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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

نیز آبرویى و احترامى به خود  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود وعزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

ه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چ

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

خدا را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال 

داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام 

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  
  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                                    :      موضـوع

 

                                                      7    مقدمـه مــــؤلــــف

 حرامبایدها و نبایدهای قرآن،اوامر و نواهی، حالل و بخش سوم :  
 

 9 اوامر خدافصل اول :  

 اوامر تشریع شده در اول خلقت انسان:

  وجوب لباس ظاهری و باطنی و اباحه زینت

  امر به زینت نیکو برای نماز

  مجوز الهی خوردن و نوشیدن، و تحریم اسراف

  امر به استفاده از زینت های الهی  

  امر به استفاده از رزق های پاکیزه الهی

 و عبادت خالصانهامر به قسط 

 16 تکالیف در اوامرفصل دوم :  

 اوامر :                                                    -تکالیف و احکام فرعی دین
  امر به اخالص در پرستش

  امر به احسان والدین

  وجوب احترام پدر و مادر

  امر به تواضع نسبت به والدین، و دعا در حق آنان

  حقوق واجب و نهی از اسراف و تبذیر امر به ادای

  امر به مالطفت و بیان نرم با ارحام و فقیران فامیل

  امر به صحت عمل در خرید و فروش

 21 سایر اوامر الهیفصل سوم :  

  امر به انجام عبادات و اجرای احکام

  امر به جهاد خالص: رعایت حق جهاد

  به خدا امر به انجام واجبات عبادی و مالی، و اعتصام

  امر به توبه

  امر به صبر در برابر حکم الهی، و نهی از اطاعت کافر و گناهکار

  امر به استفاده از تمام خوردنی های حالل و طیب روی زمین

  هشدار از خطوات شیطان در رزق های طیب

 27 نواهی خدافصل چهارم :  

 :نواهی تشریع شده در اول خلقت انسان

  نهی از فریب شیطان

 نهی از فحشاء
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 30 تکالیف در نواهیفصل پنجم :  

 : منهیات  -تکالیف و احکام فرعی دین

  نهی از افراط و تفریط در انفاق

  نهی شدید فرزندکشی از ترس فقر و خواری

  نهی شدید از نزدیک شدن به عمل زشت زنا

  نهی از قتل نفس،  و تجویز قصاص قاتل

  نهی از تجاوز به مال یتیم

  نهی از متابعت بدون علم 

  نهی از تکبر و خوشحالی زیاد برای باطل

  سیئه و مکروه بودن منهیات نزد خدا

 36 سایر نواهی الهیفصل ششم :  

  نهی از دشنام به مقدسات دینی دیگران

  نهی شدید از اشاعه فحشا

  نهی شدید از افترا زدن به زنان شوهردار عفیف مومن غافل

  و فساد در معامالت نهی از کم فروشی

  نهی از تصرف باطل در اموال 

  نهی از رشوه دادن و رشوه گرفتن

 41 محرمات خودساخته و نامشروعفصل هفتم :  

  نهی از باب کردن حالل و حرام بدون وحی

  نهی شدید از حرام کردن حالل خدا 

  بدعت رهبانیت مسیحی

 46  محرمات تشریعی از جانب خدافصل هشتم :  

  محرمات مشترک در همه ادیان

 تحریمات الهی در اول خلقت انسان

  شرط جهالت در ارتکاب محرمات 

 52  خوردنی های حالل و حرامفصل نهم :  

 حلیت تمام رزق های پاکیزه خدا

 مجوز خوردن گوشت چارپایان بزرگسال و خردسال

  موارد استثنا در غذا ها، و تحریم آنها

 انهتحریم خوردنی های چهارگ

  شرایط  اضطرار، و مجوز استفاده محدود از غذاهای حرام 

 برداشته شدن حکم حرمت، به عنوان حکم ثانوی 

  حالل شدن غذای اهل کتاب  و شرایط و دالیل آن

 گوشت های حالل و حرام، و شرایط حرام شدن گوشت

  حرمت خون و سه نوع گوشت، و انواع مردارها و کشتارهای حرام

 شرایط مردار شدن حیوان گوشت میته، و



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 5

  حرام شدن گوشت به دلیل ذبح  در روی نُُصب

  حرام شدن گوشت به دلیل تقسیم کردن با ازالم

  روایات وارده در زمینه انواع گوشت های حرام

 64  ضابطه کلی برای تشخیص حالل و حرامفصل دهم :  

 ضابطه عام حالل بودن طیبات و پاکیزه ها

  ای حالل شدن گوشت شکار ضوابط و شرایط خاص بر

  روایتی  درباره شکار با سگ و سایر شکاری ها

 67        ذبح شرعی،  و شرایط آنفصل یازدهم :  
 ذبح شرعی به نام خدا

   روایات وارده در زمینه ذبح چهارپایان

 70 فلسفه قوانین الهی در مورد ذبح حیوان و خوردن گوشتفصل دوازدهم :  
   موثر در تغذیه انسانها از گوشت عوامل طبیعی و فکری

   عقائد امتها در مورد خوردن گوشت

  تقابل ذبح و عاطفه، و فلسفه تجویز ذبح در قانون الهی

   چرا اسالم حلیت گوشت را مبنى بر تذكیه كرده ؟

  تفسیری از امام صادق )ع( در فلسفه محرمات الهی

  نفی احکام ساختگی زمان جاهلیت درباره حیوانات

    78          میوه و زرعفصل سیزدهم :  
  جواز خوردن میوه و زرع 

  مجوز خوردن میوه ها

  دادن حق فقرا در زمان برداشت محصول

  نهی از اسراف در استفاده از میوه و زرع

  روایات وارده در زمینه حق فقرا در میوه و زرع

  82      قماربازیتحریم شراب و شرابخواری، قمار و فصل چهاردهم :  

  ترتیب آیات تحریم تدریجی شراب و شرابخواری

  مقدمه ای بر حكم تحریم قمار و شراب

  قل فیهما اثم كبیر  

  تحریم چهار مرحله اي شراب

  تحریم قطعي شراب

  روایات وارده در تحریم شراب 

  شرح آخرین حکم تحریم شراب، قمار، انصاب و ازالم

  یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر ... 

  رجس من عمل الشیطان

  فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

  بس کنید!
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  تکلیف شرابخواری های قبل از تحریم

  زمان تحریم شراب

  تحریم شراب در همه ادیان

  روایات مربوط به تحریم شراب و قمار

  99     تحریم زنافصل پانزدهم :  

  نشوید!  به زنا نزدیک

   گفتارى پیرامون حرمت زنا

  روایات وارده در شناعت زنا

   105  تحریم ربا و رباخواری در قرآنفصل شانزدهم :  

 تشریع تحریم ربا

  تشدید تحریم ربا

  تقابل ربا با انفاق و صدقه

  شدیدترین لحن خدا علیه رباخواران

  دشمنان اسالمعبرت تاریخ درباره تسلط رباخواران و دوستی با 

  مخبط شدن رباخواران بوسیله مس شیطان

  وضع مغز مخبط و تفکرات انسان مخبط

  توجیه مغز مخبط رباخوار درباره همسانی تجارت و ربا

م الربوا !    و  اََحّل هللا البیع و َحرَّ

  تکلیف گناه رباخواری و همه گناهان قبل از توبه

  بوسیله رباافزایش مال بوسیله صدقات و نقصان آن 

 از طلب ربا آنچه نزد بدهکاران مانده صرفنظر کنید!

  اگر رباخواری را بس نکنید به خدا و رسولش اعالن جنگ داده اید!

  اثبات مالکیت رباخوار بعد از توبه بر اصل مال، بدون بهره 

  تمدید زمان بازپرداخت قرض فقرا تا زمان تمکن آنها

  یروایات وارده در زمینه رباخوار
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع های مخ

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در کتاب 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 د باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شا
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بخش اول

 

 بایدها و نبایدهای قرآن
 

 اوامر و نواهی الهی،

  حالل و حرام،حالل و حرام،
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 فصل اول

 

 اوامر خدا
 

 

 اوامر تشریع شده در اول خلقت انسان
ایست كه بدون استثنا در احكامى كه در اینجا به طور اجمال ذكر شده شرایع الهى

 است: جمیع ادیان الهى وجود داشته
 

 وجوب لباس ظاهری و باطنی و اباحه زینت

ً یَُوِرى سْوَءتُِكْم َو »  - ً  َو ِلبَاس التَّْقَوى ذَِلك یَبَنى َءادََم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْیكْم ِلبَاسا ِریشا

ِ لَعَلَُّهْم یَذَّكَُّرونَ   !َخیٌر  ذَِلك ِمْن َءایَِت َّللاَّ

هاى شما را اى فرزندان آدم! ما بر شما لباسى فرو فرستادیم كه عورت -

پوشاند و نیز پوششى زیبا نازل كردیم، و لباس تقوا بهتر است كه آن از مى

 !« تذكر شوندآیات خدا است، شاید ایشان م
 

پوشانیدن بدن  در اینجا به معناى چیزى است كه براى پوشیدن و لباسكلمه 

به معناى هر پوششى است كه مایه زینت و جمال باشد، و چه  ریش .صالحیت داشته باشد

 بسا به اثاث خانه و متاع آن نیز اطالق شود. 

كردیم این باشد كه ما آن را گویا مراد از اینكه فرمود: ما بر شما لباس و ریش نازل 

 .براى شما آفریدیم

لباس كه وصف براى لباس است داللت دارد بر اینكه  «،یوارى سواتكم» جمله 

نیاز نیست، و آن پوشش عضوى است كه است كه كسى از آن بى پوشش واجب و الزمى

د بر برهنه بودنش زشت و مایه رسوایى آدمى است، به خالف ریش كه به معناى پوشش زای

 .مقدار حاجت و باعث زینت و جمال است

گذارد كه به پوشیدن لباس و آرایش خود خداى تعالى در این جمله بر آدمیان منت مى

اند این آیه داللت بر اباحه لباس زینت شان كرده است. و به طورى كه بعضى گفتههدایت

 .دارد

و پوشاندن عورت  لباس ظاهردر اینجا از ذكر  «،و لباس التقوى ذلك خیر...» 

پوشاند، و آدمى را از شرك و و چیزى كه سیئات باطنى را مى لباس باطنظاهرى به ذكر 

 .دارد منتقل شده استگناه كه باعث رسوایى او است باز مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 10

دهد در عورت آرى، آن تاثر و انفعالى كه از كشف عورت به آدمى دست مى

كه تاثر از بروز معایب باطنى بیشتر و ظاهرى و باطنیش از یك سنخ است، با این تفاوت 

دوامش زیادتر است، زیرا حسابگر آن مردم نیستند، بلكه خداى تعالى است و  ناگوارتر و

اش هم اعراض مردم نیست، بلكه شقاوت و بدبختى دائمى و آتشى است كه به دلها نتیجه

 .لباس تقوى نیز از لباس ظاهر بهتر استكند، و به همین دلیل سرایت مى

.« ذلك من آیات هللا لعلهم یذكرون »براى تتمیم این نكته بدنبال جمله مزبور فرمود:

در این جمله لباسى را كه انسان به استفاده از آن هدایت شده آیتى الهى شمرده كه اگر انسان 

به دقت در آن بنگرد خواهد فهمید كه در باطن او معایب و نواقصى است كه آشكار شدنش 

 .او استباعث رسوایى 

و آن معایب عبارت است از رذایل نفس كه اهمیتش به مراتب بیشتر از معایب 

تر از پوشاندن عیب و عورت ظاهرى است، و نیز خواهد فهمید ظاهرى و پوشاندنش واجب

كه همانطورى كه براى پوشاندن معایب ظاهرى لباسى است، براى پوشاندن معایب درونى 

س تقوا است كه خداوند به آن امر فرموده و به زبان انبیاى نیز لباسى است، و آن همان لبا

 بزرگوار براى بشر آن را بیان كرده است. 

 

 امر به زینت نیکو برای نماز

 !...َمسِجٍد   یَبَنى َءادََم ُخذُوا ِزینَتَكْم ِعندَ كل  »  -

 « ...!اى فرزندان آدم! زینت و آراستگى خویش را نزد هر مسجدى اتخاذ كنید -

به همراه برداشتن زینت در موقع رفتن به سوى مسجد آرایش ظاهرى نیست،  معناى

 .بلكه آرایشى است معنوى كه مناسب با نماز و طواف و سایر عبادات باشد

 گردد به امر به زینت كردن نیكو براى نماز و غیر آن و اطالقپس معناى آیه بر مى

 .شودیر وجوه عبادت و ذكر مىآن شامل نماز اعیاد و جماعات و نمازهاى یومیه و سا

 در تفسیر عیاشى از خیثمة بن ابى خیثمة روایت شده كه گفت: حسن بن على

 .پوشیدهاى خود را مىخواست به نماز بایستد بهترین لباسعلیهماالسالم هر وقت مى

هاى خوب خود را در موقع نماز خدمتش عرض كردند یا بن رسول هللا چرا لباس

 »فرماید:دارد و مىخداوند جمیل و زیبا است، و هر زیبایى را دوست مى پوشید؟ فرمود:مى

دهم و دوست دارم من نیز خود را براى پروردگارم زینت مى «خذوا زینتكم عند كل مسجد،

 .بهترین لباسم را بپوشم

 

 مجوز الهی خوردن و نوشیدن، و تحریم اسراف

 !إِنَّهُ ال یِحب اْلُمسِرفِینَ َو كلُوا َو اشَربُوا َو ال تُسِرفُوا  ...  -

 !«كنندگان را دوست نداردو بخورید و بیاشامید و اسراف مكنید زیرا او اسراف... 
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انه ال یحب  »است كه جمله تحریمىو یك نهى  اباحىدر این جمله دو امر 

و این امر و نهى و علتى كه براى آن ذكر . كندنهى تحریمى مزبور را تعلیل مى «،المسرفین

هاى آن شده همه از متفرعات داستان بهشت آدم است، و خطاب این جمله مانند خطاب

 .داستان عمومى است و اختصاص به یك دین و یك صنف ندارد

به  السالمدر تفسیر عیاشى از ابان بن تغلب روایت شده كه گفت: امام صادق علیه

از كرامت آن كس است؟ و  دهدكنى كه اگر خداوند به كسى نعمتى مىمن فرمود: خیال مى

دارد از خوارى او است؟ نه، چنین نیست، مال مال خدا است كه به ودیعه اگر دریغ مى

سپارد، و خوردن، آشامیدن، پوشیدن، نكاح و سوارى و سایر بدست هر كس بخواهد مى

انواع تصرفات در آن را مباح كرده به شرطى كه رعایت اعتدال و اقتصاد را بنمایند و ما 

اد آن را به فقراى مؤمن رسانیده یا با آن امور خود را اصالح كنند، و گر نه همه آن ز

را تالوت « ،و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین »تصرفات حرام خواهد بود. آنگاه جمله

 .نمود

كند كه پندارى خدا كسى را در مالى كه به او داده امین مىسپس فرمودند: آیا مى

كند، هم بخرد با اینكه اسبى به ارزش بیست درهم او را كفایت مىاسبى به ده هزار در

وكنیزى به بهاى هزار دینار بخرد با اینكه كنیزى به قیمت بیست درهم براى او كافى است، 

 .و از طرف دیگر بفرماید اسراف نكنید چون خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

ضمن از بعضى از اصحاب خود  و در كافى به سند خود از اسحاق بن عبد العزیز

فرمود: در هر چیزى كه بدن را اصالح  ...نقل كرده كه حدیثی از امام صادق علیه السالم 

اسراف عبارت است از كارى كه مال را ضایع كند، و به بدن ضرر ... كند اسراف نیست

. اكتفا كند اقتار این است كه انسان با قدرت بر تحصیل غذاى گوارا به نان و نمك...  برساند

اقتصاد این است كه انسان همه رقم غذا از قبیل نان، گوشت، شیر، سركه و روغن بخورد 

  .و لیكن در هر وعده یك رقم

 

 امر به استفاده از زینت های الهی  

ْزِق  قُْل ِهَى »  - ِ الَّتى أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َو الطی ِبَِت ِمَن الر ِ َم ِزینَةَ َّللاَّ ِللَِّذیَن قُْل َمْن َحرَّ

 !َءاَمنُوا فى اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا َخاِلصةً یَْوَم اْلِقیََمِة  َكذَِلك نُفَصُل االَیَِت ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ 

هاى بگو: چه كسى زینت خدا را كه براى بندگان خود بیرون آورده و روزى -

پاكیزه را، حرام كرده؟ بگو آن در قیامت مخصوص كسانى است كه در دنیا 

 !« دهیممان آوردند، این چنین آیات را براى مردمى كه بدانند تفصیل مىای

خداى سبحان به الهام و هدایت خود انسان را از راه فطرت ملهم كرده تا انواع و 

هایى كه مورد پسند جامعه او و باعث مجذوب شدن دلها به سوى او است ایجاد اقسام زینت

 .را از خود دور سازد نموده به این وسیله نفرت و تنفر مردم
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ها و سایر حوائج زندگى كار خود پس گر چه به حسب ظاهر به وجود آوردن زینت

انسان است، و لیكن از آنجایى كه به الهام خداوند بوده در حقیقت او ایجادش كرده و آن را 

دانسته كه این نوع موجود محتاج به از پنهانى به عرصه بروز و ظهور در آورده، چون مى

 .ینت استز

كرد هرگز محتاج به زینتى كه آرى، اگر انسان در دنیا بطور انفرادى زندگى مى

كرد كه چنین چیزى الزم نمى شد، بلكه اصال بخاطرش هم خطورخود را با آن بیاراید نمى

است، و لیكن از آنجایى كه زندگیش جز بطور اجتماع ممكن نیست، و زندگى اجتماعى هم 

ه و كراهت، حب و بغض، رضا و سخط و امثال آن است، از این جهت قهرا محتاج به اراد

دارد و از یكى بدش خورد كه یكى را دوست مىهایى بر مىخواه ناخواه به قیافه و شكل

آید، لذا معلم غیبى از ماوراى فطرتش به او الهام كرده تا به اصالح مفاسد خود بپردازد، مى

 .ا زینت دهدو معایب خود را بر طرف ساخته خود ر

كند، و از ترین امورى است كه اجتماع بشرى بر آن اعتماد مىو این زینت از مهم

نماید، و از آداب راسخى است كه به موازات ترقى و تنزل، مدنیت انسان ترقى و تنزل مى

گردد، به طورى كه فرض نبودن آن اى منفك نمىلوازمى است كه هیچ وقت از هیچ جامعه

 ساوى با فرض انعدام و متالشى شدن اجزاى آن جامعه است. در یك جامعه م

آرى، معناى انهدام جامعه جز از بین رفتن حسن و قبح، حب و بغض، اراده و 

كراهت و امثال آن نیست، وقتى در بین افراد یك جامعه اینگونه امور حكمفرما نباشد دیگر 

 !دقت بفرمایید -ماند مصداقى براى اجتماع باقى نمى

 

 به استفاده از رزق های پاکیزه الهی امر

ْزِق  قُْل ِهَى ِللَِّذیَن »  - ِ الَّتى أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َو الطی ِبَِت ِمَن الر ِ َم ِزینَةَ َّللاَّ قُْل َمْن َحرَّ

