

ُ
23. الق

وح«  ــّبُ وس« و »ُس
ُ

ــّد ــز »ُق ــه ج ــت، ب ــول اس ــر وزن َفّعُ ب
کار مــی رود. ]لســان[( کــه غالبــًا بــا ضمــه حــرف اول بــه 
آفــات  از  بــودن  دور  َســامة:  َســلم=   = الَســالم 
بــودن.  نقــص  و  بی عیــب  باطنــی،  و  ظاهــرى 
)توصیــف خداونــد بــا مصدرداللــت بــر مبالغــه دارد. 
نیــز آن را صفــت مشــبهه می داننــد.  ]التحریــر[، برخــی 

]الجــدول[(

الُمؤِمن: ایمنی بخش، امان دهنده. 
الُمهیِمــن: مراقــب، نگاهبــان، مســّلط. )گفته انــد از 
کــه  ِمــَن« بــوده 

َ
گرفتــه شــده و اصــل آن »ُمــَؤ ا ِمــَن« 

َ
»ا

همــزه اول، بــه یــاء تبدیــل شــده و همــزه اول آن قلــب 
بــه »هــاء« شــده اســت. ]لســان[(

بــا  همــراه  اصــاح  َجبــر:  از  مبالغــه  )صیغــه  ــار  الَجّبَ
کننــده. کننــده، اصــاح  نوعــی از قهــر ]مفــردات[(: جبــران 

ر: شایسته بزرگی و عظمت، بزرگ منش. الُمتکّبِ
)توضیــح  اســت.  منــزه  و  ک  پــا خــدا  اهلل:  ُســبحاَن 

ص4( ر.ک:  بیشــتر: 
24. الباِرئ )الَبْرء:آفریدن(: آفریننده.

کنید و هر  کیفر ستمکاران.)17( ای اهل ایمان! از خدا پروا  که هر دو در آتش اند؛ و در آن جاودانه اند و این است  سرانجامشان این شد 
کنید؛ یقینًا خدا به آنچه انجام می دهید  که برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است، و از خدا پروا  کسی باید با تأمل بنگرد 
گاه است.)18( و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشی کرد؛ اینان بدکار و نافرمان اند. آ

کوهی نازل می کردیم، قطعًا آن را از ترس  گر این قرآن را بر  )19( دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند، بهشتیان همان رستگارانند.)20( ا
که جز او هیچ معبودی  خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی. و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بیندیشند.)21( اوست خدایی 
ک،  که جز او هیچ معبودی نیست، همان فرمانروای پا نیست، دانای نهان و آشکار است، او رحمان و رحیم است.)22( اوست خدایی 
کننده، شایستۀ بزرگی و عظمت، و خدا از آنچه شریک او قرار  سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، چیره، شکست ناپذیر، جبران 
آنچه در آسمان ها و زمین است  نیکو ویژۀ اوست.  نام های  آفریننده، نوساز، صورتگر، همۀ  می دهند منّزه است.)23( اوست خدا، 

همواره برای او تسبیح می گویند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)24(
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کــردن بــر چیــزی بــه  ــاذ: اعتمــاد  ن ّ
وا )ِات

ُ
ِخــذ

َ
ّت

َ
1. لت

کــه شــخص بــه آن دلگــرم باشــد.(:  ایــن صــورت 
ــوده، طبــق یــک  ــد. )در اصــل »ِائِتخــاذ« ب مگیری
گشــته و در تــاء  قاعــده ادبــی همــزه قلــب بــه تــاء 

بــاب ادغــام شــده اســت.(
ّل: در این جا به معناى دوست،  َاولیاء )جمع و

یار(: دوستان، یاران. 
اظهــار  می افکنیــد،  انداختــن(:  )ِالقــاء:  ــون 

ُ
لق

ُ
ت

می کنیــد.
َمرضاتی )مصدر از ماده رضا(: رضا و خوشنودى 

من.
وُکــم )َثقــف: پیدا کردن، روبروشــدن(: 

ُ
ف

َ
2. ِان َیثق

گر شــما را بیابند و بر شــما مســّلط شــوند. ا
4. ُبــَرءآُؤا )جمــع َبــِریء(: بیــزاران. )بــه جهــت آن 
کرســی  کــه حرکــت آخــر واژه ضّمــه بــوده، همــزه بــا 
زائــده و  از آن هــم  بعــد  الــف  آمــده اســت و  واو 

ناخواناســت.(
رنا: کافرشدیم، منکریم.

َ
َکف

کینه، دشمنی شدید.  الَبغضاء: تنّفر، 
)»الَبغضاَء«، دشمنی در قلب و »عداوت«، 

بروز ظاهرى آن است.( 
توبــه  بازگشــتیم،  بازگشــت(:  )ِانابــة:  بنــا 

َ
َان

 . یــم د نمو
5. فتنــة: در اصــل، بــه معنــای قــرار دادن طــا 
در آتــش بــرای ظاهــر شــدن میــزان خلــوص آن 
و خالــص شــدن از ناخالصی هاســت و در معانــی 
کار مــی رود. )واژه »فتنــة« در ایــن  گــون بــه  گونا
آیــه، مصــدر بــه معنــای اســم مفعــول اســت  ]التحریــر[ 
ــا  و در اینجــا بــه معنــای وســیله آزمایــش ]المیــزان[ ی

وســیله آزار و عــذاب اســت.(

که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی* ای اهل ایمان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید، شما با آنان اظهار  به نام خدا 
که پروردگار شماست ]از وطن[  کافرند، و پیامبر و شما را به خاطر ایمانتان به خدا  که آنان به طور یقین به آنچه از حق برای شما آمده  دوستی می کنید، در حالی 
که  می دهید  پیام  آنان  به  مخفیانه  ]چرا[  آمده اید  بیرون  خشنودیم  طلب  و  من  راه  در  جهاد  برای  گر  ا مگیرید[  خود  دوستان  را  آنان  ]پس  می کنند،  بیرون 
کند، مسلمًا از  کس از شما با دشمنان من رابطۀ دوستی برقرار  کردید داناترم، و هر  که من به آنچه پنهان می داشتید و آنچه آشکار  دوستشان دارید؟ در حالی 
کشتن[ و زبان هایشان را به ]بدگویی،  گر بر شما چیره شوند، دشمنانتان خواهند بود، و دست هایشان را ]به اسارت و آزار و  راه راست منحرف شده است.)1( ا
و  خویشان  می دهند[  را  دشمنان  با  دوستی  کیفر  ]که  قیامت  روز  شوید.)2(  کافر  هم  شما  کاش  ای  که  دارند  آرزو  و  می گشایند،  شما  ضد  بر  ناسزا[  و  تحقیر 
فرزندانتان سودی به حال شما ندارند، خدا میان شما و آنان جدایی می اندازد، و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.)3( مسلمًا برای شما در ابراهیم و 
کافریم و میان ما و شما  گفتند: ما از شما و آنچه به جای خدا می پرستید بیزاریم، ما به شما  که به قوم خود  گاه  که با اویند سرمشقی نیکوست، آن  کسانی 
بت پرستان  با  سخنی  بیزاری  اعالم  جز  مؤمنان  و  ابراهیم  ]آری،  آورید.  ایمان  یگانه  خدای  به  که  زمان  آن  تا  است،  شده  پدیدار  همیشگی  کینۀ  و  دشمنی 
کینه با حق برداری[آمرزش خواهم  که دست از دشمنی و  گفت: من برای تو ]در صورتی  که  نداشتند[ مگر سخن ابراهیم به پدرش ]که عمو یا پدرخوانده اش بود[ 
کردیم، و به سوی تو بازگشتیم، و بازگشت به سوی توست.)4( ای پروردگارمان!  خواست و در برابر خدا به سود تو اختیار چیزی را ندارم. ای پروردگار ما! بر تو توکل 

که همانا تو توانای شکست ناپذیر و حکیمی.)5( کافران قرار مده، و ای پروردگارمان! ما را بیامرز  ما را وسیلۀ آزمایش ]و هدف آزار و چیرگی[برای 
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  نکات تفسیری
جــای  بخــش  دو  در  مدنــی  ســوره  ایــن  مطالــب  ممتحنــه:  ســوره  ســیمای 
می گیــرد: 1. نهــی شــدید از دوســتی بــا دشــمنان خــدا؛ 2. احــکام زنــان مهاجــر. 
گــر بــا نــگاه اجتماعــی بــه ســوره بنگریــم، اصــول سیاســت خارجــی و روابــط  ]المیــزان[ ا

کــه دربــاره  بیــن الملــل از آن بــه دســت می آیــد. هم چنیــن بــه خاطــر آیــه دهــم 
امتحــان زنــان مهاجــر اســت، آن را »ممتحنــه« نامیدنــد. 

کــس ســوره ممتحنــه را  کــرم؟ص؟ می فرمایــد: »هــر  فضیلــت تــاوت: پیامبــر ا
کنــد، تمــام مــردان و زنــان مؤمــن، شــفیعان او در روز قیامــت خواهنــد بــود.«  قرائــت 
کــه ســوره ممتحنــه را در نمازهــاى  ]مجمــع[  امــام ســّجاد؟ع؟ نیــز می فرمایــد: »کســی 

واجــب و نافلــه بخوانــد، خداونــد قلبــش را بــراى ایمــان خالــص و آمــاده می کنــد، 
نــور بصیــرت بــه او می بخشــد و هرگــز فقــر دامــان او را نمی گیــرد و خــود و فرزندانــش 

گرفتــار نمی شــوند.« ]نــور الثقلیــن[ بــه جنــون 
آیــات 1 تــا 3: شــأن نــزول: »حاطــب بــن ایب بلتعــه«، از یــاران پیامبــر؟ص؟ 
نامــه ای را بــه زنــی داد تــا بــرای مشــرکان مّکــه ببــرد و آنــان را از تصمیــم پیامبــر؟ص؟ 
ــر داد و  ــرم؟ص؟ خب ک ــول ا ــه رس ع را ب ــو ــل، موض ــد. جبرئی کن گاه  ــه آ ــح مّک ــرای فت ب
ــا زن را در  ــتاد. آن ه ــال آن زن فرس ــه دنب ــی ب ــراه جمع ــه هم ــی؟ع؟ را ب ــان، عل ایش
گرفتنــد. زن از وجــود  ــه راه یافتنــد و ســراغ نامــه را از او  یکــی از منزل گاه هــای میان
را  زن  ســخنان  اصحــاب،  از  برخــی  نمــود.  بی اّطاعــی  اظهــار  نامــه ای  چنیــن 
گفتــه و نــه  گفــت: »نــه جبرئیــل بــه پیامبــر؟ص؟ دروغ  ــا علــی؟ع؟  بــاور نمودنــد، اّم
ــرای  ــرت را ب ــا س ــی ی ــان می ده ــه را نش ــا نام ــوگند ی ــدا س ــه خ ــا، ب ــه م ــر؟ص؟ ب پیامب
گیســوانش  پیامبــر؟ص؟ برمی گردانــم.« زن پــس از ایــن تهدیــد، نامــه را از میــان 
گفــت: »مــن  بیــرون آورد. پیامبــر؟ص؟ حاطــب را احضــار و توبیــخ نمــود. حاطــب 
کــه در میــان مشــرکان مکــه هســتند، بــه مــن نامــه  خائــن نیســتم، ولــی بســتگانم 
نوشــتند و از خوش رفتــاری قریــش بــا ایشــان نوشــتند؛ مــن هــم خواســتم در مقابــل 
خوش رفتــاری آن هــا، پاداشــی بــه آن هــا داده باشــم.« ایــن آیــات نــازل شــد و رابطــه 

ع و پرآســیب برشــمرد. ــا مشــرکان را ممنــو دوســتانه ب
ــه مؤمنــان  ــد در ابتــدای ســوره ب ــا دشــمنان خــدا ممنــوع! خداون دوســتی ب
دســتور داد: »هرگــز دشــمنان مــن و دشــمنان خودتــان را دوســتان خــود مگیریــد!« 
کــه بــا مشــرکان مکــه دوســتی ورزیــده بودنــد، ســرزنش نمــوده و  کســانی  ســپس 
گــر بــراى جهــاد در راه مــن و طلــب خشــنودی مــن بیــرون آمده ایــد،  می فرمایــد: »ا
کــه  کــه دوستشــان داریــد؟! در حالــی  )پــس چــرا( مخفیانــه بــه آنــان پیــام می دهیــد 

مــن بــه آن چــه پنهــان داشــتید و آن چــه آشــکار نمودیــد داناتــرم.« 
دالیــل قطــع رابطــه بــا دشــمنان خــدا: در ایــن آیــات چهــار دلیــل بــرای لــزوم 
گونــه رابطــه دوســتانه بــا مشــرکان را بیــان مــی دارد: 1. مکتــب شــما را  قطــع هــر 
وا...«؛ 2. رهبــر و اّمــت را تحّمــل نمی کننــد و ایمــان شــما را  قبــول ندارنــد. »َکَفــُر
گــر ســلطه یابنــد، دشــمنی خــود  ِرُجــون...«؛ 3. ا جــرم بــه حســاب می آورنــد. »ُیحن
ــو 

َ
وا ل

ُ
ــان می دهنــد. »ِان َیثَقُفوکــم...« »َوّد ــان، آزارت ــا دســت و زب کــرده و ب ــراز  را اب

ــّد شــوید. ــه شــما از دیــن برگشــته و مرت ک ــد  ون« 4. می خواهن ــر َتکُف
دوســتی خانــواده بــه قیمــت عــذاب جهّنــم: در آیــه پایانــی ایــن بخــش بــه 
کــه بــه خاطــر حفــظ خویشــان و فرزنــدان  »حاطــب« و همفکــران او در سراســر تاریــخ 
کــه ایــن دوســتی ها در روز قیامــت  بــا مشــرکان دوســتی می نماینــد، هشــدار می دهــد 
خ تمــام می شــود. آیــا بــاز  کارتــان بــه قیمــت عــذاب دوز ســودی نمی بخشــد و ایــن 

کارتــان را ارزشــمند می دانیــد؟!  هــم 
از  بارهــا  مجیــد،  قــرآن  همــگان:  اســوه  یارانــش؛  و  ابراهیــم؟ع؟   :4 آیــه 
کــه  الگوهــاى مهــم انســانی شــاهد مــی آورد. در اینجــا نیــز در پــی نهــی شــدیدى 
کــه مــورد احتــرام همــه  ح شــد، از ابراهیــم؟ص؟ -  از دوســتی بــا دشــمنان خــدا مطــر
اقــوام، مخصوصــًا قــوم عــرب، بــوده و قاطعانــه با مشــرکان قطع رابطه نمــوده بود- 
ــاران و همراهــان  کنــار ابراهیــم؟ص؟، از برخــی ی ــاد می نمایــد. در  بــه عنــوان الگــو ی

کــرده و ایشــان را نیــز اســوه می خوانــد. ایشــان  او نیــز بــا تعبیــر »و الذیــن معــه« یــاد 
بــا ســه عبــارت  بیــزاری خویــش را نســبت بــه مشــرکان بســیار روشــن، قاطــع و 
ــْم«؛ »مــا از شــما بیزاریــم.«2. »َکَفْرَنــا ِبکــُم ْ«؛ »مــا 

ُ
ــا  ُبــَرآُؤا ِمنک

َ
کردنــد: 1. »ِاّن بیــان 

َعــَداَوُة َو 
ْ
ــُم ال

ُ
کفــر ورزیدیــم.« 3. »َبــَدا َبْیَنَنــا َو َبْیَنک بــه )آییــن و خدایــان( شــما 

کینــه پدیــدار اســت.« در  «؛ »همیشــه میــان مــا و شــما دشــمنی و 
ً
َبــدا

َ
َبْغَضــاُء ا

ْ
ال

گونــه  ــَم« یعنــی: »ابراهیــم و یارانــش هــر   ِاْبَراِه
َ

ــْول  َق
َّ

ادامــه اســتثنایی آمــده: »ِاال
کردنــد و هیــچ ســخن محبت آمیــزى نگفتنــد،  ارتباطشــان را بــا مشــرکان قطــع 
ــو از  کــه بــراى ت کــه بــه پــدر )خوانــده اش: آزر( وعــده داد  جــز ایــن ســخن ابراهیــم 
خداونــد طلــب آمــرزش می کنــم، بــا آن کــه در برابــر خــدا اختیــار چیــزى را بــراى تــو 
گویــا ابراهیــم؟ع؟ آمادگــی  گویــم.(«  نــدارم. )کار بــه دســت خداســت، مــن تنهــا دعا
گــر ایمــان بیــاورد، دوران  بــرای ایمــان را در آزر مشــاهده نمــود، ولــی آزر نگــران بــود ا
کــه در پیشــگاه خــدا  بت پرســتی او چــه خواهــد شــد؟ ابراهیــم؟ع؟ بــه او وعــده داد 
ــی آزر ایمــان  کــرد. ول ــه ایــن وعــده خــود نیــز عمــل  ــو اســتغفار می کنــم، و ب ــراى ت ب
نیــاورد و ابراهیــم؟ع؟، دیگــر بــراى او اســتغفار نکــرد و بــا او قطــع رابطــه نمــود. 
کار ابراهیــم؟ع؟ ارزشــمند بــود، امــا چــون مســلمانان  ]ر.ک: توبــه، 114[ بــه هرحــال، ایــن 

کار باخبــر نبودنــد و ممکــن بــود افــرادی ماننــد »حاطــب« آن را  از جزئیــات ایــن 
ــار قــرار دهنــد، قــرآن آن را بــه صــورت اســتثنا  کّف ــا  ــرای دوســتی خــود ب بهانــه ای ب
ح نمــوده اســت. یعنــی در شــرائط خــاص و بــراى جلــب آزر بــه ایمــان انجــام  مطــر

گرفتــه، نــه بــراى اهــداف دنیــوی!
کــه بیزاری جویــی از مشــرکان، ممکــن اســت آثــار و پی آمدهــای ســختی  از آنجــا 
گاهــی تحریم هایــی را بــه همــراه دارد و حفــظ ایمــان در ایــن  داشــته باشــد، بلکــه 
ــر خــدا تــوّکل نمــوده و می گوینــد:  شــرایط دشــوار اســت، ابراهیــم؟ع؟ و یاورانــش ب
کردیــم و تنهــا بــه ســوى تــو بازگشــتیم و بازگشــت  »پــروردگارا! مــا تنهــا بــر تــو تــوکل 

)همــه( بــه ســوى توســت.«      
اســت:  شــده  بازگــو  یارانــش  و  ابراهیــم؟ع؟  دیگــر  دعــای  آیــه  ایــن  در   :5 آیــه 
کافــران قــرار مــده!« »فتنــة«، بــه معنــای »امتحــان،  »پــروردگارا! مــا را مایــه فتنــه 
کارهــای افــرادی چــون »حاطــب«  عــذاب، بــا و آزار« اســت. ایــن دعــا یــا اشــاره بــه 
کــه  کــه بــدون قصــد خیانــت، ســبب تقویــت دشــمن می شــوند و یــا ایــن  اســت 
کــه ایــن پیــروزی موجــب  کــه مــا را در برابــر دشــمن مغلــوب نســاز  منظــور ایــن اســت 

ــود.  ــان ش ــل ایم ــف اه ــان و تضعی ــرور آن ــی و غ گمراه

  پیام ها  
ْوِلَیــاَء« 

َ
ا ُکــْم  َعُدّوَ َو  ى  َعــُدّوِ  

ْ
وا

ُ
ِخــذ َتّتَ  

َ
»ال نیســت.  جــدا  سیاســت  از  دیــن   .1

ک سیاســت خارجــی و روابــط بــا دیگــران اســت.( )دوســتی و دشــمنی بــا خــدا، مــا
2. هــدف دشــمن از حمــات نظامــی و فرهنگــی، دســت برداشــتن شــما از مکتــب 

ون« ــُر وا لــو تکُف
ُ

اســت. »... َوّد
و  ــم  یدَیُ

َ
ا َیبُســُطوا  وا، 

ُ
»وّد بــر ضــّد شماســت.  کفــار  زبــان  و  قلــب و دســت   .3

ــن َتنَفَعکــم« پــس، دوســتی 
َ
کــه ســودی ندارنــد. »ل لِســَنَتم« در قیامــت هــم 

َ
ا

ــار چــرا؟! کّف ــا  ب
ــدا  ــاد خ ــا ی ــود را ب ــس خ ــد، نف ــراز می کنی ــی را اب ــم مهّم ــا تصمی ــخن ی ــا س ــر ج 4. ه
َنــا 

َّْ
ْیــَک َتَوکل

َ
َنــا َعل ّبَ ــُم... ّرَ

ُ
ــا  ُبــَرآُؤا... َکَفْرَنــا... َبــَدا َبْیَنَنــا َو َبْیَنک

َ
کنیــد. »ِاّن مهــار 

ِصیــر« َ ْیــَک الْ
َ
ــا َو ِال َنْبَن

َ
ْیــَک ا

َ
َو ِال

  سؤاالت پژوهشی
ة« )1( را ترکیب و ترجمه نمایید.

َ
َوّد َ م ِبالْ هْیِ

َ
ُقوَن ِال

ْ
 1. عبارت »ُتل

کــدام اســت؟ دیــدگاه  ــم« )3(   َبیهَنُ
ُ

 2. تفاســیر متفــاوت پیرامــون عبــارت »َیفِصــل
عامــه طباطبایی؟هر؟ چیســت؟

 ِاْبَراِهــَم« )4( متصــل اســت، یــا منقطــع؟ چــرا؟ 
َ

 َقــْول
َّ

 3. اســتثناء در عبــارت »ِاال
)المیــزان، نمونــه(

جزء  بیست و هشتمسوره ی ممتحنه
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  نکات تفسیری
گذشــت، امــا ایــن بیــان دو  آیــه 6: مضمــون ایــن آیــه در ابتــدای آیــه چهــارم 
نکتــه جدیــد دارد: 1. نــه تنهــا بیزاری جویــی ابراهیــم؟ع؟ و یارانــش از مشــرکان، 
کــه نمونه هایــی از آن در آیــات پیشــین  بلکــه دعاهــاى آن هــا در پیشــگاه خــدا - 
ــن  ــانی از ای کس ــا  ــت؛ 2. تنه ــق اس ــلمانان سرمش ــه ی مس ــراى هم ــز ب ــت- نی گذش

کــه بــه خــدا و روز قیامــت امیــد دارنــد. )ر.ک: احــزاب، آیــه 21(  الگوهــا بهــره می گیرنــد 
آیــه 7: امیــد و بشــارت بــه مؤمنــان: در آیــات پیشــین، دســتور بــه قطــع 
ــا مشــرکان داده شــد و چــون ایــن قطــع رابطــه نوعــی خــأ عاطفــی بــراى  رابطــه ب
کــه ثبــات قــدم  جمعــی از مســلمانان ایجــاد می کــرد، خداونــد بــه مؤمنــان راســتین 
کــه غــم مخوریــد، وضــع چنیــن نخواهــد مانــد:  نشــان دادنــد بشــارت می دهــد 
»امیــد اســت خــدا میــان شــما و دشــمنانتان )از راه پذیــرش اســام در فتــح مّکــه( 
کافــران مأیــوس  پیونــد محبــت و دوســتی برقــرار ســازد.« آری! از ایمــان آوردن 
کــه می توانــد دل هــا را دگرگــون  کاری تواناســت. اوســت  کــه خداونــد بــر هــر  نشــوید 

گناهــان و خطاهــاى بندگانــش را می بخشــد. کــه  ســازد، و اوســت 
آیــات 8 و 9: مبنــای سیاســت خارجــی حکومــت اســامی: ایــن آیــات، 
گــروه جــای داده و سیاســت خارجــی مســلمانان نســبت بــه  غیــر مســلمانان را در دو 

هریــک را بیــان مــی دارد:
گفتــار و رفتــار نشــان  کــه دشــمنی خویــش را بــا اســام و مســلمین در  گروهــی   .1
کــرده و شــما را از خانه هایتــان بیــرون رانــده  دادنــد: »در )کار( دیــن بــا شــما جنــگ 
کردنــد.« مســلمانان نبایــد هیــچ  و  بــراى بیــرون رانــدن شــما همدیگــر را پشــتیبانی 

گونــه پیونــد دوســتی و محّبــت بــا ایشــان داشــته باشــند. 
گاهــی  کفــر و شــرک، مســلمانان را آزار نمی دادنــد و حتــی  کــه در عیــن  گروهــی   .2
کــردن  پیمــان تــرک جنــگ و مخاصمــه بــا مســلمانان بســته بودنــد. خداونــد نیکــی 
گــر پیمانــی بــا ایشــان  کــه ا کیــد می نمایــد  بــه ایــن دســته را جایــز دانســته، بلکــه تأ
کــه خداونــد  ج نشــوید  داریــد، بایــد بــه آن پایبنــد باشــید و از مســیر عــدل و داد خــار

دادگــران را دوســت دارد.
آیــات 10 و 11: شــأن نــزول: رســول خــدا؟ص؟ در »حدیبیــه« بــا مشــرکان مّکــه 
کــس از اهــل مّکــه  کــه هــر  کــرد. یکــی از مــوارد پیمــان ایــن بــود  پیمانــی امضــا 
کســی از مســلمانان اســام را  گــر  بــه مســلمانان بپیونــدد، او را بازگرداننــد؛ امــا ا
کــرده بــه مّکــه بازگــردد می تواننــد او را برنگرداننــد. در ایــن هنــگام، زنــی بــه  رهــا 
نــام »ســبیعه« اســام را پذیرفــت و در همــان ســرزمین حدیبیــه بــه مســلمانان 
گفــت: »اى محّمــد! همســرم را بــه  پیوســت. همســرش خدمــت پیامبــر؟ص؟ آمــد و 
کــه ایــن یکــی از مــواد پیمــان ماســت و هنــوز مرکــب آن خشــک  مــن بازگــردان؛ چــرا 
کنیــد. بنــا بــه  نشــده اســت.« آیــه نــازل شــد و دســتور داد زنــان مهاجــر را امتحــان 
کننــد هجــرت آن هــا  کــه بایــد ســوگند یــاد  گفتــه ابــن عّبــاس، امتحانشــان ایــن بــود 
کینــه بــا شــوهر، یــا عاقــه بــه ســرزمین جدیــد، و یــا هــدف دنیــوى نبــوده،  بــه خاطــر 
کــه چنیــن اســت.  کــرد  بلکــه تنهــا بــه خاطــر اســام بــوده اســت. آن زن ســوگند یــاد 
کــه شــوهرش پرداختــه بــود و هزینه هایــی  در اینجــا رســول خــدا؟ص؟ مهریــه اى را 
کــه متحمــل شــده بــود بــه او پرداخــت و فرمــود: »ایــن مــاده قــرارداد تنهــا مــردان  را 
را بــاز می گردانــد، نــه زنــان را.« و بــا ایــن حکــم اســام، از بازگشــت اجبــاری زنــان 

کفــار جلوگیــری شــد. ]مجمــع، نمونــه[ مســلمان بــه ســرزمین 
کافــر: آیــه دهــم ایــن دســتورات  شــش دســتور دربــاره زنــان مهاجــر و زنــان 
کــه واقعــًا  ــا روشــن شــود  ــد: 1. آزمایــش شــوند ت شــش گانه را چنیــن بیــان می نمای
کفــار بــاز  گــر روشــن شــد مؤمــن هســتند، نبایــد بــه  مؤمــن هســتند یــا نــه؟؛ 2. ا
کافــر اســت. بنابرایــن،  گردانــده شــوند؛ زیــرا ایمــان ســبب جدایــی زن مؤمــن از مــرد 
3.شــما  زنــان؛  ایــن  بــر  کافــر  مــردان  آن  نــه  و  حالنــد  آنــان  بــر  زنــان  ایــن  نــه 
کافــر بــه زن خــود داده اســت، پــس دهیــد؛ )البتــه  کــه مــرد  مســلمانان مهریــه ای 

بیــت المــال، مســئول پرداخــت مهریــه اســت.( 4. بــا پرداخــت مهریــه، زن، بــدون 
بــا پرداخــت  مــرد مســلمان می توانــد  کافــرش جــدا می شــود و  از همســر  طــاق 
ــین را  ــوهر پیش ــّده ش ــد ع ــه زن بای ــد، البت ــری برگزین ــه همس ــد، او را ب ــه جدی مهری
کافــر بمانــد، رابطــه زوجیــت  گــر شــوهر اســام بیــاورد و زن هم چنــان  نگــه دارد؛  5. ا
کــه آیــا ایــن حکــم مخصــوص زنــان مشــرک  بــه هــم می خــورد؛ البتــه در ایــن 
اســت، یــا زنــان مســیحی و یهــودى را نیــز در برمی گیــرد، میــان فقهــا اختــاف 
اســت و روایــات در ایــن زمینــه مختلــف اســت، ولــی ظاهــر آیــه مطلــق اســت و همــه 
گر  کــه ا کافــر را شــامل می شــود، امــا زن در اینجــا نیــز بایــد عــده نگــه دارد؛ چــرا  زنــان 
ــدر، مســلمان شــمرده می شــود  ــه خاطــر اســام پ ــد شــود، ب فرزنــدى از آن زن متول
]ر.ک: نمونــه[ ممکــن اســت بگوییــم بــر اســاس ایــن آیــه، ازدواج دائــم بــا زنــان اهــل 

وُتــوا 
ُ
کتــاب جایــز نیســت، امــا بــه قرینــه آیــه 5 مائــده )و اُلحصنــاُت ِمــن الذیــن ا

کســی از زنــان  گــر  الِکتــاب( ازدواج موقــت بــا ایشــان جایــز اســت. ]المیــزان[؛ 6. ا
کــه پرداخته ایــد  کــرد، حــق داریــد مهــرى را  کفــر فــرار  کافــر شــد و بــه بــاد  شــما 

کنیــد.  مطالبــه 
گــر بعضــی از  ح می نمایــد: » ا دســتور هفتــم: در آیــه 11 حکــم دیگــری را مطــر
ــار پیوســتند( و شــما  کّف ــه  کــرده ب ــد )اســام را رهــا  همســران شــما از دســتتان برون
کــه  کســانی  در جنگــی بــر آن هــا پیــروز شــدید و غنائمــی بــه دســت آوردیــد، بــه 
کــه  را  مهــرى  هماننــد  نگرفته انــد(  پــس  را  مهرشــان  )و  رفته انــد  همسرانشــان 
کــه همــه بــه او ایمــان  پرداخته انــد )از غنائــم( بدهیــد و از )مخالفــت( خداونــدی 

داریــد بپرهیزیــد.«

  پیام ها 
ــن  َ ِ

ّ
ْســَوٌة َحَســَنٌة ل

ُ
6. باورهــای صحیــح، زیــر بنــای الگوپذیــری صحیــح اســت. »ا

َیــْوَم ااَلِخــر«
ْ
َکاَن َیْرُجــوا اهَّلَل َو ال

ع،  - ایمــان ثابــت ارزش دارد. »کان َیرُجــوا اهَّلَل...« )ترکیــب »کان« بــا فعــل مضــار
نشــان از اســتمرا و ثبات دارد.(

کافــران  کفــر و رفتــار بــد  7. اصــل بــر عــداوت نیســت، بلکــه ضرورتــی برخاســته از 
گــر ایمــان آورده و رفتــار خویــش را اصــاح کننــد، عــداوت بــه مــوّدت تبدیل  اســت. ا

ــَی اهَّلُل...« می شــود. »َع
ــْم َو  وُه ن َتَبّرُ

َ
ــار. »ا کّف 8. اســام دیــن احســان و عدالــت اســت، حتــی نســبت بــه 

هِیــم«
َ
ُتْقِســُطوا ِال

وا َعــَى  ْخَرُجوُکــم...  َظاَهــُر
َ
9. حامیــان ظالمــان، شــریک جــرم آنــان هســتند. » ا

م«
ُ

ِاخَراِجک
ُمَهاِجــَراٍت  ْؤِمَنــاُت  ُ الْ »َجاَءُکــُم  کنیــد.  نــگاه  مــردم  بــه  مثبــت  دیــد  بــا   .10
مؤمــن  را  آنــان  آیــه  اّمــا  نشــده اند،  انتحــان  هنــوز  این کــه  )بــا  َفامَتِحُنوُهــّن« 

می خوانــد.(
ک هــای ظاهــری هســتیم. وســواس، ســوء ظــّن و مجرم پنــداری  - مــا مأمــور بــه ما

» ُم ِبـِامَیاِنـــِهّنَ
َ
ْعل

َ
ع! »َفاْمَتِحُنوُهّنَ  اهَّلُل ا دیگــران ممنــو

  سؤاالت پژوهشی
 1. چــرا بــه جــای عبــارت »َفــِان َعِلمُتُموُهــّنَ ُمْؤِمَنــاٍت« )10( عبــارت »َفــِان 

)المیــزان( اســت؟  نیامــده  صادقــات«  َعِلمُتُموُهــّنَ 
ــاِر َفَعاَقْبــُت« )11( را 

َ
ّف

ُ
ک

ْ
ــْم ِاَل ال

ُ
َواِجک ْز

َ
 2. عبــارت »َو ِان َفاَتکــُم  َشٌء ِمــْن ا

ترکیــب و ترجمــه نماییــد. ترجمــه مصحــف را بــا دیــدگاه عامــه طباطبایــی؟هر؟ 
مقایســه نماییــد.