 !ونَ َءاَمنُوا فى اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا َخاِلصةً یَْوَم اْلِقیََمِة  َكذَِلك نُفَصُل االَیَِت ِلقَْوٍم یَْعلَمُ 

هاى بگو: چه كسى زینت خدا را كه براى بندگان خود بیرون آورده و روزى -

پاكیزه را، حرام كرده؟ بگو آن در قیامت مخصوص كسانى است كه در دنیا 

 !«دهیمایمان آوردند، این چنین آیات را براى مردمى كه بدانند تفصیل مى

اینجا عبارت است از انواع در با طبع باشد، و  به معناى چیزى است كه مالیم طیب

و یا عبارت است از مطلق چیزهایى كه . كندمختلف غذاهایى كه انسان با آن ارتزاق مى

جوید، مانند مسكن، همسر و ... براى آدمى در زندگى و بقاى خود از آنها استمداد مى

با  تشخیص اینكه كدامیك از افراد این انواع طیب و مطابق با میل و شهوت او و سازگار

تواند سازگار آن وضع ساختمانى او است، خداوند او را مجهز به حواسى كرده كه با آن مى

  .را از ناسازگارش تمیز دهد
 

 نشان می دهد که: ذكر طیبات از رزق و عطف آن بر زینت
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زینت خدا و رزق طیب را هم شرع  و ثانیا، اوال رزق طیب داراى اقسامى است

و ثالثا این اباحه وقتى است كه استفاده از آن از حد ، فطرتاباحه كرده و هم عقل و هم 

ایجاد  اعتدال تجاوز نكند و گر نه جامعه را تهدید به انحطاط نموده شكافى در بنیان آن

 .كند كه مایه انعدام آن استمى

ها را شود و كمتر جنگ خونینى است كه نسلآرى، كمتر فسادى در عالم ظاهر مى

ویران سازد و منشا آن اسراف و افراط در استفاده از زینت و رزق نبوده ها را قطع و آبادى

  .باشد

امر پروردگار به ضروریات زندگى از قبیل لباس پوشیدن و خود را آراستن از 

خواهد تربیتش حتى در اینگونه امور ساده و پیش پا افتاده رعایت شده همین باب است كه مى

 .ن لباس و تنظیف و آرایش چه معنا داردباشد، پس كسى نگوید امر به پوشید

سیاق بیان  «،قُْل ِهَى ِللَِّذیَن َءاَمنُوا فى اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا َخاِلصةً یَْوَم اْلِقیََمةِ  »سیاق جمله

هایى كه امروز مؤمن و كافر در همین نعمتخواهد بفرماید: مختصات مؤمنین است، و مى

 .استآن شریكند در آخرت مختص به مؤمنین 

هاى آن سهیم زندگى آخرت مانند زندگى دنیا نیست كه هر كس و ناكسى در نعمت

  هاى آن روز قیامت از آن وى خواهد بود.باشد پس هر كه در دنیا ایمان آورد همه نعمت

 خداى تعالى در این جمله بر اهل علم منت «،كذلك نفصل االیات لقوم یعلمون» 

 .برایشان بیان فرموده استگذارد به اینكه آیات خود را مى

 
 

 امر به قسط و عبادت خالصانه

َمسِجٍد َو اْدُعوهُ مْخِلِصیَن لَهُ   قُْل أََمَر َربى بِاْلِقسِط  َوأَقِیُموا ُوُجوَهُكْم ِعندَ كل  »  -

یَن  َكَما بَدَأَُكْم تَعُودُونَ   !الد ِ

ِ َو فَِریقاً َهدَى َو فَِریقاً َحقَّ َعلَیِهُم الضلَلَةُ   - إِنَُّهُم اتَخذُوا الشیَِطیَن أَْوِلیَاَء ِمن دُوِن َّللاَّ

ْهتَدُونَ   !یْحسبُوَن أَنُهم مُّ

بگو خدایم به دادگرى فرمان داده، و روى خود را نزد هر مسجدى متوجه خدا  -

سازید، و او را با اخالص در دین بخوانید، چنانكه شما را آغاز كرد بر 

 !گردیدمى

د و گروهى گمراهى بر ایشان محقق شد، زیرا آنان گروهى را هدایت كر -

 !« اندپندارند كه هدایت شدهشیاطین را به جاى خدا سرپرست گرفتند و مى

در این آیه چیزى را كه خدا به ، پس از آنكه در آیه قبلى امر به فحشاء را نفى نمود

عى است كه در آیه كند، و معلوم است كه چنین چیزى مقابل آن امر شنیآن امر كرده ذكر مى

فهماند كه آن امر است كه قرار گرفتنش در برابر آن امر شنیع مى قسطقبلى بود، و آن 

 كارى بوده كه از حد میانه به طرف افراط و یا تفریط منحرف بوده است. 

راه میانه در عبادت این است كه مردم به سوى خدا بازگشت نموده به جاى پرستش 

 ن قوم به معابد در آمده خدا را به خلوص عبادت كنند . ها و تقلید از بزرگابت
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اقامه وجه در هنگام عبادت در یك انسان كامل  «،و اقیموا وجوهكم عند كل مسجد» 

عبارت از این است كه خود را طورى سازد و آنچنان حواس خود را تمركز دهد كه امر به 

و شایسته و بدون هیچ نقصى امتثال  عبادت قائم به او شود و او بتواند آن امر را بطور كامل

 .كند

پس برگشت اقامه وجه در هنگام عبادت به این است كه انسان در این موقع دلش 

 .چنان مشغول خدا باشد كه از هر چیز دیگرى منقطع شود

 وادعوه مخلصین »به ضمیمه «،و اقیموا وجوهكم عند كل مسجد »بنا بر این، جمله

بر هر عابد واجب است كه در عبادت خود توجه را كند كه: این معنا را افاده مى «،له الدین

 .از غیر عبادت، و در بندگى براى خدا توجه را از غیر خدا منقطع سازد

به عبادت یكى از چیزهایى كه غیر خدا است همان عبادت او است، پس عابد نباید 

عبادت، معناى عبادت و  ه، و توجه بهخود توجه كند زیرا عبادت توجه است نه متوجه الی

 .بردتوجه به خدا بودن آن را از بین مى

رو باشید و خود را براى در اعمال خود میانه می فرماید:« ،كما بداكم تعودون »

خداى سبحان آن موقعى كه شما را آفرید به قضاى حتمى خداى سبحان خالص كنید، زیرا 

این گذاشت كه یك دسته را هدایت كند و دسته دیگر تان كرد، و بنا را بر خود، دو دسته

كنید، تان كرد به سویش بازگشت مىگمراه شوند، و بدانید كه به زودى به همان گونه كه خلق

و دسته دیگر كسانى خواهند بود كه به خاطر اند در آنروز نیز یك دسته هدایت یافته

د و خود را خالص كنید تا از آنانى رو باشیپس میانه ضاللتند، شان از شیطان دچارپیروى

باشید كه به هدایت خدا مهتدى شدند، نه از آنان كه به والیت و پیروى از شیطان گمراه 

 گشتند. 

حقت علیهم  »علت ضاللتى را كه جمله «،انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء »و اما جمله

ضاللت و شود كه گویا كند، و از آن استفاده مىمى بیاننمود براى آنان اثبات مى «،الضاللة

خسرانى كه از مصدر قضاى الهى در حق ایشان صادر شده مشروط به والیت شیطان بوده 

 .است

این جمله معناى تحقق ضاللت و لزوم آن را تفسیر  «،و یحسبون انهم مهتدون» 

د مادامى كه اعتراف به باطل فهماند انسان وقتى به راه باطل افتاد و از حق دور شنموده مى

و اما اگر كارش بودن آن داشته و حق را از یاد نبرده امید برگشتن به حق در او هست، 

شد كه راه هدایت همان راهى  بجایى رسید كه به حق بودن باطل ایمان پیدا كرد و معتقد

ى رود، آنوقت است كه در گمراهى استوار شده و ضاللتش حتمى و برااست كه او مى

  .گرددهمیشه امید رستگاریش قطع مى
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دهد این است كه همین طور اش نسبت به هر عملى كه انجام مىچنین كسى عقیده

كند كه در عمل خود راه راست را یافته است، در نتیجه باید آن را انجام داد، و خیال مى

و در عین  كند،باطل را به عنوان حق، و شر و شقاوت را به خیال خیر و سعادت اخذ مى

. دهداینكه فطرتش سالم و محفوظ است در مقام عمل فطرت خود را با غیر آن تطبیق مى

محال است كسى باطل را با اعتراف به باطل بودنش پیروى كند، و شقاوت را با علم آری، 

  .به اینكه شقاوت و خسران است طلب نماید

 (84ص :    8المیزان ج : سوره اعراف     36 تا 26) مستند: آیه 
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 فصل دوم

 

 تکالیف در اوامر
 

 

 اوامر -تکالیف و احکام فرعی دین

 

ا أَْوَحى إِلَْیك َربُّك ِمَن الِحْكَمِة »  -  ...!ذَِلك ِممَّ

 ...! «هائى است كه پروردگارت از حكمت بسویت فرستاد اینها از جمله وحى -

نامیده، از این جهت بوده است كه هر  حكمترا  احكام فرعى دیناگر در این آیه   

. این تکالیف دوشیك مشتمل بر مصالحى است كه اجماال از سابقه كالم فهمیده مى

 عبارتند از:اوامرو 

 

 امر به اخالص در پرستش

 ...!َو قَضى َربُّك أاَل تَْعبُدُوا ِإال إِیَّاهُ »  -

 ...!«كرده كه غیر او را نپرستید پروردگارت حكم قطعى -

اخالص در عبادت از و ، امر به اخالص در پرستش بزرگترین اوامر دینى مساله

همچنانكه در مقابل، شرك ورزیدن به خداى عز و جل  ترین واجبات شرعى است،واجب

آمرزد این گناه را كه بدو شرك خدا نمى »بزرگترین گناه است، و به همین جهت فرمود:

 !«آمرزدتر از آن را از هر كه بخواهد مىبورزند، و پائین

و ما اگر یك یك معاصى را تحلیل و تجزیه كنیم خواهیم دید كه برگشت تمامى 

هاى جنى و انسى و یا هواى اگر انسان غیر خدا یعنى شیطاناست، زیرا  شركگناهان به 

كند، و هیچ امر و نهیى را هرگز اقدام به هیچ معصیتى نمى اطاعت نكندنفس و یا جهل را 

، و اطاعت هم خود یك هر گناهى اطاعت از غیر خدا استكند، پس از خدا نافرمانى نمى

 .نوع عبادت است

و چون مساله همانطور كه گفتیم مساله مهمى بود، لذا آن را قبل از سایر احكام ذكر 

كرد، با اینكه آن احكام هم هر یك در جاى خود بسیار اهمیت دارند، مانند عقوق والدین و 

ندادن حقوق واجب مالى و اسراف و تبذیر و فرزندكشى و زنا و قتل نفس و خوردن مال 

روشى و پیروى غیر علم و تكبر ورزیدن، و با اینكه مساله اخالص فیتیم و عهدشكنى و كم

در عبادت را بر اینها مقدم داشت در آخر و بعد از شمردن اینها مجددا همین اخالص را 

 خاطر نشان ساخته و از شرك نهى فرمود. 
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 امر به احسان والدین

ً َو قَضى َربُّك أاَل تَْعبُدُوا إِال إِیَّاهُ َو »  -    ...!ِباْلَوِلدَْیِن إِْحسنا

 ...!«كرده كه غیر اورا نپرستید و به والدین احسان كنید پروردگارت حكم قطعى -

 ترین واجبات استمساله احسان به پدر و مادر بعد از مساله توحید خدا واجب

است، و به  بزرگترین گناهان كبیرهبعد از شرك ورزیدن به خدا از  عقوقهمچنانكه مساله 

همین جهت این مساله را بعد از مساله توحید و قبل از سایر احكام اسم برده و این نكته را نه 

تنها در این آیات متذكر شده، بلكه در موارد متعددى از كالم خود همین ترتیب را به كار 

 است. بسته

 

 وجوب احترام پدر و مادر

ا یَْبلُغَنَّ ِعندَك اْلكبَر أَ » ...  - َحدُُهَما أَْو ِكالُهَما فاَل تَقُل لَُهَما أٍُف َو ال تَنَهْرُهَما َو قُل إِمَّ

 ً  ! لَُّهَما قَْوالً كِریما

و اگر یكى از آن دو در حیات تو به حد پیرى رسید، و یا هر  ...  -

اى كه رنجیده خاطر شوند مگو و كمترین دوى آنان سالخورده گشتند زنهار كلمه

  !« ایشان به اكرام و احترام سخن بگو آزار به آنها مرسان و با

به معناى رنجاندن است كه یا با داد زدن به روى كسى  نهركلمه  -

به دوران پیرى  گیرد و یا با درشت حرف زدن، اگر حكم را اختصاصمىانجام 

ترین مادر داده از این جهت بوده كه پدر و مادر، در آن دوران سخت پدر و

نمایند، زیرا از حاالت را دارند، و بیشتر احساس احتیاج به كمك فرزند مى

بسیارى از واجبات زندگى خود ناتوانند، و همین معنا یكى از آمال پدر و مادر 

رى كه پرستارى كنند، آرى روزگااست كه همواره از فرزندان خود آرزو مى

نمودند، و كردند و روزگار دیگرى كه مشقات آنان را تحمل مىاز فرزند را مى

كشیدند، در همه این باز در روزگارى كه زحمت تربیت آنها را به دوش مى

ادوار كه فرزند از تامین واجبات خود عاجز بود آنها این آرزو را در سر 

 یرى فرزند برخوردار شوند.پروراندند كه در روزگار پیرى از دستگمى

خواهد حكم را منحصر در دوران پیرى پدر و مادر كند، بلكه پس آیه شریفه نمى

 وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ایشانخواهد مى

 .را بفهماند، حال چه در هنگام احتیاجشان به مساعدات فرزند و چه در هر حال دیگر

 

 امر به تواضع نسبت به والدین، و دعا در حق آنان

 

ب اْرَحْمُهَما َكَما َربَّیَانى صِغیراً   َو اْخِفض لَُهَما َجنَاَح الذُّل  »  - ْحَمِة َو قُل رَّ  ! ِمَن الرَّ

از در رحمت پر و بال مسكنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا این دو را  -

 ! «تربیت كردندرحم كن همانطور كه مرا در كوچكیم 
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انسان باید در معاشرت و گفتگوى با پدر و مادر طورى روبرو شود كه پدر و مادر 

دارد، ، و بفهمند كه او خود را در برابر ایشان خوار مىتواضع و خضوع او را احساس كنند

 و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارد. 

نچنانكه ایشان مرا در و در اینكه فرمود: و بگو پروردگارا ایشان را رحم كن آ

آورد، و به او دوران كوچكى و ناتوانى فرزند را به یادش مى ،كوچكیم تربیت كردند

سازد، در این دوره كه پدر و مادر ناتوان شده تو بیاد دوره ناتوانى خود باش خاطرنشان مى

ده و در و از خدا بخواه كه خداى سبحان ایشان را رحم كند، آنچنانكه ایشان تو را رحم نمو

 .كوچكیت تربیت كردند

 

بِیَن َغفُوراً »  - بُّكْم أَْعلَُم ِبَما فى نُفُوِسكْم  إِن تَُكونُوا صِلِحیَن فَإِنَّهُ كاَن ِلألَوَّ  ! رَّ

 

پروردگار شما، به آنچه در دلهاى شما است آگاه است اگر صالح باشید خداوند  -

 !«گزاران غفور استبراى توبه

 

است كه احیانا از فرزند حركت ناگوارى سرزده كه پدر  این آیه، متعرض آن حالى

اند، و اگر صریحا اسم فرزند را نیاورده و اسم آن عمل و مادر از وى رنجیده و متاذى شده

را هم نبرده، براى این بوده است كه بفهماند همانطور كه مرتكب شدن به این اعمال سزاوار 

 زگو شود. نیست، بیان آن نیز مصلحت نبوده و نباید با

معنایش این است كه پروردگار شما  «،ربكم اعلم بما فى نفوسكم»پس اینكه فرمود:

داند كه چه حركتى كردید و این مقدمه است براى بعدش كه از خود شما بهتر مى

شود كه اگر شما صالح باشید و و مجموعا معنایش این مى «،ان تكونوا صالحین »فرماید:مى

 .كاران آمرزنده استا در نفوس و ارواح شما ببیند، او نسبت به توبهخداوند هم این صالح ر

اگر شما صالح باشید و خداوند هم این صالح را در  «،فانه كان لالوابین غفورا »

روح شما ببیند و شما در یك لغزشى كه نسبت به والدین خود مرتكب شدید به سوى خدا 

آمرزد، براى اینكه او همواره در باره بازگشت كرده و توبه نمودید، خداوند شما را مى

 .غفور و بخشنده بوده است (بازگشت كنندگان)اوابین 

 

 به ادای حقوق واجب و نهی از اسراف و تبذیرامر 

 

ْر تَْبِذیراً »  -  ! َو َءاِت ذَا اْلقُْربى َحقَّهُ َو اْلِمسِكیَن َو اْبَن السبِیِل َو ال تُبَذ ِ

ِریَن كانُوا ِإْخَوَن الشیَِطیِن  َو كاَن الشْیطُن ِلَرب ِِه َكفُوراً  -  ! إِنَّ اْلُمبَذ ِ

 

 !روى هم مكن ه را بده، و اسراف و زیادهحق خویشاوند و مسكین و راه ماند -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 19

 !« چه اسرافكاران برادران شیطانهایند، و شیطان كفران پروردگار خود كرد -

 

به ذى القربى و مسكینان و در راه ماندگان از احكامى است كه قبل از هجرت  انفاق

تعلیلى است بر نهى از  «،ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین »و جمله .واجب شده است

كه برادران  -تبذیر، و معنایش این است كه اسراف مكن زیرا كه اگر اسراف كنى از مبذرین

 خواهى شد.  -شیطانند 

و گویا وجه برادرى مبذرین و اسراف كنندگان با شیطانها این باشد كه اسراف 

د كه همیشه با همند، كاران و شیطان از نظر سنخیت و مالزمت مانند دو برادر مهربان هستن

و  «و قضینا لهم قرناء، »همچنانكه آیه شریفه ،و ریشه و اصلشان هم یك پدر و مادر است

 رساند. همین معنا را مى «،و اخوانهم یمدونهم فى الغى ثم ال یقصرون »آیه 

اى برادر شیطان خویش است، آیه كریمه ابتدا خواسته بفهماند كه هر اسراف كننده

 .كاران برادران شیطانهایندفپس همه اسرا

 

 امر به مالطفت و بیان نرم با ارحام و فقیران فامیل

  

ْیسوراً »  - ب ِك تَْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّ ن رَّ ا تُْعِرضنَّ َعنُهُم اْبتِغَاَء َرْحَمٍة م ِ  ! َو إِمَّ

 

و چنانچه از ارحام و فقیران ذوى الحقوق مذكور چون فعال نادار هستى ولى در  -

كنى و توجه به حقوقشان نتوانى آتیه به لطف خدا امیدوارى، اكنون اعراض مى

 ! «كرد باز به گفتار خوش و زبان شیرین آنها را از خود دلشاد كن 

 

از اعراض  «،اما تعرضن عنهم »مراد از جمله و، استگفتار در باره انفاق مالى 

كند، و مقصود از  كسى است كه مالى درخواست كرده تا در سد جوع و رفع حاجتش مصرف

آن، هر اعراضى آنهم به هر صورت كه باشد نیست، بلكه تنها آن قسم اعراضى است كه 

ه دهد كتواند مساعدتى به وى بكند، ولى مایوس هم نیست، احتمال مىدستش تهى است و نمى

ابتغاء رحمة من ربك  »فرماید:بعدا پولدار شود، و وى را كمك كند، به دلیل اینكه دنبالش مى

ست كه مال دارى و ا كنى نه از این بابیعنى اینكه تو از ایشان اعراض مى «،ترجوها

خواهى بدهى، و نه از این باب كه ندارى و از به دست آمدن آن هم مایوسى، بلكه از این نمى

كه اآلن ندارى ولى امیدوار هستى كه به دستت بیاید، و به ایشان بدهى، و در  ستا باب

 طلب رحمت پروردگار خود هستى. 

بدین معنى است كه با ایشان به نرمى  «،فقل لهم قوال میسورا »و اینكه فرمود:

و این سفارش را در جائى دیگر به بیانى دیگر ، حرف بزن، سخن درشت و خشن مگو

 ! «ما السائل فال تنهرو ا »فرموده:
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 امر به صحت عمل در خرید و فروش

 

 !َو أَْوفُوا اْلَكْیَل إِذَا كْلتُْم َو ِزنُوا بِاْلِقسطاِس اْلُمستَِقیِم  ذَِلك َخیٌر َو أَْحسُن تَأِْویالً »  -

 

كنید كیل تمام بدهید و با وزنى مستقیم و یكسان بدهید و و چون ترازودارى مى -

 !«ى دنیایتان خوبست و هم در آخرت عاقبت بهترى داردبستانید این هم برا

 

. كندقسطاس مستقیم به معناى ترازوى عدل است كه هرگز در وزن خیانت نمى

فرماید: ایفاء كیل و وزن و دادن آن به قسطاس مستقیم بهتر است، براى این است اینكه مى

فروشى یك نوع دزدى ناجوانمردانه است و ثانیا وثوق و اطمینان را بهتر جلب كه اوال كم

 كند. مى

بودن این دو عمل از این جهت است كه اگر مردم این دو وظیفه را  احسن تاویالو 

اند، م نفروشند و زیاد نخرند رشد و استقامت در تقدیر معیشت را رعایت كردهعمل كنند، ك

چون قوام معیشت مردم در استفاده از اجناس مورد حاجت بر دو اصل اساسى است، یكى به 

دست آوردن جنس مرغوب و سالم و بدردخور و دیگرى مبادله مقدار زائد بر حاجت است 

گیرى اندازه آرى هر كسى در زندگى خود حساب و .تبا اجناس دیگرى كه مورد احتیاج اس

دارد كه چه چیزهائى و از هر جنسى چه مقدار نیاز دارد و چه چیزهائى بیش از نیاز او 

، چه مقدار از آن را باید بفروشد و با قیمت آن اجناس دیگر مورد حاجت خود را  .است

شر از هر دو طرف اختالف فروشى به میان آید حساب زندگى بتحصیل كند و اگر پاى كم

 .رودپیدا كرده و امنیت عمومى از میان مى

و اما اگر كیل و وزن به طور عادالنه جریان یابد زندگى و اقتصادشان رشد و 

آورد، استقامت یافته و هر كس هر چه را احتیاج دارد، همان را به مقدار نیازش به دست مى

 شود.پیدا كرده و امنیت عمومى برقرار مى و عالوه بر آن، نسبت به همه سوداگران وثوق

  (108ص :    13ج :  سوره اسراء     39تا  23) مستند: آیه  
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 فصل سوم
 

 سایر اوامر الهی

 

 

 امر به انجام عبادات و اجرای احکام 

 

 !اْلَخیَر لَعَلَّكْم تُْفِلُحونَ یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا اْركعُوا َواسُجدُوا َواْعبُدُوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا »  -

 

شما كه ایمان دارید ركوع كنید و به سجده بیفتید و پروردگارتان را بپرستید و  -

 !«نیكى كنید شاید رستگار شوید

 

است و مقتضاى اینكه ركوع و سجود  امر به نمازامر به ركوع و سجود در این آیه 

امر به سایر عبادات  اعبدوا ربكمجمله  را در مقابل عبادت قرار داده این است كه مراد از

 .تشریع شده در دین به غیر نماز باشد مانند حج و روزه

كه مراد از آن سایر احكام و  «،و افعلوا الخیر »ماند جمله آخرى كه فرمود:باقى مى

قوانین تشریع شده در دین خواهد بود، چون در عمل كردن به آن قوانین خیر جامعه و 

استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما  »همچنانكه فرموده: ،حیات ایشان استسعادت افراد و 

و در آیه شریفه به طور اجمال امر فرموده به انجام شرایع اسالمى از عبادات و  «،یحییكم

 .غیر آن

  

 امر به جهاد خالص: رعایت حق جهاد

  

ِ َحقَّ ِجَهاِدِه »  -  !َو َجِهدُوا فى َّللاَّ

  

  ! «كارزار كنید چنانكه سزاوار كارزار كردن براى او استو در راه خدا  -

  

به معناى بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بیشتر بر مدافعه به  جهادمه کل  

شود به طورى كه شامل شود و لیكن گاهى به طور مجاز توسعه داده مىجنگ اطالق مى

شیطان كه آدمى را  :انندم، شوددفع هر چیزى كه ممكن است شرى به آدمى برساند مى

 كند و امثال اینها. سازد و نفس اماره كه آن نیز آدمى را به بدیها امر مىگمراه مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 22

نفس در هایش و مخالفت با در نتیجه جهاد شامل مخالفت با شیطان در وسوسه

 ،یدنام جهاد اكبرجهاد را  وسل م این قسموآلهعلیههللاشود كه رسول خدا صلىهایش مىخواسته

و ظاهرا مراد از جهاد در آیه مورد بحث معناى اعم از آن و از این باشد و همه را شامل 

كرده به خوبى این   در راه خدا    بینیم كه آن را مقید به قیدشود مخصوصا وقتى مى

فهمیم چون این آیه جهاد را متعلق كرده بر كارى كه در راه خدا انجام شود عمومیت را مى

 .است پس جهاد اعم

است و بنا بر اینكه آن  «،و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا »باز مؤید این احتمال آیه

جهاد شما در  شود كهاین مى ،جهاد كنید حق جهادمعناى اعم باشد معناى اینكه فرمود: 

نه هم جهاد و هم تجارت یا سیاحت یا غیر  )یعنى فقط جهاد باشد معناى جهاد خالص باشد

  .و نیز خالص براى خدا باشد و غیر خدا در آن شركت نداشته باشد ،(آن

 

 امر به انجام واجبات عبادی و مالی، و اعتصام به خدا

 

ِ ُهَو َمْواَل  » ... - َكوةَ َو اْعتَِصُموا بِاَّللَّ فَنِْعَم اْلَمْولى َو   کمفَأَقِیُموا الصلَوةَ َو َءاتُوا الزَّ

 !نِْعَم النَِّصیرُ 

گزارید و زكات دهید و به خدا تكیه كنید كه او موالى شما است و پس نماز ...  -

 !«چه خوب موال و چه خوب یاورى است

 

است كه خدا با آنها بر مسلمین منت نهاد، یعنى: پس  یاین جمله تفریع بر همه مطالب

كه این دو اشاره است  - بنابر این واجب است بر شما كه نماز به پا دارید، و زكات بپردازید

 .به واجبات عبادى و مالى

كند مؤتمر شده، از یعنى به آنچه امر مى «،و در همه احوال متمسك به خدا شوید» 

كند منتهى گردید، و در هیچ حالى از او قطع رابطه مكنید، چون او مولى و آنچه نهى مى

رسد كه با سرپرست شما است شایسته نیست كه بنده از موالى خود ببرد و آدمى را نمى

 .اینكه از هر جهت ضعیف است از یاور خود قطع كند

 (581ص :    14المیزان ج :  سوره حج     78و  77) مستند: آیه    

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 23

 امر به توبه

 

ِ تَْوبَةً نَّصوحاً »  -  ...!یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا تُوبُوا ِإلى َّللاَّ

 

خالص شاید اى اى كسانى كه ایمان آوردید به سوى خدا توبه ببرید توبه -

پروردگارتان گناهانتان را تكفیر نموده در جناتى داخلتان كند كه نهرها از زیر 

سازد درختانش روان است در روزى كه خدا نبى و مؤمنین با او را خوار نمى

نورشان جلوتر از خودشان در حركت است از جلو و طرف راست حركت 

ما را بیامرز كه تو بر هر چیز گویند پروردگارا نور ما را تمام كن و كند مىمى

 !«توانایى

 

به معناى جستجو از بهترین عمل و بهترین گفتارى است كه صاحبش  نصوحكلمه 

را بهتر و بیشتر سود ببخشد، و این كلمه معنایى دیگر نیز دارد، و آن عبارت است از 

 .اخالص

به طرف اى كه صاحبش را از برگشتن تواند عبارت باشد از توبهمى توبه نصوح

اى كه بنده را براى رجوع از گناه خالص سازد، و در نتیجه، دیگر گناه باز بدارد، و یا توبه

 به آن عملى كه از آن توبه كرده بر نگردد. 

به سوى خدا توبه كنید كه امید است  «،یوم ال تخزى هللا النبى و الذین امنوا معه» 

تان كند، در روزى كه خداوند شخصیت خداى تعالى گناهان شما را بپوشاند و داخل بهشت

هاى سازد، و وعدهشكند، یعنى ایشان را از كرامت محروم نمىپیغمبر و مؤمنین را نمى

 .كندجمیلى كه به آنان داده بود خلف نمى

در این آیه مطلب مقید شده به مؤمنین كه با پیامبرند، و   «،النبى و الذین امنوا معه» 

بودن براى این است كه بفهماند صرف ایمان آوردن در دنیا كافى  اعتبار معیت و با پیامبر

نیست، باید لوازم ایمان را هم داشته باشند، و آن این است كه مالزم با پیامبر باشند، و او را 

 به تمام معناى كلمه اطاعت كنند، و مخالفت و بگو مگو با وى نداشته باشند. 

 (563ص :    19المیزان ج :  سوره تحریم   8) مستند: آیه    

 

 

 امر به صبر در برابر حکم الهی، و نهی از اطاعت کافر و گناهکار

 

 ! فَاصبْر ِلُحكِم َرب ِك َو ال تُِطْع ِمنُهْم َءاثِماً أَْو َكفُوراً »  -

 

به شكرانه آن بر اطاعت حكم پروردگار صبور و شكیبا باش و هیچ از مردم  -

 ! «بدكار و كفر پیشه از آنان اطاعت مكن 
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الزمه اینكه نازل كننده قرآن خدا باشد این است كه آنچه از احكام و فرامین   

 كه در قرآن است حكم خداى تعالى باشد، و بر پیامبر واجب باشد آن را اطاعت كند، در

شود: حال كه معلوم شد نازل كردن قرآن از ناحیه ماست، پس نتیجه معناى آیه چنین مى

احكامى هم كه در آن است حكم پروردگار تو است، پس بر تو واجب است در برابر آن حكم 

 .صبر كنى

، از دو طایفه كه سیاق نهى است «،و ال تطع منهم اثما او كفورا »و اینكه در جمله

ن است كه حكم نهى عمومیت دارد، و از اطاعت آثم و كفور در هر حال نهى خود دلیل بر ای

كند، چه آن موردى كه طرف هم آثم است و هم كفور، و چه آنجایى كه طرف آثم هست مى

ولى كفور نیست، و چه به عكسش، و ظاهرا مراد از آثم مسلمان متصف به معصیت باشد، 

كنند، پس آیه شریفه هم شامل در كفر مبالغه مىو مراد از كفور افرادى از كفار باشد كه 

 كفار است و هم فساق. 

 (226ص :    20المیزان ج :  سوره انسان    24) مستند: آیه     

 
 

 امر به استفاده از تمام خوردنی های حالل و طیب روی زمین
 

ً َو ال ”  - ا فى األَْرِض َحلاَلً طی ِبا َّبِعُوا ُخطَوِت الشْیطِن  إِنَّهُ یَأَیَُّها النَّاس كلُوا ِممَّ تَت

بِینٌ   !لَُكْم َعدُوٌّ مُّ

هان!  اى مردم از آنچه در زمین است بخورید در حالى كه حالل و طیب باشد  -

 !“هاى شیطان را پیروى مكنید كه او شما را دشمنى است آشكار و گام

 

خصوص  خداي تعالى در صدر این دو آیه خطاب را متوجه عموم مردم كرد، نه

كند، رساند، و بیانش مىمؤمنین، و این بدان جهت بود كه حكمى كه در این آیه به گوش مى

حكمى است كه مورد ابتالى عموم مردم است، اما مشركین براى اینكه نزد آنان امورى 

البته این در  .حرام بود، كه خودشان بر خود حرام كرده بودند و آنگاه به خدا افتراء بستند

ركین عرب بود و گر نه در مشركین غیر عرب هم امورى از این قبیل یافت مي میان مش

 شد.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 25

آنها هم با اینكه به اسالم در آمده بودند، ولى هنوز خرافاتى چند از  ،و اما مؤمنین

هاى منسوخه در بینشان باقى مانده بود، و این خود باب توارث اخالقى و آداب قومى و سنت

اینگونه آداب و رسوم، یكباره نسخ شود، مثل اینكه ادیان و یا امرى است طبیعى كه وقتى 

د، نخست به اصول آن آداب و سنن پرداخته و از نقوانین یكباره آنها را مورد حمله قرار ده

و اجتماع آن دین و  -كند، آنگاه اگر دوام یافت و به قوت خود باقى ماند بیخ ریشه كن مى

بى پذیرفت خرده خرده شاخ و برگهاى خرافات قدیمى قوانین را بخاطر حسن تربیتش به خو

برد و به اصطالح ته تغارهاى آنرا بكلى ابطال نموده و یادش را از دلها را نیز از بین مى

برد، و گر نه بقایائى از سنتهاى قدیمى با قوانین جدید مخلوط گشته، یك چیز بیرون مى

 است و نه این دین و قوانین جدید است. آید، كه نه آن خرافات قدیمى معجونى از آب در مى

به همین جهت مؤمنین نیز گرفتار این بقایاى خرافات قدیم بودند، لذا خطاب در 

آیه، متوجه عموم مردم شد كه آنچه در زمین هست برایشان حالل است و مي توانند بخورند 

 و پاى بند احكام خرافى قدیم نباشند. 

 
 

 های طیبهشدار از خطوات شیطان در رزق 

عمومى و بدون قید و  اىاباحهاین جمله “   ،كلوا مما فى االرض حالال طیبا” 

مي فهماند “ و ال تتبعوا خطوات الشیطان...،” شرط را آماده مي كند، چیزى كه هست جمله: 

است و مربوط به همین  خطوات شیطانكه در این میان چیزهاى دیگرى هم هست كه نامش 

این امور، یا مربوط به نخوردن بخاطر پیروى شیطان است و یا  اكل حالل طیب است، و

خوردن بخاطر پیروى شیطان است و چون تا اینجا معلوم نكرد كه آن امور چیست؟ لذا 

سوء و اى دست داده باشد كه چه چیزهائى پیروى شیطان است كلمه براى اینكه ضابطه

هر چیزى كه بد است، یا فحشاء  را خاطر نشان كرد و فهماند كه فحشاء و سخن بدون علم

 .است یا بدون علم حكم كردن است، و پیروى از آن، پیروى شیطان است

و وقتى نخوردن و تصرف نكردن در چیزى كه خدا دستور به اجتناب از آن نداده، 

جائز نباشد، خوردن و تصرف بدون دستور او نیز جائز نیست، پس هیچ اكلى حالل و طیب 

نیست، مگر آنكه خداي تعالى اجازه داده و تشریعش كرده باشد، ) كه همین آیه مورد بحث و 

 زها است،( و از خوردن آن منع و ردعى نكرده باشد . نظائر آن تشریع حلیت همه چی

و در  “انما حرم علیكم المیتة و الدم،”  فرماید:همین سوره كه مى 173مانند آیه 

 شود  كه مثال بگوئیم:آن از خوردن چیزهائى نهى فرموده، پس برگشت معناى آیه به این مى

رید، زیرا خدا آنها را براى شما از همه نعمتهاى خدا كه در زمین براى شما آفریده بخو

حالل و طیب كرد و از خوردن هیچ حالل طیبى خوددارى مكنید، كه خوددارى از آن هم 

( و شما حق ندارید  سوء است، هم فحشاء، و هم بدون علم سخن گفتن) یعنى وهم تشریع

طوات تشریع كنید، یعنى چیزى را كه جزء دین نیست، جزء دین كنید، كه اگر چنین كنید خ

 ( .اید) و خدا داناتر استشیطان را پیروى كرده
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 كند:پس آیه شریفه چند نكته را افاده مى  

كند به حلیت عموم تصرفات، مگر هر تصرفى كه در كالمى اینكه حكم مى  اول

دیگر از آن نهى شده باشد، چون خداى سبحان این حق را دارد كه از میان چیزهائى كه 

 كى یا چند چیز را ممنوع اعالم بدارد.اجازه تصرف داده، ی

هر جا شك كردیم آیا  ) پس آیه شریفه یك قاعده كلى دست داد و آن این بود كه

خوردن فالن چیز و یا تصرف در فالن چیز جائز است یا نه به این آیه تمسك جوئیم و 

 ت! (بگوئیم غیر از چند چیزى كه در دلیل جداگانه حرام شده، همه چیز حالل و طیب اس

اینكه خوددارى و امتناع از خوردن و یا تصرف كردن در چیزى كه دلیلى  دوم

 علمى بر منع از آن نرسیده، خود تشریع و حرام است.

اینكه مراد از پیروى خطوات شیطان این است كه بنده خدا به چیزى تعبد كند  سوم

اى در خصوص آن نداده و آن را عبادت و اطاعت خدا قرار دهد كه خداى تعالى هیچ اجازه

باشد، چون خداى تعالى هیچ مشى و روشى را منع نكرده، مگر آن روشى را كه آدمى در 

شیطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن  رفتن بر طبق آن پاى خود بجاى پاى

 شیطان كند، در این صورت است كه روش او پیروى گامهاى شیطان مي شود . 

 

 “ انما یامركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا على هللا ما ال تعلمون.” 

 

كند، در مقابل آن دو، قول بدون علم سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پیدا مى

فهمیم كه دعوت شیطان منحصر است در دعوت است، كه مربوط به زبان است و از این مى

 به عملى كه یا سوء است و یا فحشاء و در دعوت بگفتن سخن بدون علم و دلیل . 