 3. چرا در انتهای آیه 11 دستور به تقوا آمده است؟ )نمونه، نور(

جزء  بیست و هشتمسوره ی ممتحنه
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دارد.  بــاور  دارد،  امیــد  امیــد(:  )رجــاء:  َیرُجــوا   .6
)صیغــه اول اســت و الــِف آن، الــف جمــع نیســت.(
شــرط  ادات  جهــت  بــه  ّل«  »َیَتــَو )مجــزوم   

َّ
َیَتــول

»َمــن«(: پشــت  کنــد، رو  گردانــد. )ممکــن اســت بــه 
باشــد؛  گرفتــن«  دوســت  ّل:  الــو ــاذ  ن ّ

»ِات معنــای 
: ]دشــمنان خــدا را[  دوســت بگیــرد. ]التحریــر[(

َّ
َیَتــول

7. عاَدیُتم: دشمنی داشتید.
کــه بــه  کــردن(:  وُهــم )ِبــّر: نیکــی؛ نیکــی  َبّرُ

َ
8. َان ت

ایشــان نیکــی نماییــد.
و  ِاقســاط: عدالــت(:  )ِقســط=  قِســُطوا 

ُ
ت )َان(  و   

نماییــد. دادگــری  و  عدالــت  این کــه 
کــردن،  9. ظاَهــُروا )َظهــر: پشــت؛ ُمظاَهــَرة: یــارى 

کردنــد. پشــتیبانی(: پشــتیبانی 
کــه ایشــان را دوســت بداریــد. )اصــل  وُهــم: 

َّ
ول

َ
َان ت

کــه یــک از دو »تــاء« آن  وُهــم« بــوده 
َّ
وُهــم«، »َتَتول

َّ
»َتول

حــذف شــده اســت.« ]الجــدول[(
10. ل ُجنــاَح علیکــم )ُجنــح: بــه یــک طــرف متمایــل 
انســان  کــه  گناهــی  ُجنــاح:  کــردن؛  میــل  شــدن، 
کنــار  کــرده و او را از راه مســتقیم  را از حــّق منحــرف 

گناهــی نیســت. میکشــد.(: بــر شــما 
نگه نداریــد.  نگه داشــتن(:  ک:  )ِامســا مِســُکوا 

ُ
ت ل 

کنیــد.( )رهایشــان 
ِعَصــم )جمــع ِعصَمــة: عقد نــکاح، پیوند زناشــویی(: 
پیوندهــای زناشــویی. )در اصــل بــه معنــای حفــاظ و 
ــرای زن  ــاظ ب ــی حف ــکاح، نوع ــون ن ــت و چ ــار اس حص
ــد، آن  ــا مــرد دیگــری ازدواج نمای ــد ب اســت و نمی توان

گفتنــد.( را »ِعصمــة« 
کافر. الَکواِفر )جمع الکافرة(: زنان 

ُکــم )َفــوت: از دســت رفتــن، دور شــدن چیزى 
َ
11. فات

کــه درک آن ناممکــن باشــد(: از دســت دادید. اســت 
و  انتهــا  بــه  رســیدن  ِعقــاب:  )ُمعاقبــة=  بُتــم 

َ
عاق

گــر بــه )انتهــای جنــگ و غنیمــت(  عاقبــت هــر چیــز(: ا
رســیدید.  

کس ]از اقتدای به آن روش[ روی برگرداند ]زیانی به  که به خدا و روز قیامت امید دارد. و هر  کسی  بی تردید برای شما در ]روش[ آنان سرمشقی نیکوست، برای 
که با آنان دشمنی داشتید ]به وسیلۀ اسالم آوردنشان[دوستی  کافران  کسانی از  خدا نمی رساند[؛ زیرا خدا بی نیاز و ستوده است.)6( امید است خدا میان شما و 
که درکار دین با شما نجنگیدند و شما را  کسانی  کردن و عدالت نسبت به  قرار دهد، و خدا تواناست، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)7( خدا شما را از نیکی 
با شما  کار دین  که در  کسانی نهی می کند  با  از دوستی  را  را دوست دارد.)8( خدا فقط شما  زیرا خدا عدالت پیشگان  باز نمی دارد؛  نکردند  بیرون  از دیارتان 
که با آنان  کسانی  کنید. و تنها  کردند تا ]به خاطر این سختگیری[ با آنان دوستی  کمک  جنگیدند، و از دیارتان بیرون راندند، و در بیرون راندنتان به یکدیگر 
کفر[ به سوی شما می آیند، آنان را ]از  کنان ]از دیار  که زنان باایمان ]با جدا شدن از همسرانشان[ هجرت  کنند ستمکاراند.)9( ای مؤمنان! هنگامی  دوستی 
کافران ]که همسرانشان هستند[ باز مگردانید،  گر آنان را باایمان تشخیص دادید، به سوی  جهت ایمان[ بیازمایید، البته خدا خود به ایمان آنان داناتر است. پس ا
گناهی  کافر به زنان مؤمن خود داده اند به آنان بپردازید، و بر شما  که همسران  کافران بر این زنان حالل اند، و مهریه ای  کافران حالل اند، و نه آن  نه این زنان بر 
کفار پیوسته اند[ پای بند نباشید ]که آن عقد نکاح باطل  که به  کافر]تان  کنید، و به عقد نکاح زنان  که مهریه شان را به آنان بدهید، با آنان ازدواج  نیست در صورتی 
کافران[ بخواهید، و  کرده اید ]از  کافران پناهنده شده اند[ هزینه  که به  کردن آنان است[و آنچه را شما ]برای همسران مرتد و فراری خود  شده و وظیفۀ شما رها 
گر برخی از همسران  که میان شما حکم می کند، و خدا دانا و حکیم است.)10( ا کنند؛ این حکم خداست  کرده اند از شما درخواست  آنان هم باید آنچه را هزینه 
که همسرانشان را ]به خاطر  کسانی  کافران مهریۀ مورد مطالبۀ شما را ندادند[ و شما غنیمتی یافتید، پس به  کفار از دست شما رفتند ]و  شما با پیوستن به 

کنید.)11( که به او ایمان دارید پروا  که داده اند از غنایم بپردازید، و از خدایی  کفار[ از دست داده اند، معادل مهریه ای  پیوستن به 
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12. ُیباِیعَنَک: با تو بیعت می کنند.
کــه موجــب حیــرت  ُبهتــان )ُبــت: تحّیــر(: دروغــی 

اســت. )مصــدر بــه معنــای اســم مفعــول ]التحریــر[(
خــود  از  چیــزی  و  بســتن  دروغ  )ِافتــراء:  یَنــه  َیفَتر
کــه آن )فرزنــد نامشــروع یــا دروغیــن( را بــه  درآوردن(: 

دروغ )بــه شــوهر( نســبت دهنــد.
از  خــروج  نافرمانــی،  )ِعصیــان:  َیعِصیَنــَک  ل  َو 
در  )»معصیــت  نکننــد.  نافرمانیــت  طاعــت(: 
ماننــد  اســت،  معــروف  تــرک  شــامل  هــم  وف«  معــر
منکــر،  ارتــکاب  شــامل  هــم  و  زکات  و  روزه،  نمــاز، 

]المیــزان[( زنــان.  عشــوه گرى  و  ج  تبــّر ماننــد 
کینــه،  َمقــت:  اســت؛  بــزرگ  )َکُبــَر:   

ً
مقتــا کُبــر   .3

خشــم.(: نــزد خــدا ســخت ناپســند و خشــم آور اســت. 
)بعضــی »َکُبــَر« را جــزء افعــال مــدح و ذم دانســته  ]ر.ک: 
روح البیــان[ و بعضــی از آن معنــاى تعجــب فهمیده انــد. 

کشــاف[( ]ر.ک: 

اســت،  حــال  واژه  )ایــن  کشــیده.  صــف   :
ً
ــا

ّ
َصف  .4

ــل:  ــه تأوی ــا ب ــه[، ی ــل ]نمون ــم فاع ــای اس ــه معن ــدر ب مص
]التحریــر[(  » »َمصُفوِفــ�ن یــا   » »صاّفــ�ن

ــربی و  ــاٌن َمرُصــوٌص: بنایــی محکــم، بنایــی ُس ُبنی
ــه معنــی  فوالدیــن. )مرصــوص از مــاده »َرصــاص« ب
و  اســتحکام  بــراى  گاه  کــه  آنجــا  از  و  اســت،  ســرب 
یکپارچگــی بناهــا ســرب را آب می کردنــد و در البــه الى 
کــه فــوق العــاده  قطعــات آن می ریختنــد، بــه طــورى 
محکــم و یکپارچــه می شــد بــه هــر بنــاى محکمــی 

»َمرُصــوص« اطــاق می شــود. ]نمونــه[(
ذی: ضــرر، اذّیــت؛ ِایــذان: اذیــت 

َ
ِنــی )ا

َ
ون

ُ
ؤذ

ُ
5. ِلــَم ت

کــردن، آزار رســاندن(: چــرا آزارم می دهیــد؟
منحــرف  ِازاغــة:  حــّق؛  از  انحــراف  یــغ:  )َز َازاغ 

ســاخت. منحــرف  ســاختن( 

که چیزی را با خدا شریک نگیرند، و دزدی  کنند  که زنان باایمان نزد تو آیند تا ]بر پایۀ این شرایط[ با تو بیعت  ای پیامبر! هنگامی 
کار  نکنند، و مرتکب زنا نشوند، و فرزندان خود را نکشند، و طفل حرام زاده خود را به دروغ و افترا به شوهرانشان نبندند، و در هیچ 
کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)12( ای  پسندیده ای از تو سرپیچی نکنند، با آنان بیعت 
کافران مدفون در قبرها ]که  که  گونه ای از آخرت مأیوسند،  گرفته دوستی نکنید. آنان یقینًا به  که خدا بر آنان خشم  مؤمنان! با قومی 

به سرانجام شوم خود رسیده اند، از نجات خویش[ مأیوسند.)13(
ک بودن از هر عیب و  که رمحتش یب اندازه است و مهرباین اش مهیشگى* آنچه در آسمان ها و در زمین است، خدا را ]به پا به نام خدا 
که خود عمل نمی کنید؟)2( نزد  نقصی[ می ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)1( ای مؤمنان! چرا چیزی را می گویید 
که صف زده در راه او  کسانی را دوست دارد  که خود عمل نمی کنید.)3( خدا  که چیزی را بگویید  خدا به شدت موجب خشم است 
گفت: ای قوم من! چرا مرا  که موسی به قومش  کن[ هنگامی  گویی بنایی پوالدین و استوارند.)4( ]یاد  جهاد می کنند ]و از ثابت قدمی[ 
که ]از حق[ منحرف شدند، خدا هم دل هایشان  که می دانید من فرستادۀ خدا به سوی شما هستم؟ پس هنگامی  می آزارید در حالی 

کرد، و خدا مردم بدکار و نافرمان را هدایت نمی کند.)5( را ]از پذیرفتن هدایت[ منحرف 
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  نکات تفسیری
گوینــد ایــن آیــه روز فتــح مّکــه نــازل شــد،  آیــه 12: شــأن نــزول: برخــی مفســران 
گرفــت.  ــود، از مــردان بیعــت  گرفتــه ب کــوه صفــا قــرار  ــر  کــه پیامبــر؟ص؟ ب هنگامــی 
کــه ایمــان آورده بودنــد، بــراى بیعــت خدمتــش آمدنــد. ایــن آیــه نــازل  زنــان مّکــه 
کــه  ح داد. دربــاره شــیوه بیعــت نوشــته اند  شــد و شــرایط بیعــت بــا آنــان را شــر
گــذارد  پیامبــر؟ص؟ دســتور داد ظــرف آبــی آوردنــد و دســت خــود را در ظــرف آب 
گفته انــد  بعضــی  گذاشــتند.  را در طــرف دیگــر ظــرف  هــم دســت خــود  زنــان  و 

پیامبــر؟ص؟ از روى لبــاس بــا آن هــا بیعــت نمــود. ]نمونــه[
ح  شــروط بیعــت بــا زنــان: در ایــن آیــه شــش شــرط بــرای بیعــت بــا زنــان مطــر
گونــه شــرک؛ 2. ترک ســرقت؛ )مصداق روشــن آن، ســرقت  شــده اســت: 1. تــرک هــر 
از شــوهر اســت؛ زیــرا وضــع بــد مالــی آن زمــان،  ســخت گیرى مــردان و پاییــن بــودن 
کننــد.(  کــه زنــان از امــوال همســران خــود ســرقت  ســطح فرهنــگ، ســبب می شــد 
3. حفــظ حریــم عّفــت خانــواده و دوری از آلودگــی بــه زنــا؛ )زیــرا بســیاری از زنــان 
در دوران جاهلیــت بــه فســادهای جنســی مبتــا بودنــد.( 4. نکشــتن فرزنــدان؛ 
کــردن فرزنــدان( 5. تــرک  گــور  )چــه بــر اثــر ســقط جنیــن و چــه بــه واســطه زنــده بــه 
کــه  بهتــان و افتــرا؛ )فرزنــدان مشــکوکی را از ســر راه بر داشــته و مدعــی می شــدند 
ایــن فرزنــد از همسرشــان اســت، یــا متأّســفانه یــک زن خــود را در اختیــار چنــد مــرد 
کــه فرزنــدى از او متولــد می شــد، او را بــه بــه هــر یــک از آن   قــرار مــی داد، و هنگامــی 
کــه مایــل بــود، نســبت مــی داد.(  6. نافرمانــی نکــردن در برابــر دســتورات  مــردان 

ســازنده پیامبــر؟ص؟.
کــه پایــان بخــش ســوره اســت، هماننــد آیــه آغازیــن ســوره بــر  آیــه 13: در ایــن آیــه 
کــه خــدا  دشمن شناســی و نیــز دوری جســتن از ارتبــاط و دوســتی گزینی مردمــی 
کیــد می نمایــد. ســپس دلیــل ایــن نهــی را  گرفتــه )یهودیــان( تأ بــر آنــان خشــم 
چنیــن بــر می شــمرد: »زیــرا یهودیــان از آخــرت و رســیدن بــه ثــواب الهــی ناامیدنــد، 
کافــران مــرده از  ــا  ــد، ی ــده شــدن( اهــل قبــور ناامیدن کافــران از )زن کــه  ــه  همان گون

ثــواب و رحمــت خــدا.« 
نیــز  یــا حواریــون  کــه عیســی؟ع؟  ایــن ســوره مدنــی   :

ّ
ســیمای ســوره صــف

نامیــده شــده اســت، بــر دو محــور تکیــه دارد: 1. برتــری اســام بــر تمــام آیین هــای 
آســمانی و تضمیــن جاودانگــی آن از ســوی خداونــد؛ 2. ضــرورت جهــاد در راه حفــظ 

ــه[ و پیشــرفت آییــن.  ]نمون
کــس ســوره عیســی )ســوره  کــرم؟ص؟ فرمــود: »هــر  فضیلــت تــاوت: پیامبــر ا
ــا در دنیــا زنــده اســت،  ــر او درود می فرســتد و ت صــف( را بخوانــد حضــرت مســیح ب
امــام  الثقلیــن[  نــور  ]مجمــع،  اســت.«  او  رفیــق  قیامــت  در  و  می کنــد  اســتغفار  او  بــراى 
کــس ســوره صــف را بخوانــد و در نمازهــاى واجــب و  باقــر؟ع؟ نیــز فرمــود: »هــر 
مســتحّب بــه آن ادامــه دهــد، خداونــد او را در صــف فرشــتگان و پیامبــران مرســل 

قــرار می دهــد.« ]مجمــع، نــور الثقلیــن[
گاه بــا دشــمن  گروهــی از مؤمنــان می گفتنــد: »مــا هــر  آیــات 1 تــا 3: شــأن نــزول: 
ــد  ــگ ُاُح ــد و در جن ــا نکردن ــود وف ــه خ گفت ــه  ــی ب ــم، ول ــرار نمی کنی ــویم، ف ــرو ش روب
فــرار نمودنــد.« ایــن آیــات نــازل شــد و بــه ســرزنش چنیــن افــرادی پرداخــت. ]مجمــع[

مّدعیــان بی عمــل! آیــات ایــن بخــش، همــه ی مدعیــان بی عمــل را توبیــخ 
ــخت  ــدا س ــزد خ ــدارد؟! ن ــی ن ــان هم خوان ــا رفتارت ــان ب گفتارت ــرا  ــه: »چ ک ــد  می نمای
کــه  کــه چیــزى را بگوییــد و انجــام ندهیــد.« مردمــی  ناپســند و خشــم آور اســت 
و در  کننــد  اعتمــاد  بــه یکدیگــر  و عمــل نمی کننــد، هرگــز نمی تواننــد  می گوینــد 
ــرد.  ــاب نمی ب ــا حس ــز از آن ه ــمنی نی ــچ دش ــند و هی ــگ باش ــکات هماهن ــر مش براب
کــه انجــام نخواهــد داد، و  ]نمونــه[ فــرق اســت بیــن اینکــه انســان ســخنی را بگویــد 

کــه می گویــد، اولــی دلیــل بــر نفــاق اســت و دومــی  کارى  بیــن اینکــه انجــام ندهــد 

کــه غارت گــران لشــگر شــام مرزهــاى عــراق  دلیــل بــر ضعــف اراده. ]المیــزان[ هنگامــی 
ــخت  ــید، س ــی؟ع؟ رس ــوش عل گ ــه  ــر ب ــد و خب ــرار دادن ــود ق ــاز خ ــت و ت ــورد تاخ را م
کــه بدن هایتــان جمــع  ناراحــت شــد و خطــاب بــه مــردم عــراق فرمــود: »اى مردمــی 
کنــده اســت، ســخناِن داغ شــما، ســنگ هاى ســخت را  و دل هــا و افکارتــان پرا
ــی اعمــاِل سســت شــما، دشــمنانتان را بــه طمــع وا مــی دارد،  درهــم می شــکند، ول
کنیــد و چــون جنــگ چهــره نمایــد، از  چــون در بــزم می نشــینید، ادعــای رزم آوری 

]نهــج الباغــه، خ29[  آن می گریزیــد.« 
کــه  کیــد می نمایــد  آیــه 4: جهادگرانــی چــون بنایــی آهنیــن: ایــن آیــه تأ
کــه: 1. پیکارشــان بــرای خداســت، نــه چیــز  خداونــد پیکارگرانــی را دوســت دارد 
دیگــر؛ 2. مّتحدانــه و منســجمانه چــون بنایــی آهنیــن در برابر دشــمن ایســتاده اند. 
کــه پیکارگــران مؤمــن بایــد چنــان یکپارچــه در برابــر دشــمن  ایــن تشــبیه می رســاند 
گویــی در مقابــل ســیاب ویرانگــر  کــه هیــچ شــکافی در میــان آنــان نباشــد،  بایســتند 

دشــمنان، ســّدی فوالدیــن تشــکیل داده انــد. 
گفتــار بــدون عمــل انتقــاد شــد،  آیــه 5: عالمــان بی عمــل! در آیــات پیشــین، از 
در ایــن آیــه از رفتــار بــر خــاف دانســته ها انتقــاد شــده و ســزای آن، انحــراف از حــّق 
کــه موســی؟ع؟ بــه  کــت شــمرده شــده اســت: »)بــه یــاد آوریــد( هنگامــی را  و ها
ــه  ــا این کــه می دانیــد مــن فرســتاده خــدا ب گفــت: »اى قــوم مــن! چــرا ب قــوم خــود 
ســوى شــما هســتم، آزارم می دهیــد؟« برخــی از ایــن آزارهــا عبارتنــد از: بهانه هــای 
بنی اســرائیلی )ر.ک: آیــات 55 و 61 بقــره و 138 اعــراف(، ســرپیچی از دســتورات )ر.ک: آیــات 22 و 24 مائــده(، 
گویــا ایــن آیــه می خواهــد بــا  گوساله پرســتی و تهمت هــای نــاروا )ر.ک: آیــات 69 و 70 احــزاب( 
کنایــه بــه مســلمانان هــم بفهمانــد چــرا پیامبــر؟ص؟ را آزار می دهیــد و در جهــاد و 

ج می دهیــد؟! رفتــن بــه جبهــه سســتی بــه خــر

   پیام ها 
گفتــار بی خبــران و مغرضــان، اســام، زنــان را ارزش بخشــیده و  12. بــر خــاف 
ــه دوش مــردان وارد نمــوده  ــد بیعــت دوش  ب ایشــان را در مهم تریــن مســائل مانن

ــَک...« ــاُت ُیَباِیعَن ــاَءَک اُلؤِمَن ا َج
َ

ــِىُّ ِاذ ــا الّنَ ّیُ
َ
ــا ا ــت. » ی اس

- اســام، بــه دنبــال امنیــت همــه جانبــه اســت: مالــی و اقتصــادی: »ال َیســِرقَن«؛ 
َیأِتــ�نَ  »ال  آبرویــی:  و  حیثّیتــی  َیقُتلــن«؛  »ال  جانــی:  «؛  َیزِنــ�نَ »ال  خانوادگــی: 

وٍف«   ِبُبتــاٍن«؛ سیاســی و اجتماعــی: »ال َیعِصیَنــَک ىف معــُر
وَن...«

ُ
2. ایمان بی عمل، سزاوار توبیخ است: »یا أّیا الِذیَن َءامُنوا ِلَم تُقول

..« )امــام صــادق؟ع؟: 
ً
َمقتــا »َکُبــَر  کبیــره اســت.  گناهــان  از  ُخلــف وعــده،   .3

کــس  کفــاره نــدارد و هــر  »وعــده مؤمــن بــه بــرادرش نوعــی نــذر اســت، هــر چنــد 
کــرده و خویــش را در معــرض خشــم او قــرار داده  کنــد بــا خــدا مخالفــت  ُخلــف وعــده 

اســت.« ســپس ایــن آیــه را تــاوت فرمــود. ]کافــی، ج2، ص363[(
رُصــوص« )ســّد ابــزار  4. جهــاد اســامی در اصــل جنبــه دفاعــی دارد. »ُبنَیــاٌن ّمَ

دفــاع در برابــر تهاجــم ســیاب اســت و خــود تهاجــم و تجــاوز نــدارد.(
وَنىِن« 

ُ
5. اذیــت یــاران و نزدیــکان، موجــب طــرد و قهرشــان نشــود. »َیاَقــوِم ِلــَم ُتؤذ

)ای قــوم مــن! چرا...(

  سؤاالت پژوهشی
وف« شــده اســت، در حالــی  ــد بــه »معــر  1. چــرا اطاعــت از پیامبــر؟ص؟ در آیــه 12 مقّیَ

کــه پیامبــر؟ص؟ معصــوم اســت و هرگــز امــر بــه منکــر نمی کنــد؟ )نمونــه(
 2. از دیــدگاه عامــه طباطبایــی؟هر؟، مــراد از »آزار موســی؟ع؟« چیســت؟ چــرا؟ 

ــزان( )المی
آزار  از  نمونه هایــی  احــزاب   53 و   13 و  توبــه   81 و   61 آیــات  از  اســتفاده  بــا   .3  

بیابیــد.   را  پیامبــر؟ص؟ 

جزء  بیست و هشتمسوره ی صف
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  نکات تفسیری
آیــه  ایــن  از  هــدف  احمــد؟ص؟:  ظهــور  بشــارت  و  عیســی؟ع؟   :6 آیــه 
اســت.  عیســی؟ع؟  بشــارت های  اســاس  بــر  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  رســالت  اثبــات 
کــه فرمــود: »اى  ــه عیســی؟ع؟ را نقــل می کنــد  ــه عنــوان مقدمــه ایــن جمل ابتــدا ب
کــه  حالــی  در  شــمایم،  ســوى  بــه  خــدا  فرســتاده  مــن  بی تردیــد  بنی اســرائیل، 
کــه پیــش از مــن بــوده تصدیــق می کنــم.« ســپس بشــارت او را نســبت  تــورات را 
اشــاره نشــده  آیــه  گرچــه در متــن  بازگــو می نمایــد.  کــرم؟ص؟  ا بــه ظهــور پیامبــر 
کتــاب آســمانی مســیح بــوده اســت یــا نــه، امــا  کــه ایــن بشــارت در متــن  اســت 
کــه ایــن بشــارت در  گــواه بــر ایــن اســت  آیــات دیگــر قــرآن )ماننــد 156 اعــراف( 
ــارى  ــود و نص ــت یه ــروزه در دس ــه ام ــه آن چ ــزان[ البّت ــت. ]المی ــوده اس ــورات ب ــود ت خ
کتاب هــاى آســمانی موســی و مســیح؟امهع؟ نیســت،  بــه نــام تــورات و انجیــل اســت، 
کــه بعــد از آن هــا پــا بــه عرصــه  کــه یــاران آن هــا یــا افــرادى  بلکــه مجموعــه اى اســت 
ــز  ــی ج ــز ادعای ــیحیان نی ــان و مس ــود یهودی ــد و خ ــف نمودن ــتند، تألی گذاش ــود  وج
کتاب هــای  ایــن ندارنــد. بــا ایــن حــال، بخشــی از آموزه هــای ایــن دو پیامبــر در 
کتاب هــای موجــود نیــز بــا تعبیــرات متفــاوت از  امــروزی وجــود دارد. در همیــن 
واژه  بــار  ســه  انجیــل »یوحّنــا«  در  اســت، حتــی  شــده  یــاد  بــزرگ  بشــارت   ایــن 
کــه در ترجمه هــای فارســی  »فارقلیــط« آمــده اســت ]ر.ک: یوحنــا؛ 14: 16؛ 15: 26 و 16: 15-7[ 
کــه شــما  بــه »تســّلی دهنده« ترجمــه شــده اســت: »لیکــن بــه شــما راســت می گویــم 
گــر مــن نــروم، آن »تســلی دهنــده« بــه نــزد شــما  کــه ا کــه مــن بــروم  را مفیــد اســت 
گــر بــروم او را بــه نــزد شــما خواهــم فرســت.« ]یوحنــا؛  16: 7[ امــا در  نخواهــد آمــد، امــا ا
ــه ترتیــب »پارقلیطــا« و » پیرکلتــوس« آمــده اســت  متــن ســریانی و یونانــی آن، ب
کــه واژه اخیــر از نظــر فرهنــگ یونانــی بــه معنــی »شــخص مــورد ســتایش« و معــادل 
کلیســا انتشــار چنیــن ترجمــه ای  کــه اربــاب  »مّمــد« و »امحــد« اســت. ولــی از آنجــا 
کلمه ی  را بــا منافــع و تشــکیات خویــش ناســازگار دیدنــد، بــه جــای »پیرکلتــوس«، 