 

احادیث همه بر این اساس است كه مراد به خطوات شیطان اعمالى باشد كه كسى 

حالى كه مقرب نباشد، چون شرع آن را معتبر  بخواهد با انجام آن به خدا تقرب جوید در

 است. نشمرده

 (630ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  168آیه ) مستند: 
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 فصل چهارم
 

 

 نواهی خدا
 

 

 نواهی تشریع شده در اول خلقت انسان

 

ایست كه بدون استثنا در احكامى كه در اینجا به طور اجمال ذكر شده شرایع الهى

 است: ادیان الهى وجود داشتهجمیع 

 

 نهی از فریب شیطان

 

َن اْلَجنَِّة یَنِزُع َعنُهَما ِلبَاسُهَما  » - یَبَنى َءادََم ال یَْفتِنَنَّكُم الشْیطُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْیُكم م ِ

ا َجعَْلنَا الشیَِطیَن ِلیِریَُهَما سْوَءتِهَما  إِنَّهُ یََراُكْم ُهَو َو قَبِیلُهُ ِمْن َحْیث ال تََرْونُهْم  إِنَّ 

 ،أَْوِلیَاَء ِللَِّذیَن ال یُْؤِمنُونَ 

 

اى فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد چنانكه پدر و مادر شما را از بهشت  -

هاشان را به ایشان كند تا عورتشان مىبیرون كرد، لباس ایشان را از تن

بینید، ما ه شما نمىبینند كبنمایاند، شیطان و دسته وى شما را از آنجایى مى

 «،آورندشیطانها را سرپرست كسانى قرار دادیم كه ایمان نمى

 

اى بنى آدم! بدانید كه براى شما معایبى است كه جز لباس تقوا چیزى آن را 

ایم پس زنهار پوشاند، و لباس تقوا همان لباسى است كه ما از راه فطرت به شما پوشاندهنمى

ن جامه خدادادى را از تن شما بیرون نماید، همانطورى كه در كه شیطان فریبتان دهد و ای

 بهشت از تن پدر و مادرتان بیرون كرد. 

ها را اولیاى كسانى قرار دادیم كه به آیات ما ایمان نیاورده با پاى آرى، ما شیطان

 خود دنبال آنها به راه بیفتند. 
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كندن لباس )و حوا كرده  شود آن كارى كه ابلیس در بهشت با آدماز اینجا معلوم مى

تمثیلى است كه كندن لباس تقوا را از تن همه آدمیان به سبب  (هایشان،براى نمایاندن عورت

دهد و هر انسانى تا فریب شیطان را نخورده در بهشت سعادت است فریفتن ایشان نشان مى

 .كندو همینكه فریفته او شد خداوند او را از آن بیرون مى

این جمله نهى قبلى را تاكید نموده  «،و قبیله من حیث ال ترونهمانه یریكم هو » 

هاى ابلیس بسیار باریك است، زیرا وى طورى به انسان نزدیك فهماند راه نجات از فتنهمى

فهمد. آرى، انسان غیر از خود كسى را سراغ ندارد فریبد كه خود او نمىشود و او را مىمى

 .اش كنداوت راهنمایىكه به جانب شر دعوت و به سوى شق

این جمله نیز تاكید دیگرى است   «،انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین ال یؤمنون» 

فهماند كه والیت شیطانها در آدمى تنها والیت و قدرت بر براى نهى مزبور، و چنین مى

فریب دادن او است به طورى كه اگر از این راه توانستند كارى بكنند بدنبالش هر كار 

 :كنند، همچنانكه از آیهگرى مىدی

و استفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب علیهم بخیلك و رجلك و  » -

شاركهم فى االموال و االوالد وعدهم و ما یعدهم الشیطان اال غرورا، ان 

 «،عبادى لیس لك علیهم سلطان و كفى بربك وكیال

 «،ربهم یتوكلون انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على»  -

 «،ان عبادى لیس لك علیهم سلطان اال من اتبعك من الغاوین » -

آید، چون اگر این آیات را به ضمیمه آیات مورد بحث یكجا مورد نیز این معنا بر مى

دقت قرار دهیم خواهیم فهمید كه شیطانها بر مؤمنین و متوكلین و آنان كه خداوند ایشان را 

هیچگونه والیتى ندارند، اگر چه احیانا به  ...عبادىبنده خود به شمار آورده و فرموده: 

 اند. شان بر كسانى است كه ایمان به خدا نیاوردهشان دست یابند، تنها والیتلغزش

 

 نهی از فحشاء

َ ال »  - ُ أََمَرنَا بَها  قُْل إِنَّ َّللاَّ یَأُْمُر َو إِذَا فَعَلُوا فَِحشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَیَها َءابَاَءنَا َو َّللاَّ

ِ َما ال تَْعلَُمونَ   ،بِاْلفَْحشاِء  أَ تَقُولُوَن َعلى َّللاَّ

 

چون كارى زشت كنند گویند پدران خود را چنین یافتیم و خدایمان به آن  و -

دهید دهد آیا به خدا چیزى نسبت مىفرمان داده، بگو خدا به زشتى دستور نمى

 « دانید؟كه نمى

 

بود، و آن این كه باعث خروج آدم و همسرش از  در داستان بهشت آدم اصل ثابتى

بهشت همانا بروز سوآت بود، و از آن اصل ثابت نیز چنین استفاده شد كه خداى تعالى به 

 .هیچ وجه راضى نیست كه بنى آدم مرتكب فحشا و عمل زشت شوند
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اینك بدنبال آن داستان در این آیه فحشا و اعمال شنیع مشركین را ذكر كرده و 

اند و ثانیا خدا هم به ما چنین دستور داده كردهپدران ما چنین مى اند: اوالن را كه گفتهعذرشا

فرماید تا به نیز ذكر فرموده، سپس به اصل ثابت فوق تمسك جسته و به رسول گرامیش مى

كند و به هیچ خداوند امر به فحشا نمىآنان بفهماند كه این حرف افترا به خدا است، زیرا 

بود آدم و همسرش را به خاطر آن از بهشت اگر راضى مى ،ن راضى نیستوجه به آ

 كرد. بیرون نمى

 (84ص :    8المیزان ج : سوره اعراف     36تا  26) مستند: آیه 
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 فصل پنجم

 

 تکالیف در نواهی
 

 

 منهیات  -تکالیف و احکام فرعی دین
 

ا أَْوَحى إِلَْیك َربُّك ِمَن الِحْكَمِة »  -  ...،ذَِلك ِممَّ

 ...! «هائى است كه پروردگارت از حكمت بسویت فرستاد اینها از جمله وحى -

  

 

نامیده، از این جهت بوده است كه هر  حكمترا  احكام فرعى دیناگر در این آیه  

. این تکالیف در دوشىیك مشتمل بر مصالحى است كه اجماال از سابقه كالم فهمیده م

 عبارتند از: نواهی

 

 نهی از افراط و تفریط در انفاق

 

 ،َو ال تْجعَْل یَدَك َمْغلُولَةً إِلى ُعنُِقك َو ال تَْبسطَها كلَّ اْلبَسِط فَتَْقعُدَ َملُوماً مْحسوراً »  -

ْزَق ِلَمن یَشاُء َو یَْقِدُر  ِإنَّهُ كاَن  -  ،بِِعبَاِدِه َخبِیَرا بَِصیراً إِنَّ َربَّك یَْبسط الر ِ

 

نه بخل بورز كه گوئى دستت را به  ،ر انفاق به محتاجان زیاده روى مكند -

اند و نه آنچنان باز كن كه چیزى براى روز مبادا  نزد خود نگذارى گردنت بسته

 ،دست بنشینى و خود را مالمت كنىآنوقت تهى

دهد و براى هر كه ه مىكه پروردگار تو رزق را براى هر كه بخواهد توسع -

 !«آرى او به صالح بندگان خود آگاه و بینا است، گیردبخواهد تنگ مى

 

ترین و رساترین تعبیر در مورد نهى از افراط و تفریط در انفاق این تعبیر بلیغ

رساند كه دست خویش تا به آخر مگشاى و بیش از حد دست و آیه این معنا را مى است.

دلباز نباش كه ممكن است روزى زانوى غم بغل كرده و دستت از همه جا بریده شود و 

 دیگر نتوانى خود را در اجتماع ظاهر ساخته و با مردم معاشرت كنى. 
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این «  ،باده خبیرا بصیراان ربك یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه كان بع»  

دأب و سنت پروردگار است كه بر هر كس بخواهد روزى دهد فراخ و گشایش دهد و براى 

اندازه فراخ سازد و یا حساب و بىو سنت او چنین نیست كه بى ،هر كه نخواهد، تنگ بگیرد

خود كند، چرا كه او به حال بندگان بكلى قطع كند، آرى او مصلحت بندگان را رعایت مى

خبیر و بینا است، تو نیز سزاوار است چنین كنى و متخلق به اخالق خدا گردى و راه وسط 

 !و اعتدال را پیش گرفته از افراط و تفریط بپرهیزى

 

 نهی شدید فرزندکشی از ترس فقر و خواری

 

 !نَّ قَتْلَُهْم كاَن ِخطئاً َكبِیراً َو ال تَْقتُلُوا أَْولَدَُكْم َخشیَةَ ِإْملٍَق  نْحُن نَْرُزقُُهْم َو إِیَّاكْم  إِ  » -

 

و فرزندان خود را از ترس فقر مكشید، ما آنان را و خود شما را روزى  -

  !«دهیم، و كشتن آنان خطائى بزرگ استمى

 

مساله نهى از فرزندكشى در قرآن كریم مكرر آمده، و این عمل شنیع در حالى كه 

توان گفت كه چون مصداق ذكر گردیده؟ مىكشى است، چرا فقط این یكى از مصادیق آدم

ترین مصادیق شقاوت و سنگدلى است و جهت دیگرش هم این است كه فرزندكشى از زشت

شد، و از همین جهت كردند كه بسیار دچار قحطى مىاعراب در سرزمینى زندگى مى

آبرو و كردند به اصطالح براى حفظ دیدند اول كارى كه مىهاى قحطى را مىهمینكه نشانه

 .كشتندعزت و احترام خود!! فرزندان خود را مى

یك سنت  (وأد)شود كه عرب غیر از مساله دختركشىاز آیه مورد بحث كشف مى

كردند، و آن این دیگرى داشته كه به خیال خود با آن عمل هون و خوارى خود را حفظ مى

كشته، مى -ر و چه پسر چه دخت -بوده است كه از ترس خوارى و فقر و فاقه فرزند خود را 

 .و آیه مورد بحث و نظائر آن از این عمل نهى كرده است

 

 نهی شدید از نزدیک شدن به عمل زشت زنا

 

نى  إِنَّهُ كاَن فَِحشةً َو ساَء سبِیالً »  -  ! َو ال تَْقَربُوا الز ِ

 !« و نزدیك زنا مشوید كه زنا همیشه فاحشه بوده و روشى زشت است -
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كند و در حرمت آن مبالغه كرده است، چون نفرموده اینكار ى مىاین آیه از زنا نه

و این نهى را چنین تعلیل كرده كه این عمل  ! بلكه فرموده نزدیكش هم نشویدرا نكنید، 

فاحشه است، و زشتى و فحش آن صفت الینفك و جدائى ناپذیر آن است، به طورى كه در 

این فهماند كه  «،و ساء سبیال »كه فرمود: شود، و با تعلیل دیگرهیچ فرضى از آن جدا نمى

روش روش زشتى است كه به فساد جامعه، آن هم فساد همه شؤون اجتماع منجر 

و  كند،شود، و به كلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانیت را به نابودى تهدید مىمى

وال  »فرموده اى دیگر در عذاب مرتكبین آن مبالغه نموده و در ضمن صفات مؤمنیندر آیه

یزنون و من یفعل ذلك یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیمة و یخلد فیه مهانا اال من تاب و 

  «آمن و عمل عمال صالحا .

      

 نهی از قتل نفس،  و تجویز قصاص قاتل

 

ُ إِال ِباْلَحق  »  - َم َّللاَّ ً فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِلی ِِه َو َمن قُتَِل    َو ال تَْقتُلُوا النَّْفس الَّتى َحرَّ َمظلُوما

 ! سْلطناً فاَل یُسِرف فى اْلقَتِْل  إِنَّهُ كاَن َمنصوراً 

و خونى را كه خدا محترم شمرده مریزید، مگر آنكه كشتن او حق باشد، و كسى  -

كه  )ایمگناهى را بكشد ما براى ولى او سلطنت و قدرت قانونى قرار دادهكه بى

خونریزى از حد تجاوز كند كه كشته  پس نباید كسى در ،(بكشدتواند قاتل را مى

 !«است  گناه به وسیله قانون یارى شدهبى

 

كند، مگر در صورتى كه بحق باشد، به این این آیه از كشتن نفس محترمه نهى مى

و  )معنا كه طرف مستحق كشته شدن باشد، مثل اینكه كسى را كشته باشد یا مرتد شده باشد

 .و امثال اینها كه در قوانین شرع مضبوط است ،(را در جامعه بشكند حرمت دینى

 حرم هللا فى االسالمو نفرمود  حرم هللاو شاید از اینكه نفس را توصیف كرد به 

اشاره به این باشد كه حرمت قتل نفس مختص به اسالم نیست، در همه شرایع آسمانى حرام 

 .بوده و این حكم از شرایع عمومى است

 

 .«من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف فى القتل انه كان منصوراو » 

 

مقصود از اینكه فرمود: ما براى ولى مقتول سلطانى قرار دادیم همین است كه او را 

ایم، و مقصود از منصور بودن او همان مسلط در قصاص از قاتل سلطنت و اختیار داده

 .بودن قانونى بر كشتن قاتل است
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و معناى آیه این است كه كسى كه مظلوم كشته شده باشد ما به حسب شرع براى 

صاحب خون او سلطنت قرار دادیم، تا اگر خواست قاتل را قصاص كند، و اگر خواست 

خونبها بگیرد، و اگر هم خواست عفو كند، حال صاحب خون هم باید در كشتن اسراف نكند، 

ایم و به فر را به قتل نرساند، و بداند كه ما یاریش كردهو غیر قاتل را نكشد، و یا بیش از یكن

 كند، پس عجله به خرج ندهد و به غیر قاتل نپردازد. هیچ وجه قاتل از چنگ او فرار نمى

 

 نهی از تجاوز به مال یتیم

 

فُوا بِاْلعَْهِد  إِنَّ َو ال تَْقَربُوا َماَل اْلیَتِیِم إِال بِالَّتى ِهَى أَْحسُن َحتى یَْبلَُغ أَشدَّهُ  َو أَوْ »  -

 ! اْلعَْهدَ كاَن َمسئُوالً 

به مال یتیم هم نزدیك مشوید مگر بنحوى كه تصرف در آن بهتر باشد براى   -

یتیم از تصرف نكردن، و همچنان مال او را نگه دارید تا به حد رشد برسد، و 

 !«نیز به عهد خود وفا كنید، كه از عهدها نیز بازخواست خواهید شد

 

است كه خداوند  كبائرىكند كه خود یكى از نهى مى خوردن مال یتیمآیه از این 

ان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما انما  »وعده آتش به مرتكبین آن داده و فرموده است:

نزدیك  ازو اگر به جاى نهى از خوردن آن  «،یاكلون فى بطونهم نارا و سیصلون سعیرا

اال بالتى  »ود كه شدت حرمت آن را بفهماند، و معناى جملهبراى این ب شدن به آن نهى كرد

این است كه در صورتى كه تصرف در مال یتیم به نحوى باشد كه از تصرف  «،هى احسن

نكردن بهتر باشد به این معنا كه تصرف در آن به مصلحت یتیم و باعث زیاد شدن مال باشد 

بلغ اشده اوان و آغاز این بلوغ و رشد در جمله حتى ی بلوغ اشدعیب ندارد و حرام نیست، و 

  .گویندشود، و دیگر او را یتیم نمىاست كه در این هنگام حكم یتیمى از یتیم برداشته مى

 

 نهی از متابعت بدون علم 

 

َو ال تَْقف َما لَْیس لَك ِبِه ِعْلٌم  إِنَّ السْمَع َو اْلبَصَر َو اْلفَُؤادَ كلُّ أُولَئك كاَن َعْنهُ »  -

 ! َمسئُوالً 

بدان علم ندارى مگیر كه گوش و چشم و دل در باره همه  دنبال چیزى را كه -

 !« گرفت داینها روزى مورد بازخواست قرار خواه
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كند، و این آیه از پیروى و متابعت هر چیزى كه بدان علم و یقین نداریم نهى مى

را عمل غیر علمى و همچنین  پیروى اعتقاد غیر علمىچون مطلق و بدون قید و شرط است 

شود: به چیزى كه علم به صحت آن ندارى معتقد مشو، و شامل گشته و معنایش چنین مى

دانى مگو، و كارى را كه علم بدان ندارى مكن، زیرا همه اینها پیروى از چیزى را كه نمى

م در غیر علم است، پیروى نكردن از چیزى كه بدان علم نداریم و همچنین پیروى از عل

 كند. حقیقت حكمى است كه فطرت خود بشر آن را امضاء مى

جز رسیدن به واقع و  -در اعتقاد و عملش  -آرى انسان فطرتا در مسیر زندگیش

خواهد اعتقاد و علمى داشته باشد كه بتواند قاطعانه بگوید متن خارج، هدفى ندارد، او مى

شود، گمان و شك و ى از علم محقق مىواقع و حقیقت همین است و بس، و این تنها با پیرو

 .توان گفت كه عین واقع استوهم چنین خاصیتى ندارد، به مظنون و مشكوك و موهوم نمى

آن چیزى است كه  انسانى كه سالمت فطرت را از دست نداده و در اعتقاد خود پیرو

را در كند كه خود یابد، و در عملش هم آن عملى را مىآن را حق و واقع در خارج مى

بیند، چیزى كه هست در آنچه كه خودش قادر بر تحصیل تشخیص آن محق و مصیب مى

اى از فروع كند، و در آنچه كه خود قادر نیست مانند پارهعلم هست علم خود را پیروى مى

اعتقادى نسبت به بعضى از مردم و غالب مسائل عملى نسبت به غالب مردم از اهل خبره 

د، آرى همان فطرت سالم او را به تقلید از علم عالم و متخصص آن فن، كنمى تقلید آن مسائل

داند، و پیروى از او را در حقیقت پیروى از علم دارد و علم آن عالم را علم خود مىوا مى

بینیم كه شمارد، شاهد این مدعا همان اعمال فطرى و ارتكازى مردم است، مىخود مى

افتد، مریضى كه راهنما اعتماد نموده و به راه مىشخصى كه راهى را بلد نیست به قول 

كند، و ارباب حاجت شناسد كوركورانه به دستور طبیب عمل مىدرد و درمان خود را نمى

كنند، البته این در به اهل فن صنعت مورد احتیاج خود، اعتماد نموده و به ایشان مراجعه مى

ب و آن مهندس و مكانیسین اعتماد صورتى است كه به علم و معرفت آن راهنما و آن طبی

 .داشته باشد

گوش و چشم و فؤآد « ،ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال» 