کــه معــادل »تســّلی دهنده« اســت. ]ر.ک: نمونــه، الفرقــان[ کلتــوس« را نوشــتند  »پارا
ــا یــک اســتفهام انــکاری،  ــه ب آیــه 7: ســتمکارترین مــردم: خداونــد در ایــن آی
کــه ایشــان بــه ســوی اســام می خواند،  کــه بــر خــدا دروغ بســته، پیامبــری را  کســانی 

بــه ســحر مّتهــم می کننــد، ســتمکارترین مــردم معرفــی می کنــد.
توبــه  ســوره  در  آیــات  ایــن  مشــابه  اســام:  جهانــی  غلبــه   :9 و   8 آیــات 
گویــا از اراده  گذشــت. در آیــه هشــتم بــا تشــبیهی بســیار زیبــا و  )آیــات 32 و 33( 
کامــی دشــمنانش خبــر می دهــد.  کامــل اســام و نا تکوینــی خداونــد بــرای حفــظ 
کننــد،  گویــا می خواهنــد بــا دهان هایشــان نــور الهــی و دعــوت اســام را خامــوش 
ــور  ــه ن کوچــک را خامــوش می کنــد، ن ــه فــوت دهــان، تنهــا چراغ هــای  ک ــی  در حال
کــه نــه تنهــا نــور اســام  ــر از آن. در آیــه نهــم، خاطــر نشــان می ســازد  آفتــاب و باالت
خامــوش نخواهــد شــد، بلکــه خداونــد دیــن حــق، یعنــی اســام را بــر تمــام ادیــان 
ل  ــتدال ــق و اس ــر منط ــم از نظ ــام ه ــه اس ک ــد  ــرا می رس ــرد. روزى ف ک ــد  ــروز خواه پی
و هــم از نظــر نفــوذ ظاهــرى و حکومــت بــر تمــام ادیــان جهــان غلبــه خواهــد یافــت 
کاظــم؟ع؟ در تفســیر ایــن آیــه چنیــن نقــل شــده  و جهانــی خواهــد شــد. از امــام 
کــه مــی خواهنــد والیــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ را بــا دهــان  اســت: »مقصــود ایــن اســت 
و  اســت  خویــش  نــور  کامل کننــده  خــدا  کــه  حالــی  در  کننــد،...  خامــوش  خــود 
کــه: »بگرویــد بــه خــدا  گفتــه خــداى عــز و جــل اســت  امامــت همــان نــور اســت، ایــن 
ــت.«  ــام اس ــان ام ــور، هم ــن، 8( و ن ــتادیم« )تغاب ــرو فرس ــه ف ک ــورى  ــولش و ن و رس
]کافــی، ج1، ص196[ در روایــات فــراوان، مــراد از وعــده ی ایــن آیــه، عصــر ظهــور امــام 

کافــی، ج1، ص432؛ البرهــان[   مهــدى؟جع؟ بیــان شــده اســت. ]ر.ک: 
آیــات 10 تــا 13: تجارتــی بی نظیــر! غــرض نهایــی ایــن ســوره »دعــوت بــه 
ــا مــال و جــان« اســت. از  ایمــان بــه خــدا و پیامبــر؟ص؟« و نیــز »دعــوت بــه جهــاد ب
ایــن روی، ایــن آیــات بــا یــک مثــال زیبــا، انگیــزه حرکــت الهــی را در جــان مؤمنــان 
گــر چــه مخاطبــان آیــه مؤمنــان هســتند، بــاز ایشــان را بــه »امیــان«  بــر می افــروزد و ا

کــه ایمان ســطحی  دعــوت می نمایــد. ممکــن اســت ایــن تعبیــر اشــاره بــه ایــن باشــد 
کــه بتوانــد سرچشــمه ی  کافــی نیســت، ایمــان عمیــق و خالــص الزم اســت  و زبانــی 
کــه جهــاد بــا جــان،  کیــد می نمایــد  گــردد. هم چنیــن تأ کارى و جهــاد  ایثــار، فــدا
ــه  ک ــی نیازمنــد اســت  ــه امکانات ــرا تمــام نبردهــا ب ــا مــال جــدا نیســت؛ زی از جهــاد ب
کمک هــای مالــی تأمیــن می شــود. ]نمونــه[ در ادامــه، ثمــرات ایــن تجــارت  تنهــا از راه 
از  باغ هایــی  در  ورود   .2 گناهــان؛  بخشــایش   .1 برمی شــمرد:  چنیــن  را  پرســود 
کیــزه در  پا اســت؛ 3. مســکن هاى  زیــر درختانــش نهرهــا جــارى  از  کــه  بهشــت 
بهشــت جاویــدان؛ 4. یــارى خداونــد؛ 5. پیــروزى نزدیــک. )فتــح مّکــه یــا فتــح 
ــخ.( در برخــی از  ــرای تمــام مســلمانان در طــول تاری ــران و روم، بلکــه بشــارتی ب ای
ــات، فتــح و پیــروزی نهایــی حضــرت مهــدی؟جع؟، یکــی از مصادیــق ایــن  روای

ح شــده اســت. ]ر.ک: المیــزان[ آیــه مطــر
کــه  روایــت: امــام علــی؟ع؟ فرمــود: »مــن همــان تجــارِت ســوددهنده هســتم 
انســان ها را از عــذاب الیــم نجــات خواهــد داد.« یعنــی، انســان ها تنهــا بــا محّبــت 

علــی؟ع؟ و پذیــرش والیــت ایشــان، از عــذاب نجــات خواهنــد یافــت. ]کنــز الدقائــق[
آیــه 14: هم چــون حوارّیــون باشــید! ایــن آیــه نســبت بــه آیــه دهــم )هــل 
ــم...( نوعــی ترّقــی بــه شــمار می آیــد. در نتیجــه  برگشــت معنــاى هــر دو آیــه 

ُ
ک

ُّ
ُدل

َ
ا

کنیــد، و خــدا را بــا ایمــان و جهــاد  بــه ایــن می شــود: »بــا جــان و مــال خــود تجــارت 
در راه او یــارى نماییــد، و بــر یــارى خــود دوام و ثبــات داشــته باشــید.« منظــور از 
ــی را  ــه آدم ک ــت  ــی اس ــن راه گرفت ــش  ــدا در پی ــر خ ــارى پیامب ــدا، ی ــردن خ ک ــارى  ی
بــا بصیــرت بــه ســوى خــدا می کشــاند ]ر.ک: یوســف، 108[؛ زیــرا در ادامــه آیــه، جملــه 
گفتــار عیســی؟ع؟ تشــبیه می کنــد: »کیســت یــاور مــن در مســیر بــه  پیشــین را بــه 
کــه در ایــن جملــه، یــاری خــدا، یــاری رســاندن دیــن  ســمت خــدا؟«، و روشــن اســت 

خــدا و پیامبــر خداســت. ]المیــزان[ 

  پیام ها 
کامل تــر معنــا  کامل تریــن ادیــان اســت؛ زیــرا بشــارت بــه چیــز بهتــر و  6. اســام، 

 برســوٍل...«
ً
ــرا دارد. »و ُمبّشِ

ــز  ع، رم ــار ــل مض ــُدوَن« )فع ی ــت. »ُیِر ــه اس ــی و بی وقف ــمنان، دائم ــه دش 8. توطئ
تــداوم اســت.(

رسانه هاســت.  و  تبلیغــات  اســام،  بــا  مبــارزه  بــرای  دشــمن  ابــزار  مهم تریــن   -
فواِهِهــم«

َ
»ِبا

9. عوامــل پیــروزی اســام عبارتنــد از: 1. اراده الهــی: »ُهــَو الــذی«؛ 2. رهبــری 
ه«؛ 3. رشــد دهنــده بــودن و پاســخ گویی بــه نیازهــای 

َ
معصــوم و الیــق: »رســول

کامــل  »دیــِن اَلــّق«؛ 5. جامــع و  »ِباهُلــدی«؛ 4. حّقانیــت:  طبیعــی جامعــه: 
بــودن: »ُمــِتُّ نــوِره«

اٍب 
َ

ــاَرٍة ُتنِجیکــُم ِمــْن َعــذ َ
10. ســود واقعــی، نجــات از قهــر الهــی اســت. »تجِ

ِلــم«
َ
ا

اِهــُدون... خیــٌر  ج
ُ

کــه بــه نفــع ماســت و نمی دانیــم. »ت 11. چــه بســا تلخی هایــی 
لکــم«

کنــون،  ــارٌة«، ا گام رشــد نمایــد؛ ابتــدا، تجــارت بــا خــدا »تج گام بــه  13. مؤمــن بایــد 
نصــار اهَّلل«

َ
یــاری خــدا. »کونــوا ا

ِذیــَن 
َّ
ْدَنــا ال ّیَ

َ
َمَنــت... َفا

َ
- ایمــان، رمــز برخــورداری از تأییــدات الهــی اســت. » َفا

 »
ْ
َءاَمُنــوا

  سؤاالت پژوهشی
کرم؟ص؟ »امحد« بوده است؟ )نمونه(  1. آیا نام پیامبر ا

کردن نور الهی چیست؟ )نور(  2. شیوه های دشمن برای خاموش 
گانــه ذکــر نمــوده اســت و   3. چــرا خداونــد دو نعمــت »نصــر« و »فتــح« را جدا
کــم جّنــاٍت و ینصرکــم و یفتــح لکــم«؟ )المیــزان(

ْ
نفرمــوده اســت: »... و ُیدِخل
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7. ُیدَعی: فرا خوانده می شود.
بــه  کننــد. )»ِاطفــاء«  تــا خامــوش  ِلُیطِفُئــوا:   .8
کــه بعدهــا  کــردن آتــش اســت،  معنــای خامــوش 

کــردن نــور هــم اســتعمال شــد.( در خامــوش 
بــا  دهــان(:  ُفــوه:  جمــع  فــواه: 

َ
)ا فواههــم 

َ
با

 . ن یشــا نها ها د
ُمِتــّمُ )اســم فاعــل از بــاب افعــال؛ َتــام: بــه آخــر 
گونــه ای  بــه  آخــر رســاندن  بــه  ِاتــام:  رســیدن؛ 
کامــل  کــه بــه چیــز دیگــری نیــاز نداشــته باشــد.(: 

کننــده. کننــده، تمــام 
چیــره  و  پیــروز  را  ]دیــن[  آن  تــا  ِلُیظهــره:   .9
گردانــد. )»ِاظهــار« بــه همــراه حــرف جــّر »عــى« 
]المیــزان[( می رســاند.  را  چیرگــی  و  غلبــه  معنــای 

ُکم: راهنماییتان می کنم.
ُّ
10. َاُدل

ایــن  )جــزم  ببخشــاید.  را  شــما  تــا  کــم: 
َ
ل َیغِفــر 

َو  »ُتؤِمُنــوَن «  افعــال  کــه  اســت  آن  نشــانگر  واژه 
گــر چــه بــه ظاهــر خبرنــد، امــا خبــر  ــُدون« ا اِه ج

ُ
»ت

در  تنهــا  ع  مضــار زیــرا  امرنــد؛  و  طلــب  مقــام  در 
]التحریــر[( می شــود.  مجــزوم  طلــب  جــواب 

اســم  ّى(:  حــوار یــن  )جمــع  ّیِ َحَواِر
ْ
ال  .14

گردان مســیح؟ع؟. )»حــور« یعنــی  مخصــوص شــا
مســیح  یــاران  چــون  و  کــردن  ســفید  شســتن، 
دیگــران  و  داشــته  باصفــا  روحــی  و  ک  پــا قلبــی 
ک می نمودنــد، بــه ایــن نــام  را نیــز از آلودگــی پــا

]نمونــه[(  شــدند.  خوانــده 
َاّیدنا: تأیید نمودیم، پشتیبانی نمودیم.

گردیدند. َاصبحوا: شدند، 
ظاِهرین )جمع ظاِهر(: پیروزمندان.

که پیش از من بوده، تصدیق  گفت: ای بنی اسرائیل! به یقین من فرستادۀ خدا به سوی شمایم، تورات را  که عیسی بن مریم  کن[ هنگامی   ]یاد 
گفتند: این  که ]احمد[ دالیل روشن برای آنان آورد،  که بعد از من می آید و نامش »احمد« است، مژده می دهم. ولی هنگامی  می کنم، و به پیامبری 
کیست؟ و خدا مردم ستمکار را هدایت  که به اسالم دعوت می شود  که بر خدا دروغ می بندد، در حالی  کسی  جادویی است آشکار!!)6( و ستمکارتر از 
کافران خوش نداشته باشند. گرچه  کننده نور خود است،  کامل  که خدا  کنند در حالی  نمی کند.)7( می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش 
گرچه مشرکان خوش نداشته باشند.)9( ای اهل ایمان! آیا  کند،  که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همۀ ادیان پیروز  )8( اوست 
ک نجات می دهد؟)10( به خدا و پیامبرش ایمان آورید، و با اموال و جان هایتان در راه خدا  که شما را از عذابی دردنا کنم  شما را به تجارتی راهنمایی 
گناهتان را بیامرزد، و  گیر و جاویدان آن[ معرفت داشتید، برای شما ]از هر چیزی[ بهتر است؛)11( تا  گر ]به منافع فرا کنید؛ این ]ایمان و جهاد[ ا جهاد 
کامیابی بزرگ.)12( و  کیزه در بهشت های جاویدان درآورد؛ این است  که از زیِر ]درختاِن[ آن نهرها جاری است و خانه های پا شما را در بهشت هایی 
که آن را دوست دارید ]و به شما عطا می کند[ یاری و پیروزی نزدیک از سوی خداست. و مؤمنان را مژده ده.)13( ای اهل ایمان!  نعمت های دیگری 
گفتند: ما یاران خداییم. پس  کسانی اند؟ حواریون  گفت: یاران من در راه خدا چه  که عیسی بن مریم به حواریون  گونه  یاران خدا باشید، همان 

که ایمان آوردند، بر ضد دشمنانشان یاری دادیم تا پیروز شدند.)14( کسانی  کافر شدند؛ در نتیجه  گروهی  طایفه ای از بنی اسرائیل ایمان آوردند و 
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منــّزه.  و  ک  پــا بســیار  مبالغــه(:  وس )صیغــه 
ُ

ــّد
ُ

ق  .1
)548 ص  )ر.ک: 

ّمــّى(: درس نخوانده هــا. )ایــن 
ُ
یــن )جمــِع ا ّیُ 2. ُاّمِ

ّم« اســت، یعنــی غیــر از مــادر 
ُ
واژه منســوب بــه مــادر »ا

کنایــه از درس ناخوانــده  کــه  معّلمــی نداشــته اســت 
جــز  زیــرا  عرب هاســت؛  آن،  از  مــراد  اســت.  بــودن 
ــادری از ایشــان توانایــی نوشــتن نداشــتند.  افــرادی ن

]التحریــر[(

ــوا: تــاوت می کنــد. )الــف آن، الــف جمــع نیســت 
ُ
َیتل

و ناخواناســت.( 
ِان: همانــا. )مخففــه از مثقلــه اســت، نــه شــرطیه بــه 
ٍل«( ــی َضــا

َ
خاطــر وجــود »الم« فارقــه بــر ســر خبــر: »ل

رســیدن،  پیوســتن،  ــق: 
َ

)ل ــوا 
ُ

َیلَحق ّمــا 
َ
ل  .3

نپیوســته اند. هنــوز  چســبیدن(: 
بــار  ِمیــل: 

َ
ت بــار؛  برداشــتن  )مَحــل:  ــوا 

ُ
ل ُحّمِ  .5

گذاشــته شــد، مکّلــف شــدند.  کــردن(: بــر دوششــان 
وهــا: پــس آن )تــورات( را بــر دوش نگرفتند، 

ُ
 َیحِمل

َ
)ل

کنایــه از این کــه بــه آموزه هــای آن عمــل نکردنــد. (
کتاب هــا. )از واژه »َســفر: پــرده  َاســفارًا )جمــع ِســفر(: 
کتــاب  گرفتــه شــده؛ زیــرا  کــردن«  برداشــتن، آشــکار 
ــب را آشــکار می کنــد. ]قامــوس[ ممکــن اســت مــراد  مطال
کــه هــر ِســفر بــه  از آن، اســفار پنج گانــه تــورات باشــد 

ــن[(  ــع البحری ــت. ]مجم ــرآن اس ــزء در ق ــه ج منزل
حــق  ســوى  بــه  توبــه(:  و  ع  رجــو )َهــود:  َهــاُدوا   .6
کــه دیــن  کســانی اســت  برگشــتند. )در این جــا منظــور 

دارنــد.( یهــودی 
گمــان  ظنــی(:  اعتقــاد  گمــان،  )زعــم:  زعمُتــم 

پنداشــتید.  داشــتید، 
8. ُمالقیُکــم )ُمــایق: اســم فاعــل از ِلقــاء: ماقــات، 

دیــدار(: دیدارکننــده، روبــرو شــونده.

نقصی[  و  عیب  هر  از  بودن  ک  پا ]به  را  خدا  است،  زمین  در  و  ها  آسمان  در  آنچه  مهیشگى*  مهرباین اش  و  است  یب اندازه  رمحتش  که  خدا  نام  به 
که در میان مردم بی سواد، پیامبری  کیزه و توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)1( اوست  که فرمانروای هستی و بی نهایت پا می ستایند، خدایی 
کتاب و حکمت بیاموزد، آنان قطعًا  کند و به آنان  کشان  از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را ]از آلودگی های فکری و روحی[ پا
که هنوز به آنان نپیوسته اند ]برانگیخت[. و او  گمراهی آشکاری بودند.)2( و ]نیز پیامبر را[ بر مردمی دیگر ]از عرب و غیر عرب[  پیش از این در 
کس  که آن را به هر  توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)3( این ]برانگیختن به پیامبری و مسؤولیت عظیم تعلیم و تربیت،[ فضل خداست 
گاه به آن عمل  کردن به تورات به آنان تکلیف شده است، آن  که عمل  کسانی  بخواهد عطا می کند، و خدا صاحب فضل بزرگ است.)4( وصف 
که آیات  گاهی به محتویات آنها ندارد[ حمل می کند. چه بد است سرگذشت مردمی  کتاب هایی را ]که هیچ آ که  نکردند، مانند درازگوشی است 
که فقط شما دوستان خدایید نه مردم  گمان می کنید  گر  کردند. و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند.)5( بگو: ای یهودیان! ا خدا را تکذیب 
که  گناهانی  کنید ]چون دوستان خدا برای رسیدن به لقاء او مشتاق مرگ هستند.[)6( ولی آنان به سبب  دیگر، چنانچه راستگوئید آرزوی مرگ 
کرد،  که از آن می گریزید با شما دیدار خواهد  مرتکب شده اند هرگز آرزوی مرگ نمی کنند، و خدا به ستمکاران داناست.)7( بگو: بی تردید مرگی را 

کرد.)8( گاه خواهد  که همواره انجام می دادید، آ سپس شما را به سوی دانای نهان و آشکار بازمی گردانند، و به اعمالی 

جزء  بیست و هشتمسوره ی جمعه
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  نکات تفسیری
ــی  ــی انگیزش آفرین ــوره مدن ــن س ــرض ای ــن غ ــه: مهم تری ــوره جمع ــیمای س س
کــرم؟ص؟ و  کنــار آن از اوصــاف الهــی، اوصــاف نبــّی ا بــرای نمازجمعــه اســت. در 

وظایــف او و نیــز از مــرگ و معــاد یــاد شــده اســت.]المیزان، نمونــه[
فضیلــت تــاوت: امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »بــر هــر مؤمنــی از شــیعیان مــا الزم 
ــه  ــوره جمع ــه، س ــر جمع ــز در ظه ــی و نی ــه و اعل ــوره جمع ــه، س ــب جمع ــت در ش اس
گویــی عمــل رســول اهلل؟ص؟ را انجــام  کنــد،  گاه چنیــن  و منافقــون را بخوانــد. هــر 
داده و پــاداش و ثوابــش بــر خــدا، بهشــت اســت.« ]مجمــع[ هم چنیــن در روایــات 
نســبت بــه خوانــدن ســوره جمعــه و منافقــون در نمــاز جمعــه فــراوان توصیــه شــده 

ــور الثقلیــن[ ــه، ن ــرک نکننــد. ]نمون ــی االمــکان آن را ت ــد حّت اســت، بلکــه فرمودن
کمیــت، تنــّزه از هــر  آیــه 1: در ایــن آیــه برصفــات متعــدد الهــی چــون مالکیــت و حا
کیــد بر  کیــد نمــوده اســت. تأ یــز( و علــم )حکــم( تأ گونــه ســتم و نقــص، قــدرت )عز
کــه خواهیــم دیــد ارتبــاط  کــه دو رکــن اصلــی حکومــت اســت، چنــان  دو صفــت اخیــر 

نزدیکــی بــه بحث هــاى آینــده ایــن ســوره دارد. ]نمونــه[
کــرم؟ص؟: پیامبــر؟ص؟ یــک فــرد اّمــی  گی هــا و وظایــف رســول ا آیــه 2: ویژ
کــه در میــان جمعّیتــی درس ناخوانــده و بی ســواد از ســوی  )درس ناخوانــده( بــود 
کتــاب عظیــم قــرآن را آورد و ایــن خــود دلیــل بــر  خداونــد مبعــوث شــد. بــا ایــن حــال، 
اعجــاز آن اســت. ایــن آیــه ســه وظیفــه پیامبــر؟ص؟ را بازگــو می نمایــد: 1. تــاوت آیات؛ 
2. تزکیــه )رشــد دادن اخــاق نیکــو(؛ 3. آمــوزش کتــاب )بیــان الفــاظ و تفســیر معانــی 

مشــکل، و مشــتبه(؛ 4. آمــوزش حکمــت )بیــان معــارِف حقیقــی قــرآن(.  
ــرآن  ــه در دو جــای دیگــر ق ــر ایــن آی ــزون ب ــا تعلیــم؟ اف تزکیــه مقــّدم اســت، ی
)151 بقــره و 164 آل عمــران(، تزکیــه بــر تعلیــم مقــدم شــده اســت، امــا در آیــه 129 
کــه دعــای ابراهیــم؟ع؟ اســت، ابتــدا تعلیــم ذکــر شــده اســت. برخــی ماننــد  بقــره 
عامــه طباطبایــی؟هر؟ می فرماینــد: »آیــات ســه گانه، در مقــام تربیــت مؤمنــان 
اســت، از ایــن روی غــرض اصلــی و نهایــی تربیــت )یعنــی: تزکیــه( مقــّدم شــده 
ــی  ــود خارج ــی و وج ــق بیرون ــه تحّق ــر ب ــه ناظ ک ــم؟ع؟  ــای ابراهی ــا در دع ــت، اّم اس
کــه مقّدمــه تزکیــه اســت، مقــّدم شــده اســت.« ]المیــزان[ البتــه  اســت، تعلیــم معــارف 
برخــی از همیــن اختــاف تعبیــر، لــزوم پیوســتگی میــان تزکیــه و تعلیــم را اســتفاده 

ــه[ ــد. ]نمون ــری نمی دانن ــر دیگ ــّدم ب ــک را مق ــچ ی ــوده و هی نم
رســالت  یــک  پیامبــر؟ص؟  رســالت  کــه  آن رو  از  ایرانیــان:  بــه  مــژده   :3 آیــه 
کــه رســالت پیامبــر؟ص؟ مختــّص اعــراب  جهانــی اســت، ایــن آیــه بیــان مــی دارد 
کــه بعــد از مســلمانان صــدر اســام، بــه جمــع  کســانی را  حجــاز نیســت، بلکــه همــه 
کــه پیامبــر؟ص؟ ایــن آیــه را تــاوت  مســلمانان پیوســتند، شــامل می شــود. هنگامــی 
کیاننــد؟« پیامبــر؟ص؟ دســت خــود را بــر  کردنــد: »این هــا  نمــود، اصحــاب ســؤال 
کــه  ــا )ســتاره دوردســتی  گــر ایمــان در ثرّی شــانه ی ســلمان فارســی پاســخ فرمــود: »ا
گــروه )یعنــی ایرانیــان( بــه آن  در دوری ضــرب المثــل اســت( باشــد، مردانــی از ایــن 

کشــاف، مراغــی و... بــه نقــل از صحیــح بخــاری[ دســت می یابنــد.« ]مجمــع، دّرالمنثــور، 
گروهــی از یهــود اوصــاف و نشــانه های  کتــاب بــر دوش!  گوشــانی  آیــه 5: دراز
پیامبــر؟ص؟ را و نیــز بشــارت های ظهــور او را در تــورات می خواندنــد و یافتــه بودنــد 
ــا حاضــر نبودنــد ایمــان بیاورنــد.  کــه محمــد؟ص؟، همــان پیامبــر موعــود اســت، اّم
کردنــد، بی آنکــه  کــه تنهــا بــه نــام تــورات یــا تــاوت آن قناعــت  ایــن آیــه ایشــان را 
کتــاب بــر دوش -کــه  کننــد، بــه درازگــوش  در محتــواى آن اندیشــه نمــوده و عمــل 
کــه هنــگام بارکشــی  در حماقــت و نادانــی ضــرب المثــل اســت- تشــبیه می نمایــد 

کتاب هــا جــز ســنگینی چیــز دیگــری حــّس نمی کنــد.  برتریــن و دقیق تریــن 
گویاتریــن مثالــی  عالــم بی عمــل! تشــبیه عالــم بی عمــل بــه حیــوان احمــق، 
ــه  ــر دوش دارد، بی آن ک ــم را ب ــرا ســنگینی مســئولّیت عل ــوان زد؛ زی کــه می ت اســت 
کار  ــر و  ــرآن س ــاظ ق ــا الف ــه ب ک ــلمانانی  ــتند مس ــم نیس ک ــرد.  گی ــره ای  ــش به از برکات

دارنــد؛ ولــی بــه دســتورات قــرآن عمــل نمی کننــد. ایشــان نیــز مشــمول همیــن 
بــر  ولــی  شــود،  افــزوده  علمــش  کــس  »هــر  فرمــود:  پیامبــر؟ص؟  ]نمونــه[  آیه انــد. 
هدایتــش نیفزایــد، ایــن علــم، جــز دورى از خــدا، بــراى او، حاصلــی نــدارد!« ]ورام، ج1، 
ص220؛ عــدۀ الداعــی، 74؛ بحــار، ج2، ص37[ امــام علــی؟ع؟ نیــز  فرمــود: »ای مــردم! هنگامــی 

کــه بــر خــاف  کنیــد تــا هدایــت یابیــد؛ زیــرا دانشــمندی  کــه چیــزى را دانســتید عمــل 
کــه هرگــز از نادانــی خــود  علمــش عمــل می کنــد، ماننــد جاهــل سرگشــته ای اســت 
به هــوش نیایــد، بلکــه مــن حّجــت حــّق را علیــه چنیــن دانشــمندی بزرگ تــر و 

حســرت را پایدارتــر می بینــم.« ]نهــج الباغــۀ، ح366[
کنیــد! یهودیــان خــود  آیــه 6: ای مدعیــان دوســتی بــا خــدا، آرزوی مــرگ 
]ر.ک:  فرزنــدان و دوســتان خــاّص خداونــد می پنداشــتند.  بلکــه  ویــژه،  را قومــی 
گــر هــم  18 مائــده[ از ایــن روی می گفتنــد: »تنهــا مــا در بهشــت داخــل می شــویم و ا

عذابــی ببینیــم، چنــد روزی بیش تــر نخواهــد بــود.« ]ر.ک: 94 و 111 و 83 بقــره، 24 آل عمــران[ 
خداونــد در ایــن آیــه چنیــن پاســخ می دهــد: »)ای پیامبــر!( بگــو: اى یهودیــان! 
کــه فقــط شــما دوســتان خداییــد نــه مــردم دیگــر، پــس آرزوى  گمــان می کنیــد  گــر  ا
گــر راســتگویید ]و از مــرگ  گیریــد( ا کنیــد )تــا در جــوار رحمــت محبوبتــان قــرار  مــرگ 

نمی ترســید.« 
علــل تــرس از مــرگ: 1. بــاور نداشــتن زندگــی پــس از مــرگ یــا بــاور ضعیــف؛ چــرا 
کــه: »دنیــا زنــدان مؤمــن و بهشــت  کنــد  گــر انســان مضمــون ایــن روایــت را بــاور  کــه ا
کافــر اســت«، هرگــز از مــرگ وحشــت نــدارد. 2. تصویــر نادرســت از مــرگ: بســیاری، 
نیســتی  و  فنــا  از  انســان  کــه  اســت  بدیهــی  و  می داننــد  نیســتی  و  فنــا  را  مــرگ 
هراســان باشــد. امــام هــادی؟ع؟ بــه شــخصی فرمــود: »از مــرگ می ترســی؛ چــون 
ــَدا مبــا  َب

َ
ــُه ا وَن  َیَتَمّنَ

َ
گناهــان و رفتارهــای ناشایســت: »َو ال آن را نمی شناســی.« 3. 

یِدِیــم« )همیــن آیــه(، ابــوذر؟هر؟ نیــز دربــاره علــت تــرس از مــرگ فرمــود: 
َ
َمــت ا

َ
َقّد

کرده ایــد و آخرتتــان را ویــران؛ از ایــن روی، دوســت نداریــد  »زیــرا شــما دنیــا را آبــاد 
ــای  ــا و زینت ه ــه دنی ــدید ب ــتگی ش ــوید.« 4. دلبس ــل ش ــی منتق ــه ویران ــادى ب از آب

ــران، 14[  ــل، 16؛ روم، 7؛ آل عم ــد. ]ر.ک: نح ــل می کن ــت غاف ــان را از ابدی ــه انس ک ــی  دنیای
کــرد؛ زیــرا  کــه یهودیــان هرگــز آرزوی مــرگ را نخواهنــد  آیــه 7: ایــن آیــه می فرمایــد 
کــه نکرده انــد! مضمــون ایــن دو  خــود خبــر دارنــد چــه ظلم هــا و نافرمانی هایــی 

گذشــت. ]ر.ک: بقــره، 94 تــا 96[  آیــه در ســوره بقــره 
آیــه 8: مــرگ خواهــد آمــد! ایــن آیــه، نوعــی تهدیــد بــه یهودیــان اســت: »)اى 
ــا شــما ماقــات خواهــد  کــه از او می گریزیــد، ســرانجام ب پیامبــر!( بگــو: ایــن مرگــی 
کــرد. )چــه آرزو بکنیــد و چــه نکنیــد؛ چــه بخواهیــد و چــه نخواهیــد بــه آغــوش 
کــرد( ســپس بــه ســوى دانــاى نهــان و  آن خواهیــد رفــت و آن را ماقــات خواهیــد 
ــا  ــد ب ــام می دادی ــواره انج ــه هم ــما را از آن چ ــوید، آن گاه ش ــده می ش ــکار بازگردان آش

خبــر می ســازد.«   

  پیام ها 
ــد از مــردم، »رســواًل ِمهُنــم« و در میــان مــردم باشــد.  2. رهبــر جامعــه اســامی بای

» ــ�نَ ّیِ »ىِف ااُلّمِ
6. ادعــای یهــود در دوســتی بــا خــدا بــه دور از حقیقــت اســت؛ از ایــن روی فرمــود: 

ولیــاَء اهَّلِل«  ]روح المعانــی[
َ
ولیــاَء هلِل« نــه »ا

َ
»ا

  سؤاالت پژوهشی
 1. احتمال های دیگر درباره مراد از »کتاب« و »حمکت« چیست؟ )نمونه(

 2. دو احتمــال در مرجــع ضمیــر »ذلــک« در آیــه 4 چیســت؟ آیــه را بــر اســاس هــر 
یــک ترجمــه نماییــد. )المیــزان(

 3. ارتباط آیه 5 با مطالب آغازین و پایانی سوره چیست؟ )المیزان(

جزء  بیست و هشتمسوره ی جمعه
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  نکات تفسیری
گرفتــار  کــه مــردم مدینــه  آیــات 9 تــا 11: شــأن نــزول: در یکــی از ســال هایی 
کاروانــی از شــام فــرا رســید  گرانــی شــده بودنــد »دحیــه« بــا  گرســنگی و  خشکســالی، 
کــه پیامبــر؟ص؟ مشــغول خطبــه نمــاز  کــه بــا خــود مــواد غذایــی آورده بــود. در حالــی 
جمعــه بــود، طبــل تجــارت زده شــد و مــردم بــا ســرعت خــود را بــه بــازار رســاندند. 
در ایــن هنــگام حاضــران در نمــاز جمعــه نیــز بــه ســوى بــازار شــتافتند و تنهــا دوازده 
مــرد و یــک زن در مســجد باقــی ماندنــد. ایــن آیــات نــازل شــد و آن هــا را بــه شــّدت 
از  انــدک هــم می رفتنــد،  گــروه  ایــن  گــر  »ا فرمــود:  پیامبــر؟ص؟  نمــود.  ســرزنش 

آســمان ســنگ بــر آن هــا می باریــد.« ]نمونــه، مجمــع[
کــه  بشــتابید بــه ســوی نمــاز جمعــه! خداونــد در آیــه نهــم، دســتور می دهــد 
هــر زمــان صــدای اذان نمــاز جمعــه را شــنیدید، بــه ســوی نمــاز جمعــه بشــتابید و 
کار  کــه ایــن  کنیــد  کــه شــما را از نمــاز بــازدارد( رهــا  کار دیگــری  تجــارت )بلکــه، هــر 
گــر بدانیــد. نمــاز جمعــه، هــم یــک عبــادت بــزرگ و جمعــی  بــرای شــما بهتــر اســت، ا
گناهــان و تلطیــف جــان را  ــار عمومــی عبــادات، ماننــد رهایــی از زنــگار  اســت و آث
کنگــره ســاالنه حــّج،  کــه بعــد از  کنگــره عظیــم هفتگــی اســت  دارد و هــم یــک 
کــه توفیــق حضــور  کــرم؟ص؟ بــه فــردی  بزرگ تریــن مجمــع اســامی اســت. پیامبــر ا
کــه حــج مســتمندان  در حــّج را نمی یافــت، فرمــود: »بــر تــو بــاد بــه نمــاز جمعــه 
ــار و بــرکات فراوانــی در روایــات نســبت بــه نمــاز جمعــه  اســت.« ]وســائل، ج5، ص17[ آث
کــه از روى ایمــان )و  کــرم؟ص؟ فرمــود: »کســی  وارد شــده اســت، از جملــه پیامبــر ا
کنــد، برنامــه عملــش را از نــو آغــاز می کنــد.  بــراى خــدا( در نمــاز جمعــه شــرکت 
گناهــان او بخشــوده خواهــد شــد.(« ]همــان[ البتــه ایــن وجــوب شــرکت  )یعنــی: 
ــت،  ــان غیب ــت و در زم ــوم؟ع؟ اس ــور معص ــان حض ــوص زم ــه مخص ــاز جمع در نم

بســیاری از فقهــا آن را واجــب تخییــری دانســته  اند. ]نمونــه[
کــه پــس از پایــان یافتــن نمــاز  خداونــد در آیــه بعــد بــه مؤمنــان اجــازه می دهــد 
جمعــه از اطــراف پیامبــر؟ص؟ دور شــده و بــه دنبــال بــه دســت آوردن فضــل خــدا 
کنیــد( و  گرچــه جملــه »ِابَتُغــوا ِمــْن َفْضــِل اهَّلِل« )فضــل خــدا را طلــب  باشــید. 
تعبیــرات مشــابه آن در قــرآن، غالبــًا بــه معنــی طلــب روزى و تجــارت آمــده اســت، 
کــه فضــل و بخشــش الهــی را در پــی دارد، در  ــه هــرکاری را  امــا مفهــوم ایــن جمل
کار، عیــادت مریــض، زیــارت مؤمــن و یــا تحصیــل علــم  کســب و  کــه  بــر می گیــرد، 
کــه بــا دیــدن  کســانی را  و دانــش، هــر یــک مصداقــی از آن هســتند. در آیــه پایانــی 
کاروان تجــاری و شــنیدن صــدای طبــل تجــارت، پیامبــر؟ص؟ را در میــان خطبه هــا 
کــه  گــر از ایــن می ترســید  کــه ا کیــد می نمایــد  رهــا نمودنــد، ســرزنش نمــوده و تأ
روزى  بهتریــن  خداونــد  زیــرا  اشــتباهید؛  در  ســخت  شــود،  بریــده  شــما  روزى 

ــه[ ــت. ]نمون ــدگان اس دهن
نامــش  از  کــه  همان گونــه  مدنــی،  ســوره  ایــن  منافقــون:  ســوره  ســیمای 
پیداســت، بــه توصیــف منافقــان می پــردازد و ریشــه ها، آثــار و ســرانجام نفــاق 
کــه مواهــب  را تبییــن می نمایــد. در آیــات پایانــی بــه مؤمنــان هشــدار می دهــد 
دنیایــی آ ن هــا را از یــاد خــدا غافــل ننمایــد و پیــش از فــرا رســیدن مــرگ، انفــاق 
کــه در رکعــت اول، ســوره  نماینــد. از ایــن روی، از آداب نمــاز جمعــه ایــن اســت 
جمعــه و در رکعــت دوم، ســوره منافقــون خوانــده شــود، تــا مســلمانان همــه هفتــه 

توطئه هــاى منافقــان را یــادآوری نمــوده و همیشــه مراقــب باشــند. 
و  ویژگی هــا  بــه  آیــات  ایــن  در  منافقــان:  نشــانه های   :4 تــا   1 آیــات 
نشــانه های اصلــی منافقــان اشــاره نمــوده اســت: 1. اظهــار ایمانشــان دروغیــن 
بــا   .2 اســت؛  دیگــر  چیــز  درونیشــان  بــاور  و  چیــزی  گفتارشــان  زیــرا  اســت؛ 
ــاز  ــّق ب ــران را از راه ح ــوده و دیگ ــاد نم ــود ایج ــرای خ ــپری ب ــوگندهای دروغ، س س

می دارنــد )یــا خودشــان از راه حــّق دوری می ورزنــد.(؛ 3. آنــان، پــس از آن کــه 
کافــر  بــه حقیقــت راه یافتنــد و طعــم ایمــان را چشــیدند، نفــاق ورزیدنــد و از درون 
گرفــت و از دریافــت  شــدند. از ایــن روی، خداونــد قــدرت تشــخیص را از ایشــان 
ــد، حتــی  ــب دارن گشــتند؛ 4. ظاهــرى آراســته و قیافه هایــی جال حقایــق محــروم 
پیامبــر؟ص؟ از دیــدن جســم و قیافــه ایشــان متعّجــب می شــود؛ 5. چنــان شــیرین 
گویــا پیامبــر؟ص؟ نیــز تحــت تأثیــر جذابیــت ســخنان  کــه  و جــذاب ســخن می گوینــد 
ــتند  ــکی هس ــاى خش ــی چوب ه گوی ــن،  ــر باط ــا از نظ ــت، ام ــه اس گرفت ــرار  ــا ق آن ه
ــا  ــه درون روشــن و ب ــد، ن ــه اســتقالی دارن ــوار تکیــه داده شــده اســت. ن ــر دی ــه ب ک
طراوتــی، و نــه از اراده و ایمــان محکــم برخوردارنــد؛ 6. تــرس و وحشــت چنــان بــر 
کــه هــر فریــادى از هــر جــا بلنــد شــود، آن را  قلــب و جــان آن هــا حکم فرمــا اســت، 

بــر ضــد خــود می پنــدارد. 
منافقــان؛ بزرگ تریــن دشــمنان اســام: در پایــان ایــن آیــات، بزرگ تریــن 
کّفــار، مســیحیان و  دشــمن مســلمانان را منافقــان می دانــد، بــا آن کــه دشــمنی 
ــت  ــکار اس ــر آش ــمنان دیگ ــمنی دش ــرا دش ــت؛ زی ــی اس ــدید و قطع ــز ش ــان نی یهودی
کــه در لبــاس دوســت  و مســلمانان در برابــر آنــان مقابلــه می نماینــد، امــا منافقــان 
کنــار مســلمانان زندگــی می کننــد، ضربه هــای بیش تــری بــر مســلمانان وارد  در 
ــر اّمــت خــود از مؤمــن و مشــرک  می کننــد. از ایــن روی، پیامبــر؟ص؟ فــرود: »مــن ب
کــی نــدارم؛ زیــرا خداونــد مؤمــن را بــه ســبب ایمانــش بازمــی دارد و مشــرک را  با
گفتــار  بــه ســبب شــرکش خــوار می کنــد؛ ولــی بــر شــما از آن کــه در دل منافــق و بــه 
کــه  کارهایــی می کنــد  کــه می پســندید و  داناســت، می ترســم. چیزهایــی می گویــد 
کنــار نفــاق عقیدتــی،  نمی پســندید.« ]تحــف العقــول، ص179؛ نهــج الباغــه، نامــه27[ البتــه در 
گفتــار و بــاور درونیشــان  نفــاق عملــی نیــز وجــود دارد؛ زیــرا برخــی از مســلمانان 
اســام اســت، ولــی رفتارشــان مخالــف اســام اســت و درون و برونشــان بــا هــم 
کفــر عملــی اســت:  ناســازگاز اســت. روایــت زیــر از پیامبــر؟ص؟ نیــز ناظــر بــه همیــن 
کــه در هرکــس باشــد، منافــق اســت، هــر چنــد نمــاز بخوانــد و روزه  »ســه چیــز اســت 
بگیــرد و خــود را مســلمان بدانــد: 1. خیانــت در امانــت؛ 2. ســخن دروغ؛ 3. ُخلــف 

وعــده.« ]کافــی، ج2، ص290[  

  پیام ها 
ــرام:  ــار هــم باشــد: 1. تشــویق و احت کن ــد در  9. در تربیــت دینــی، چنــد عنصــر بای
کــِر اهَّلِل«؛  کار نیکــو: »َفاســَعوا ِاَل  ِذ ــا الِذیــَن َءاَمُنــوا«؛ 2. فرمــان بــه ســوی  ّیُ

َ
»یــا ا

وا الَبیــع«؛ 4. تبییــن چرایــی دســتورها  ُر
َ

کمــال: » ذ 3. نهــی و بازداشــتن از موانــع 
ــْم«.

ُ
ک

َّ
ــْم َخیــٌر ل

ُ
ِلک

َ
و بازداشــتن ها: »ذ

 ِمــن َفْضــِل اهَّلِل 
ْ
10. تــاش بــرای دنیــا، موجــب غفلــت از خــدا نشــود. »َو اْبَتُغــوا

 اهَّلَل َکِثیــًرا«
ْ
وا ــُر ُک

ْ
َو اذ

انتخــاب ســپر  زیــرا  بــا مؤمنــان در حــال جنــگ و ســتیزند؛  2. منافقــان دائمــًا 
ــًة...« ُجّنَ ــْم  اهَنُ مْیَ

َ
ا  

ْ
وا

ُ
ــذ

نَّ َ
»ِات اســت.  نبــرد  میدان  هــاى  مخصــوص 

  سؤاالت پژوهشی
کننــده پیامبــر؟ص؟ اســتفاده  گــروه تــرک   1. چگونــه از آیــه 11 ســوره جمعــه تحقیــر 

ــزان( ــود؟ )المی می ش
کدام بخش از آیات این صفحه تناسب دارد؟   2. آیات زیر با 

بقره، 14؛ توبه، 74؛ توبه، 107؛ توبه، 42؛ توبه، 93؛ مجادله، 18.
 3. دربــاره معنــای دقیــق واژه »نفــاق« تحقیــق نماییــد. )مفــردات، قامــوس، 

التحقیــق، نمونــه(
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ــوِدَی )ِنــداء: بلنــد شــدن صــدا، بانــگ بــرآوردن(: 
ُ
9. ن

ــرا  ــه معنــای اذان اســت؛ زی ــدا داده شــد. )در اینجــا ب ن
ــم. ماننــد:  ــرای نمــاز جــز اذان نداری در اســام ندایــی ب

»ِاذا ناَدیــُت ِال الصلــوة...« )مائــده، 58( ]المیــزان[(
َعــة و  یــوَم الُجُمعــة: روز جمعــه. )در لغــت حجــاز، ُجُ
َعــة« و در لغــت عقیــل، »ُجمَعــۀ«  در لغــت تمیــم، »ُجَ
کــه  داریــم  روایــت  در  البحریــن[  ]مجمــع  می شــود.  گفتــه 
کــه خداونــد در  جمعــه را از آن جهــت جعــه نامیدنــد 
اهــل  و  والیــت محمــد  بــرای  را  روز همــه خایــق  آن 
ص688،  طوســی،  ]امالــی  اســت.  کــرده  جمــع  بیتــش؟مهع؟ 

البرهــان[( 

اســَعوا )َســعى: تنــد رفتــن(: پــس بشــتابید. )پــس 
َ

ف
بدویــد.(

کــم ارزش بــودن، رهــا  گذاشــتن بــه جهــت  ُروا )َوذر: وا
َ

ذ
گذارید. کــردن(: وا

ِضَیــت )َقضــاء: پایــان دادن(: پایــان داده شــد، 
ُ

10. ق
تمــام شــد.

ــدن(:  ــده ش کن ــدن، پرا ــترده ش گس ــار:  ــُروا )ِانِتش ِانَتِش
کنــده شــوید. پرا

کنــدن؛ ِانِفضــاض:  ــوا )َفــّض: شکســتن، پرا
ُ

ّض
َ

11. ِانف
کنــده شــدند.  کنــده شــدن(: پرا پرا

: تــو را در حــال ایســتاده )در حــال خطبــه 
ً
َرکــوَک قائمــا

َ
ت

کردنــد. نمــاز جمعــه( رهــا 
3. ُجّنــة )َجــّن: پوشــیدن(: ســپر. )کــه صاحبــش را 

می پوشــاند.(
بــه  شــنیدن(:  ِســاع:  )َســع=  وِلِهــم 

َ
ِلق ســَمع 

َ
ت  .4

بــا  »الم«  )تعدیــه  می دهــی.  فــرا  گــوش  گفتارشــان 
گوش  »َتســَمع« داللــت بــر تضمیــن معنــای »ِاصاغــة: 

]التحریــر[( اســت.  دادن«  فــرا 
ب )جمع َخَشَبة(: چوب های خشک ضخیم.

ُ
ُخش

َســَند:  تفعیــل؛  بــاب  از  مفعــول  )اســم  َدة 
َ
ُمَســّن

شــده. داده  تکیــه  ســتون(:  ماننــد  تکیــه گاه، 

که این ]اقامۀ نماز جمعه و ترک خرید و فروش[  کنید.  ای مؤمنان! چون برای نماز روز جمعه ندا دهند، به سوی ذکر خدا بشتابید، و خرید و فروش را رها 
کنده شوید و از فضل ]و رزق[ خدا جویا شوید و خدا را بسیار  گیرد، در زمین پرا گر ]به پاداشش[ معرفت داشتید.)9( چون نماز پایان  برای شما بهتر است ا
کنید تا بر موانع و مشکالت دنیا و آخرت پیروز شوید.)10( و ]برخی از مردم[ چون تجارت یا مایۀ سرگرمی ببینند ]از صف یک پارچه نماز[ به سوی آن  یاد 
که نزد خداست از سرگرمی و تجارت بهتر است، و خدا بهترین  کنند. بگو: پاداش و ثوابی  که ]بر خطبه نماز[ایستاده ای، رها  کنده شوند و تو را در حالی  پرا
که تو  گواهی می دهیم  که رمحتش یب اندازه است و مهرباین اش مهیشگى* چون منافقان نزد تو آیند، می گویند:  روزی دهندگان است.)11(  به نام خدا 
که یقینًا منافقان دروغگویند.)1( سوگندهایشان را ]برای  گواهی می دهد  که تو بی تردید فرستاده اویی، و خدا  بی تردید فرستادۀ خدایی. و خدا می داند 
گرفته در نتیجه ]مردم را[ از راه خدا بازداشته اند. بد است آنچه را اینان همواره انجام می دهند!)2( این ]صفت زشت نفاق  شناخته نشدن نفاقشان[ سپر 
کافر شدند در نتیجه بر دل هایشان مهر ]تیره بختی[ زده شد، به این عّلت ]حقایق  که آنان ]نخست[ایمان آوردند، سپس  و بدی اعمال[ به سبب آن است 
کالم[ به  گویند ]به علت شیرینی و جذابیت  گر سخن  را[ نمی فهمند.)3( چون آنان را ببینی جسم و ظاهرشان ]از آراستگی و وقار[ تو را به شگفت آورد، و ا
]و در حقیقت  به دیواری تکیه دارند  که  از پوچی باطن و سبک مغزی و دورویی[گویی چوب های خشکی هستند  ]اما  فرا می دهی  گوش  سخنانشان 
که در هیچ برنامه ای اطمینانی به آنان نیست، از شدت ترسو بودن[ هر فریادی را به زیان خود می پندارند. اینان دشمن واقعی اند؛  اجسادی بی روح اند 

از آنان بپرهیز؛ خدا آنان را بکشد؛ چگونه آنان را ]با دیدن این همه دالیل روشن، از حق به باطل[ منحرف می کنند.)4(
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ایــن  اســت،  فعــل  )اســم  بیائیــد.  ــْوا: 
َ
َعال

َ
ت  .5

دعــوت  کــه  مــی رود  کار  بــه  جایــی  در  کلمــه 
ســمت  بــه  را  مقابــل  طــرف  بخواهــد  کننــده 
کــه در قلــه  کســی  عالــی و بــاال بکشــد؛ ماننــد 
گرفتــه و دیگــران را دعــوت بــه صعــود  کــوه قــرار 

مینمایــد.(
: پیچانــدن(: پیچاندنــد، چرخاندنــد،  وا )َلّ ــّوَ

َ
ل

برگرداننــد. )بــا رفتــن بــه بــاب تفعیــل، معنــای 
»تکثیــر« را می رســاند. ]التحریــر[(

آمــرزش  آیــا  ِاســَتغَفرَت(:   
َ
)=ا رَت 

َ
َاســَتغف  .6

طلبیــدی؟ )همــزه اســتفهام آن، بــه قرینــه واژه 
»ســواء«، همــزه تســویه اســت. ]التحریــر[( 

کندن؛  وا )َفّض: شکستن، پرا
ُ

ّض
َ

7. حّتی َینف
کنده شوند. کنده شدن(: تا پرا ِانِفضاض: پرا

مــاده  از  افعــال  بــاب  نهــی  )فعــل  لــِه 
ُ
ت ل   .9

کاری(: ســرگرم نکنــد. »لــو«: ســرگرم شــدن بــه 
نــی: چــرا بــه تأخیــر انداختــی؟ چــرا 

َ
رت

َ
10. لــول َاّخ

مهلت نــدادی؟
ق: 

ُ
َتَصــّد گفتــن؛  راســت  )صــدق:   

َ
ق

َ
ــّد ّصَ

َ
ا

َ
ف

)واژه  بدهــم.  صدقــه  تــا  دادن(:  صدقــه 
فعــل  از  وحــده  متکلــم  صیغــه  ق«، 

َ
ــّد ّصَ

َ
»ا

کــه در آن قاعــده  بــاب تفّعــل اســت  ع  مضــار
بــاب  »تــاء«  و  شــده  اجــرا  بــاب  اختصاصــی 
بــه حــرف »صــاد« تبدیــل شــده و در »صــاد« 
دیگــر ادغــام شــده اســت. همچنیــن بــه جهــت 
جــواب طلــب )تمّنــی( واقــع شــدن، منصــوب 

اســت.( مقــدر  َان  بــه 

که  کبر و غرور[ سرهای خود را بر می گردانند، و آنان را می بینی  گویند: بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد ]از روی  و چون به آنان 
متکبرانه ]از حق،[ اعراض می کنند.)5( برای آنان مساوی است چه برای ایشان آمرزش بخواهی چه نخواهی، خدا هرگز آنان را نمی آمرزد. 
]از  تا  مکنید  انفاق  خدایند،  پیامبر  نزد  که  کسانی  به  می گویند:  که  آنانند  فقط  نمی کند.)6(  هدایت  را  نافرمان  و  بدکار  مردم  خدا  مسلمًا 
گر به  که خزانه های آسمان ها و زمین در سیطرۀ خداست، ولی منافقان نمی فهمند.)7( می گویند: ا کنده شوند. در حالی  پیرامون او[ پرا
که خوارتر  که به خاطر داشتن امکانات نیرومندتر است ]چون عبداهّلل  بن ابی سلول، رئیس منافقان[آن را  کسی  مدینه بازگردیم، مسلمًا 
که نیرومندی و اقتدار برای  که هنوز به پندار آنان تمکن و قدرت الزم را به دست نیاورده[ از آنجا بیرون می کند. در حالی  است ]یعنی پیامبر 
گاهی ندارند.)8( ای مؤمنان! مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا  خدا و پیامبر او و مؤمنان است، ولی منافقان ]به این حقیقت[ آ
کنید، پیش از آن  کرده ایم انفاق  که ]به خاطر مال و فرزند از یاد خدا[ غافل می شوند، زیانکارند.)9( و از آنچه روزی شما  کنند، و آنان  غافل 
کسی را  که یکی از شما را مرگ در رسد و بگوید: چرا مرا تا مدتی نزدیک مهلت ندادی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟!)10( هرگز خدا 

گاه است.)11( که انجام می دهید آ چون اجلش فرا رسد، مهلت نمی دهد؛ و خدا به اعمالی 
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  نکات تفسیری
کــه در ســال  آیــات 5 تــا 8: شــأن نــزول: بعــد از غــزوه بنــی المصطلــق )جنگــی 
خ داد.( یکــی از انصــار و یکــی از مهاجــران بــه هنــگام گرفتــن آب از  ششــم هجــری ر
یب« )از ســرکرده هاى منافقــان( 

ُ
کردنــد، »عبــد اهَّلل بــن ا چــاه بــا هــم اختــاف پیــدا 

گفــت:  کــه جمعــی از قومــش نــزد او بودنــد  مــرد انصــارى را یــارى نمــود و در حالــی 
گــر بــه مدینــه بازگردیــم، عزیــزان، ذلیــان را بیــرون خواهنــد  »بــه خــدا ســوگند ا
کــرد.« منظــورش از عزیــزان، خــود و طرفدارانــش؛ و از ذلیــان مهاجــران بــود. 
کــه شــما بــه ســر  کارى اســت  گفــت: »ایــن نتیجــه  کــرد و  ســپس رو بــه اطرافیانــش 
ــا آن هــا  ــد و اموالتــان را ب ــروه را در شــهر خــود جــاى دادی گ ــد، ایــن  ــان آوردی خودت
ــاره  ــرد )اش ــن م ــل ای ــه مث ــان را ب ــذاى خودت ــده غ ــرگاه باقیمان ــد، ه کردی ــمت  قس
نــام  بــه  برگــردن شــما ســوار نمی شــدند.« جوانــی  مــرد مهاجــر( نمی دادیــد  بــه 
گفــت: »بــه خــدا ســوگند، ذلیــل و قلیــل  یــد بــن ارقــم« بــه »عبــد اهَّلل بــن ایب«  »ز
تویــی! و محمــد؟ص؟ در عــّزت الهــی و محّبــت مســلمین اســت.« عبــد اهلل صــدا زد: 
ــرای  ــرا را ب ــم ماج ــن ارق ــد ب ــودک!« زی ک ــی اى  کن ــازى  ــد ب ــو بای ــاش ت ــوش ب »خام
کتــاب آســمانی  کــه  ــه خدایــی  گفــت: »ب ــرد، امــا عبــداهلل  ک رســول خــدا؟ص؟ نقــل 
کــرده مــن چیــزى نگفتــم!« مدتــی بعــد، ســوره منافقــون نــازل شــد، و  بــر تــو نــازل 
ــازل شــد و  کــه ایــن آیــات ن کــرد. هنگامــی  ــد را تصدیــق، و عبــد اهلل را تکذیــب  زی
گفتنــد آیــات شــدیدى در بــاره تــو نــازل  گشــت بعضــی بــه او  دروغ عبــد اهلل ظاهــر 
کنــد، عبــد اهلل ســرش را تــکان  شــده خدمــت پیامبــر؟ص؟ بــرو تــا بــراى تــو اســتغفار 
گفتیــد: زکات بــده، دادم، چیــزى  گفتیــد: ایمــان بیــاور آوردم،  گفــت: بــه مــن  داد 
کــن! ایــن آیــات نــازل شــد و  کــه بگوئیــد بــراى محمــد؟ص؟ ســجده  باقــی نمانــده 