نعمتهائى هستند كه خداوند ارزانى داشته است تا انسان به وسیله آنها حق را از باطل تمیز 

حق تحصیل نماید، و به زودى  داده و خود را به واقع برساند، و به وسیله آنها اعتقاد و عمل

شود كه آیا در آنچه كه كار بستى علمى به دست آوردى یا نه، از یك یك آنها بازخواست مى

  و اگر به دست آوردى پیروى هم كردى یا خیر؟
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پرسند آیا آنچه شنیدى از معلومها و یقینها بود یا هر كس هر چه مثال از گوش مى

 كردى واضح و یقینى بود یا خیر؟ ود آیا آنچه تماشا مىپرسنگفت گوش دادى؟ و از چشم مى

پرسند آنچه كه اندیشیدى و یا بدان حكم كردى به آن یقین داشتى یا نه؟ گوش و از قلب مى

چشم و قلب ناگزیرند كه حق را اعتراف نمایند، و این اعضاء هم ناگزیرند حق را بگویند، و 

این بر هر فردى الزم است كه از پیروى كردن به آنچه كه واقع شده گواهى دهند، بنا بر 

اعضاء و ابزارى كه وسیله تحصیل علمند به زودى علیه آدمى غیر علم بپرهیزد، زیرا 

 .دهندگواهى مى

 

 نهی از تکبر و خوشحالی زیاد برای باطل

 

 ! الِجبَاَل طوالً َو ال تَْمِش فى األَْرِض َمَرحاً  إِنَّك لَن تْخِرَق األَْرض َو لَن تَْبلَُغ »  -

توانى زمین را بشكافى و نه به در زمین با نخوت و غرور قدم مزن تو نه مى -

 !( « توانى هر چه بخواهى بكنىنمى)رسى بلندى كوهها مى

 

براى این ، و شاید قید باطل براى باطل زیاد خوشحالى كردن استبه معناى  مرح

خوشحالى به حق آن است كه  رح است، زیراباشد كه بفهماند خوشحالى بیرون از حد اعتدال م

از باب شكر خدا در برابر نعمتى از نعمتهاى او صورت گیرد، و چنین خوشحالى هرگز از 

كند، و اما اگر بحدى شدت یافت كه عقل را سبك نموده و آثار سبكى حد اعتدال تجاوز نمى

نش نمودار شد چنین ها و نشست و برخاستنش و مخصوصا در راه رفتعقل در افعال و گفته

نهى است از اینكه انسان  «،ال تمش فى االرض مرحا »فرحى، فرح به باطل است، و جمله

به خاطر تكبر خود را بیش از آنچه هست بزرگ بداند، و اگر مساله راه رفتن به مرح را 

 .شودمورد نهى قرار داد، براى این بود كه اثر همه آن انحرافها در راه رفتن نمودارتر مى

 

 سیئه و مکروه بودن منهیات نزد خدا

 

اشاره است به واجبات و  ذلككلمه !« كل ذلك كان سیئة عند ربك مكروها» 

یعنى همه آنچه كه  -محرماتى كه قبال گفته شد، و معنایش این است كه همه اینها كه گفته شد

  ته است.گناهش نزد پروردگارت مكروه است، و خداوند آن را نخواس -مورد نهى واقع شد

 (108ص :    13ج :  سوره اسراء     39تا  23) مستند: آیه  
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 فصل ششم

 

 الهی سایر نواهی
 

 

 نهی از دشنام به مقدسات دینی دیگران

َ َعْدَوا بِغَیِر ِعْلٍم  َكذَِلك َزیَّنَّا »  - ِ فَیَسبُّوا َّللاَّ َو ال تَسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللاَّ

ْرِجعُُهْم فَیُنَب ِئُُهم بَِما كانُوا یَْعَملُونَ   ِلكل   ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلى َربِهم مَّ  !أُمَّ

خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها از روى شما مؤمنان به آنانكه غیر خدا را مى -

دشمنى و نادانى خدا را دشنام گویند، ما بدینسان براى هر امتى عملشان را 

ازگشت آنان به سوى پروردگارشان است، و او از اعمالى بیاراستیم و عاقبت ب

 !«دهداند خبرشان مىكردهكه مى

 

سازد كه با رعایت آن، احترام هاى دینى را خاطرنشان مىاین آیه یكى از ادب

شود، چون مقدسات جامعه دینى محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و یا سخریه نمى

كه از حریم مقدسات خود دفاع نموده با كسانى كه به حریم این معنا غریزه انسانى است 

مقدساتش تجاوز كنند به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزاى به 

 ،مقدسات آنان وادار سازد، و چون ممكن بود مسلمین به منظور دفاع از حریم پروردگار

تیجه عصبیت جاهلیت، مشركین را در ن دهند وهاى مشركین را هدف دشنام خود قرار بت

لذا به آنان دستور  ،نیز وادار سازد كه حریم مقدس خداى متعال را مورد هتك قرار دهند

دهد كه به خدایان مشركین ناسزا نگویند، چون اگر ناسزا بگویند و آنان هم در مقام مى

هتك  معارضه به مثل به ساحت قدس ربوبى توهین كنند در حقیقت خود مؤمنین باعث

 اند. حرمت و جسارت به مقام كبریایى خداوند شده

نهى از هر كند آنرا افاده مى «،كذلك زینا لكل امة عملهم »از عموم تعلیلى كه جمله

 .شودكالم زشتى نسبت به مقدسات دینى استفاده مى

 (434ص :    7المیزان ج :  سوره انعام     108) مستند: آیه  
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 فحشانهی شدید از اشاعه 

 

إِنَّ الَِّذیَن یِحبُّوَن أَن تَِشیَع اْلفَِحشةُ فى الَِّذیَن َءاَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِلیٌم فى الدُّْنیَا َو »  -

ُ یَْعلَُم َو أَنتُْم ال تَْعلَُمونَ   !االَِخَرةِ  َو َّللاَّ

 

دارند كه در میان اهل ایمان كار منكرى را اشاعه و شهرت آنان كه دوست مى -

داند و شما آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناك خواهد بود و خدا مىدهند 

 !« دانیدنمى

 

و امثال  (نسبت زنا دادن، )مطلق فحشاء است، چون زنا و قذف فاحشهاز مقصود 

مستوجب عذاب الیم  دوست داشتن اینكه فحشاء و قذف در میان مؤمنین شیوع پیدا كند، خود .آن

 ت دارنده است. براى دوس دنیا و آخرتدر 

علت ندارد كه ما عذاب در دنیا را حمل بر حد كنیم، چون دوست داشتن شیوع گناه 

 .آورددر میان مؤمنین حد نمى

، و جهت ندارد كه ما آن را مقید به آوردقذف به مجرد ارتكاب حد مىعالوه بر این 

 .اى هم كه موجب این كار باشد در بین نیستقصد شیوع كنیم، و نكته

این جمله تاكید و بزرگ داشت عملى است كه  «،و هللا یعلم و انتم ال تعلمون» 

  .موجب سخط و عذاب خدا است، هر چند مردم از بزرگى آن بى خبر باشند

 

در كافى از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از بعضى اصحابش از امام 

ره مؤمنین چیزى بگوید كه با دو چشم روایت شده كه فرمود: هر كس دربا السالمصادق علیه

خود دیده و با دو گوش خود شنیده باشد، تازه از كسانى خواهد بود كه دوست دارند فحشاء 

 .در بین مؤمنین منتشر شود

 السالمباز در همان كتاب به سند خود از اسحاق بن عمار، از امام صادق علیه

فرمود: هر كس عمل زشتى را  وسل موآلهعلیههللاروایت كرده كه فرمود: رسول خدا صلى

 .ماند كه آن را باب كرده باشداشاعه دهد، مثل كسى مى

 (133ص :    15المیزان ج :  سوره نور    19) مستند: آیه  

 

 نهی شدید از افترا زدن به زنان شوهردار عفیف مومن غافل

 

اْلُمْؤِمنَِت لُِعنُوا فى الدُّْنیَا َو االَِخَرِة َو لَُهْم إِنَّ الَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحصنَِت اْلغَِفلَِت »  -

 !َعذَاٌب َعِظیمٌ 

 !یَْوَم تَشَهدُ َعلَیِهْم أَْلِسنَتُُهْم َو أَْیِدیِهْم َو أَْرُجلُُهم بَِما كانُوا یَْعَملُونَ  -
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َ هُ  - ُ ِدینَُهُم اْلَحقَّ َو یَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ  !َو اْلَحقُّ اْلُمبِینُ یَْوَمئٍذ یَُوف ِیِهُم َّللاَّ

 

كسانى كه به زنان با ایمان عفیف بى خبر از كار بد، تهمت بستند محققا در دنیا  -

 !و آخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد

 ! بترسید از روزى كه زبان و دست و پاى ایشان بر اعمال آنها گواهى دهد -

 !« را تمام و كامل خواهد پرداختكه در آن روز خدا حساب و كیفر آنها  -

 

سه صفت را بر شمرده، به منظور داللت بر عظمت معصیت  مؤمناتاینكه از 

هر یك سبب تامى هستند براى اینكه  ایمانو  غفلتو  و عفت شوهرداشتن بوده، چون صفت 

د به نسبت زنا را ظلم، و نسبت دهنده را ظالم و متهم بى گناه را مظلوم جلوه دهند، تا چه رس

، هم باشد عفیفو اینكه همه آن صفات با هم جمع باشند، یعنى زن متهم به زنا، هم شوهردار 

با ایمان، و هم غافل از چنین نسبت كه در این صورت نسبت زنا به او دادن ظلمى بزرگتر، 

 .تر خواهد بود، و كیفرش لعنت در دنیا و آخرت، و عذاب عظیم خواهد بودو گناهى عظیم

  .است عاممضمونش ولی شریفه هر چند در جمله آیات افك نازل شده این آیه 

مقصود از شهادت، شهادت اعضاى بدن بر گناهان و همه معاصى است، البته هر 

دهد كه مناسب با خود او است، پس گناه اگر از سنخ گفتار عضوى به آن گناهى شهادت مى

دروغ، غیبت و امثال آن روز قیامت زبانها به آن  (نسبت زنا دادن، )باشد، مانند قذف

دهند، و هر چه از قبیل افعال باشد، همچون سرقت و راه رفتن براى سخن چینى شهادت مى

دهند و چون بیشتر گناهان به وسیله دست و سعایت و امثال آن، بقیه اعضاء بدان گواهى مى

 .  است شود از این رو آن دو را نام بردهو پا انجام مى

  است.و در حقیقت شاهد بر هر عملى خود آن عضوى است كه عمل از او سرزده 

 (135ص :    15المیزان ج :  سوره نور    25تا  23) مستند: آیه  

 

 نهی از کم فروشی و فساد در معامالت

 

 ،َوْیٌل ل ِْلُمطف ِِفینَ »  -

 ،الَِّذیَن إِذَا اْكتَالُوا َعلى النَّاِس یَستَْوفُونَ  -

َزنُوُهْم یْخِسُرونَ َو  -  !إِذَا كالُوُهْم أَو وَّ

 

 ،فروشانواى بر كم -

 ،گیرندگیرند تمام مىكسانى كه وقتى از مردم پیمانه مى -

 !« و چون پیمانه به مردم دهند یا براى ایشان وزن كنند بكاهند -
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به معناى نقص در كیل و وزن است كه خداى تعالى از آن نهى كرده، و آن  تطفیف 

 است. را افساد در زمین خوانده

مضمون مجموع دو آیه یك مذمت است، و آن این است كه مطففین حق را براى 

 .كنندكنند، ولى براى دیگران رعایت نمىخود رعایت مى

كنند براى خود رعایت مىو به عبارتى دیگر حق را براى دیگران آنطور كه 

نمایند، و این خود باعث تباهى اجتماع انسانى است كه اساس آن بر تعادل حقوق رعایت نمى

 شود. متقابل است، و اگر این تعادل از بین برود و فاسد شود همه چیز فاسد مى

اگر اكتفا كرد به ظن و گمان به مساله   «،اال یظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم» 

قیامت و حساب، با اینكه اعتقاد به معاد باید علمى و یقینى باشد، براى اشاره به این حقیقت 

فروشى احتمال خطر و ضرر آخرتى هم كافى است، اگر كسى است كه در اجتناب از كم

باشد، و تنها احتمال آن را بدهد همین احتمال كه ممكن است قیامت  یقین به قیامت نداشته

اند مؤاخذه كند، كافى اى تعالى در آن روز عظیم مردم را بدانچه كردهراست باشد، و خد

 .فروشى باز بدارداست كه او را از كم

 ( 379ص :    20المیزان ج :  سوره مطففین   3تا  1) مستند: آیه  

 

 

 نهی از تصرف باطل در اموال 

 

ْن أَْمَوِل  َو ال تَأْكلُوا أَْمَولَُكم بَْینَُكم ِباْلبَِطِل َو تُْدلُوا”  - بَِها إِلى الُحكاِم ِلتَأْكلُوا فَِریقاً م ِ

 ،النَّاِس ِباالثِْم َو أَنتُْم تَْعلَُمونَ 

 

و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و براى خوردن مال مردم  -

قسمتى از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازیر منمائید با اینكه 

 “است!دانید كه این عمل حرام مى

 

منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است، كه بطور 

  شود.مجاز خوردن مال مردم نامیده مى

داللت “ بینكم” را مقید كرد به قید“ مخورید مال خود را به باطل،” اینكه حكم 

تعالى از  دارد بر اینكه مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا، منتها خداى

راه وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم كرده، تا مالكیت آنان به حق تعدیل شود، و 

هاى فساد قطع گردد، قوانینى كه تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد در نتیجه ریشه

 باطل است. 
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فى خلق لكم ما ” این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است براى آیه شریفه:

گردد، و و اگر اموال را اضافه كرد به ضمیرى كه به مردم بر مى“ االرض جمیعا،

براى این بود كه اصل مالكیت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر “ اموالتان” فرمود:

 شده، امضا كرده و محترم شمرده باشد.

 نهی از رشوه دادن و رشوه گرفتن

 و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فریقا من اموال الناس! ...  ” -

براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه ... و  -

 “!  سرازیر منمائید

 

به معناى آویزان كردن دلو در چاه است براى بیرون كشیدن آب، و این  “تدلوا” 

كلمه را به عنوان كنایه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق میل آدمى رأى دهند استعمال 

خواهد حكم حاكم را فهماند مثل رشوه دهنده كه مىاى است لطیف كه مىكنند و این كنایهمى

یات عقل و وجدان او را بدزدد، مثل كسى است كه با دلو به سود خود جلب كند، و با ماد

 كشد. خود آب را از چاه بیرون مى

مجموع آیه كالم واحدى است كه یك غرض را افاده مي كند، و آن نهى از 

مردم را بین كنند، و مال اى است كه راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم مىمصالحه

كند بگیرد، و خود مى“ ادال ”ز آن را كه راشى به سویش خود تقسیم نموده حاكم یك مقدار ا

 دانند این مال باطل است، و حقى در آن ندارند. راشى هم یك مقدار دیگر را، با اینكه مى

 

 ( 73ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  188آیه ) مستند: 
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 فصل هفتم

 

 محرمات خودساخته و نامشروع

 

 
 توضیح:

 

گویند فالن كار حرام است، معنایش با كلمه ممنوع یكى است، وقتى مى حرام

 معنایش این است كه ارتكاب آن ممنوع است.

 .رساند)حل( در تمامى موارد استعمالش معناى آزادى در عمل و اثر را مى حالل

 

 نهی از باب کردن حالل و حرام بدون وحی
 

ِ َو ال تَقُولُوا ِلَما تَِصف »  - تَْفتُروا َعلى َّللاَّ أَْلِسنَتُكُم اْلَكِذب َهذَا َحلٌَل َو َهذَا َحَراٌم ل ِ

ِ اْلَكِذب ال یُْفِلُحونَ   ،اْلَكِذب  إِنَّ الَِّذیَن یَْفتُروَن َعلى َّللاَّ

 !َمتٌَع قَِلیٌل َو لَُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ  -

است و این گویید این حالل كند مىبراى آن توصیف دروغ كه زبانهایتان مى -

 ،شوندتا دروغ به خدا بندید، كسانى كه دروغ به خدا بندند رستگار نمى ،حرام

 !« انگیز دارندتمتعى ناچیز است و عذابى الم -

 

به سبب وصف زبانهاى خود و به خاطر افتراء و دروغ بر خدا،  می فرماید: 

 .نگوئید این حرام است و این حالل

بدعت ، مراد از جمله مورد بحث نهى از است متوجه مؤمنین خطابهاى این آیات،

چیزى از حالل و حرام داخل در دین مكنید و چیزى كه از دین نباشد و ، یعنى است در دین

به وسیله وحى نرسیده باشد در میان جامعه باب مكنید، زیرا این، افتراء به خداست هر چند 

 اش آن را به خدا نسبت ندهد. كنندهكه باب

در عرف و اصطالح قرآن، همان سنتى است كه  دیناین است كه  توضیح مطلب

بطور كلى براى سنتى كه باید در جامعه عملى شود، در زندگى جریان دارد، یعنى آن 

خداست، و هر كس چیزى بر آن اضافه كند در حقیقت به خدا افتراء بسته هر چند از اسناد 

 .د را انكار نمایدآن به خدا سكوت كند، و یا حتى به زبان، این اسنا
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ان الذین یفترون على هللا الكذب ال  »خداى متعال در مقام تعلیل نهى خود فرمود:

متاع قلیل و لهم عذاب  »سپس به نومیدى آنان از رستگارى اشاره نموده فرمود: «،یفلحون

 « الیم.