ــه[ ــه وی را ســرزنش نمــود. ]مجمــع، نمون رفتارهــای منافقان
گذشــته شــش ویژگــی منافقــان  گی هــای دیگــر منافقــان: در آیــات صفحــه  ویژ
گــر بــه آ ن هــا  بیــان شــد، ایــن آیــات ویژگی هــای دیگــر آنــان را برمی شــمرد: 7. ا
کبــر و غــرور  گفتــه شــود بیاییــد تــا پیامبــر خــدا بــراى شــما آمــرزش بخواهــد )از روى 
و اســتهزا( ســرهاى خــود را بــر می گرداننــد. خداونــد در پاســخ ایــن رفتــار زشــت 
ــر؟ص؟  ــد و پیامب ــر؟ص؟ می آمدن ــزد پیامب ــان ن ــر آن گ ــی ا ــت: »حّت ــوده اس ــان فرم ایش
هــم برایشــان اســتغفار می کــرد، فایــده ای نداشــت؛ زیــرا خداونــد هرگــز آنــان را 
ــت  ــان را هدای ــدا آن ــن روی، خ ــتند و از ای ــاه هس گن ــق و  ــل فس ــرزد.« 8. اه نمی آم
ــاق  ــد انف ــول خداین ــزد رس ــه ن ک ــانی  کس ــر  ــد: »ب ــرزد؛ 9. می گوین ــد و نمی آم نمی کن
کــه بــه مهاجــران  کنــده شــوند.« یعنــی انصــار خانــه و امکاناتــی را  مکنیــد تــا پرا
کنــده شــوند. ایــن  دادنــد، پــس بگیرنــد، تــا مهاجــران از اطــراف پیامبــر؟ص؟ پرا
کــه خــود را مالــک همــه چیــز می دانســتند و دیگــران را محتــاج  بیــان می رســاند 
گفتــار باطــل چنیــن پاســخ می دهــد: »گنجینه هــاى  خویــش. خداونــد بــه ایــن 
آســمان ها و زمیــن از آِن خداســت، ولــی منافقــان درنمی یابنــد.« 10. می گوینــد: 
کــه عزیزتــر اســت آن را که  گــر )از ایــن ســفر جنگــی( بــه مدینــه بازگردیــم، آن  حتمــًا ا
کــرد  ذلیل تــر اســت )گــروه منافقــان، پیامبــر؟ص؟ و یارانــش را( از آن بیــرون خواهــد 
گذشــت. خداونــد  کــه در شــأن نــزول  گفتــار »عبــداهلل بــن ابــی« اســت  کــه اشــاره بــه 
نیــز در پاســخ می فرمایــد: »عــّزت مخصــوص خــدا و رســول او و مؤمنــان اســت، 

ولــی منافقــان نمی داننــد.« 
روایــت: امــام صــادق؟ع؟ در تفســیر آیــه هشــتم فرمودنــد: »مؤمــن عزیــز اســت و 
کــوه  کــه  کــوه محکم تــر و پــر صابت تــر اســت؛ چــرا  ذلیــل نخواهــد بــود، مؤمــن از 
کنــده  کــرد، ولــی چیــزى از دیــن مؤمــن هرگــز  کلنگ هــا ممکــن اســت ســوراخ  را بــا 
کــه فرمــود: »ســزاوار  نمی شــود.« ]کافــی، ج5، ص63[ هم چنیــن از ایشــان روایــت شــده 
کنــد، ســؤال شــد چگونــه خــود را ذلیــل می کنــد؟  نیســت مؤمــن خــود را ذلیــل 

کــه از او ســاخته نیســت.« ]کافــی، ج5، ص64[ کارى مــی رود  ــه ســراغ  فرمــود: ب
کــه وابســتگی ها و تعّلقــات دنیایــی  آیــه 9: ایــن آیــه بــه مؤمنــان هشــدار می دهــد 
مفســران،  نســازد.  غافــل  خداونــد  یــاد  از  را  شــما  فرزنــدان(،  و  امــوال  )ماننــد 
نمازهــاى  نموده انــد:  بیــان  خــدا(  )یــاد  اهَّلل«  کــر  »ذ از  گونگــون  تفســیرهای 
پنجگانــه؛ شــکر نعمــت؛ صبــر بــر بــا؛ رضــا بــه قضــای الهــی؛ حــّج؛ زکات و تــاوت 
ــن  ــه ی  ای ــه هم ک ــیعی دارد  ــای وس ــد معن ــاد خداون ــه ی ک ــت  ــن اس ــا روش ــرآن؛ اّم ق

]نمونــه[ برمی گیــرد.  در  را  مــوارد 
کــه یکــی  گلــه بی چوپــان  گــرگ درنــده در یــک  وایــت: امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »دو  ر
کــه مــال پرســتی و  گلــه و دیگــرى در آخــر آن باشــد، آن قــدر ضــرر نمی زننــد  در اول 

جاه طلبــی بــه دیــن مؤمــن ضــرر می رســاند.« ]کافــی، ج2، ص315[
کنیــد تــا از صالحــان شــوید: خداوند در این آیه پس از هشــدار  آیــه 10: انفــاق 
کــه از آن چــه بــه شــما روزى داده ایــم، انفــاق  پیشــین، بــه مؤمنــان دســتور می دهــد 
کنیــد پیــش از آن کــه مــرگ یکــی از شــما فــرا رســد و بگویــد: »پــروردگارا! چــرا مــرگ 
کنــم و از صالحــان باشــم؟!« تعبیــر  کمــی بــه تأخیــر نینداختــی تــا انفــاق  مــرا مــدت 
پایانــی )صدقــه دهــم و از صالحــان باشــم.( بیان گــر تأثیــر عمیــق انفــاق در صالــح 
کــه انســان از تعّلقــات دنیایــی می گــذرد و در راه خــدا  بــودن انســان اســت. آن گاه 
ــتن را  ــاح خویش ــه اص ــد داده و زمین ــود را رش ــود خ ــم وج ک ــم  ک ــد،  ــاق می نمای انف
فراهــم می نمایــد. ]ر.ک: بقــره، 261 و 265[ البّتــه در برخــی روایــات، صالــح بــودن در ایــن 
کــه از قبیــل ذکــر مصــداق روشــن  کرده انــد  آیــه را بــه انجــام مراســم حــّج تفســیر 

اســت. ]نمونــه[
کــه بدانیــد درخواســت  فرصــت  آیــه 11: ایــن آیــه بــه همــگان هشــدار می دهــد 
دوبــاره و بازگشــت بــه دنیــا هرگــز پذیرفتــه نخواهــد شــد و خداونــد هرگــز مــرگ 
کــه خداونــد بــه  کــه اجلــش فــرا رســد، بــه تأخیــر نمی انــدازد؛ چــرا  کســی را، هنگامــی 
گــر  کــه آنــان دروغ می گوینــد: »و ا گاه اســت و می دانــد  آن چــه انجــام می دهنــد، آ
فرصــت دوبــاره هــم بــه آنــان داده شــود، دســت از رفتارهــای نادرســت برنداشــته 

)و انفــاق نمی کننــد.(« )انعــام، 28(  

  پیام ها 
 اهَّلل«

ُ
ْم َرُسول

ُ
ک

َ
 َیْسَتْغِفْر ل

ْ
ْوا

َ
5. توّسل به پیامبر؟ص؟ جایز است. » َتَعال

ُموَن«
َ
7 و 8. منافقان از شناخت حقایق عاجزند. »ال َیفَقُهوَن«، »ال َیعل

ون«  اِســُر نَ الْ ُهــُم  ئــَک 
َ
ول

ُ
»َفا خداســت.  یــاد  از  غفلــت  واقعــی،  خســارت   .9

کــه غفلــت از  )از دســت دادن مــال و فرزنــد، خســارتی جزیــی اســت، در حالــی 
اســت.( واقعــی  و  اصلــی  خســارت  پــروردگار، 

ــه ســمت خوبی هاســت.  ــرای حرکــت ب ــادآوری مــرگ، بهتریــن زمینه ســاز ب 10. ی
َحَدُکــُم اَلــوت«

َ
ن َیــاىِت  ا

َ
ُکــم ِمــن َقبــِل ا َزقَنا نِفُقــوا ِمــن َمــا َر

َ
»ا

ن یــأىت...« )بــا فــرا رســیدن 
َ
کــرد. »مــن َقبــِل ا ع بایــد  - عــاج واقعــه قبــل از وقــو

مــرگ، راه عمــل بســته می شــود.(

  سؤاالت پژوهشی
 1. امــام علــی؟ع؟ در خطبــه 194 نهــج الباغــه منافقــان را چگونــه توصیــف نمــوده 

است؟
یــٍب« )10( را  کوتاهــی »اجــٍل قر  2. چــرا انســان در هنــگام مــرگ تنهــا مــّدت زمــان 

درخواســت می نمایــد؟ )المیــزان(
 » ــ�ن اِلِ ُکــن ِمــَن الّصَ

َ
َق َو ا

َ
ــّد ّصَ

َ
یــٍب َفا َجــٍل َقِر

َ
رَتــىِن ِاٰل ا

َ
ّخ

َ
 ا

َ
ــو ال

َ
 3. عبــارت »ل

)10( را بــه دّقــت ترکیــب و ترجمــه نماییــد. 
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  نکات تفسیری
ســیمای ســوره تغابــن: ایــن ســوره مدنــی از نظــر نظــم و ســیاق، شــبیه به ســوره 
گویــی خاصــه اى از آن اســت. ایــن ســوره مؤمنــان را بــه انفــاق در  حدیــد اســت و 
کــه در راه ایمــان بــه خــدا  راه خــدا تشــویق نمــوده و ایشــان را نســبت بــه مشــکاتی 
و جهــاد متحّمــل می گردنــد، دلــداری می دهــد و می فرمایــد: »همگــی آن هــا بــه 
گاهــی دارد و پــاداش مؤمنــان و مجاهــدان را در  اذن خداســت.« خداونــد از آن هــا آ

کاســت می دهــد. ]المیــزان[ روز قیامــت بی کــم و 
کــس ســوره تغابــن را بخوانــد  کــرم؟ص؟ فرمــود: »هــر  فضیلــت تــاوت: پیامبــر ا
گهانــی از او دفــع می شــود.« ]مجمــع[ امــام صــادق؟ع؟ نیــز فرمــود: »کســی  مــرگ نا
کــه ســوره تغابــن را در نمــاز فریضــه اش بخوانــد، ایــن ســوره روز قیامــت شــفیع 
کــه شــفاعت او را اجــازه می دهــد، شــاهد عادلــی  کســی  او خواهــد شــد، و در نــزد 

گــردد.« ]مجمــع[ خواهــد بــود ســپس از او جــدا نمی شــود تــا داخــل بهشــت 
گشــت و معــاد می دهــد: ایــن  آیــات 1 تــا 4: صفــات خــدا، خبــر از باز
ــودات  ــه موج ــمرد: 1. هم ــروردگار را برمی ش ــدد پ ــای متع ــات و ویژگی ه ــات صف آی
حکمرانــی  و  فرمان روایــی   .2 41[؛  نــور،  و   44 اســراء،  ]ر.ک:  می گوینــد  تســبیح  را  او 
مختــّص اوســت؛ 3. ســتایش  تنهــا بــرای اوســت )پــس ســتایش غیــر خــدا بــه او بــر 
کاری تواناســت و هیــچ محدودیــت و قیــدی نــدارد؛ 5. تنهــا  می گــردد.(؛ 4. بــر هــر 
او آفریــدگار همــگان اســت؛ 6. بــه بنــدگان نعمــت آزادی و اختیــار بخشــید، پــس 
کافــر شــدند؛ 7. خداونــد بــه آن چــه انجــام می دهیــد )کفــر  برخــی مؤمــن و برخــی 
یــا ایمــان( بیناســت؛ 8. آســمان ها و زمیــن را بــه حــّق آفریــد. )هــم در آفرینــش 
آن، نظــام حــّق و دقیقــی وجــود دارد و هــم داراى هــدف حکیمانــه و مصالــح 
ــه  ــان را ب ــرد و صورت هایت ک ــرى  ــان ها را صورت گ ــت. ]ر.ک: ص، 27[؛ 9. انس ــّق اس ح
نیکویــی آراســت. )میــان اجــزای بــرون و درون انســان تناســب عجیبــی برقــرار 
کــه بــا غــرض از خلقتــش ســازگار اســت، حّتــی در ظاهــر هــم نیکوتریــن  اســت 
صورت هــا را نســبت بــه دیگــر موجــودات دارد.(؛ 10. نســبت بــه تمامــی موجــودات 
گاه اســت؛ 11. از همــه رفتارهــای انســان ها )چــه پنهانــی و چــه  آســمان ها و زمیــن آ

ــت.  گاه اس ــا آ ــه راز دل  آن ه ــه ب ــکار(، بلک آش
کــه در  عامــه طباطبایــی؟هر؟ آیــات آغازیــن را بــه منزلــه مقدمــه اثبــات معــاد 
انتهــای آیــه 3 آمــده اســت، می دانــد. وقتــی خــداى تعالــی َمِلــک و قــادر مطلــق 
کنــد و تصــرف نمایــد. از ســویی در  اســت، می توانــد بــه اراده و خواســت خــود حکــم 
کارهایــش منــزه از هــر نقــص و عیــب، و بلکــه ســتایش شــده اســت و از ســوى دیگــر، 
کفــر و ایمــان مختلفنــد و او بــه اعمــال همــه آنــان بینــا اســت. خلقــت  مــردم از نظــر 
هــم لغــو نیســت، بلکــه دارای غایــت و هدفــی اســت، پــس بــر خداونــد واجــب اســت 
کــه جاودانــه و فناناپذیــر  کــه مــردم را بعــد از زندگــی دنیــا بــراى زندگــی دیگــری 
کفــر و ایمــان داشــتند،  کــه از نظــر  اســت، برانگیزانــد، تــا متناســب بــا  اختافــی 

جــزای خویــش را ببیننــد. ]المیــزان[
ــه  ــین متوّج ــوام پیش ــی اق ــه زندگ ــبت ب ــان را نس ــات مؤمن ــن آی ــا 7: ای ــات 5 ت آی
کــه خداونــد همــه مقّدمــات الزم بــرای معــاد را هــم  یــادآور می شــود  ســاخته و 
فراهــم نمــود؛ پیامبرانــی فرســتاد تــا هــر آن چــه بــرای ســعادت بشــر الزم اســت، بــه 
گناهــان بــزرگ خــود  کیفــر  کافــر شــدند و طعــم  مــردم بگوینــد، امــا بســیاری از آنــان 
ک قیامــت نیــز در انتظــار آنــان اســت. در ایــن آیــات  را چشــیدند و عــذاب دردنــا
کفــر و  ــر در برابــر پیامبــران و  کفــر آن هــا اشــاره شــده اســت: 1. تکّب بــه چنــد جنبــه 
کیــد  اعــرض نســبت بــه ایشــان؛ 2. انــکار قیامــت و معــاد. خداونــد در پاســخ بــا تأ
بســیار می فرمایــد: »بگــو: »آرى، ســوگند بــه پــروردگارم، حتمــًا برانگیختــه خواهیــد 
گاه خواهنــد ســاخت و  کرده ایــد، قطعــًا آ شــد، ســپس شــما را بــه )حقیقــت ( آن چــه 

ایــن بــر خــدا آســان اســت.«
آیــه 8: ایــن آیــه یکــی از اغــراض اصلــی ســوره را بیــان می نمایــد. یعنــی، بــر اســاس 
کار اســت، پــس بایــد بــه  گفتیــم، قطعــًا معــاد و قیامتــی در  آن چــه از ابتــدای ســوره 
ســه چیــز ایمــان بیاوریــد. )خــدا، پیامبــر و قــرآن( و نیــز اعمــال صالــح انجــام دهیــد 

تــا خــود را بــرای معــاد آمــاده ســازید.
کردیــم(  نزلنــا« )نــازل 

َ
قــرآن، نــور اســت: مــراد از »نــور« در ایــن آیــه بــه قرینــه »ا

کــه در آن هــا از قــرآن بــه نــور تعبیــر شــده اســت، »قــرآن«  و نیــز آیــات متعــدد دیگــری 
ــه »امــام؟ع؟«  ــور« )در ایــن آیــه( ب اســت. در روایــات متعــدد اهــل بیــت؟مهع؟ »ن
کــه وجــود امــام،  تفســیر شــده اســت. ایــن تفســیر ممکــن اســت از ایــن نظــر باشــد 
تجّســم عملــی قــرآن محســوب می شــود. از ایــن رو، گاه بــه پیامبــر؟ص؟ و امــام؟ع؟، 
ــد:  ــاره امامــان می فرمای ــه[ امــام باقــر؟ع؟ درب گفتــه می شــود. ]نمون ــرآن ناطــق«  »ق
کــه دل هــاى مؤمنــان را نــور و روشــنایی می بخشــند.«  کســانی هســتند  »آن هــا 

]نــور الثقلیــن[

ایــن آیــه بــه توصیــف روز قیامــت می پــردازد و بــه مؤمنــاِن بــه خــدا،  آیــه 11: 
بی اجــر  می کشــید،  کــه  ســختی هایی  کــه  می دهــد  امیــد  قــرآن  و  پیامبــر؟ص؟ 
»خداونــد  رســید:  خواهیــد  بــزرگ  کامیابــی  بــه  قیامــت  روز  در  و  بــود  نخواهــد 
و  )ســاختمان  زیــر  از  کــه  باغ هایــی  و  بهشــت ها  در  او  و  می زدایــد  را  گناهانــش 

بــود.«  خواهــد  جاودانــه  اســت،  جــارى  نهرهــا  آن هــا  درختــان( 
روز تغابــن: در ایــن آیــه از روز قیامــت، بــه »یــوم التغاُبن« )روز خســارت، حســرت 
کســانی در تجــارت  کــه روشــن می شــود چــه  و پشــیمانی( تعبیــر شــده اســت. روزى 
کــه جهنمیــان  گرفتــار غبــن و زیــان شــده اند. روزى اســت  خــود در عالــم دنیــا 
جایــگاه خالــی خــود را در بهشــت می بیننــد و تأّســف می خورنــد و بهشــتیان نیــز 
کــرم؟ص؟  خ می بیننــد و خوشــحال می شــوند. پیامبــر ا ــی خــود را در دوز جــاى خال
فرمــود: »هیــچ بنــده ای وارد بهشــت نمی شــود، مگــر این کــه جایــگاه او در آتــش را 
کنــد و هیــچ بنــده ای  گــر بــدی می کــرد( بــه او نشــان می دهنــد تــا بیش تــر شــکر  )ا
گــر خوبــی می کــرد(  وارد بهشــت نمی شــود، مگــر این کــه جایــگاه او در بهشــت را )ا
بــه او نشــان می دهنــد تــا بیش تــر حســرت بخــورد.« ]نــور الثقلیــن[ بلکــه، در آن روز 
ــرای آخــرت  ــر ب همگــی احســاس زیــان می کننــد؛ مؤمنــان در حســرتند چــرا بیش ت
کافــران از این کــه عمــل صالحــی نیاورده انــد، احســاس زیــان  عمــل نکردنــد و 

می کننــد. 

  پیام ها 
ــوَن َبِصیــر« )بــه جــای 

ُ
ــا َتْعَمل 2. عمــل انســان، بیان گــر عقیــده اوســت. »َو اهَّلُل ِبَ

گاه اســت، می فرمایــد: »خداونــد  کفــر و ایمــان شــما آ کــه بگویــد: »خداونــد بــه  آن  
گاه اســت.«( بــه عملکــرد شــما آ

کامــل در قیامــت اســت.  کیفــر  کیفــر الهــی در دنیــا تنهــا در حــّد چشــیدن اســت و   .5
ِلــم«

َ
اٌب ا

َ
ــْم َعــذ ُ ْمِرِهــْم َو هلَ

َ
 ا

َ
َبــال  َو

ْ
اُقــوا

َ
»َفذ

ــُه 
ْ
َئاِتِه َو ُیْدِخل ــْر َعْنــُه َســّیِ ّفِ

َ
ک نشــویم، بــه بهشــت نمی رویــم. »ُیک 9. تــا پــا

ــاٍت...« َجّنَ

  سؤاالت پژوهشی
 1. از دیــدگاه عامــه طباطبایــی؟هر؟، ارتبــاط آیــه چهــارم بــا آیــات پیشــین چگونــه 

است؟
کنید. )التحریر، مفردات، نمونه، المیزان(  2. درباره واژه »تغاُبن« تحقیق 

چیســت؟   )9( التغاُبــن«  »یــوم  بــه  قیامــت  روز  نام گــذاری  دیگــر  وجــوه   .3  
)المیــزان(

جزء  بیست و هشتمسوره ی تغابن
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ــه  ــه ب ــی(، جایی ک ــدر میم ــتن )مص ــر: بازگش 3. الَمصی
ســوى آن روان باشــند. )اســم مــکان(. )در ایــن آیــه بــه 
کار رفتــه اســت.( )تقدیــم »ِالیــه«  معنــای مصــدری بــه 
بــر آن بــه جهــت حصــر نیســت؛ زیــرا مشــرکان اصــًا بــه 
بازگشــتی معتقــد نبودنــد. تقدیــم بــه جهــت رعایــت 
فواصــل آیــات و اهتمــام بــر جهــت ایــن بازگشــت اســت. 

]التحریــر[(

ــردن(:  ک ــان  ــرار: پنه ــان، راز؛ ِاس ــّر: نه ون )ِس ــّرُ ِس
ُ
4. ت

پنهــان می کنیــد.
ِاعــان:  شــدن؛  آشــکار  َعانیــة:  ــن= 

َ
)َعل عِلنــون 

ُ
ت

می نماییــد. آشــکار  کــردن(:  آشــکار 
نامطلــوب(:  ســنگینی  َبــال :  )َو َامِرِهــم   

َ
َوبــال  .5

کارشــان. ســرانجام 
نــات )ِاتیــان: آمــدن؛  ُهم ِبالَبّیِ

ُ
6. کانــت تأتیِهــم ُرُســل

ــا دالیــل روشــن  ىت بـــ: آورد.(: همــواره پیامبرانشــان ب
َ
ا

بــه سراغشــان می آمدنــد، همــواره پیامبرانشــان دالیــل 
روشــن را برایشــان می آوردنــد.

کردن(: روی برگرداندند.  ّل عن: اعراض  وا: )تو
َّ
تَول

چــون  بی نیــازی(:  طلــب  )ِاســِتغناء:  اهلُل  ِاســَتغنی 
اظهــار  معنــاى  بــه  اســت،  بالــذات  غنــی  خداونــد 

]المیــزان[  اســت.  بی نیــازى 
گمــان نمــود،  گمــان، اعتقــاد ظنــی(:  7. َزَعــَم )زعــم: 
چــه  اســت،  داشــتن  اعتقــاد  معنــای  )بــه  پنداشــت. 
اعتقــاد بــا واقــع مطابــق باشــد و چــه نباشــد، ولــی از آنجا 
کــه اعتقــاد مطابــق  کار رفتــه اســت  کــه در مــواردی بــه 
کــه عــدم مطابقــت  بــا واقــع نیســت، تصــّور شــده اســت 
بــا واقــع، در معنــای آن لحــاظ شــده اســت؛ در صورتــی 

کــه اینگونــه نیســت.(
داده  خبــر  حتمــًا  البتــه  مهــّم(:  خبــر  )نبــأ:   

َ
ــُؤّن ُتَنّبَ

َ
ل

. ید می شــو
ر )کفر= تکفیر: پوشاندن(: می پوشاند. ِ

ّ
8. ُیَکف

دیــدن،  خســارت  دادن(:  فریــب   : )َغــ�ن التغاُبــن 
زدن.  خســارت 

که رمحتش یب اندازه است و مهرباین اش مهیشگى به نام خدا 
ک بودن از هر عیب و نقصی[ می ستایند. فرمانروایی ویژۀ اوست، همۀ ستایش ها مخصوص اوست، و او بر  آنچه در آسمان ها و در زمین است، خدا را ]به پا
کافرند، و برخی مؤمن، و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.)2( آسمان ها و زمین را به حق  گروهی از شما  که شما را آفرید؛  کاری تواناست.)1( اوست  هر 
که در آسمان ها و زمین است می داند، و ]نیز[ به آنچه  کرد و صورت هایتان را نیکو آراست، و بازگشت به سوی اوست.)3( آنچه را  آفرید، و شما را صورت گری 
کافر شدند، پس عقوبت  که پیش از این  کسانی  گاهی دارد و خدا به نیات و اسرار سینه ها داناست.)4( و آیا خبر  پنهان می کنید و به آنچه آشکار می نمایید، آ
که پیامبرانشان  ک[ به سبب آن است  ک است به شما نرسیده است؟)5( آن ]عقوبت و عذاب دردنا کفرشان را چشیدند و برای آنان ]درقیامت[ عذابی دردنا
گرداندند و خدا ]از  کافر شدند و ]از حق[ روی  گفتند: آیا بشر ]ی مانند خودمان[ ما را راهنمایی می کند؟! پس  همواره دالیل روشن برای آنان آوردند، ولی 
کافران پنداشتند ]که پس از مرگ[ هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو: آری سوگند  کرد، و خدا بی نیاز و ستوده است.)6(  ایمان و طاعتشان[ اظهار بی نیازی 
به پروردگارم مسلمًا برانگیخته خواهید شد، سپس شما را به آنچه انجام داده اید، خبر خواهند داد، و این بر خدا آسان است.)7( پس به خدا و پیامبرش و 
که شما را در روز اجتماع ]که روز  گاه است.)8( ]بی تردید برانگیخته می شوید در[ روزی  کردیم، ایمان آورید و خدا به آنچه انجام می دهید، آ که نازل  نوری 
گناهانش را از او محو می کند، و  کار شایسته انجام دهد، خدا  قیامت است[ جمع می کند، آن روز، روز غبن و خسارت است؛ و هرکس به خدا ایمان بیاورد و 

کامیابی بزرگ.)9( که از زیِر ]درختاِن[ آن نهرها جاری است، درمی آورد، در آنها جاودانه اند. این است  او را به بهشت هایی 
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11. مــا َاصــاب )َصــوب: رســیدن، قصــد؛ ِاصابــة: 
)گرچــه  درنیابــد.  نرســد،  اراده(:  یافتــن،  درک، 
که به  »ُمصیبــة«، در اصــل لغــت مطلــق چیــزی اســت 
گرفتــاری  انســان می رســد، ولــی غالبــًا در مــوارد بــدی و 

]التحریــر[( می شــود.  اســتعمال 
ــرط و  ــواب ش ــد. )ج ــت می کن ــِدی(: هدای ــِد )= َی َیه

مجــزوم اســت.(
کــردن(:  ُروُهــم )َحــذر: پرهیــز، احتیــاط 

َ
14. فاحذ

پــس از آنــان بــر حــذر باشــید، بنابرایــن از )عمــل بــه 
بپرهیزیــد. آنــان  بی جــاى (  خواســته هاى 

گرفتــن(:  نادیــده  چشم پوشــی،  )َصفــح:  ُحــوا 
َ

صف
َ
ت

بــه  »صفحــة«  )از  نماییــد.  پوشــی  چشــم  گــر(  )ا
کــه  کســی  گویــا  گرفتــه شــده اســت؛  معنــاى صــورت 
چشم پوشــی می کنــد، صــورت خــود را بــه طــرف دیگــر 

]قامــوس[( می گیــرد. 
16. مــا اســَتَطعُتم )َطــوع: رغبــت، میل؛ ِاســتطاعة: 
می توانیــد.(  )تــا  توانســتید.  تــا  توانایــی(:  قــدرت، 
اهَّلَل  »ِاّتُقــوا  اســت:  زمانیــه  مصدریــه  حــرف  )»مــا«، 

ِاســِتطاعِتکم«( ُمــدَة 
ــوا  نِفُق

َ
َخیــرًا: صفــت بــرای مصــدر محــذوف اســت: »ا

م« یــا مفعــول بــه بــرای فعــل 
ُ

نُفِســک  اِلَ
ً
 خیــرا

ً
ِانفاقــا

نُفِســکم«  اَل  
ً
َخیــرا ائُتــوا  و  نِفُقــوا... 

َ
»ا محــذوف: 

]التحریــر[ همچنیــن ممکــن اســت خبــر بــرای »یکــن« 

ــن 
ُ

ــوا یک نِفُق
َ
ــر اســت: »ا ــا اســمش در تقدی ــه ب ک باشــد 

]الجــدول[   نفســکم«   أل
ً
نفــاُق خیــرا اال

 )وقایة: حفاطت(: نگاه داشته شود.
َ

ُیوق
کــه بــه صــورت عــادت  : بخــِل همــراه بــا حــرص  ــّحَ

ُ
ش

درآیــد.
17. ُیضاِعفــُه )ِضعــف: دو برابــر؛ ُمضاَعفــة: دو یــا 

ــد. ــر می کن ــد براب ــا چن ــردن(: آن را دو ی ک ــر  ــد براب چن
ُکوٌر )صیغه مبالغه(: بسیار سپاس گزار. 

َ
ش

کردند، اهل آتش اند و در آن جاودانه اند، و آتش عاقبت بدی است!)10( هیچ مصیبتی جز به فرمان خدا نرسد. و  کافر شدند و آیات ما را انکار  که  آنان 
کنید و از پیامبر فرمان برید،  هر کس به خدا ایمان بیاورد، خدا قلبش را ]به حقایق[راهنمایی می کند؛ و خدا به همه چیز داناست.)11( و از خدا اطاعت 
که هیچ معبودی جز او نیست، پس مؤمنان فقط  که[ بر عهدۀ پیامبر فقط رساندن آشکار ]پیام وحی[است.)12( خداست  گر روی برگردانید ]بدانید  و ا
کنند.)13( ای اهل ایمان! به راستی برخی از همسران و فرزندانتان ]به علت بازداشتن شما از اجرای فرمان های خدا و پیامبر[ دشمن  باید بر او توّکل 
که به شما می دهند[ چشم پوشی  گر ]از آزار و رنجی  شمایند؛ بنابراین از ]عمل به خواسته های بی جای[ آنان ]که مخالف احکام خداست[ بپرهیزید، و ا
کردن آنان را ترک نمایید و از آنان بگذرید ]خدا هم شما را مورد الطاف بی کرانش قرار می دهد[؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. کنید و سرزنش 
کنید و  که دارید از خدا پروا  که پاداشی بزرگ نزد اوست.)15( بنابراین به اندازۀ استطاعتی  )14( اموال و فرزندانتان فقط وسیلۀ آزمایش اند، و خداست 
که خود را از بخل و حرص بازدارند بر موانع و مشکالت دنیا و  کسانی  که برای شما بهتر است؛ و  کنید  ]دعوت حق را[ بشنوید و اطاعت نمایید و انفاق 
کننده  گر برای جلب خشنودی خدا به نیازمندان وام نیکو دهید آن را برای شما دو چندان می کند و شما را می آمرزد و خدا عطا  آخرت پیروزند.)16( ا

پاداش فراوان در برابر عمل اندک و بردبار است.)17( دانای نهان و آشکار و توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)18(
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  نکات تفسیری
گــر چــه بــر اســاس توحیــد  آیــه 10: همــه مصیبت هــا بــه فرمــان خداســت: ا
کــه  ــا از آن رو  افعالــی، تمــام رخدادهــای هســتی بــه اذن و قــدرت الهــی اســت، اّم
شــرور و مصیبت هــا همــواره مــورد ســؤال و شــبهه قــرار داشــته اند، ایــن آیــه بــه 

کــه همــه مصیبت هــا بــه فرمــان خداســت.  کیــد نمــوده اســت  ویــژه تأ
کوتاهــی و خــاف کاری  پرســش: بســیارى از مصیبت هــا در اثــر ظلــم ظالمــان و یــا 

خــود انســان اســت، آیــا همــه ی این هــا بــه اذن خــدا اســت؟
گونــه هســتند: 1. مصیبت هایــی  پاســخ: بــر اســاس آیــات قــرآن، مصیبت هــا دو 
کمتریــن تأثیــرى در آن  ــا طبیعــت زندگــی انســان سرشــته شــده و اراده بشــر  ــه ب ک
کــه قــرآن ایــن دســته را  ک طبیعــی  نــدارد، ماننــد مــرگ و بخشــی از حــوادث دردنــا
گونــه ای در آن نقــش  کــه انســان ها بــه  بــه اراده خــدا می دانــد؛ 2. مصیبت هایــی 
دارنــد. قــرآن دربــاره ایــن دســته می گویــد بــه خاطــر اعمــال خودتــان دامنتــان 
تمــام مصیبت هــا  کــه  بهانــه  ایــن  بــه  نمی توانــد  کســی  بنابرایــن،  را می گیــرد. 
کــرده و بــه مبــارزه برنخیــزد.  از ســوى خــدا اســت، در مقابــل ظالمــان ســکوت 
هم چنیــن نمی توانــد بــه ایــن بهانــه دســت از مبــارزه بــا بیماری هــا و آفــات و یــا 
کــه خــود انســان در  گفتــه نمانــد حتــی در مصیبت هایــی  فقــر و جهــل بــردارد. نا
ــه اذن و فرمــان او اســت  ــد و ب ــر ایــن اســباب از ناحیــه خداون آن نقــش دارد، تأثی
کنــد، هــر ســببی بی رنــگ و بی اثــر می شــود. در پایــان آیــه نیــز  گــر او اراده  کــه ا
می فرمایــد: »خداونــد بــه همــه چیــز دانــا اســت.« بنابرایــن، خداونــد از روی علــم 
ــه غــرور و غفلــت  گون ــا هــر  ــارزه ب ــراى تربیــت بنــدگان و مب گاهــی بی پایانــش ب و آ

گاهــی در زندگانــی آن هــا مصیبت هایــی ایجــاد می نمایــد. ]نمونــه[  
آیــه 12: در ایــن آیــه فرمــان اطاعــت از خــدا و پیامبــرش؟ص؟ آمــده اســت. این کــه 
کــه اطاعــت از خــدا بــا اطاعــت  طیُعــوا« تکــرا شــده اســت، نشــان می دهــد 

َ
فعــل »ا

از پیامبــر متفــاوت اســت. مــراد از اطاعــت از خــدا، پیــروی از دســتورات شــریعت و 
ــّی و  ــه عنــوان ول کــه ب مــراد از اطاعــت از پیامبــر؟ص؟، پیــروی از دســتوراتی اســت 

ــد. ]المیــزان[    سرپرســت جامعــه اســامی صــادر می نمای
گویــا  اســت.  خداونــد  از  اطاعــت  وجــوب  تعلیــل  مقــام  در  آیــه  ایــن   :13 آیــه 
ــد  کســی نبای کنیــد؛ زیــرا بــه جــز معبــود،  می فرمایــد: »خــداى ســبحان را اطاعــت 
اطاعــت شــود و معبــود بــه حــّق هــم تنهــا خــدا اســت، پــس تنهــا بایــد از او اطاعــت 

نماییــد و تنهــا بــر او اعتمــاد نماییــد.« ]المیــزان[
شــما  دشــمنان  فرزندانتــان  و  همســران  از  برخــی   :15 و   14 آیــات 
هســتند: چــون ایــن آیــات، مؤمنــان را خطــاب قــرار داده اســت، فهمیده می شــود 
کــه دشــمنی برخــی از فرزنــدان و همســران افــراد مؤمــن بــا آن هــا، بــه خاطــر ایمــان 
آن هاســت و از ایمــان، هجــرت و اعمــال صالــح مؤمنــان )ماننــد انفــاق در راه خــدا( 
کــه از راه محّبــت همســر و فرزنــدان، ایشــان را از  ناخرســندند و تــاش می نماینــد 
کســب نامشــروع وادار ســازند. خداونــد در  کفــر و بخــل و  کارهــا بــاز دارنــد و بــه  ایــن 
آیــه 14 بــه مؤمنــان دســتور می دهــد بــا چنیــن فرزنــدان و همســرانی مــدارا نماییــد 
کــه دلبســتگی و افــراط در  و از اشتباهاتشــان چشــم بپوشــید؛ امــا مراقــب باشــید 
کــت و بیچارگــی ابــدی نکشــاند. ]المیــزان[  ســپس در  محبــت ایشــان شــما را بــه ها
آیــه 15 بــه یــک اصــل مهــّم اشــاره می نمایــد: »امــوال و فرزندانتــان، تنهــا مایــه ی 
کــه معمــواًل بــرای حصــر بــه  ــا« )فقــط( 

ّ
آزمایــش شــما هســتند.« تعبیــر بــه »ان

کــه امــوال و فرزنــدان، از مهم تریــن ابــزار امتحــان  کار مــی رود، نشــان می دهــد 
کشــش  انســان هســتند؛ زیــرا جاذبــه امــوال و عشــق و عاقــه بــه فرزنــدان چنــان 
کــه در مــوارد ناســازگاری بــا رضایــت الهــی  نیرومنــدی در انســان ایجــاد می کنــد 

ــه[  ــذرد. ]نمون ــا بگ ــی از آن ه ــه راحت ــد ب ــود و نمی توان ــگ می ش ــر او تن ــه ب عرص
روایــت: امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: »کســی از شــما نگویــد خداونــدا پنــاه می بــرم 
ــه نحــوی آزمایــش می شــود.  کــه ب کســی نیســت مگــر آن  ــو از آزمایــش؛ زیــرا  ــه ت ب

گمراه کننــده  کســی می خواهــد بــه خــدا پنــاه ببــرد، بایــد از فتنه هــای  گــر  ولــی ا
پنــاه جویــد؛ زیــرا خــدا می فرمایــد: بدانیــد امــوال و اوالد شــما، وســیله آزمــون شــما 

هســتند.« ]نهــج الباغــه، ح93[
کــه میــان آن هــا ترتیــب منطقــی  آیــه 16: در ایــن آیــه ســه فرمــان آمــده اســت 
گنــاه و تقــوا در حــّد تــوان؛ زیــرا آثــار طاعــت بــا  وجــود دارد: 1. امــر بــه پرهیــز از 
کــه مقدمــه اطاعــت  گناهــان از بیــن مــی رود؛ 2. امــر بــه اطاعــت و شــنیدنی  وجــود 
کــه از آزمایش هــای بــزرگ  اســت؛ 3. امــر بــه طاعتــی مخصــوص، یعنــی انفــاق 
کــه از بخــل و حــرص خویشــتن  کســانی  الهــی اســت. در پایــان آیــه می فرمایــد: »و 

مصــون بماننــد، رســتگارانند.« 
ــد  کرده ان ــه معنــی »مــال« تفســیر  « را ب

ً
ــرا : بعضــی از مفســران »َخی

ً
ــرا تفســیر خی

ــه  کــه در آیــه وصیــت نیــز ب کارهــاى مثبــت اســت همانگونــه  کــه وســیله نیــل بــه 
گســترده اى  همیــن معنــی آمــده اســت. ]ر.ک: بقــره، 180[ جمعــی نیــز خیــر را بــه معنــی 
کل آیــه مربــوط می داننــد  کــرده، و آن را قیــد »انفــاق« ندانســته، بلکــه بــه  تفســیر 
و می گوینــد: منظــور ایــن اســت اطاعــت تمــام ایــن اوامــر بــه ســود شــما اســت. )بنــا 
نِفُقــوا« اســت، و بنــا بــر تقســیم دوم، خبــر 

َ
بــر ایــن تفســیر اول، »خیــرا« مفعــول »ا

 لکــم«( ]نمونــه[
ً
ــن َخیــرا

ُ
بــراى فعــل مقــدر: »یک

روایــت: امــام صــادق؟ص؟ از شــب تــا صبــح طــواف خانــه خــدا بــه جــا مــی آورد 
هــّم ِق شــّح نفــی؛ خداونــدا! مــرا از حــرص و بخــل 

ّ
و پیوســته می فرمــود: »الل

خــودم نگاهــدار« یکــی از یارانــش عــرض می کنــد: »فدایــت شــوم، امشــب نشــنیدم 
کنــی!« فرمــود: »چــه چیــز از بخــل و حــرص  غیــر از ایــن دعــا، دعــاى دیگــرى 
کــه خداونــد می فرمایــد: »َو َمــن ُیــوَق ُشــّحَ َنفِســِه  نفــس مهّم تــر اســت، در حالــی 

ــور الثقلیــن[    ــُم اُلفلُحــون« ]ن ــَک ُه ولئ
ُ
َفا

آیــه  17: بــاز هــم لطــف خــدا! در ایــن آیــه بــرای تشــویق بــه انفــاق و رهــا شــدن 
گــر بــه خــدا، قــرض الحســنه دهیــد، آن  مؤمنــان از بخــل و حــرص می  فرمایــد: »ا
کــه( بســیار  را بــراى شــما دوچنــدان می ســازد و شــما را می بخشــاید و خــدا )ســت 
کــه آفریننــده همــه  کــه خداونــدی  ســپاس پذیر و بردبــار اســت.« جالــب اســت 
هســتی مــا و بخشــنده تمــام نعمت هــا بــر ماســت از مــا وام می طلبــد! و در برابــر 
زش« می دهــد و نیــز از مــا تشــکر می کنــد. چــه  آن وعــده »اجــر مضاعــف« و »آمــر

لطــف و مرحمتــی از ایــن باالتــر! ]نمونــه[

  پیــام ها 
 » 12. تبلیغ دین باید آشکار و شّفاف باشد. »الَباُغ اُلِب�ن

ِل 
َ

َیَتــَوّک
ْ
َفل اهَّلِل   

َ
»َعــى نمــود.  تــوّکل  خداونــد  بــه  بایــد  امــور  همــه ی  در   .13

اســت.( آمــده  مطلــق  صــورت  )بــه  ْؤِمُنــون«  ُ الْ
والُدکــم ِفتَنــة«، 

َ
کــم و ا

ُ
موال

َ
ــا ا

ّ
15. همــه ی فرزنــدان وســیله آزمایــش هســتند »ان

ــم« )»ِمــن« 
ُ

 لک
ً
ــدّوا ــم َع والِدک

َ
واُجکــم و ا ز

َ
ــن ا امــا همگــی دشــمن نیســتند. »ِم

بعضیــه اســت.(
- توجــه بــه پــاداش بــزرگ الهــی، ســبب نجــات از وابســتگی بــه امــوال و اوالد 

اســت. »و اهلُل ِعنــَده َاجــٌر َعِظیــٌم«

  سؤاالت پژوهشی
« دربــاره بهشــتیان آمــده اســت )آیــه 9( ولــی دربــاره دوزخیــان 

ً
 1. چــرا قیــد »ابــدا

)آیــه 10( نیامــده اســت؟ )نمونــه( 
 2. مــراد از عبــارت »َو َمــن ُیؤِمــن ِبــاهَّلِل َیــِد َقلَبــه« )11( چیســت؟ ارتبــاط آن را بــا 

عبــارات پیشــین بیابیــد. )المیــزان(
ُقــوا اهَّلَل َمــا 

َ
ُقــوا اهَّلَلَ حــّقَ ُتقاِتــه« )آل عمــران، 102( بــا آیــه »َفاّت

َ
 3. آیــا آیــه »فاّت

اســَتَطعُت« نســخ شــده اســت؟ چــرا؟ )المیــزان: ذکــر مبــارک، ص63(

جزء  بیست و هشتمسوره ی تغابن
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  نکات تفسیری
ســیمای ســوره طــاق: ایــن ســوره مدنــی از احــکام طــاق و پیامدهــای آن 
ضامــن  تــا  می پــردازد  تهدیــد  و  بشــارت  انــدرز،  بــه  ادامــه  در  و  می گویــد  ســخن 
ــه جهــت دربرداشــتن احــکام  ــه[ ایــن ســوره ب اجــرای ایــن احــکام باشــد ]المیــزان، نمون
کــه هفــت  کوتــاه( نیــز نامیــده شــده ]نمونــه[  زنــان، »نســاء الُقصــری« )ســوره نســاء 

ســال پــس از ســوره »نســاء« نــازل شــده اســت. ]الــدر المنثــور[
ــد  کــس ســوره طــاق را بخوان کــرم؟ص؟ فرمــود: »هــر  ــر ا فضیلــت تــاوت: پیامب
کار بنــدد( بــر ســنت پیامبــر؟ص؟ از دنیــا  )و آن را در برنامه هــاى زندگــی خــود بــه 

مــی رود.« ]مجمــع[
آیــه 1: شــرایط طــاق و جدایــی: در ایــن آیــه شــش دســتور آمــده اســت: 1. 
کــه زن  زنــان را در زمــان عــده طــاق دهیــد. یعنــی صیغــه طــاق در زمانــی اجــرا شــود 
ک شــده، و بــا همســرش نزدیکــی نکــرده باشــد؛ زیــرا بــر اســاس  از عــادت ماهیانــه پــا
ک  ــا ــار پ وٍء« )ســه ب ــُر ــَة ُق َث ــه مقــدار »َثا ــد ب ــه 228 ســوره بقــره، عــده طــاق بای آی
گــردد.  کــه طــاق بایــد بــا آغــاز عــّده همــراه  کیــد می کنــد  شــدن( باشــد، و ایــن آیــه تأ
کــی )و بــدون آمیــزش( تحقــق یابــد؛ 2. حســاب  بنابرایــن، طــاق بایــد در حــال پا
ــا دیــدن  ــان برســاند و ب ــه پای کــی را ب ــار پا عــده را نگــه داریــد، یعنــی بایــد زن ســه ب
کــه  کــی ســوم، عــده تمــام می   شــود. شــایان توّجــه اســت  عــادت ماهیانــه بعــد از پا
ــد، امــا در ایــن  گاه ان ــه آن آ ــان نســبت ب ــان اســت و آن ــه زن کــی مربــوط ب گــر چــه پا ا
آیــه مــردان، مخاطــب ایــن دســتور هســتند؛ زیــرا در ایــن مــّدت »حــق نفقــه« و 
»مســکن« زنــان بــر عهــده آن هــا و نیــز »حــّق رجــوع« در اختیــار آنــان اســت؛ 3. از 
کــه پــروردگار شــما اســت بپرهیزیــد و از دســتوراتش )بــه خصــوص دربــاره  خدایــی 
طــاق( ســرپیچی ننماییــد؛ 4 و 5. شــما آن هــا را در زمــان عــّده از خانه هایشــان، 
ــن  ــاس ای ــر اس ــوند. ب ج نش ــار ــه  خ ــن دوران از خان ــز در ای ــا نی ــازید و آن ه ج نس ــار خ
دســتور قــرآن، نبایــد بافاصلــه پــس از طــاق، زن بــه خانــه بســتگان بــرود، بلکــه 
مــرد بایــد او را بــه خانــه بــرده، خرجــش را بدهــد تــا زمــان عــده ســپری شــود؛ 6. مگــر 
کار زشــت آشــکارى را )ماننــد زنــا، ناســازگارى، بــد خلقــی و بدزبانــی(  کــه زنــان  آن 

کــه در ایــن صــورت الزم نیســت آن هــا را در خانــه نگه داریــد.  انجــام دهنــد 
فلســفه عــده و نگــه داری زن مطلقــه در خانــه شــوهر: در پایــان آیــه 
شــاید  نمی دانــی،  »تــو  می نمایــد:  اشــاره  نیــز  احــکام  ایــن  فلســفه  بــه  اشــاره وار 
ــر رعایــت  ــر اث ــازه ای فراهــم ســازد.« چــه بســا ب ــد بعــد از ایــن ماجــرا وضــع ت خداون
ــم  ــی فراه ــه زندگ ــاره ب ــت دوب ــه بازگش ــوهر، زمین ــه ش ــه داری زن در خان ــده و نگ ع
می توانــد  عــده اش  دوران  در  مطلقــه  »زن  فرمــود:  باقــر؟ع؟  امــام  ]نمونــه[  گــردد. 
کنــد  کنــد، ســرمه در چشــم نمایــد و موهــاى خــود را رنگیــن و خــود را معطــر  آرایــش 
کــه مــورد عاقــه اوســت بپوشــد؛ زیــرا خداونــد می فرمایــد: »شــاید خــدا  و هــر لباســی 
بعــد از ایــن ماجــرا وضــع تــازه اى فراهــم ســازد.« و ممکــن اســت از همیــن راه، زن 
کنــد.« ]نــور الثقلیــن[  نکتــه قابــل  ع  کــرده و مــرد رجــو بــار دیگــر قلــب مــرد را تســخیر 
کــه  بــه مفــرد صــورت پذیرفتــه  َتــدری«، التفاتــی از جمــع  توجــه اینکــه، در »ال
کار را  کــه بــه آثــار و عاقبــت  کســی  مخاطــب آن، فــرد غیــر معّیــن اســت، یعنــی هــر 
کــه بگوییــم نســبت  نمی دانــد. ]التحریــر، الجــدول[ پــس مخاطــب آن پیامبــر؟ص؟ نیســت 

ندانســتن بــه وی داده شــده اســت.
آیــه 2: یــا ســازش، یــا جدایــی خداپســندانه: در ایــن آیــه بــه چندیــن حکــم 
ــان  ــر زم ــه اواخ ــرآمد و ب ــه س ــان ب ــده زن ــدت ع ــه م ک ــی  ــردازد: 1. هنگام ــر می پ دیگ
ع بــه زوجیــت بــه شایســتگی نگاه داریــد و همــه  عــده رســیدید، بایــد آن هــا را بــا رجــو
حقــوق همســرداری را رعایــت نماییــد، یــا بــه طــرز شایســته اى از ایشــان جــدا شــوید 
و همــه حقــوق شــرعیه آن هــا را پرداخــت نماییــد؛ 2. هنــگام طــاق، دو نفــر مــرد 
گــر در آینــده اختافــی روى دهــد، هیچ یــک از طرفیــن،  عــادل را شــاهد بگیریــد تــا ا
کننــد؛ 3. شــهادت را بــراى خــدا برپــا داریــد. )ایــن  نتواننــد واقعیت هــا را انــکار 

دســتور خطــاب بــه شــهود اســت، مبــادا تمایــل قلبــی بــه یکــی از دو طــرف، مانــع از 
گــردد.( شــهادت بــه حــق 

انتهــای آیــه 2 و  آیــه 3: در ایــن بخــش، خداونــد بــه مــردان و زنــان مؤمــن و بــه 
کــه در مســیر حــّق، از مشــکات نهراســند و از مســیر عدالــت  شــهود توصیــه می کنــد 
کــه مشــکل پرهیــزکاران  کــرده  ج نشــوند؛ زیــرا خداونــد تضمیــن  و درســت کاری خــار

کــه خودشــان هــم انتظــار ندارنــد روزى دهــد. ]نمونــه[ را بگشــاید و آن هــا را از جایــی 
گــر چــه ایــن آیــات، دربــاره طــاق نــازل شــده  تقــوا؛ راه رهایــی از مشــکات: ا
بــه طــاق محــدود نمی شــود.  تنهــا  کــه  گســترده ای دارد  اّمــا محتــوای  اســت، 
کــه پرده هــاى یــأس و  ایــن آیــات از امیدبخش تریــن آیــات قــرآن مجیــد اســت 
نومیــدى را مــی درد و شــعاع هاى حیات بخــش امیــد را بــه قلــب می تابانــد، و بــه 
کــرم؟ص؟  تمــام افــراد بــا تقــوا وعــده نجــات و حــّل مشــکات می دهــد. ]نمونــه[ پیامبــر ا
گــر تمــام انســان ها دســت بــه دامــن آن  کــه ا فرمــود: »مــن آیــه اى را می شناســم 
ــِق اهَّلَل« را  کافــی اســت.« پــس آیــه ی »َو َمــْن َیّتَ زننــد، بــراى حــل مشــکات آن  هــا 
تــاوت فرمــود و بارهــا آن را تکــرار نمــود. ]الصافــی، انــوار التنزیــل[ در روایــت دیگــری از آن 
کــه »خداوند پرهیــزکاران را از ُشــبهات  حضــرت؟ص؟، در تفســیر ایــن آیــه آمــده اســت 
دنیــا و حــاالت ســخت مــرگ و شــدائد روز قیامــت رهایــی می بخشــد.« ]مجمــع، نــور 
کــه انســان دســت از تــاش بــردارد و بــه امیــد  الثقلیــن[ البتــه مفهــوم آیــه ایــن نیســت 

یــاری پــروردگار باشــد. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »جمعــی از یــاران رســول خــدا؟ص؟  
ــِق اهَّلَل... ال َیْحَتِســُب« نــازل شــد، در خانــه نشســته و رو  وقتــی آیــه »َو َمــْن َیّتَ
گفتنــد: »خداونــد روزى مــا را عهــده دار شــده!« پیامبــر؟ص؟  بــه عبــادت آوردنــد و 
کنــد، دعایــش مســتجاب  کــس چنیــن  ــزد آن هــا فرســتاد و فرمــود: »هــر  کســی را ن

کنیــد.« ]کافــی، ج5، ص84[  کــه تــاش و طلــب  ــاد  ــر شــما ب نمی شــود، ب
کــه از  آیــه 4: ایــن آیــه حکــم عــده را تکمیــل می گردانــد. می فرمایــد: 1. زنانــی 
ــن  ــه س ــیدن ب ــبب رس ــه س ــه ب ک ــد  ــک داری ــر ش گ ــند، ا ــض مأیوس ــون حی ــدن خ دی
یائســگی یــا عاملــی دیگــر اســت ، عــّده طــاق آنــان ســه مــاه اســت؛ 2. هــم چنیــن 
کــه بــا وجــود اقتضــاى ســن حیــض ندیده انــد، عــّده آن هــا ســه مــاه اســت؛ 3.  زنانــی 
عــده زن هــاى بــاردار، بــا وضــع حمــل پایــان می پذیــرد. )چــه یــک روز بعــد از طــاق 

و چــه نــه مــاه بعــد از آن.(

  پیام ها 
َوال   ... ِرُجوُهــّنَ ن ُ

ت »ال  اســت.  خویشــتن  بــه  ظلــم  آشــتی،  راه هــای  بســتن   .1
َنْفَســه« ــَم 

َ
َظل َفَقــْد  اهَّلِل  ُحــُدوَد   

َ
َیَتَعــّد َوَمــن  ُرجــَن...  َیحن

2. تنهــا تذّکــرات اخاقــی موعظــه نیســت، بلکــه احــکام فقهــی نیــز نوعــی موعظــه 
شــِهُدوا... ُیوَعــُظ بــه...«

َ
وُهّن... فاِرُقوُهــّن... ا

ُ
مِســک

َ
اســت. »ا

2 و 3. راه رهایــی از تمــام بن بســت ها، )از جملــه اختافــات خانوادگــی( تقــوا و 
 اهَّلِل َفُهــَو 

َ
  َعــى

َ
ل

َ
َرجــا... َو َمــن َیَتــَوّک ــُه َمن

َ
َعــل ل ــِق اهَّلَل َیحج تــوکل اســت. »َو َمــن َیّتَ

َحْســُبه«
َئاِتِه«، هــم آینــده را  ــْر َعْنــُه َســّیِ ّفِ

َ
گذشــته را جبــران می کنــد؛ »ُیک 5. تقــوا، هــم 

»
ً
ْجــرا

َ
ــُه ا

َ
تأمیــن می نمایــد. »ُیْعِظــْم ل

  سؤاالت پژوهشی
« چیســت؟ چــه بــار مفهومــی ای بــه  ــّنَ ِرُجوُهــّنَ ِمــْن ُبُیوِتِ نْ ُ

 1. نقــش عبــارت »ال ت
همــراه دارد؟ )المیزان(

کــس بــر خــدا تــوکل نمایــد، خــدا  کمــک آیــات قــرآن تبییــن نماییــد چــرا هــر   2. بــا 
کافــی اســت؟ )المیــزان( بــرای وی 

کنیــد.  کمــک روایــات آثــار تقــوا را در زندگــی دنیایــی انســان باتقــوا بیــان   3.  بــا 
)میــزان الحکمــه(

جزء  بیست و هشتمسوره ی طاق
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کردید.  گــر قصــد طــاق  قُتــم: در اینجــا یعنــی: ا
َّ
1. ِاذا َطل

]التحریر[ 

الم  آن،  در  )»الم«  عده شــان.  )زمــان(  در   :
َ

ِتِهــّن
َ

ِلِعّد
توقیــت اســت و بــه معنــای »عنــد« و چــون ایــن الم 
ــراد از  ــه م ک ــم  ــود، می فهمی ــل می ش ــان داخ ــر زم ــا ب تنه
«، زمــان منتســب بــه عــّده آن هاســت، یعنــی  ــّنَ ِتِ

َ
»ِلِعّد

همــان زمــان طهــر. ]التحریــر[(  
 )ِاحصــاء: شــمارش(: حســاب عــّده را 

َ
ة

َ
ــّد َاحُصــوا الِع

ــد. )»ال« در »العــّدۀ«، عهــد اســت. ]التحریــر[( نگــه داری
ــد. )مصــدر  ــه بیاورن ک ــان ِبـــ: آوردن(:  ــَن ِبـــ )ِاتی َان َیأتی
ــرای حــرف  « در محــل جــّر اســت ب ن َیأتــ�نَ

َ
مــؤول از »ا

ع متعلــق اســت بــه حــال  کــه در مجمــو جــّر محــذوف 
کــه مســتثای جملــه بــه شــمار مــی رود: »... ِاال  مقــّدر 

]الجــدول[( ــّنَ الفاِحَشــة«  ُمذِنبــاٍت بإتیاهِنُ
می کنــد.  تجــاوز  تجــاوز(:  ی:  تعــّدِ )َعــدو=   

َ
َیَتَعــّد

«، فعــل شــرط و مجــزوم بــه حــذف حــرف عّلــه(
َ

)»َیَتَعــّد
کــردن(:  درک  و  دانســتن  ِدرایــة:  )َدری=  ــدری 

َ
ت ل 

نــی. نمی دا
 )ِاحداث: ایجاد(: ایجاد می کند.

ُ
ُیحِدث

جــدا  ُمفاَرَقــة:  کــردن؛  جــدا  ق:  )َفــر  
َ

وُهــّن
ُ

اِرق
َ

ف  .2
شــوید. جــدا  ایشــان  از  شــدن(: 

گریزگاه، راه نجات.  )اسم مکان(: 
ً
َمخَرجا

گمــان  بــردن(:  گمــان  )ِاحتســاب:  َیحَتِســب  3. ل 
نمی بــرد. 