 (524ص :    12المیزان ج :  سوره  نحل    119تا  114) مستند: آیه    

 

 نهی شدید از حرام کردن حالل خدا 
 

َ ال یِحب »  - ُ لَُكْم َو ال تَْعتَدُوا  إِنَّ َّللاَّ ُموا طی ِبَِت َما أََحلَّ َّللاَّ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَحر ِ

 ،اْلُمْعتَِدینَ 

َ الَِّذى أَنتُم - ُ َحلاَلً طی ِباً  َو اتَّقُوا َّللاَّ ا َرَزقَُكُم َّللاَّ  ! ِبِه ُمْؤِمنُونَ  َو كلُوا ِممَّ

 

شما حالل  اید ! حرام نكنید طیباتى را كه خداوند براى كسانى كه ایمان آورده -

 ،دارد تجاوزكاران رانموده و تجاوز نكنید كه براستى خداوند دوست نمى

و بخورید از آنچه خداوند روزیتان كرده در حالى كه حالل و طیب است و  -

 !« ایدایمان آوردهبپرهیزید از خدایى كه شما به او 

 

دهد آنچه را كه خدا كند، یعنى دستور مىنهى مى تحریم حاللمؤمنین را از  این آیات

شود كه در مقابل بر ایشان حالل كرده بر خود حرام نكنند، و این تحریم حالل یا به این مى

شود كه كسى از انجام آن عمل حالل حلیت شارع حرمتش را تشریع كنند، و یا به این مى

همه اینها تحریم و منع و در حقیقت  چه، جلوگیرى نموده یا خودش از انجامش امتناع بورزد

سلطنت او، و تجاوز به اوست، و پر معلوم است كه این نزاع  نزاع با خداى سبحان است در

و تجاوز با ایمان به خدا و آیات خدا سازگار نیست، و لذا در آیه مورد بحث نهى از این عمل 

حالل كرده، با اینكه ایمان به را صادر كرده و فرموده: حرام نكنید آنچه را كه خدا برایتان 

 !ایداید و خود را تسلیم امر او نمودهخدا آورده
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این معنا را كه  «،و اتقوا هللا الذى انتم به مؤمنون »فرماید:و ذیل آیه بعدى هم كه مى

را  طیباتكند، و اینكه كلمه آیه هم تشریع و هم جلوگیرى و هم امتناع را شامل است تایید مى

با اینكه كالم بدون ذكر آن هم تمام بود، براى این بود  احل هللا لكماست به جمله اضافه كرده 

تحریم حالل عالوه بر اینكه تجاوز از حد كه به تتمیم جهت نهى اشاره كرده باشد، و بفهماند 

بندگى و معارضه با سلطنت خدا و مناقض با ایمان و تسلیم است، خروج از حكم فطرت هم 

داند، و از آنها هیچ نفرتى ندارد، خود هر حاللى را پاكیزه و طیب مىزیرا فطرت، هست، 

شریعتى را كه آورده توصیف  وسل موآلهعلیههللاكما اینكه در آیه ذیل كه رسول خدا صلى

فرماید و از این معنایى كه گفتیم خبر داده، یعنى آنچه را كه حالل است طیب و آنچه را مى

الذین یتبعون الرسول النبى االمى الذى  »دانسته، و فرموده است: كه حرام است خبیث و پلید

یجدونه مكتوبا عندهم فى التوریة و االنجیل یامرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنكر و یحل 

 «،لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و االغالل التى كانت علیهم ...

 شود كه:یید مىبه همین معنائى كه بیان كردیم تا

 ،الزام و التزام به ترك حاللها است ،مراد از تحریم طیبات:  اوال

ست كه در ا به قرینه مقابله با حرمت بطور عموم هر چیزى اللمراد از ح :ثانیا

 ،شودقبال حرمت باشد، پس هم مباحات و هم مستحبات و هم واجبات را شامل مى

همان تجاوز بر خداى سبحان است نسبت  تعتدواوال مراد از اعتداء در جمله ثالثا: 

گیرى از اطاعت و تسلیم یا اینكه مراد تعدى از حدود اوست به كناره، به سلطنت تشریعیش

تعتدوها و  تلك حدود هللا فال» فرماید:چنان كه در ذیل آیه طالق مى، او و تحریم حاللهاى او

 تلك حدود هللا و »فرماید:ذیل آیه ارث مى و نیز در «،من یتعد حدود هللا فاولئك هم الظالمون

و . من یطع هللا و رسوله یدخله جنات تجرى من تحتها االنهار خالدین فیها و ذلك الفوز العظیم

 ! «من یعص هللا و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین

را از روى كنید اطاعت خدا و رسول و این آیات همانطورى كه مالحظه مى

استقامت و التزام به آنچه تشریع فرموده، ممدوح دانسته، و بر عكس خروج از مقام تسلیم و 

رضا و التزام و انقیاد را از راه تعدى و تجاوز نسبت به حدود خدا مذموم دانسته، و مرتكبش 

را سزاوار عقاب معرفى نموده است، بنا بر این محصل مفاد آیه مورد بحث نهى است از 

حریم محلالت، یعنى از اینكه كسى از استفاده از آنچه خدایش حالل كرده اجتناب و از ت

نزدیكى به آن امتناع ورزد، چون این امتناع با ایمان به خدا و آیات او مناقض است، و با 

داند، و هیچگونه سازد كه محلالت چیزهائى هستند كه فطرت بشر آنرا طیب مىاین نمى

تا از آن جهت از آنها اجتناب شود، و اجتناب بى جهت تجاوز است، و  پلیدى در آنها نیست

 !«و ال تعتدوا ان هللا ال یحب المعتدین» : داردخداوند متجاوزین را دوست نمى
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چون جاى این بود كه كسى خیال كند  «،و كلوا مما رزقكم هللا حالال طیبا...» 

هاى خدا زیاده از حد ضرورت جایز نباشد و این آیه در چنین مقامى بهرمندى از نعمت

داللت بر  بخوریداز این رو كلمه ، فرماید: بخورید از چیزهائى كه خدا روزیتان كردهمى

 .رساندرا مى جوازتنها ، ندارد وجوب

م بیان فرمود نه تنها از نخوردن، از این جهت نهى را بطور عموکه در آیه اولى 

هاى حالل است و خواهد قاعده كلى بیان كند، چون مالك نهى، هم در خوردنىاست كه مى

  .هاهم در غیر خوردنى

حالل و طیب بودن روزى این است كه اشاره كند به اینكه ، اى كه در ذكر آنستنكته

 .گذاردبگردد باقى نمى عذر براى كسى كه بخواهد پیرامون رهبانیت

 (156ص :    6المیزان ج :  سوره مائده   88و  87) مستند: آیه 

 

 بدعت رهبانیت مسیحی

ثمَّ قَفَّْینَا َعلى َءاثَِرِهم بُِرسِلنَا َو قَفَّْینَا ِبِعیسى اْبِن َمْریََم َو َءاتَْینَهُ االنِجیَل َو َجعَْلنَا »  -

َرأْفَةً َو َرْحَمةً َو َرْهبَانِیَّةً اْبتَدَُعوَها َما َكتَْبنََها َعلَْیِهْم إِال اْبتِغَاَء قُلُوِب الَِّذیَن اتَّبَعُوهُ  فى

ِ فََما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعایَتَِها  فَئَاتَْینَا الَِّذیَن َءاَمنُوا ِمنُهْم أَْجَرُهْم  َو َكثِیٌر  ِرضَوِن َّللاَّ

نُهْم فَِسقُونَ   !م ِ

 

را گسیل داشتیم، و عیسى بن مریم را فرستادیم، و به به دنبال آن رسوالن خود  -

و رهبانیتى كه  ،او انجیل دادیم، و در دل پیروانش رأفت و رحمت قرار دادیم

خود آنان بدعتش را نهاده بودند و ما بر آنان واجب نكرده بودیم اما منظور آنان 

دند، و در هم جز رضاى خدا نبود، اما آنطور كه باید رعایت آن رهبانیت را نكر

نتیجه به كسانى كه از ایشان ایمان آورده بودند، اجرشان را دادیم و بسیارى از 

 !«ایشان فاسق شدند

 

به معناى این است كه انسان چیزى را جزو دین كند كه جزو  ) بدعت(ابتداعكلمه 

ما كتبناها  »دین نباشد، سنت و عملى را باب كند كه در هیچ دینى نبوده باشد، و جمله

و معناى آیه این است كه: . ایماینكه چیزى را جزو دین كنند كه ما بر آنان ننوشته «،یهمعل

از پیش خود رهبانیتى بدعت نهادند كه ما آن را براى آنان  السالمپیروان مسیح علیه

 .تشریع نكرده بودیم
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این استثنا به اصطالح استثنایى   «،اال ابتغاء رضوان هللا فما رعوها حق رعایتها» 

ما آن رهبانیت را بر آنان واجب نكرده است منقطع، و معنایش با جمله قبل این است كه 

دست آوردن رضوان او آن را بر خود  لیكن خود آنان براى خوشنودى خدا و بهم، بودی

از حدود آن واجب كردند، ولى آنطور كه باید همان رهبانیت خود ساخته را حفظ نكردند، و 

 .تجاوز كردند

آن رهبانیتى كه یاران مسیح از پیش خود اى است به اینكه و در این گفتار اشاره

 ساختند، هر چند خداى تعالى تشریعش نكرده بود، ولى مورد رضایت خداى تعالى بوده

 است.

 

این آیه اشاره است به این   «،فاتینا الذین امنوا منهم اجرهم و كثیر منهم فاسقون» 

هاى رسوالن سابق هستند، برخى مؤمنند و بر اساس ایمان خودشان كه آنها مانند امت

 .ماجورند و بیشتر آنها فاسقند، و غلبه با فسق است

 

در مجمع البیان از ابن مسعود روایت كرده كه گفت: من در پشت سر رسول خدا 

ی دانى بنغ بودم، به من فرمود: اى ابن ام عبد! هیچ مىسوار بر اال وسل موآلهعلیههللاصلى

اسرائیل مساله رهبانیت را از كجا بدعت كردند؟ عرضه داشتم: خدا و رسولش بهتر 

ها را رواج فرمود: سالطین جور بعد از عیسى بر آنان مسلط شدند، و معصیت. دانندمى

، و در آخر شكست خوردند و این دادند، اهل ایمان به خشم آمده با آنان به جنگ برخاستند

كار سه نوبت صورت گرفت، و در هر سه نوبت شكست نصیب آنان شد، و در نتیجه از 

 اى اندك نماند. مؤمنین به جز عده

این بار گفتند: اگر دشمنان، ما را بشناسند و ما خود را به آنان نشان دهیم تا آخرین 

ماند كه به سوى دین دعوت كند، پس قى نمىنفر ما را نابود خواهند كرد، و دیگر احدى با

اش بیایید در روى زمین پراكنده و پنهان شویم، تا خداى تعالى پیغمبرى را كه عیسى وعده

بودم، ناگزیر متفرق شده به  (محمد)را داده مبعوث كند، و منظورشان از آن پیغمبر، من

 غارهاى كوه پناه برده، از آن موقع رهبانیت را پى نهادند. 

بعضى از آنان متمسك به دین خود شده، و بعضى دیگر به كلى كافر شدند، آنگاه 

و رهبانیة ابتدعوها ما كتبناها  »این آیه را خواند: وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

دانى رهبانیت امت من چیست؟ عرضه داشتم: آنگاه فرمود: اى ابن ام عبد! آیا مى....« علیهم

رهبانیت امت من هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج و رند، فرمود: خدا و رسولش دانات

 !عمره است

 ( 304ص :    19المیزان ج :  سوره حدید    27) مستند: آیه 
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 فصل هشتم

 

 محرمات تشریعی از جانب خدا
 

 

 

 محرمات مشترک در همه ادیان

 

َم َربُّكْم َعلَْیكْم  أاَل»  - تُشِرُكوا بِِه شْیئاً  َو بِاْلَوِلدَْیِن ِإْحسناً  َو ال  قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ْن إِْملٍَق  نْحُن نَْرُزقُكْم َو إِیَّاُهْم  َو ال تَْقَربُوا اْلفََوِحش َما ظَهَر ِمْنَها  تَْقتُلُوا أَْولَدَكم م ِ

ُ إِال ِباْلَحق   َم َّللاَّ ذَِلكْم َوصاُكم بِِه لَعَلَّكْم    َو َما بَطَن  َو ال تَْقتُلُوا النَّْفس الَّتى َحرَّ

 !تَْعِقلُونَ 

َو ال تَْقَربُوا َماَل اْلیَتِیِم إِال ِبالَّتى ِهَى أَْحسُن َحتى یَْبلَُغ أَشدَّهُ  َو أَْوفُوا اْلكْیَل َو  -

ذَا قُْربى   اْلِمیَزاَن بِاْلِقسِط  ال نُكل ِف نَْفساً إِال ُوسعََها  َو إِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َو لَْو كانَ 

ِ أَْوفُوا  ذَِلكْم َوصاُكم بِِه لَعَلَّكْم تَذَكَُّروَن َو أَنَّ َهذَا صَرِطى ُمستَِقیماً  َو بِعَْهِد َّللاَّ

َق بُِكْم َعن سبِیِلِه  ذَِلُكْم َوصاُكم ِبِه لَعَلَّكْم تَتَّقُونَ  َّبِعُوا السبَُل فَتَفَرَّ  !فَاتَّبِعُوهُ  َو ال تَت

 

برایتان بخوانم آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده، اینكه  بگو بیایید تا -

مكنید و با پدر و مادر به نیكى رفتار كنید و فرزندان  چیزى را با او شریك

دهیم و به خویش را از بیم فقر مكشید كه ما شما و ایشان را روزى مى

را كه  كارهاى زشت آنچه عیان است و آنچه نهان است نزدیك مشوید و نفسى

خدا كشتن آنرا حرام كرده جز به حق مكشید اینها است كه خدا شما را بدان 

 !سفارش كرده است شاید تعقل كنید

به مال یتیم نزدیك مشوید جز به طریقى كه نیكوتر است تا وى به قوت خویش  -

برسد، پیمانه و وزن را به انصاف تمام دهید ما هیچ كس را مگر به اندازه 

كنیم چون سخن گویید دادگر باشید گر چه علیه خویشاوند نمىتواناییش مكلف 

و به ضرر او باشد و به پیمان خدا وفا كنید، اینها است كه خدا شما را بدان 

 !سفارش كرده، باشد كه اندرز گیرید

هاى دیگر مروید و این راه من است یكراست، پس پیروى كنید آن را و به راه -

كند اینها است كه خدا شما را بدان سفارش كرده كه شما را از راه وى پراكنده 

 !«بلكه پرهیزكارى كنید
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كند كه اختصاص به شریعت معینى از شرایع الهى این آیات محرماتى را بیان مى

 ندارد، و آن محرمات عبارت است از: 

 

 شرك به خدا،

 ترك احسان به پدر و مادر، 

كشتن كه از آن جمله است )  و كشتن نفس محترمه بدون حق ،ارتكاب فواحش

 (فرزندان از ترس روزى،

 نزدیك شدن به مال یتیم مگر به طریق نیكوتر،  

 فروشى، كم

 ظلم در گفتار، 

وفا نكردن به عهد خدا و پیروى كردن از غیر راه خدا و بدین وسیله در دین خدا 

 . اختالف انداختن

 

 

ادیان الهى هر چه هم از جهت اجمال و تفصیل با یكدیگر اختالف داشته باشند، هیچ 

تر، یك از آنها بدون تحریم این گونه محرمات معقول نیست تشریع شود، و به عبارت ساده

معقول نیست دینى الهى بوده باشد و در آن دین اینگونه امور تحریم نشده باشد حتى آن دینى 

 .ترین نسل بشر تشریع شده استو ابتدایى ترینكه براى ساده

این  -است و اختصاصى به یك شریعت ندارد عمومىمذكور محرمات شاهد اینكه 

هایى كه كند كه در خطابمىنقل  السالمبینیم قرآن كریم همانها را از انبیا علیهماست كه مى

 .اندنمودهمىاند از آن نهى كردههاى خود مىبه امت

   

ظلم عظیمى  شرك را از سایر گناهان جلوتر ذكر كرده براى این است كه اگر شرك

ان هللا ال  »كه با ارتكاب آن هیچ امیدى به مغفرت خداوند نیست، همچنانكه فرموده: است

گناهى است كه سرانجام سایر گناهان  «یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء،

 .اى توحید خداى تعالى استهر عمل صالح و حسنهمنتهاى منتهى به آن است، همچنانكه 

 

خداى تعالى در !« احسان كنید به پدر و مادر احسان كردنى - و بالوالدین احسانا» 

قرآن كریمش در چند جا احسان به پدر و مادر را تالى توحید و ترك شرك دانسته و هر جا 

ن خود بهترین دلیل است بر ای .به آن امر كرده قبال به توحید و ترك شرك امر كرده است

و یا خود،  عقوق والدین بعد از شرك به خداى بزرگ در شمار بزرگترین گناهان،اینكه 

 .بزرگترین آنها است
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كشتن فرزندان از ترس  «،و ال تقتلوا اوالدكم من امالق نحن نرزقكم و ایاهم» 

رب غالب سالها هزینه زندگى آنان در میان عرب جاهلیت سنتى جارى بوده، چون بالد ع

دیدند كه قحط سالى و افالس آنان را شده، و مردم وقتى مىدستخوش قحطى و گرانى مى

 .كشتند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگى آنان نباشندكند فرزندان خود را مىتهدید مى

بحث كه ایشان را از این عمل ناستوده نهى كرده نهى را با جمله د لذا در آیه مور

تعلیل كرده و فرموده: منطق شما در فرزندكشى جز این نیست كه  ایاهمنحن نرزقكم و 

توانید روزى و هزینه زندگى آنان را فراهم نمایید، و این خود منطقى است غلط، براى نمى

كنید، بلكه خداى تعالى است كه اینكه این شما نیستید كه روزى فرزندانتان را فراهم مى

ترسید و از ترس، آنان را به دست ، پس شما چرا مىدهدروزى ایشان و خود شما را مى

  برید؟خود از بین مى

  

كلمه فواحش جمع فاحشه است كه «،و ال تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» 

و نسبت  لواطو  زنابه معناى كار بسیار زشت و شنیع است، و خداى تعالى در كالم خود 

آید شمرده، و از ظاهر كالم برمى فاحشهاز مصادیق زنا به مردان و زنان پاكدامن را دادن 

گناه سرى و روابط  فاحشه باطنىگناه علنى و مقصود از  فاحشه ظاهرىكه مراد از 

 نامشروع برقرار كردن در پنهانى است. 

 

را سلب نموده و با از میان  امنیت عمومىو سایر انواع فحشا  قتل نفسو همچنین 

 .گرددانى فرو ریخته، اركان آن سست مىرفتن امنیت، بناى جامعه انس

 

در اینجا دو احتمال هست: یكى  «،و ال تقتلوا النفس التى حرم هللا اال بالحق ...» 

محترم  :حرام كرده است خداوند كشتنش را باشد، دیگر این كه معنایش، حرم هللااینكه معناى 

كرده است آنرا به احترام قانونى و بدین وسیله او را و یا حقى از حقوق او را از ضایع شدن 

 .حفظ كرده باشد

مقصود استثناى قتل بعضى از نفوسى است كه در اثر  اال بالحقو اینكه فرمود: 

ین جعل اى از گناهان احترامى را كه خداوند براى مسلمانان و یا كفار همپیمان با مسلمپاره

 .قتل به قصاص و حد شرعىاند، مانند كرده، از خود سلب نموده

 

 

به  شدن نزدیكاینكه از  «،و ال تقربوا مال الیتیم اال بالتى هى احسن حتى یبلغ اشده» 

مال یتیم نهى فرموده براى این است كه داللت بر عمومیت مطلب كند، یعنى بفهماند كه تنها 

ستعمال و هر گونه تصرفى در آن نیز حرام است مگر اینكه آن حرام نیست، بلكه ا خوردن

 .منظور از تصرف در آن حفظ آن باشد آن هم به شرطى كه بهترین راههاى حفظ بوده باشد
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و نهى از نزدیكى به مال یتیم همچنان امتداد دارد تا زمانى كه یتیم به حد رشد و 

پس معلوم . به تدبیر ولى خود نباشدبلوغ برسد، و دیگر از اداره اموال خود قاصر و محتاج 

  .هر دو است رشدو  بلوغرسیدن به حد  یبلغ اشدهشد مقصود از 

 

 

عبارت  ایفاء به قسط «،و اوفوا الكیل و المیزان بالقسط ال نكلف نفسا اال وسعها» 

 .عمل كردن به عدالت بدون اجحافاست از 

او  در خور طاقتمگر به آنچه كه  كنیمتكلیف نمىو اینكه فرمود: ما هیچ كس را  

پرسد: مگر در كیل و است به منزله دفع توهمى است كه ممكن است بشود، گویا كسى مى

وزن ممكن است رعایت عدالت واقعى و حقیقى بشود؟ هرگز ممكن نیست، و انسان در 

عالى با اى جز این ندارد كه به تقریب و تخمین اكتفا كند، و خداى تاینگونه امور هیچ چاره

كنیم مگر به چیزى كه فرماید: ما هیچ كس را تكلیف نمىرا داده مى جمله مورد بحث جوابش

 .در وسع طاقت او باشد

 

 

چون سخن گویید دادگر باشید گر چه علیه  -و اذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى» 

باید مراقب گفتارهاى خود باشید، و زبان  می فرماید: «،خویشاوند و به ضرر او باشد...