ــوغ: رســیدن بــه انتهــای چیــزی(: بــه 
ُ
 َامــِره )ُبل

ُ
باِلــغ

انجــام رســاننده ی فرمــان خویــش اســت.
4. َیِئسَن: ناامید شدند، یائسه شدند.

بُتم )ِارتیاب: به شک افتادن(: به شک افتادید.  
َ
ِارت

لم َیِحضَن: خون ندیدند، حائض نشدند.
ُاولُت اَلحمال: صاحبان حمل ها، زنان باردار.

گذاشتن(: تا بر زمین نهند. َان َیَضعَن )َوضع: 
5. ُیعِظم )ِاعظام: بزرگ داشتن(: بزرگ می دارد. 

کــه خواســتید زنــان را طــالق دهیــد، آنــان را در هنگام پایــان عّده  کــه رحمتــش بی انــدازه اســت و مهربانــی اش همیشــگی* ای پیامبــر! ]و امــت اســالم[ زمانــی  بــه نــام خــدا 
کنیــد، و آنــان  ک شــده و بــا همســر آمیــزش نکــرده باشــند[ طــالق دهیــد و حســاب عــّده را نگــه داریــد، و از خــدا پروردگارتــان پــروا  کــه از عــادت پــا حیــض ]یعنــی آن زمانــی 
کــه عــّده خــود را می گذراننــد[از خانه هایشــان بیــرون مکنیــد، و آنــان هــم ]در مــدت عــّده[ بیــرون نرونــد مگــر اینکــه مرتکــب عمــل زشــت آشــکاری شــوند ]کــه  را ]در مدتــی 
کنــد، یقینــًا بــه خــودش ســتم ورزیــده اســت. تــو نمی دانــی  کــه از حــدود خــدا تجــاوز  کردنشــان از خانــه بی مانــع اســت[. ایــن حــدود خداســت؛ و هــر  در آن صــورت بیــرون 
امیــد اســت خــدا پــس از ایــن ]در عــده طــالق،[ مســئله ای پدیــد آورد ]تــا وســیلۀ صلــح و سازشــی میــان آنــان شــود.[)1( و چــون بــه پایــان زمــان ]عّده[نزدیــک شــدند، آنــان 
را ]بــا رجــوع بــه زوجیــت[ بــه صورتــی شایســته ]کــه رعایــت همــه حقــوق همســرداری اســت[ نگــه داریــد یــا از آنــان بــه طــرزی شایســته ]کــه پرداخــت همــه حقــوق شــرعیه 
کنیــد. بــه وســیله ایــن ]حقایــق[  گواهــی را بــرای خــدا اقامــه  گواهــان![  گیریــد. ]و شــما ای  گــواه ]طــالق[  اوســت[جدا شــوید، و ]هنــگام جدایــی،[ دو عــادل از خودتــان را 
کنــد، خــدا بــرای او راه بیــرون شــدن ]از مشــکالت و تنگناهــا را[ قــرار  کــه از خــدا پــروا  کــه همــواره بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارد، انــدرز داده می شــود و هــر  کســی  بــه 
کنــد، خــدا برایــش بــس اســت، یقینــًا خــدا فرمــان و خواســته اش را ]بــه هــر  کــه بــر خــدا تــوکل  کســی  گمــان نمی کنــد روزی می دهــد، و  کــه  می دهــد.)2( و او را از جایــی 
گــر شــک داریــد ]کــه بــه ســبب  کــه از عــادت ماهیانــه ناامیدنــد، ا کــه بخواهــد[ می رســاند؛ قطعــًا بــرای هــر چیــزی انــدازه ای قــرار داده اســت.)3( و از زنــان شــما آنانــی  کــس 
کــه ]بــا وجــود ســن معمولــی[ عــادت نشــده اند ]ســه  رســیدن بــه ســن یائســگی یــا عاملــی دیگــر اســت[عّدۀ آنــان ]پــس از طالق[ســه مــاه اســت. و ]هــم چنیــن عــّدۀ[ زنانــی 
کارش آســانی قــرار می دهــد.)4( ایــن حقایــق بیــان  کنــد بــرای او در  کــه از خــدا پــروا  کــه وضــع حمــل می کننــد. و هــر  مــاه اســت[ و ]پایــان[ عــّده زنــان بــاردار، روزی اســت 

گناهانــش را از او محــو می کنــد و پــاداش او را بــزرگ مــی دارد.)5( کنــد،  کــس از خــدا پــروا  کــرده اســت؛ و هــر  کــه آنهــا را بــه ســوی شــما نــازل  شــده احــکام خداســت 
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کن شــدن؛  گرفتــن، ســا  )ُســکون: آرام 
َ

6. َاســِکُنوُهّن
ِاســکان: ســکونت دادن(: ســکونت دهیــد.

مقــدار  بــه  ُوســع(:  توانایــی،  )ُوجــد:  ُوجِدُکــم  ِمــن 
ــض  ــرای تبعی ــٌث...« ب ــن حی ــن« در »ِم ــان. )»ِم توانت
اســت و »ِمــن« در »ِمــن ُوجِدُکــم« بــدل مطابــق از آن 

]التحریــر[( اســت. 
گرفتــن(: تــا  ــوا )َضیــق: تنگــی؛ َتضییــق: تنــگ 

ُ
ق ِلُتَضّیِ

گیریــد. تنــگ 
َارَضعَن )ِارضاع: شیر دادن(: شیر دادند.

هــم(  )بــا  و  کــردن(:  مشــورت  )ِائِتمــار:  ِمــروا 
َ
أت و 

اســت؛  َمــَرُه« 
َ
»ا مطاوعــه  اصــل  )در  کنیــد.  مشــورت 

گویــا هــر یــک از مشــورت دهندگان امــر می کنــد و  زیــرا 
]مفــردات[( می پذیــرد.  را  آن  دیگــری 

شــدن؛  دشــوار  تعاُســر:  دشــواری؛  )ُعســر:  م 
ُ
عاَســرت

َ
ت

پیــدا شــدن مشــکل از دو طــرف(: بــه دشــواری افتادیــد.
ُترِضــُع؛  اســتقبال(+  )حــرف  س  )=َف+  َســُترِضُع 

َ
ف

ِارضــاع: شــیر دادن(: پــس بــه زودی شــیر خواهــد داد.  
گرفتــن،  تنــگ  توانایــی،  )َقــدر:  علیــه  ــِدُر 

ُ
ق  .7

شــد.  فقیــر  شــد،  تنــگ  روزیــش  اندازه گیــری(: 
)در  نمــود.  تجــاوز  حــّد(:  از  تجــاوز  )عتــو:  َعَتــت   .8
»ِاعــراض«  معنــای  متضّمــن  »َعَتــت«  فعــل  اینجــا 
اســت و از ایــن رو، بــا حــرف جــّر »َعــن« آمــده اســت. 

]التحریــر[(

کم نظیر، دشوار، ناپسند.  کرًا: ناشناخته، 
ُ
ن

نامطلــوب(:  ســنگینی  َبــال :  )َو َامِرِهــا   
َ

َوبــال  .9
کارش. ســرانجام 

ُخســرًا )= َخســر= ُخســران= َخســارة= َخســار(: از بین 
رفتــن ســرمایه، زیان. 

ــّب: خــرد خالص(: 
ُ
لبــاب: جمــع ل

َ
10. ُاولــی اَللبــاب )ا

درست اندیشــان، خردمنــدان.   
کردن، خوانــدن(: می خواند .  َوة: تبعّیت 

َ
ــوا )ِتــا

ُ
11. َیتل

)»الف« آن، »الف جع« نیســت و ناخواناســت.(  

که خود سکونت دارید و به آنان ]در نفقه و مسکن[ آسیب و زیان نرسانید تا  زنان طالق داده را ]تا پایان عّده[ به اندازۀ توانگری خود آنجا سکونت دهید 
از  گر ]پس  ا کنند، بپردازید و  که وضع حمل  تا زمانی  را  آنان  باردار باشند، هزینۀ  گر  ا آنان مجبور به ترک خانه شوند[، و  کنید ]و  آنان سخت  بر  را  زندگی 
کنید ]تا به توافقی عادالنه برسید و در  کودک شما را شیر دادند، اجرتشان را بدهید، و در میان خود ]دربارۀ فرزند[ به نیکی و شایستگی مشورت  جدایی،[ 
کودک را ]با هزینه  کشید ]و نهایتًا به توافق نرسیدید،[ زنی دیگر  گر ]کارتان در این زمینه[ با یکدیگر به سختی  نتیجه به حّق زن و شوهر و فرزند زیانی نرسد[ و ا
که خدا به او عطا  که روزی اش تنگ باشد از همان  که از توانگری اش ]همسر بچه دارش را در ایام عّده[ هزینه دهد، و هر  پدر[ شیر دهد.)6( بر توانگر است 
گشایش قرار  از تنگنای در معیشت،  کرده است، تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس  که به او عطا  کرده هزینه دهد. خدا هیچ کس را جز به اندازۀ رزقی 
کردیم و به  که ]اهلش[ از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روی برگرداندند، پس ما آنان را به حساب سختی محاسبه  می دهد.)7( چه بسیار آبادی ها 
کارشان خسارت بود.)9( خدا برای آنان ]در آخرت[  کبرشان را چشیدند و سرانجام ]عمر و[  کفر و  کیفر سنگین  عذاب بسیار شدیدی عذاب نمودیم؛)8( آنان 
کرده است.)10(  کالمی استوار و باارزش نازل  کنید. به راستی خدا به سوی شما  کرده است، پس ای خردمندان مؤمن! از خدا پروا  عذابی سخت آماده 
کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به  که ایمان آورده و  کسانی را  که آیات روشن خدا را بر شما می خواند، تا  پیامبری به سوی شما فرستاده است 
که از زیِر ]درختاِن[ آن نهرها جاری است، درآورد، در  کار شایسته انجام دهد، او را در بهشت هایی  کس به خدا ایمان بیاورد و  سوی نور بیرون آورد. و هر 
که هفت آسمان و نیز مثل آنها هفت زمین را آفرید. همواره  که در آنها جاودانه اند. همانا رزق]بهشت[ را برای او نیکو قرار داده است.)11( خداست  حالی 

کاری تواناست و اینکه یقینًا علم خدا به همه چیز احاطه دارد.)12( که خدا بر هر  فرمان او در میان آنها نازل می شود تا بدانید 
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  نکات تفسیری
آیــات 6 و 7: حقــوق زنــان پــس از جدایــی: ایــن آیــات برخــی از حقــوق زنــان 
ح می ســازد: 1. آن هــا را  را پــس از جدایــی برمی شــمرد و هفــت حکــم را مطــر
هــر جــا خودتــان ســکونت داریــد و در توانایــی شماســت ســکونت دهیــد. روشــن 
ــر عهــده او  ــز ب ــر عهــده شــوهر اســت، بقیــه نفقــات نی ــر مســکن ب گ ــه ا ک اســت 
ــاردار ســخن می گویــد، شــاهد  کــه از نفقــه زنــان ب خواهــد بــود. ادامــه آیــه نیــز 
کینه توزی هــا و نفــرت، شــما را از راه حــق  بــر ایــن مطلــب اســت؛ 2. مبــادا 
ــه  ــکن و نفق ــود در مس ــلم خ ــوق مس ــا را از حق ــازد و آن ه ــرف س ــت منح و عدال
کــرده، فــرار  کــه همــه  چیــز را رهــا  گیرنــد  کنیــد و آن چنــان در فشــار قــرار  محــروم 
کننــد؛ 4.  گــر بــاردار باشــند، نفقــه آن هــا را بپردازیــد تــا وضــع حمــل  کننــد! 3. ا
گــر  گــر بــراى شــما )فرزنــد را( شــیر می دهنــد، اجــرت آن هــا را بپردازیــد؛ 5. ا ا
کردیــد، بــه شایســتگی میــان خــود  پــس از جدایــی دربــاره فرزنــد اختافــی پیــدا 
کــه هیــچ یــک از شــما و فرزندتــان متضــرر  بــه مشــورت پردازیــد. بــه طــورى 
نشــوید، نــه مــرد بــا دادن اجــرت زیادتــر از حــد معمــول متضــرر شــود، و نــه زن 
کمتــر از دو ســال شــیر خــوردن. بنابرایــن، پــدر و  گرفتــن، و نــه فرزنــد بــا  کمتــر  بــا 
گیرنــد و منافــع نــوزاد بی دفــاع را فــداى اختافــات  مــادر موظفنــد خــدا را در نظــر 
گرفتیــد و بــه  کــدام بــر دیگــرى ســخت  گــر هــر  و اغــراض خویــش نکننــد؛ 6. ا
توافــق نرســیدید، پــس بــه زودى )زن( دیگــرى او را شــیر می دهــد. )کنایــه 
کــودک دایــه بگیــرد.( 7. بــه انــدازه توانایــی خــود  کــه پــدر بایــد بــرای  از ایــن 
کــه بعــد از جدایــی، شــیر  کننــد. ایــن دســتور هــم مربــوط بــه زنانــی اســت  انفــاق 
کــه در  کــودکان را بــر عهــده می گیرنــد، و هــم مربــوط بــه ایــام عــّده اســت  دادن 
آیــات قبــل بــه طــور اجمــال اشــاره شــده بــود. در پایــان آیــه بــه همــگان امیــد 
کــه در ســختی  ها بی تابــی نکنــد؛ زیــرا: »خداونــد بــه زودى بعــد از  می دهــد 

ســختی ها، آســانی قــرار می دهــد.«
آیــات 8 تــا 10: از سرگذشــت پیشــینیان عبــرت بگیریــد! در ایــن آیــات، 
کــه از فرمــان پــروردگار و فرســتادگانش ســرپیچی  سرگذشــت اقــوام پیشــینی را 
ح نمــوده و ســرانجام دنیــا و آخــرت ایشــان را چنیــن توصیــف  کردنــد، مطــر
کردیــم و بــه  نمــوده اســت: »آن هــا را )در دنیــا( بــه حســاب شــدیدى محاســبه 
کیفــر زشــت عمــل خــود را چشــیدند، و  گرفتــار نمودیــم، تــا  عذابــی بــس ســخت 
کارشــان زیــان بــود. خــدا بــراى آنــان )در آخــرت( عذابــی ســخت آمــاده  پایــان 
گذشــتگان عبــرت  کــه از  کــرده اســت.« ســپس بــه خــردورزان هشــدار می دهــد 
کنیــد و از عصیــان و مخالفــت خــدا بپرهیزیــد. بگیریــد و تقــوای الهــی پیشــه 

آیــه 11: ابزارهــای هدایــت در اختیــار شماســت: در پایــان آیــه پیشــین از 
گفتــه  کــر« و در ایــن آیــه از نعمــت »ارســال رســول« ســخن  نعمــت »انــزال ذ
ــه  ک ــانی را  کس ــا  ــد، ت ــر شــما می خوان ــات روشــن خــدا را ب ــه آی ک اســت، رســولی 
کارهــاى شایســته انجــام داده انــد، از تاریکی هــا بــه ســوى نــور  ایمــان آورده و 
کار شایســته انجــام دهــد،  کــس بــه خــدا ایمــان بیــاورد و  بیــرون آورد و هــر 
کــه از زیــر )درختــان ( آن نهرهــا جــارى اســت  او را در بهشــت هایی جــاودان 
ــر«،  ک ــف( »ذ ــد: ال گفته ان ــر« و »رســول« ســه تفســیر  ک ــاره مــراد از »ذ درآورد. درب
ــا  ــر دهنــده اســت و »رســول« عطــف بیــان ی کــه او تذّک پیامبــر؟ص؟ اســت؛ چــرا 
ــزل«  ن

َ
ــدگاه عامــه طباطبایــی؟هر؟( در ایــن صــورت »ا بــدل از آن اســت. )دی

ــت.  ــر؟ص؟ اس ــول« پیامب ــرآن و »رس ــر«، ق ک ــت؛ ب( »ذ ــش اس ــای آفرین ــه معن ب
کــرد و پیامبــر؟ص؟ را فرســتاد تــا آیــات را بــر  خــدا، قــرآن را بــه ســوی شــما نــازل 
شــما تــاوت نمایــد. )دیــدگاه تفســیر نمونــه( در ایــن صــورت، »رســواًل« مفعــول 
 رســواًل«؛ ج( 

َ
رَســل

َ
 و ا

ً
کــرا  اهَّلُل ِالیکــم ذ

َ
ل نــَز

َ
بــه بــرای فعــل محــذوف اســت: »ا

نیــز  ایــن صــورت  کــه در  اســت  کــر«، هــر دو جبرئیــل  از »رســول« و »ذ مــراد 

ــوا 
ُ
انــزال بــه معنــای حقیقــی خــود خواهــد بــود، ولــی ایــن تفســیر بــا جملــه »َیْتل

ــْم آیــاِت اهَّلِل«؛ »آیــات خــدا را بــر شــما می خوانــد« ســازگار نیســت؛ زیــرا 
ُ

ْیک
َ
َعل

جبرئیــل مســتقیمًا آیــات الهــی را بــر مؤمنــان نمی خوانــد. ]نمونــه[
آیــه 12: هــدف از آفرینــش عالــم، معرفــت اســت: در آیــه 29 ســوره بقــره 
دربــاره »هفــت آســان« توضیــح داده شــد. امــا ایــن آیــه می فرمایــد: »و از زمیــن 
کــه همان طــور  هماننــد آن هــا را آفریــد.« در ظاهــر معنــای جملــه ایــن اســت 
ــاره منظــور از  کــرد؛ امــا درب کــه هفــت آســمان را آفریــد، هفــت زمیــن نیــز خلــق 
کــه منظــور، ســیاره های  گفته انــد  گفت و گــو اســت. برخــی  آن بیــن مفّســران 
کــه  اســت  زمیــن  آن هــا  از  یکــی  کــه  اســت  شمســی  منظومــه  هفتگانــه ی 
زمیــن  گــون  گونا طبقــات  کــه  گفته انــد  دیگــر  برخــی  نیســت.  پذیرفتنــی 
گونــی تشــکیل یافتــه  گونا کــه زمیــن از قشــرهای  اســت. امــروزه ثابــت شــده 
کــه  کــه منظــور، انســان اســت؛ از ایــن جهــت  گفــت  اســت. شــاید هــم بتــوان 
کــه نمونــه ای  ــا روحــی بــزرگ و آســمانی اســت  انســان موجــودی زمینــی امــا ب
کــه »فرمــان خــدا پیوســته  از آســمان های هفتگانــه اســت. امــا منظــور از ایــن 
در میــان آن هــا فــرود می آیــد.« همــان فرمــان تکوینــی خداونــد در مــورد عالــم 
کــه او پیوســته بــا فرمــان  بــزرگ و آســمان ها و زمین هــای هفتگانــه اســت؛ چــرا 
مخصــوص خــود، آن هــا را در مســیر منظمــی هدایــت و رهبــری می کنــد. ایــن 
کــه می فرمایــد: »امــور ایــن جهــان  آیــه شــبیه آیــه ی پنجــم ســوره ســجده اســت 
را از آســمان بــه ســوی زمیــن تدبیــر می کنــد.« ]ر.ک: المیــزان[ در پایــان آیــه، بــه 
کــه انســان  هــدف ایــن آفرینــش عظیــم اشــاره شــده اســت. هــدف ایــن اســت 
کــه بــر تمــام وجــودش احاطــه دارد و  گاه شــود، بدانــد  بــه علــم و قــدرت خــدا آ
کــه وعده هایــش در زمینــه ی معــاد  از تمــام اعمالــش باخبــر اســت و نیــز بدانــد 
و رســتاخیز و پیــروزی مؤمنــان تخلف ناپذیــر اســت. آری، خدایــی بــا چنیــن 
گــر احکامــی دربــاره ی طــاق  کــه نظــام هســتی را اداره می کنــد، ا علــم و قــدرت 

ــه[           ــاب اســت. ]نمون ــرار داده، همگــی روی حس ــان ق و حقــوق زن

  پیام ها 
گــر چــه مشــورت الزم اســت، امــا همیشــه و همــه جــا بــه نتیجــه نمی رســد.   .6

وا... و ِان َتعاَســرُت...« ــُر »و أَتِ
ــاِب  لب ِل ااَل و

ُ
ــا ا ــوا اهَّلَل ی ُق

َ
ــت. »َفاّت ــاز تقواس ــان، زمینه س ــاب و ایم ــرد ن 10. خ

ــوا« الذیــَن َءاَمُن
- عقــل )حّجــت درونــی( و وحــی )حّجــت بیرونــی( ابزارهــای نجــات بشــرند. 
گــر مــراد از ذکــر قــرآن باشــد.( « )ا

ً
کــرا ــم ِذ

ُ
 اهَّلُل ِالیک

َ
ل نــَز

َ
لباِب...َقــد ا ِل ااَل و

ُ
»ا

ــد.  ــدا باش ــر خ ــراپا ذک ــودش س ــه وج ک ــد  ــی برس ــه جای ــد ب ــان می توان 11. انس
ــد.( ــر؟ص؟ باش ــر پیامب ــراد از ذک ــر م گ ــواًل« )ا  َرُس

ً
ــرا ک »ذ

وا... ِلُیخِرَج...«
ُ
- هدف انبیا نجات بشر است. »َرُسواًل َیتل

نــوش!  و  نــه محــّل عیــش  اســت،  کاس درس خداشناســی  12. هســتی، 
ِ َشٍء 

ّ
ل

ُ
َحــاَط ِبــک

َ
ّنَ اهَّلَل َقــْد ا

َ
ِ  َشٍء َقِدیــٌر َو ا

ّ
  ُکل

َ
ّنَ اهَّلَل َعــى

َ
ُمــوا ا

َ
ــَق... ِلَتعل

َ
»َخل

»
ً
َمــا

ْ
ِعل

  سؤاالت پژوهشی
کر« و »رسول« چیست؟  1. دلیل مفسران المیزان و نمونه در تبیین مراد از »ذ

چیســت؟   )11(  »
ً
زقــا ِر ــُه 

َ
ل اهَّلل  حَســَن 

َ
ا »َقــد  عبــارت  در  ق«  ز »ر از  مــراد   .2  

)المیــزان(
 3. در آیــات 56 ذاریــات، 7 هــود و 119 هــود اهــداف دیگــری بــرای آفرینــش ذکــر 

شــده اســت، ایــن چهــار هــدف، چگونــه بــا هــم ســازگار اســت؟ )نمونــه(

جزء  بیست و هشتمسوره ی طاق
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  نکات تفسیری
بــدان  مدنــی  ســوره  ایــن  کــه  مطالبــی  مهم تریــن  تحریــم:  ســوره  ســیمای 
می پــردازد، عبارتنــد از: 1. ماجــراى پیامبــر؟ص؟ بــا بعضــی از همســرانش. )آیــات 1 
گناهــان.  تــا 5(؛ 2. ضــرورت مراقبــت در تعلیــم و تربیــت خانــواده و لــزوم توبــه از 
کفــار و منافقــان )خطــاب بــه پیامبــر؟ص؟ در  ــا  ــا 8(؛ 3. دســتور جهــاد ب )آیــات 6 ت
آیــه 9(؛ 4. سرگذشــت دو نفــر از زنــان صالــح )مریــم و همســر فرعــون( و دو نفــر از 

ــا 12( ]نمونــه[ ــوط(. )آیــات 10 ت ــح )همســر نــوح و همســر ل ــان ناصال زن
کــس ســوره طــاق و تحریــم را  فضیلــت تــاوت: امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »هــر 
ــاه می دهــد  ــدوه پن ــرس و ان ــد او را در قیامــت از ت ــد، خداون در نمــاز فریضــه بخوان
خ رهایــی می بخشــد و او را بــه خاطــر تــاوت ایــن ســوره و مداومــت  و از آتــش دوز
بــر آن، وارد بهشــت می کنــد؛ زیــرا ایــن دو ســوره، از آن پیامبــر؟ص؟ اســت.« ]نــور 

الثقلیــن، ثــواب االعمــال[

آیــات 1 تــا 5: شــأن نــزول: در شــأن نــزول ایــن آیــات، روایــات متعــددی آمــده 
کــه نــزد همســرش زینــب  گاهــی  کــه در یکــی از آن هــا می خوانیــم: پیامبــر؟ص؟ 
کــرده بــود، خدمــت پیامبــر؟ص؟ مــی آورد. ایــن  کــه تهیــه  می رفــت و زینــب از عســلی 
گــران آمــد. بــا حفصــه )یکــی از همســران  گــوش عایشــه رســید و بــر او  ع بــه  موضــو
ــد،  ــا آم ــی از آن ه ــزد یک ــر؟ص؟ ن ــی پیامب ــه وقت ک ــتند  گذاش ــرار  ــر؟ص؟( ق ــر پیامب دیگ
بــود( خــورده اى؟!« ســرانجام  فــورًا بگوینــد: »آیــا »صمــغ مغافیــر« )کــه بدبــو 
بــود  کــه مقیــد  گفــت. آن حضــرت هــم  بــه پیامبــر؟ص؟  را  ایــن جملــه  حفصــه 
همیشــه خوشــبو باشــد، فرمــود: »مــن مغافیــر نخــورده ام، بلکــه عســلی نــزد زینــب 
کــه دیگــر از آن عســل نخــورم، ولــی ایــن ســخن را بــه  خــوردم و ســوگند یــاد می کنــم 
گــوش مــردم برســد، و بگوینــد چــرا پیامبــر؟ص؟ غــذاى حالــی  کســی مگــو )مبــادا بــه 
کار پیامبــر؟ص؟ در ایــن مــورد و یــا مشــابه آن تبعیــت  کــرده؟ و یــا از  را بــر خــود حــرام 
گــوش زینــب برســد و او دل شکســته شــود.(« ولــی ســرانجام حفصــه  کننــد و یــا بــه 
کــرد، و بعدهــا معلــوم شــد، ایــن قضیــه توطئــه اى بــوده اســت. از  ایــن راز را افشــا 
گشــت و ماجــرا  ایــن روی، پیامبــر؟ص؟ ســخت ناراحــت شــد و آیــات فــوق نــازل 
ــه پیامبــر؟ص؟ تکــرار  کارهــا در درون خان ــه  گون کــه دیگــر ایــن  ــان داد  را چنــان پای
کــه پیامبــر؟ص؟ بعــد از ایــن ماجــرا یــک  نشــود. در بعضــی از روایــات نیــز آمــده اســت 
کــرد و حتــی شــایعه تصمیــم آن حضــرت؟ص؟  کناره گیــرى  مــاه از همســران خــود 
کــه ســخت بــه وحشــت افتادنــد و  نســبت بــه طــاق آن هــا منتشــر شــد، بــه طــورى 
کار خــود پشــیمان شــدند. ]نمونــه، مجمــع[ البتــه عامــه طباطبایــی؟هر؟، ایــن شــأن  از 
نــزول و دیگــر روایــات در ایــن بــاره را  مــورد انتقــاد و اشــکال می داننــد. ]ر.ک: المیــزان[

خداونــد ذّره ای آزار پیامبــر؟ص؟ را تحّمــل نمی کنــد! خدانــد در ایــن آیــه 
همســرانت،  خشــنودى  بــراى  »چــرا  کــه  می دهــد  قــرار  خطــاب  را  پیامبــر؟ص؟ 
گویــا پیامبــر؟ص؟ بــرای  گردانیــده حــرام می کنــی؟!«  آن چــه را خــدا بــراى تــو حــال 
کارهــای حــال را بــر  رضایــت برخــی همســرانش بــا خــوردن ســوگندی برخــی از 
خــود حــرام نمــوده بــود. البتــه ایــن بیــان الهــی، عتــاب و ســرزنش نیســت، بلکــه 
نوعــی دل ســوزى و شــفقت اســت. از ایــن روی در ادامــه می فرمایــد: »خداونــد 
اســت.«  ســاخته  روشــن  مــوارد(  گونــه  ایــن  )در  را  ســوگندهایتان  گشــودن  راه 
کاری  گــر مــورد قســم،  کفــاره قســم، خــود را آزاد ســازید. البتــه ا ــا پرداخــت  پــس ب
گنــاه اســت،  کــرد، و شکســتن آن  کــه رجحــان دارد، بایــد بــه ســوگند عمــل  باشــد 
کاری مرجــوح )هماننــد ســوگند  کفــاره دارد، امــا شکســتن قســم بــرای ســوگند  و 
کفــاره نیــز  پیامبــر؟ص؟( جایــز اســت؛ هــر چنــد بــراى حفــظ احتــرام قســم بهتــر اســت 

کــه آن حضــرت بــرده ای آزاد نمــود. ]نمونــه[ داده شــود، همان گونــه 
بزرگــواری  آن گاه  می نمایــد.  بازگــو  سربســته  را  ماجــرا  از  بخشــی  ســوم،  آیــه  از 
گفتــن بخشــی دیگــر خــوددارى  کــه: »پیامبــر؟ص؟ از  پیامبــر؟ص؟ را نقــل می کنــد 
نمــود تــا آن زن فاش کننــده بیش تــر شــرمنده نشــود.« آیــه چهــارم، بــه اتفــاق 
کار زشــت  کــه بــا  مفســران شــیعه و اهــل ســّنت خطــاب بــه عایشــه و حفصــه اســت 

کشــاف، الــدّر المنثــور، صحیــح بخــاری، ج6، ص195[  کبیــر،  خــود پیامبــر؟ص؟ را آزردنــد. ]ر.ک: مجمــع، 
گــر بخواهنــد بــر  کارهــا توبــه نماینــد و بداننــد ا گونــه  کــه از ایــن  توصیــه می نمایــد 
کاری بکننــد، خداونــد، جبرئیــل و مؤمنــان شایســته ی یــار و یــاور  ضــّد پیامبــر؟ص؟ 

کــرد.  او هســتند و فرشــتگان هــم او را پشــتیبانی خواهنــد 
کثــر اهــل ســّنت، تنهــا  کیســت؟ بــر اســاس روایــات  شــیعه و ا صالــح المؤمنیــن 
علــی؟ع؟ مصــداق ایــن عنــوان اســت. امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »رســول خــدا؟ص؟ 
ــار دوم  ــار در غدیــر خــم ... ب ــار علــی؟ع؟ را بــه یارانــش معّرفــی نمــود. یــک ب دو ب
کــه رســول خــدا؟ص؟ دســت علــی؟ع؟ را  هنــگام نــزول آیــه »فــِاّن اهَّلل هــو مــوالُه...« 

گرفــت و فرمــود: ای مــردم! صالــح المؤمنیــن ایــن اســت.« ]مجمــع[1 
کــه بــه همســری بــا  در آیــه پایانــی ایــن بخــش بــه ایــن دو زن هشــدار می دهــد 
کــه پیامبــر؟ص؟ هرگــز آن هــا را طــاق  گمــان نکننــد  پیامبــر؟ص؟ مغــرور نشــوند و 
گــر آن هــا را طــاق دهــد، همســرانی بهتــر از آنــان جانشــین آن هــا  نخواهــد داد و یــا ا

نمی شــود!
گــی همســر شایســته: در آیــه پنجــم، هفــت ویژگــی زنــان شایســته  هفــت ویژ
نســبت  فروتنــی  و  فرمان بــرداری   .3 ایمــان؛  اســام؛2.   .1 اســت:  شــده  بیــان 
بــه همســر؛ 4. توبــه کاری و اصــرار نورزیــدن بــر اشــتباهات؛ 5. پرســتش گری و 
گنــاه. جالــب آنکــه پــس از برشــمردن  گونــه  عبــادت؛ 6. روزه داری یــا پرهیــز از هــر 
کــره  با )چــه  نــدارد!  کیــدی  تأ بــودن«  کــره  »با صفــت  بــر  معنــوی  صفــات  ایــن 

باشــند، چــه نباشــند!( 
آیــه 6: در فکــر تربیــت دینــی خانــواده خــود باشــید: از ایــن آیــه بــه خوبــی 
کــه انســان نســبت بــه همســر و فرزنــدان خویــش مســؤلّیت  اســتفاده می شــود 
ســنگینی دارد و موّطــف اســت در حــد تــوان، در تعلیــم و تربیــت دینــی ایشــان 
کــه تنهــا بــه  گنــاه بــاز دارد و بــه نیکــی دعــوت نمایــد؛ نــه ایــن  بکوشــد، آن هــا را از 
تغذیــه جســم ایشــان بیاندیشــد. علــی؟ع؟ در تفســیر ایــن آیــه فرمــود: »بــه خــود و 

ــور[ ــدر المنث ــد.« ]ال کنی ــا را ادب  ــد و آن ه ــی بیاموزی ــش نیک ــواده ی خوی خان

  پیام ها 
ُم...  َتْبَتِغــى  ــّرِ َ ُ

کــردن همســر بــه هــر قیمتــی، الزم نیســت. » ِلــَم ت 1. راضــی 
َواِجــک«  ْز

َ
ا َمْرَضــاَت 

ْعــَرَض َعــن َبْعــٍض« )امــام علــی؟ع؟ 
َ
کنیــم. »َو ا کریمانــه برخــورد  3. بــا دیگــران 

کریــم و بزرگــوار هرگــز در مقــام احقــاق حــق شــخصی خویــش تــا  فرمــود: »افــراد 
آخریــن مرحلــه، پیــش نمی رونــد؛ زیــرا خداونــد در این جــا نســبت بــه پیامبــر؟ص؟ 
ح نهــج الباغــه  کــرد.« ]شــر می فرمایــد: او قســمتی را خبــر داد و از قســمتی خــوددارى 

ــد، ج20، ص264[( ــی الحدی ــن اب اب

دیگــران  بــه  نســبت  بی مســئولیتی  و  بی توّجهــی  معنــای  بــه  خودســازی،   .6
ــم« 

ُ
ْهِلیک

َ
ا َو  م 

ُ
نُفَســک

َ
ا  

ْ
»ُقــوا نیســت. 

  سؤاالت پژوهشی 
را  پیامبــر؟ص؟  تأییــد  ســوره چگونــه  آغازیــن  پنج گانــه  آیــات  بیــان  و  لحــن   .1  

)المیــزان( می رســاند؟ 
وُبمکــا« )4( را ترکیــب و ترجمــه 

ُ
 2. عبــارت »ِان َتُتوَبــا ِال اهَّلِل فَقــد َصَغــت ُقل

نماییــد.
« در آیــه چهــارم، تنهــا بــر یــک فــرد داللــت دارد یــا بــر یــک   3. »صالــح املؤمنــ�ن

جمــع؟ چــرا؟ )نمونــه، المیــزان(

گنجــی، ابوحیــان اندلســی،  1. ایــن مطلــب را بســیاری از علمــا و مفســران اهــل ســّنت ماننــد ثعلبــی، 
کرده انــد. ]ر.ک: احقــاق الحــق، ص 311[  محــدث بحرانــی  ســبط ابــن جــوزی ســیوطی، قرطبــی و آلوســی نقــل 
کــه او 52 حدیــث در ایــن زمینــه  در تفســیر »البرهــان« بعــد از ذکــر روایتــی در ایــن زمینــه نقــل می کنــد 
کــرده، ســپس خــود او بــه نقــل قســمتی از آن می پــردازد.  از طــرق شــیعه و اهــل ســنت جمــع آورى 

]ر.ک: البرهــان[  

جزء  بیست و هشتمسوره ی تحریم
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حــرام  چــه  بــرای  ُم(:  ــّرِ َ ُ
ت مــا+  )ِل+  ُم  َحــّرِ

ُ
ت ِلــَم   .1

؟ می کنــی
جســتن(:  خواســتن،  ِابِتغــاء:  )َبغــى=  بَتغــی 

َ
ت

. یــی می جو
کــردن، مقــّرر نمــودن(:  ــَرَض )َفــرض: تعییــن 

َ
ــد ف

َ
2. ق

»َعــى«  بــا  تنهــا  اســت. )»َفــَرَض«  مقــّرر داشــته  قطعــًا 
آمــده،  »الم«  بــا  کــه  اینجــا  و  دارد،  وجــوب  بــر  داللــت 
بــر  و داللــت  انســان می رســد  بــه خــود  بهــره ای  گویــی 

]المیــزان[( نــدارد.  وجــوب 
 : میــ�ن جمــع  میــان: 

َ
ا :گشــودن؛ 

ّ
)ِحل َایماِنُکــم   

َ
ــة

َّ
ِحل

َ
ت

ســوگندهایتان.  گشــودن  ســوگند(: 
ــأ« هــم بــدون  ــأت بــه: آن را خبــر داد. )مفعــول »َنّبَ ّبَ

َ
3. ن

 ِبه(
َ
ــا ُه= َنّبَ

َ
ــا واســطه و هــم بــا حــرف جــّر »بــاء« می آیــد: َنّبَ

گاه نمود.  َاظَهــَرُه اهلُل علیــه: خــدا پیامبر را از افشــاى آن آ
)»ُظُهــور« در اینجــا بــا »عــى« آمــده و معنــای »انتصــار« 
کــردن« را نیــز می دهــد: خــدا  کــردن و پیــروز  و »یــاری 
گاه نمــوده و بــر آنــان  پیامبــر را نســبت بــه افشــای آن هــا آ

غلبــه داد. ]التحریــر[(
ت )َصغو: تمایل، انحراف(: منحرف شد.

َ
4. َصغ

گــر بــر ضــد  کــردن(: ا ظاَهــرا علیــه )ُمظاَهــَرة: یــارى 
َ
ِان ت

پیامبــر یــاور هــم باشــید. )اصــل فعــل، »َتتظاَهــرا« بــوده 
کــه حــرف مضارعــه آن بــر اســاس قاعــده اختصاصــی بــاب 

تفاُعــل حــذف شــده اســت.(
هیر: پشتیبان. )به معنای »ُمظاِهر« است. ]التحریر[(

َ
ظ

بــرداری  فرمــان  ُقُنــوت:  قاِنَتــة؛  )جمــع  قاِنتــاٍت   .5
فروتــن. فرمانبــرداران  ع(:  خضــو بــا  همــراه 

مهاجــرت،  ســیاحت:  ة؛  ســاِئَ )جمــع  َســاِئحاٍت 
روزه گیــران. مهاجــران،  روزه داری(: 

بة(: بیوه ها. باٍت )جمع َثّیِ ّیِ
َ
ث

َابکارًا )جمع ِبکر(: دوشیزگان.
کنید. وا )ِوقایة: حفاظت، نگه داری(: حفظ 

ُ
6. ق

ــوختن دارد،  ــدید س ــتعداد ش ــه اس ــود: هرچ ــا )َوُق َوقوُده
ــزم آن. ــزم(: هی هی

 )جمع غلیظ(: خشن ها.
ٌ

ِغالظ
ِشداد )جمع شدید(: زورمندان.

که رمحتش یب اندازه است و مهرباین اش مهیشگى به نام خدا 
کرده برای به دست آوردن خشنودی همسرانت بر خود حرام می کنی؟ خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)1( به  که خدا بر تو حالل  ای پیامبر! چرا آنچه را 
کفاره دادن بشکنید تا از محدودیت  کرده است، ]و آن اینکه سوگندها را با  گشودن ]و شکستن[ سوگندهایتان را ]در مواردی[ برای شما مقّرر  یقین خدا راه 
گفت و او آن راز را ]نزد زن  که پیامبر، رازی را به یکی از همسرانش  و تنگنا درآیید[ و خدا سرپرست و یار شماست، و او دانا و حکیم است.)2( و هنگامی 
که  گفتن بخشی دیگر ]برای آن  کرد و از  گوشزد  گاه نمود، پیامبر بخشی از آن ]راز افشا شده[ را به آن زن  کرد، خدا پیامبر را از افشای آن آ دیگر[ فاش 
گاه  گفت: دانای آ کردن راز را ]به وسیلۀ من[ به تو خبر داده است؟ پیامبر  کسی فاش  گفت: چه  فاش کننده بیشتر شرمنده نشود[خودداری نمود. آن زن 
کنید ]خدا توبه شما را می پذیرد[، چون دل شما دو نفر از حق و درستی منحرف شده  کار خود به پیشگاه خدا توبه  گر شما دو زن از  به من خبر داد.)3( ا
کمک دهید ]راه به جایی نخواهید برد[؛ زیرا خدا و جبرئیل و صالح مؤمنان ]که علی بن ابی طالب است[ یار اویند، و  گر بر ضّدِ پیامبر به یکدیگر  است، و ا
که مسلمان، مؤمن،  که پروردگارش همسرانی بهتر از شما  گر پیامبر، شما را طالق دهد امید است  فرشتگان نیز بعد از آنان پشتیبان او خواهند بود.)4( ا
که هیزم آن انسان ها و  کره باشند، به او عوض دهد.)5( ای مؤمنان! خود و خانواده خود را از آتشی  کره و با کار، خداپرست، روزه دار، غیر با فرمانبر، توبه 
که از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپیچی نمی کنند، و آنچه را به آن  گمارده شده اند  کنید. بر آن فرشتگانی خشن و سخت گیر  سنگ ها است حفظ 

کافران! امروز عذرخواهی مکنید، فقط آنچه را همواره انجام می دادید، جزا داده می شوید.)7( گویند:[ ای  مأمورند، همواره انجام می دهند.)6( ]آن روز 
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 )صیغــه مبالغــه؛ ُنصــح: اخــاص و صــدق 
ً
صوحــا

َ
8. ن

معنــای  بــه  )َفُعــول  خالصانــه.  عمــل(:  و  گفتــار  در 
کار مــی رود؛ از ایــن رو،  فاعــل، همــواره مفــرد و مذکــر بــه 
کــه وصــف »توبــة« اســت، »تــاء تأنیــث« نگرفتــه  بــا آن 

ــر[( ــت. ]التحری اس
رســوایی(: خــوار  ذّلــت،  )ِخــزی: خــواری،  ُیخــِزی  ل 

. نمی کنــد
َیسعی )َسعى: تند رفتن(: می شتابد، می دود.

ــر آن هــا  ــر، ب ــر ایشــان ســخت بگی ــم: ب ــظ علیِه
ُ
9. ُاغل

ج ده. ــه خــر شــّدت عمــل ب
جایــگاه  جایــگاه(:  مــکان:  اســم  )مــأَوی:  مأواُهــم 

ایشــان. 
بــه  جائی کــه  میمــی(،  )مصــدر  بازگشــت  الَمصیــر: 
ســوى آن روان باشــند. )اســم مــکان(. )در ایــن آیــه بــه 

کار رفتــه اســت.( معنــای مصــدری بــه 
10. َضَرب... مثًا: مثالی زد. 

کــردن(: آن دو  تاهمــا )ِخیانــة= َخــون: خیانــت 
َ
خان

َ
ف

ــد.  کردن )زن( خیانــت 
کفایــت(: پــس آن دو  ــم ُیغِنـــیا )ِغــىن: بی نیــازی، 

َ
فل

)مــراد  ننمــود.  بی نیــاز  لــوط؟امهع؟(  و  نــوح  )حضــرت 
رو،  ایــن  از  و  اســت  الغــىن«  ِمــن   

ً
«، »َشــیئا

ً
از »َشــیئا

 »
ً
مفعــول مطلــق بــرای »ُیغِنیــا« اســت. تنکیــر »َشــیئا

]التحریــر[( اســت.  بــرای رســاندن معنــای تحقیــر 
11. ِابِن )امر از َبىن= َبناء= ُبنیان: ساختن(: بساز.

+ نون وقایه + ی(: مرا نجات بده. نی )َنّجِ ّجِ
َ
ن

رَجهــا: )ِحصــن: قلعــه، دژ؛ ِاحصــان: 
َ

12. َاحَصنــت ف
ک  کــردن، مصــون داشــتن(: دامــن خــود را پــا حفــظ 

نگه داشــت.
خنا )َنفخ: دمیدن(: پس دمیدیم.

َ
َنف

َ
ف

ع(:  القاِنتیــن )ُقُنــوت: فرمــان بــرداری همــراه بــا خضــو
فرمانبــرداران فروتــن.

گناهانتان را از شما  گناه بازدارد[؛ امید است پروردگارتان  کنید، توبه ای خالص ]که شما را از بازگشت به  ای مؤمنان! به پیشگاه خدا توبه 
که همراه او ایمان  کسانی  که خدا پیامبر و  که از زیِر ]درختاِن[ آن نهرها جاری است، درآورد، در آن روزی  کند و شما را به بهشت هایی  محو 
کامل  آورده اند خوار نمی کند، نورشان پیشاپیش آنان و از سوی راستشان شتابان حرکت می کند، می گویند: ای پروردگار ما! نور ما را برای ما 
خ است و  کن و بر آنان سخت بگیر، جایگاهشان دوز کافران و منافقان جنگ  کاری توانایی.)8( ای پیامبر! با  که تو بر هر  کن و ما را بیامرز 
که تحت سرپرستی و زوجیت دو بنده شایسته از بندگان ما  کافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده  خ عاقبت بدی است.)9( خدا برای  دوز
بودند، ولی ]در امر دین و دین داری[ به آن دو ]بندۀ شایستۀ ما[ خیانت ورزیدند، و آن دو ]پیامبر[ چیزی از عذاب خدا را از آن دو زن دفع 
گفته شد: با وارد شوندگان وارد آتش شوید.)10( و خدا برای همه اهل ایمان ]چه مردان و چه زنان[ همسر  نکردند و ]هنگام مرگ[ به آن دو 
کن ومرا از فرعون وکردارش رهایی  گفت: ای پروردگار من برای من نزد خودت خانه ای در بهشت بنا  که  فرعون را مثل زده است هنگامی 
ک نگه داشت و در نتیجه از روح  که دامان خود را پا بخش ومرا از مردم ستمکار نجات ده.)11( و ]نیز[مریم دختر عمران ]را مثل زده است[ 

کرد و از اطاعت کنندگان ]فرمان های خدا[ بود.)12( کتاب های او را تصدیق  کلمات پروردگارش و  خود در او دمیدیم و 
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  نکات تفسیری
آیــه 8: توبــه نصــوح: در آیــات پیشــین، دســتور نجــات خویــش و خانــواده از آتــش 
ــه و  ــه ی صادقان ــه نخســتین راه نجــات از آتــش را توب ــود. ایــن آی ــم آمــده ب جهّن
ــرای جلــب رضایــت  ــه تنهــا ب ک ــر می شــمرد. توبــه ای  ( ب

ً
ــًة نصوحــا ــه )توب خالصان

الهــی باشــد، نــه از تــرس آثــار اجتماعــی و دنیــوی آن. در تبییــن »توبــه نصــوح«، 
ح شــده اســت، از جملــه ایــن کــه: توبــه ای کــه از پنــج  بیــش از بیســت دیــدگاه مطــر
گنــاه؛ 2. پشــیمانی؛ 3. تصمیــم بــر تــرک در آینــده؛  رکــن برخــوردار اســت: 1. تــرک 
گذشــته؛ 5. اســتغفار. ]ر.ک: نمونــه[ معــاذ بــن جبــل از پیامبــر؟ص؟ پرســید:  4. جبــران 
»توبــه نصــوح« )توبــه خالــص( چیســت؟ حضــرت؟ص؟ در پاســخ فرمودنــد: »ایــن 
کــه بنــده از گناهــی کــرده، پشــیمان شــود و توبــه نمایــد )و( بــه هیــچ وجــه بــه گنــاه 

کــه هرگــز شــیر بــه پســتان بــاز نمی گــردد.« ]مجمــع[ بــاز نگــردد، آن چنــان 
در ادامــه آیــه، پنــج اثــر بــرای توبــه نصــوح بیــان شــده اســت: 1. بخشــودگی 
گناهــان؛ 2. ورود در بهشــت پرنعمــت الهــی؛ 3. رســوا نشــدن در قیامــت؛ 4. 
حرکــت نمــودن نــور ایمــان از پیشــاپیش و ســمت راســت مؤمنــان؛ 5. توجــه 

بیشــتر بــه خداونــد در روز قیامــت و تقاضــای تکمیــل نــور.
توبــه؛ نمــاد رحمــت الهــی: در آیــات قبــل، ســخن از »نــار« بــود، ایــن آیــه از 
نُفَســکم 

َ
ــو ا ــور« ســخن می گویــد. در آیــات قبــل ســخن از پیشــگیری بــود: »ُق »ن

گــر نتوانســتید خــود  «، در ایــن آیــه ســخن از درمــان اســت؛ یعنــی ا
ً
هلیکــم نــارا

َ
و ا

گنــاه شــدید، نبایــد هرگــز ناامیــد شــوید؛ زیــرا خداونــد راه  گرفتــار  کنیــد و  را حفــظ 
کــم...« ّبُ ــوا إل اهَّلل... َعــٰی ر گشــوده اســت: »ُتوُب توبــه را 

« می فرمایــد: »خــداى مــن! تــو  روایــت: امــام ســجاد؟ع؟ در مناجــات »تائبــ�ن
گشــوده ای  و  کــه درى بــه ســوى بخششــت بــه روى بندگانــت  کســی هســتی 
کنیــد  ــه  ــد بــه ســوى خــدا و توب ــه نهــاده ای و فرمــوده اى: »بازگردی نامــش را توب
از ورود  ایــن در،  گشــایش  از  کــه بعــد  کســانی  کنــون عــذر  ا توبــه ای خالــص، 
بــه آن غافــل شــده اند، چیســت؟!« ]مفاتیــح الجنــان، مناجــات تائبیــن[ امــام باقــر؟ع؟ نیــز 
کــه مرکــب و توشــه خــود  کســی  می فرمایــد: »خداونــد از توبــه بنــده اش بیــش از 
کــرده و ســپس آن را بیابــد، شــاد می گــردد!«  گــم  را در یــک شــب تاریــک بیابــان 

]کافــی، ج2، ص435[ ؟!« 
کفــار و منافقــان: پیامبــر؟ص؟ در ایــن آیــه مأموریــت می یابــد  آیــه 9: جهــاد بــا 
کفــار و منافقیــن جهــاد نمایــد. مــراد از جهــاد، تــاش بــرای اصــاح و مقابلــه  تــا بــا 
یعنــی حــق  کفــار،  بــه  نســبت  بنابرایــن، جهــاد  اســت،  آنــان  آســیب های  بــا 
ــبت  ــد. نس ــان بجنگ ــا آن ــد، ب ــان نیاوردن ــر ایم گ ــد و ا ــان نمای ــان بی ــرای ایش را ب
بــه منافقــان نیــز بــه معنــای جنــگ و مبــارزه نیســت؛ بلکــه چنان کــه از روایــات 
اســتفاده می شــود، بــه معنــای دل جویــی و تألیــف قلــوب اســت تــا بــه ســمت 
گرایــش یابنــد؛ زیــرا پیامبــر؟ص؟ هرگــز بــا منافقــان نجنگنیــد. ]ر.ک:  ایمــان واقعــی 

توضیحــات ص199[ 

آیــه 10: همســر پیامبــر؟ص؟ بــودن، مانــع عــذاب نیســت! ایــن آیــه بــه دو 
کــه در ماجــراى افشــای اســرار و آزار آن حضــرت؟ص؟  همســر پیامبــر اســام؟ص؟ 
گمــان نکننــد همســر پیامبــر بــودن، بــه  کــه  دخالــت داشــتند، هشــدار می دهــد 
ــوح و  ــران ن ــه همس ک ــه  ــد، همان گون ــا باش ــذاب آن ه ــع ع ــد مان ــی می توان تنهای
گرفتــار عــذاب الهــی شــدند. البتــه خیانــت آن هــا هرگــز  لــوط، بــه خاطــر خیانــت، 
انحــراف از جــاده عفــت نبــود؛ زیــرا بــر اســاس روایــات، »همســر هیــچ پیامبــرى 
هرگــز آلــوده بــه بی عفتــی نشــده اســت.« ]الــدر المنثــور[ خیانــت ایشــان، همــکاری بــا 
ــران الهــی  ــا فــاش نمــودن اســرار پیامب ــه ی دشــمنان و فــاش نمــودن اســرار خان

بــود. ]ر.ک: نمونــه[
آیــه 11: همســر فرعــون؛ الگــوی حفــظ دیــن: آســیه، همســر فرعــون بــا دیــدن 

معجــزه موســی؟ع؟ در برابــر ســاحران، بــه او ایمــان آورد، امــا ایمــان خــود را 
کــه فرعــون از ایمــان همســرش باخبــر شــد، بارهــا او را  مخفــی نمــود. هنگامــی 
نهــی نمــود؛ ولــی آســیه هم چنــان اســتقامت ورزیــد. از لــذات دنیایــی زندگــی و در 
قصــر پــر نعمــت گذشــت و رنــج حرکــت در مســیر خــدا را بــه جــان خریــد. ســرانجام 
فرعــون دســتور داد دســت و پاهایــش را بســته، در زیــر آفتــاب ســوزان قــرار دهنــد 
و ســنگ عظیمــی بــر ســینه او بیفکننــد. ]نمونــه[ آســیه در آخریــن لحظــات دعــای 
کــه در حقیقــت پنــج خواســته بــود: 1 و 2. درخواســت خانــه ای  ارزشــمندی نمــود 
کــه هــم نــزد خــدا باشــد و هــم در بهشــت؛ )زیــرا حضــور در نــزد خداونــد متعــال 
کرامتــی اســت دیگــر،  کرامتــی اســت معنــوی و اســتقرار در بهشــت  و قــرب بــه او 
ــون؛ 4.  ــات از فرع ــد.( 3. نج ــدا بخواه ــر دو را از خ ــدا ه ــده خ ــا دارد بن ــس ج پ

کردارهــای ناپســند فرعــون؛ 5. نجــات از قــوم ســتمگر. نجــات از 
کدامنــی: ایــن آیــه زن نمونــه دیگــری  آیــه 12: مریــم؛ الگــوی عبــادت و پا
کدامنــی او را می ســتاید. ســتایش مریــم؟اهع؟ در  نــام می بــرد و عبــادت و پا را 
کریــم آمــده اســت، شــاید ایــن تکــرار بــه خاطــر رفتــار ناپســند  آیــات متعــدد قــرآن 
ــه آن حضــرت روا داشــتند. ]ر.ک: توضیحــات  ــان نســبت ب ــه یهودی ک و تهمتــی باشــد 
آیــه 156 نســاء[ در ایــن آیــه ســه ویژگــی ســتایش آمیز مریــم؟اهع؟ ذکــر شــده اســت: 

ک نگــه داشــت و در نتیجــه از روح خــود در او دمیدیــم؛  1. دامــان خــود را پــا
کــرد؛ )گویــا تعبیــر بــه  کتاب هــاى او را تصدیــق  کلمــات پــروردگارش و نیــز   .2
کــه دربردارنــده  کتاب هــاى آســمانی پیامبــران اســت  »ُکُتــب«، اشــاره بــه تمــام 
کــه  مــات«، ناظــر بــه وحی هایــی اســت 

َ
شــریعت های الهــی بــود و تعبیــر بــه »کل

کتــاب آســمانی نداشــته اســت.( 3. از اطاعت کننــدگان )فرمان هــاى  صــورت 
« بــرای مریــم؟اهع؟، یــا بــرای  کار رفتــن جمــع مذکــر »قانتــ�ن خــدا( بــود؛ )بــه 
کمتــر از طاعــت مــردان  کــه برســاند طاعــت مریــم  تغلیــب اســت، یــا بــرای ایــن  

ــت.( ــوده اس نب
کــرم؟ص؟: »برتریــن زنــان اهــل بهشــت، چهــار نفرنــد: خدیجــه  روایــت: پیامبــر ا
ــر  ــر عمــران و آســیه )دخت ــم دخت ــر محّمــد؟ص؟، مری ــد، فاطمــه دخت ــر ُخَویل دخت

مزاحــم و همســر فرعــون(« ]کافــی، ج1، ص206[

  پیام ها 
»

ً
8. توبه به زمان و مکان خاّصی نیاز ندارد. »ُتوُبوا ِاَل اهَّلِل َتوبًة َنُصوحا

»و  اســت.  الزم  تبعّیــت  و  همراهــی  نیســت،  کافــی  پیامبــر؟ص؟  بــه  ایمــان   -
َمَعــه« آمُنــوا  الذیــَن 

کــردار خــود می توانــد الگــوی فســاد یــا صــاح باشــد. »َضــَرَب اهَّلُل  10. زن نیــز بــا 
ــوٍط...«

ُ
َت ل

َ
َت ُنــوٍح َو اْمــَرا

َ
... اْمــَرا

ً
َمَثــا

تقاضــای  بــودن،  زن  اقتصــادی،  وابســتگی  جامعــه،  و  خانــواده  فشــار   .11
ــا آزار و اذیــت، هیچ کــدام دلیــل بی دینــی نمی شــود.  همســر و تــرس از آوارگــی ی

َت ِفْرَعــْون...« 
َ
 اْمــَرا

ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َّ
 ِلل

ً
»َضــَرَب اهَّلُل َمَثــا

ْحَصَنــْت 
َ
ــِى ا

َّ
مَی  اْبَنــَت ِعْمــَراَن ال کدامنــی اوســت. »َمــْر 12. ارزش زن بــه پا

َفْرَجَهــا«

  سؤاالت پژوهشی
یِدِیم 

َ
ِذیــَن َءاَمُنــوا َمَعــُه ُنوُرُهــم َیســَعى  َبــ�نَ ا

َّ
 1. ســه وجــه ترکیبــی عبــارت »َو ال

کــدام یک را تقویــت می نماید؟ ــم« را بیابیــد. عامــه طباطبایــی؟هر؟  مَیاهِنِ
َ
َو ِبا

«، بــر خــواری همســر نــوح و  اِخِلــ�ن
َ

ــاَر َمــَع الّد  الّنَ
َ

 اْدُخــا
َ

 2. چگونــه عبــارت »ِقیــل
همســر لــوط داللــت دارد؟ )المیــزان(

کــه بســیاری از شــعارهای قدیمــی باطــل اســت،  کــرد   3. عملکــرد آســیه ثابــت 
کدامنــد؟ )نــور( آن هــا 

جزء  بیست و هشتمسوره ی تحریم