هایى كه براى دیگران نفع و یا ضرر دارد حفظ كنید، و عاطفه قرابت و خود را از حرف

هاى و به تحریف گفته، هر عاطفه دیگرى شما را به جانبدارى بیجا از احدى وادار نكند

د، و خالصه بناحق دیگران و تجاوز از حق و شهادت بناحق یا قضاوت ناروا وادار نساز

دارید رعایت ننموده و حق آن كسى را كه دوستش جانب آن كس را كه دوستش مى

 دارید، باطل مسازید. نمى

در مجمع البیان گفته است: آیه مورد بحث با همه كوتاهى و كمى حروفش مشتمل بر 

ذاهب و امر ها، فتاوا، قضاوتها، احكام، ماقاریر، شهادتها، وصیتدستورات بلیغى در باره 

 ت.اس به معروف و نهى از منكر

 

شود، هم بر دستورات و تكالیف شرعى اطالق مى این جمله «،و بعهد هللا اوفوا ...» 

دستورات و لیكن در قرآن كریم این لفظ بیشتر در  و هم بر پیمان و میثاق و بر نذر و سوگند

اضافه شده،  (هللا)روردگارشود، مخصوصا در آیه مورد بحث كه به اسم پاستعمال مى الهى

 .مورد بحث آیه هم مناسب با همین معنا است

 

 «،وان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله...» 

شما از راه خدا متفرق مشوید و در  مقصود اصلى از آیه مورد بحث این است كه بفرماید:

  !آن اختالف راه میاندازید
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و اختصاص به دین  است این وصایا صراط مستقیم منپس اگر بعد از گفتن اینكه 

نهى از معینى ندارد مجددا امر كرد به اقامه دین، در حقیقت خواست تا زمینه كالم را براى 

 .فراهم سازد تفرقه در دین

یكى دیگر از شود: عالوه بر محرماتى كه گفته شد بنا بر این، معناى آیه چنین مى

رمات این است كه این صراط را كه اختالف و تخلف پذیر نیست واگذاشته و راههاى مح

سازد و در میان شما ایجاد دیگر را پیروى كنید، چون این عمل شما را از راه خدا متفرق مى

 شود كه از صراط مستقیم خدا یكسره بیرون شوید . نماید، و سرانجام باعث مىاختالف مى

 

 (512ص :    7المیزان ج : سوره انعام     153تا  151) مستند: آیه 

 

 تحریمات الهی در اول خلقت انسان

َم َربَى اْلفََوِحش َما ظَهَر ِمنَها َو َما بَطَن َو االثَْم َو اْلبَْغَى بِغَیِر »  - قُْل إِنََّما َحرَّ

ً َو أَن   اْلَحق   ْل ِبِه سْلطنا ِ َما لَْم یُنز ِ ِ َما ال َو أَن تُشِرُكوا بِاَّللَّ تَقُولُوا َعلى َّللاَّ

 !تَْعلَُمونَ 

 

بگو اى پیغمبر كه خداى من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در  -

نهان و گناهكارى و ظلم بناحق و شرك به خدا را كه بر آن شرك هیچ دلیل 

دانید از روى جهالت به خدا نسبت دهید، همه ندارید و اینكه چیزى را كه نمى

 !«رده استرا حرام ك

 

گناهانى است كه حد اعالى شناعت و زشتى را داشته باشد، مانند  فواحشمراد از 

ذلت و سقوط در ط گناهانى است كه باعث انحطا اثمو منظور از . زنا، لواط و امثال آن

. سازدگسارى كه آبروى آدمى و مال و عرض و جانش را تباه مىزندگى گردد، مانند مى

و طلب كردن چیزى است كه حق طلب كردن آن را نداشته باشد، مانند تعدى  بغىمنظور از 

 .ها و تعدیات بر مردم و استیالى غیر مشروع بر آنانانواع ظلم

است به طور فهرست و خالصه و به بیانى كه  غیر طیبدر این آیه چیزهایى را كه 

باشد بیان كرده است، چون محرمات دینى از دو حال خارج نیستند:  شامل تمام انواع گناهان

 یا محرمات مربوط به افعالند و یا مربوط به اقوال و عقاید. 

 

ان و  و ان تشركوا باهللمربوط به قسم اول و جمالت: فواحش، اثم و بغى : كلمات

 :كندقسم دوم را خالصه مى ،تقولوا على هللا
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 بغىاست كه كلمه حق الناس یكى آنهایى كه مربوط به قسم اول هم دو نوع است: 

جامع آنها است، و دیگرى گناهانى است كه مربوط به حق الناس نیست، این نیز دو گونه 

اشاره به آنها است. و دیگرى گناهانى  فاحشهو شنیعند و كلمه  زشتاست: یكى آنهایى كه 

عنوان اینگونه گناهان  اثممه و ضرر براى گنهكار است و كل مفسدهاست كه تنها داراى 

 .است

  . وافتراء بر ااست و یا  شرك به خداقسم دوم نیز یا 

                     

 (84ص :    8المیزان ج : سوره اعراف     36تا  26) مستند: آیه   

 

 

 شرط جهالت در ارتکاب محرمات 

 

ثمَّ تَابُوا ِمن بَْعِد ذَِلك َو أَصلَُحوا إِنَّ َربَّك ثُمَّ إِنَّ َربَّك ِللَِّذیَن َعِملُوا السوَء بَجَهلٍَة »  -

ِحیمٌ   ! ِمن بَْعِدَها لَغَفُوٌر رَّ

آنگاه پروردگارت نسبت به كسانى كه از روى نادانى بدى كرده و از پى آن  -

 !«اند پروردگارت از پى آن آمرزگار و رحیم استتوبه نموده و به صالح آمده

 

بوده، لیكن جهالت  علمیكى است كه در اصل در مقابل و جهل در معنا  جهالتكلمه  

شود، هر چند كه شخص ، استعمال مىعدم انكشاف تام واقعدر بسیارى از موارد، در معناى 

نباشد، خالصه آن كسى را هم كه بطورى كه تكلیف بر او صحیح  خالى از علمبطور كلى 

گویند، مانند كسى كه هل مىباشد علم دارد ولى واقع بطور كامل برایش مكشوف نیست جا

بر او غلبه  هواهاى نفسانىداند حرام است و لیكن شود با اینكه مىمى مرتكب محرمات

گذارد كه در حقیقت به این مخالفت و عصیان و كند، و نمىنموده به معصیت وادارش مى

افت یداد و بطور كامل بصیرت مىاش مى، بطورى كه اگر اجازهبیندیشد عواقب وخیم آن

گویند با اینكه علم به حرام بودن آن شد، چنین كسى را هم جاهل مىهرگز مرتكب آنها نمى

 كارها دارد، و لیكن حقیقت امر برایش پنهان است. 

مراد از جهالت در آیه مورد بحث همین معنا است، زیرا اگر به معناى اول یعنى 

موضوعش براى آنان مجهول بود  سوء كه در آیه آمده حكم و یا بود، و آن عملنادانى مى

 .شد تا محتاج به توبه و آمرزش و رحمت باشنددیگر ارتكاب آنها معصیت نمى

اگر توبه را در اول، مقید به اصالح نموده و سپس در آخر ضمیر را به توبه تنها 

براى این بوده كه داللت  بعد از توبه و اصالحو نفرموده:  بعد از توبهبرگردانده و فرموده: 

 .، نه توبه و اصالحشمول مغفرت و رحمت تنها از آثار توبه استكند بر اینكه 
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شان معلوم شود و هویدا كرد براى این بود كه توبه و اگر توبه را مقید به اصالح

شان صرف اند، و توبهاند، و جدا از راه خطا و گناه برگشتهگردد، كه راستى توبه كرده

 .معنا نبوده است ی ازلخاو  ،صورت

این آیه و ما بعدش به آیات حصر محرمات اكل در چهار چیز و حالل كردن غیر آن 

مطالب آن متصل است، و به عبارت دیگر این آیه تا آخر چهار آیه بعدش به منزله تفصیل 

است، گویا گفته شده كه این حال ملت و كیش موسى بود كه در آن حرام كردیم بر بنى 

اى از طیبات را و اما این كیش و مذهب كه ما به تو نازلش كردیم، ملتى است رائیل پارهاس

دادیم و او را برگزیده بسوى صراط مستقیمش هدایت نمودیم و با آن  ابراهیمكه ابتداء به 

ملت، دنیا و آخرتش را اصالح كردیم، ملتى است معتدل و جارى بر طبق فطرت كه تنها 

و تنها خبائث در آن حرام شده، و با بكار بستن آن خیراتى كه ابراهیم طیبات در آن حالل 

 آید. بدست آورد، بدست مى

 (524ص :    12المیزان ج :  سوره  نحل    119تا  114) مستند: آیه          
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 فصل نهم

 

 خوردنی های حالل و حرام
 

 

 

 حلیت تمام رزق های پاکیزه خدا

  

ا »  - ِ إِن ُكنتُْم إِیَّاهُ تَْعبُدُوَن!فَكلُوا ِممَّ ُ َحلاَلً طی ِباً َو اشكُروا نِْعَمت َّللاَّ  َرَزقَكُم َّللاَّ

 

پرستید از آنچه خدا روزیتان كرده حالل و پاكیزه بخورید پس اگر خدا را مى -

 !«نعمتهایش را سپاس گزارید

 

 . آیه شریفه در مقام این است كه هر رزق طیبى را حالل كند

حلیت و طیب بودن این است كه رزق طورى باشد كه طبع بشر از آن مراد از 

شرعى  محروم نباشد، یعنى طبع آدمى آن را پاكیزه بداند و از آن خوشش آید، و مالك حلیت

اش مطابق است، آرى دین خدا همه حلیت شرعى، تابع حلیت فطرىهم همین است، چون 

تغذیه خلق كرده، و موجوداتى از فطرت است و خداى سبحان انسان را مجهز به جهاز 

زمین مانند حیوانات و نباتات را مالیم با قوام بشر قرار داده، و طبع بشر بدون هیچ نفرتى 

 .مایل آنها هست، و چنین چیزى براى او حالل است

خطاب در آیه به مؤمنین است، و نیز خطابهاى تشریعى كه در آیات قبل و بعد   

 است همه متوجه ایشان است.

 (524ص :    12المیزان ج :  سوره  نحل    119تا  114) مستند: آیه         

 

 

 مجوز خوردن گوشت چارپایان بزرگسال و خردسال

 

َّبِعُوا ُخطَوِت الشْیطِن  »  - ُ َو ال تَت ا َرَزقَُكُم َّللاَّ َو ِمَن األَْنعَِم َحُمولَةً َو فَْرشاً  كلُوا ِممَّ

بِینٌ إِنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ   !مُّ

از آنچه خدا روزیتان كرده  (پدید آورد )و از حیوانات بار بردار و نوزاد -

 !«بخورید و دنبال شیطان مروید كه وى براى شما دشمنى آشكار است
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خوانند حموله به معناى چارپایان بزرگسال است، و از این جهت آنها را حموله مى

امر در .  به معناى خردساالن آنها استو فرش . را دارند (بار )كه طاقت برداشتن حمل

  تنها براى اباحه خوردن و امضاى حكم عقل به اباحه آن است. «،كلوا مما رزقكم هللا» جمله 

این است  «،و ال تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین »و معناى اینكه فرمود:

ى شیطان را پیش مگیرید، كه: شما در این امرى كه خداوند اباحه آنرا تشریع كرده راه پیرو

معنایش  پیروى خطوات شیطان. و پا در جاى پاى او نگذارید و حالل خدا را حرام مكنید

 .همین تحریم حالل است بدون علم

 (500ص :    7المیزان ج :  سوره انعام    146تا  141) مستند: آیه 

 

 موارد استثنا در غذا ها، و تحریم آنها
 

ماً َعلى طاِعٍم یَطعَُمهُ إِال أَن یَُكوَن َمْیتَةً أَْو دَماً قُل ال أَِجدُ فى َما »  - أُوِحَى إِلىَّ مَحرَّ

ِ بِِه  فََمِن اضطرَّ َغیَر  ً أُِهلَّ ِلغَیِر َّللاَّ ً أَْو لَْحَم ِخنِزیٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس أَْو ِفسقا سفُوحا مَّ

ِحیمٌ   !بَاغٍ َو ال َعاٍد فَإِنَّ َربَّك َغفُوٌر رَّ

 

حكامى كه به من وحى شده چیزى را كه غذا خوار تواند خورد حرام بگو در ا -

یابم مگر آنكه مردارى باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوك كه آن نمى

پلید است یا ذبیحه غیر شرعى كه نام غیر خدا بر آن یاد شده، و هر كه ناچار 

پروردگار تو آمرزگار و رحیم  (و بخورد)باشد نه متجاوز و یا افراطكار

 !« است

 

 (500ص :    7المیزان ج :  سوره انعام    146تا  141) مستند: آیه 

 

 تحریم خوردنی های چهارگانه

 

ِ بِِه  فََمِن اضطرَّ  - َم َعلَْیكُم اْلَمْیتَةَ َو الدََّم َو لَْحَم اْلِخنِزیِر َو َما أُِهلَّ ِلغَیِر َّللاَّ إِنََّما َحرَّ

ِحیمٌ َغیَر  َ َغفُوٌر رَّ  ! بَاغٍ َو ال َعاٍد فَإِنَّ َّللاَّ

حق اینست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده  -

روى و تجاوز، خدا براى شما حرام است و هر كه ناچار شود، بدون زیاده

 !« آمرزگار و رحیم است
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مفاد این آیه با چند عبارت مختلف در چهار جاى قرآن یعنى دو سوره انعام و نحل 

كه هر دو مكى است و یكى در اوائل بعثت نازل شده و دیگرى در اواخر توقف رسول خدا 

در مكه و در دو سوره بقره و مائده كه در اوائل هجرت به مدینه و  وسل موآلهعلیههللاصلى

اند: داللت دارد ایراد شده، و این آیه بطورى كه بعضى از مفسرین گفتهاواخر آن نازل شده 

مردار و خون و گوشت خوك، و آنچه براى در همین چهار تا، یعنى  انحصار محرماتبر 

 .غیر خدا ذبح شود

 

محرمات دیگرى غیر این چهار حرام آید كه و لیكن با مراجعه به سنت، به دست مى

به امر پروردگارش  وسل موآلهعلیههللاكه رسول خدا صلى ست،كه اصل در محرماتند نیز ه

 .بیان نموده است «،ما آتیكم الرسول فخذوه و ما نهیكم عنه فانتهوا »كه فرمود:

 3و در سوره مائده آیه  173در سوره بقره آیه در المیزان فتار در معناى این آیه ) گ

 آمده است.( 145و در سوره انعام آیه 

 (524ص :    12المیزان ج :  سوره  نحل    119تا  114) مستند: آیه             

 

 

 شرایط  اضطرار، و مجوز استفاده محدود از غذاهای حرام 

 

ِ  فََمِن ”  - َم َعلَْیكُم اْلَمْیتَةَ َو الدََّم َو لَْحَم اْلِخنِزیِر َو َما أُِهلَّ بِِه ِلغَیِر َّللاَّ إِنََّما َحرَّ

ِحیمٌ  اضطرَّ َغیَر بَاغٍ  َ َغفُوٌر رَّ  ! َو ال َعاٍد فاَل إِثَْم َعلَْیِه  ِإنَّ َّللاَّ

 

ها مردار و خون و گوشت خوك و گوشت خداوند تنها از میان خوردنى -

حیوانى كه براى غیر خدا ذبح شده حرام كرده است و در اینها هم اگر كسى 

نیز  ناچار بخوردن شود در صورتى كه خودش خود را ناچار نكرده باشد و

در صورتى كه در خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند گناهى بر او نیست كه 

 !“خدا غفور و رحیم است 

 

كسى كه ناچار شد از آن بخورد، بشرطى   فمن اضطر غیر باغ و ال عاد...”  -

 “كه نه ظالم باشد، و نه از حد تجاوز كند.

 

ها اضطرار است و دو حال هستند كه عامل آن“  غیر باغ و ال عاد،” دو كلمه 

هر كس مضطر و ناچار شد در حالیكه نه باغى است و نه متجاوز، از معنایش این است كه 

آنچه ما حرام كردیم بخورد، در این صورت گناهى در خوردن آن نكرده است، و اما اگر 

اضطرارش در حال بغى و تجاوز باشد، مثل اینكه همین بغى و تجاوز باعث اضطرار وى 

 در اینصورت جائز نیست از آن محرمات بخورد .  شده باشند،
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این جمله دلیلى است بر اینكه این تجویز خدا و رخصتى كه “ ان هللا غفور رحیم،” 

داده از باب این بوده كه خواسته است به مؤمنین تخفیفى دهد، و گر نه مناط نهى و حرمت 

 در صورت اضطرار نیز هست.

 (643ص :    1بقره   المیزان ج : سوره  173و  172آیه ) مستند:    

 

 

 برداشته شدن حکم حرمت، به عنوان حکم ثانوی 
 

 !فمن اضطر فى مخمصة غیر متجانف الثم فان هللا غفور رحیم» ...  -

 

اما اگر كسى در محلى كه قحطى طعام است به مقدارى كه از گرسنگى نمیرد  -

تواند بخورد، كه خدا آمرزگار مى ،نه زیادتر كه به طرف گناه متمایل شود

 !« رحیم است

 :شودآیه سه نكته استفاده مى این از سیاق 

كه در آیه حرام شده حكمى اولى  اینكه جواز خوردن گوشت و چیزهاى دیگرى اول

نیست، حكم اولى همان حرمت است، بلكه حكم ثانوى و مخصوص زمانى است كه شخص 

 .میردنكند از گرسنگى مىمسلمان اگر از آن محرمات سد جوع 

اى است كه از مردن جلوگیرى كند، و ناراحتى اینكه حكم جواز محدود به اندازه دوم

تواند شكم خود را از گوشت مردار پر گرسنگان را بر طرف سازد، پس چنین كسى نمى

 .كند

اینكه صفت مغفرت و مثل آن صفت رحمت همانطور كه با گناهان مستوجب  سوم

شود همچنین با منشا آن نافرمانیها كه همان دارد، و مایه محو عقاب آنها مى عقاب ارتباط

مغفرت و رحمت یك وقت متوجه شود، و خالصه كالم اینكه حكم خدا است نیز متعلق مى

آمرزد و یك وقت متوجه خود حكم شود، و آن را مىمى -یعنى مخالفت با حكم خدا  -معصیت 

دارد مثل همین مورد كه خداى تعالى حكم حرمت را برداشته، تا  شود، و آن را بر ميمى

اگر كسى از روى ناچارى گوشت مردار را خورد گناه نكرده باشد، و در نتیجه مستوجب 

 عقاب نیز نشده باشد. 

 ( 256ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    1) مستند: آیه           
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 و دالیل آن حالل شدن غذای اهل کتاب  و شرایط

 

أُوتُوا اْلِكتَب ِحلٌّ لَّكْم َو طعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم   اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطی ِبَت  َو طعَاُم الَِّذینَ »  -

َو الُمْحصنَت ِمَن الُمْؤِمنَِت َو الُمْحصنَت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَب ِمن قَْبِلُكْم إِذَا 

أُُجوَرُهنَّ مْحِصِنیَن َغیَر ُمسِفِحیَن َو ال ُمتَِّخِذى أَْخدَاٍن  َو َمن یَْكفُْر َءاتَْیتُُموُهنَّ 

 !بِاالیَمِن فَقَْد َحِبط َعَملُهُ َو ُهَو فى االَِخَرةِ ِمَن الخاِسِرینَ 

 

ها برایتان حالل شد، و نیز طعام كسانیكه اهل كتابند براى امروز همه پاكیزه -

ى آنان حالل است، و نیز زنان پاكدامن مؤمن و شما حالل، و طعام شما برا

زنان پاكدامن اهل كتاب، كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند، 

كه به جاى مهریه در  -براى شما حالل است، البته بشرط اینكه اجرتشان را 

بدهید، آنهم به پارسائى، نه زناكارى و رفیق گیرى، و هر  -زن دائمى است 

شود، و در آخرت از زیانكاران ر ایمان باشد اعمالش باطل مىكس منك

 !«است

 

از ناحیه خداى تعالى از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستى  مسلمانان

نفوس مردم با ایمان از تشویش و  .  ظاهراً كردن با اهل كتاب شدیدا نهى شده بودند

گرفت، لذا براى تند آرام نمىاضطراب شكى كه نسبت به حالل بودن طعام اهل كتاب داش

كرد، و  حلیت طعام اهل كتابرا هم ضمیمه  حلیت طیباترفع این اضطرابشان داستان 

مؤمنین فهمیدند كه طعام اهل كتاب خود یكى از مصادیق طیبات حالل و از سنخ آنها است، 

 .و در نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان آرامش یافت

حكم مستقل از یكدیگر را بیان كند، یكى حالل  خواهد دودر آیه مورد بحث نمى

بودن طعام مسلمانان براى اهل كتاب، و دیگرى حالل بودن طعام اهل كتاب براى مسلمانان، 

خواهد یك حكم را بیان كند، و آن حالل بودن طعام و رفع حرمت از آن است، و بلكه مى

 . بفهماند هیچ منعى در دو طرف نیست

 گوشت حیوان غیر قابل تذكیه چون خوكمل غذائى كه از در آیه شریفه شا حلیت

تهیه گردیده و یا بنام خدا ذبح  ذبیحه اهل كتابگردد، و نیز شامل غذائى كه از تهیه شده نمى

شود، براى اینكه خداى تعالى در آیات تحریم گوشت خوك و گوشت میته را حرام نشده نمى

خدا ذبح نشده از نظر اسالم میته است، و آیات  دانسته، و ذبیحه اهل كتاب و حیوانى كه بنام

هاى حرام را تحریم چهار آیه است كه در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده، و گوشت

رجس و فسق و اثم خوانده، كه بیانش گذشت و حاشا بر خداى سبحان چیزى را كه خودش 

الیوم  »ذارد، و بفرماید:رجس و فسق و اثم خوانده، حالل كند و بر حالل كردنش منت بگ

  «احل لكم الطیبات.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 58

كلمه كفر در  «،و من یكفر باالیمان فقد حبط عمله و هو فى االخرة من الخاسرین» 

اصل به معناى پوشاندن است، و بنا بر این در تحقق معناى كفر این معنا شرط است، كه 

كلمه حجاب در جائى  معناى ثابتى كه پرده روى آن بیفتد وجود داشته باشد، همانطور كه

كند كه چیز ثابت و پیدائى باشد، تا با افتادن حجاب بر روى آن ناپیدا شود، پس مفهوم پیدا مى

یابد كه چیز ثابت و هویدائى باشد، كه كافر آنرا بپوشاند، و این معناى كفر هم وقتى تحقق مى

روز و كفر به  رسولشخدا و و كفر به  آیات اوو كفر به  هاى خدانعمتمعنا در كفران به 

 وجود دارد.  جزا

پس اینكه در آیه مورد بحث كلمه كفر را در مورد ایمان استعمال كرده، و فرموده 

هر كس به ایمان كفر بورزد، به مقتضاى مطلبى كه در باره كفر گفتیم باید ایمان ثابتى وجود 

باور  -داشته باشد، تا كفر آنرا بپوشاند و بطور مسلم منظور از ایمان معناى مصدرى آن 

ه منظور معناى اسم مصدرى است، كه همان اثر حاصل و صفت ثابت نیست، بلك -كردن 

شود، پس برگشت اى كه منشا اعمال صالح مىدر قلب مؤمن است، یعنى اعتقادات حقه

داند حق است عمل نكند، مثال معناى كفر به ایمان به این است كه آدمى به آنچه كه مى

عمال آنان شركت كند، با اینكه علم به مشركین را دوست بدارد، و با آنان اختالط، و در ا

حقانیت اسالم دارد، و نیز مثل اینكه نماز و روزه و زكات و حج و سایر اركان اسالم را 

 ترك كند، با اینكه یقین به ثبوت آنها و ركن دین بودن آنها دارد . 

اى است و آن پس منظور از كفر به ایمان این معنا است، و لیكن در این میان نكته

این است كه كفر بدان جهت كه به معناى ستر است، و پوشاندن امور ثابته وقتى به حسب 

تبادر ذهنى صادق است كه در آن پوشاندن مداومتى باشد، لذا كفر به ایمان نیز در مورد 

كسى صادق است كه همواره عمل به مقتضاى ایمان خود را ترك كند، و همیشه و بطور 

و اما كسى كه در زندگیش یكبار و دو بار حق را  نماید دائم بر خالف علم خود عمل

گویند به ایمانش كفر چنین كسى نمى كند، بهپوشاند، و بر خالف علم و ایمانش عمل مىمى

 .گویند او مرتكب فسقى شده استورزیده، بلكه مى

 «،و من یكفر باالیمان »این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود كه مراد از جمله:

هستند كه بر پوشاندن حق و علم و ایمان خویش مداومت دارند، هر چند كه در جمله  كسانى

فهماند، بنا بر این كسى كه مورد بحث مطلب با مثل یكفر تعبیر شده،  كه ثبوت و دوام را مى

كند به آنچه كند آنچه را كه حق بودنش به نظر وى محقق شده، و عمل نمىپیروى نمى

ز اركان دین است، او كافر به ایمان است، و هر عمل صالحى كه برایش ثابت شده، كه ا

 .  فقد حبط عملهبكند حبط و بى پاداش خواهد بود، همچنان كه در آیه مورد بحث فرمود: 
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متصل به ما قبل  «،من یكفر باالیمان فقد حبط عمله ... »جمله مورد بحث یعنى

انگارى در امر خواهد مؤمنین را از خطرى كه ممكن است در اثر سهلمى خودش است، و

خدا و معاشرت آزادانه با كفار متوجه آنان شود بر حذر بدارد، و بفهماند كه اگر در جمالت 

قبل، طعام اهل كتاب را و ازدواج با زنان عفیف آنان را بر شما مؤمنین حالل كردیم براى 

اى با اهل كتاب تخفیف و تسهیلى فراهم آوریم، تا این وسیلهاین بود كه در معاشرت شما 

بشود كه شما با اخالق اسالمى خود با یهود و نصارا معاشرت كنید، و آنان را شیفته اسالم 

 بسازید، و داعى آنان باشد بسوى علم نافع و عمل صالح. 

بهانه و  پس غرض از تشریع حكم مورد بحث این بوده، نه اینكه مسلمین این حكم را

وسیله قرار دهند براى اینكه خود را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده، در دوستى و 

عشق ورزیدن با زنان یهودى و نصرانى بى بند و بار شوند، و عاشق جمال آنان شده، در 

نتیجه خواه ناخواه خلق و خوى آنان را نیز متابعت نمایند و چیزى نگذرد كه خلق و خوى 

صرانیت حاكم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوى اسالمى مسلط گردد، و آنرا یهودیت و ن

تحت الشعاع خود كند، و فساد آنان بر صالح اسالم چیره گردد، كه این خود بالى بزرگى 

گرداند، در نتیجه حكمى را كه خدا در تشریعش بر است، كه مسلمانان را به قهقرا بر مى

و محنت و مهلكه مسلمین كرده، تخفیف الهى را به صورت  مسلمانان منت نهاده بود را فتنه

 عذاب در آورد. 

به همین جهت خداى تعالى بعد از بیان حلیت طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن 

ایشان، مسلمانان را از بى بند و بارى در تنعم به این نعمت، حالل بودن طعام و زنان اهل 

كارشان را به كفر ایمان و ترك اركان دین و  كتاب بر حذر داشته، تا بى بند و باریشان

شوند كه اعمالشان حبط شود، و در اعراض از حق نكشاند، زیرا اگر چنین كنند باعث مى

  .اى از تالش زندگى خود نبینندآخرت نتیجه

 (324ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    5) مستند: آیه 

 

 

 گوشتگوشت های حالل و حرام، و شرایط حرام شدن 

 

أُِحلَّت لَُكم بِهیَمةُ األَْنعَِم إِال َما یُتْلى َعلَْیُكْم َغیَر مِحلى الصْیِد َو أَنتُْم ُحُرٌم  إِنَّ » ...  -

َ یْحُكُم َما یُِریدُ   !َّللاَّ

شود براى شما حالل گوشت چارپایان به استثناى آنهائى كه برایتان بیان مى...  -

داند، حالى كه محرم هستید حالل مىشده است، نه براى كسى كه شكار را در 

 !«كندخدا هر حكمى را كه بخواهد صادر مى و بدانید كه
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اسم است براى هر  بهیمةبه معناى مباح كردن چیزى است، و كلمه  احاللكلمه 

همان هشت  بهیمة االنعاممنظور از . حیوان صحرائى و دریائى كه با چهار پا راه برود

اشاره است به  «،اال ما یتلى علیكم »جفت حیوانى است كه گوشتش حالل است، و جمله:

حرمت علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر هللا به  »كه بعدا در آیه: احكامى

آید، كه در آیه بعضى از حاالت آن هشت جفت حرام شده، و آن حالتى است كه مى «،...

ل گوشت ذبح و تذكیه نشود، بلكه مردار گردد، و یا اگر ذبحش كردند بنام خدا حیوان حال

 .نكردند

فرماید: گوشت بهیمه انعام بر شما مى «،غیر محلى الصید و انتم حرم» و جمله 

، و مگر در حالى كه خود شما وضعى خاص بریممگر آنهائى كه بعدا نام مىحالل است، 

، و در حال احرام یكى از آن هشت صنف حیوان از قبیل آهو داشته باشید، یعنى محرم باشید

این صورت نیز خوردن گوشت آن بر  و گاو وحشى و گورخر را شكار كرده باشید، كه در

 .شما حالل نیست

 

 

 حرمت خون و سه نوع گوشت، و انواع مردارها و کشتارهای حرام

 

َمت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ َو الدَُّم َو لَحُم »  - ِ ِبِه َو اْلُمْنَخنِقَةُ َو ُحر ِ الِخنِزیِر َو َما أُِهلَّ ِلغَیِر َّللاَّ

یَةُ َو النَِّطیَحةُ َو َما أَكَل السبُُع إِال َما ذَكَّْیتُْم َو َما ذُبَِح َعلى  ُ َو اْلُمتَرد ِ اْلَمْوقُوذَة

لَِّذیَن َكفَُروا ِمن ِدینُِكْم فاَل النُّصِب َو أَن تَستَْقِسُموا بِاألَْزلَِم  ذَِلُكْم فِسٌق  اْلیَْوَم یَئس ا

تْخشْوُهْم َو اْخشْوِن  اْلیَْوَم أَْكَمْلت لَُكْم ِدینَُكْم َو أَتَمْمت َعلَْیُكْم نِْعَمتى َو َرِضیت لَُكُم 

ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ  ،االسلََم ِدیناً  فََمِن اضطرَّ فى مْخَمصٍة َغیَر ُمتََجانٍِف الثٍْم  فَإِنَّ َّللاَّ

 

گوشت مردار و  :آن گوشتها و چیزهائى كه خوردنش بر شما حرام شدهاما  -

خون و گوشت خوك و گوشت حیوانى است كه هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن 

برده شده، و حیوانى كه خفه شده، و یا به وسیله كتك مرده، یا سقوط كرده، و 

، مگر یا به وسیله ضربت شاخ حیوانى دیگر مرده، و یا درنده از آن خورده

آنكه آن را زنده در یابید، و ذبح كنید، و آنچه به رسم جاهلیت براى بتها ذبح 

، قسمت كنید( با چوبه تیر )شده، و نیز اینكه اموال یكدیگر را به وسیله اوتار

امروز است كه دیگر كفار از ضدیت با دین شما مایوس شدند، دیگر از آنها 

كه دین شما را تكمیل كردم، و  نترسید، و تنها از من بترسید امروز است

نعمت خود بر شما تمام نمودم، و امروز است كه دین اسالم را براى شما 

اما اگر كسى در  -و آنچه گفتیم حرام است در حال اختیار حرام است  -پسندیدم

محلى كه قحطى طعام است به مقدارى كه از گرسنگى نمیرد نه زیادتر كه به 

 .«واند بخورد، كه خدا آمرزگار رحیم استتطرف گناه متمایل شود مى
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هائى قبل كه در سوره سه نوع گوشتو  حرمت خوناین آیه شریفه مشتمل است بر 

نازل شده بود نیز ذكر شده بود، مانند دو سوره انعام و نحل كه در مكه نازل مائده از سوره 

 .ل شدشده بودند، و سوره بقره كه اولین سوره مفصلى است كه در مدینه ناز

 در سوره انعام فرموده بود: )

قل ال اجد فیما اوحى الى محرما على طاعم یطعمه، اال ان یكون میتة او دما  » -

مسفوحا، او لحم خنزیر، فانه رجس او فسقا اهل لغیر هللا به فمن اضطر غیر 

 در سوره نحل و سوره بقره فرموده: « باغ و ال عاد، فان ربك غفور رحیم،

كم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر هللا فمن اضطر انما حرم علی » -

  «(غیر باغ و ال عاد فال اثم علیه ان هللا غفور رحیم.

   

كه در صدر آیات را آن چهار چیز  -كنید بطورى كه مالحظه مى -و همه این آیات 

در ذیل آن آمده اند حرام كرده، و آیه مورد بحث از نظر استثنائى كه مورد بحث ذكر شده

در اینجا « ...، فمن اضطر غیر باغ »فرمود:شبیه به آن آیات است، در آن آیات مى

و بنا بر این آیه  «فمن اضطر فى مخمصة غیر متجانف ال ثم فان هللا غفور رحیم، »فرموده:

 .سوره مائده نسبت به این معانى كه در آن آیات آمده در حقیقت مؤكد است

گوشت و  خونو  میتهبلكه نهى از آن چهار چیز و مخصوصا سه تاى اول یعنى 

اند، براى اینكه آیه تشریعش قبل از سوره انعام و نحل بوده، كه در مكه نازل شده خوك

داند كه رجس و سوره انعام تحریم این سه چیز و حد اقل گوشت خوك را بدان علت مى

 بر اینكه قبال رجس تحریم شده بود . پلیدى است، و همین خود، داللت دارد 

كه همان رجس را  رجز ،هاى نازله در اول بعثت استآرى سوره مدثر از سوره

 ! «و الرجز فاهجر »تحریم كرده بود، و فرموده بود: -است 

 

 گوشت میته، و شرایط مردار شدن حیوان

 

یَةُ َو نَّطِ  ُ َو ُْمتَرد ِ یعنى حیوان خفه  ،َو َما أَكَل السبُعُ  یَحةُ و همچنین ُمْنَخنِقَةُ َو َْمْوقُوذَة

شده، و كتك خورده، و از بلندى پرت شده، و حیوانى كه با ضربه شاخ حیوان دیگر از بین 

به دلیل اینكه یك مصداق را در  ،همه از مصادیق میته و مردارندن، رفته و پس مانده درندگا

آخر این آیه از همه اینها استثناء كرده، و آن، همه این نامبردگان است در صورتى كه آنها 

را زنده دریابند و ذبح كنند، پس آنچه در این آیه نامبرده شده مصادیق یك نوعند، و براى این 

فراد آن داشته و خواسته است افراد آن نوع یعنى مردار را اسم برده كه عنایت به توضیح ا

 .اى تشریع كرده باشدخوراكیهاى حرام را بیشتر بیان كند، نه اینكه در آیه شریفه چیز تازه
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و ما ذبح على النصب و ان  »و همچنین بقیه چیزهائى كه در آیه شمرده و فرموده:

كه این دو عنوان هر چند كه اولین بارى كه در قرآن نامبرده  «تستقسموا باالزالم ذلكم فسق،

 فسقآنها را  علت حرمتدر همین سوره بوده، و لیكن از آنجا كه خداى تعالى  ،اندشده

اى نبوده كه تشریع شده باشد، دانسته، و فسق در آیه انعام نیز آمده، پس این دو نیز چیز تازه

هاى مذكور در آیه این است فهماند علت تحریمكه مى «،غیر متجانف الثم »و همچنین جمله:

كه اینها اثمند، و قبل از این آیه، و آیه سوره بقره اثم را تحریم كرده بود، و در سوره انعام 

قل انما حرم ربى  »و نیز فرموده بود: «و ذروا ظاهر االثم و باطنه، »هم فرموده بود:

 .«و ما بطن و االثم ،الفواحش ما ظهر منها

پس روشن و واضح شد كه آیه شریفه در آنچه كه از محرمات برشمرده چیز تازه و 

هاى مكى و مدنى سابقه داشته، و اى نفرموده، بلكه قبل از نزول آیه در سورهبى سابقه

 .ها و طعامهاى حرام را شمرده بودگوشت

كلمه  «،ذكیتمو المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اكل السبع اال ما » 

به معناى حیوانى است كه خفه شده باشد، چه خفگى اتفاقى باشد و یا عمدى باشد و  منخنقة

عمدى به هر نحو و هر آلتى كه باشد، خواه كسى عمدا و با دست خود او را خفه كرده باشد، 

 اى چون طناب باشد، و چه اینكه گردن حیوان راو یا اینكه این خفه كردن عمدى با وسیله

بین دو چوب قرار دهند تا خود بخود خفه شود، همچنانكه در جاهلیت به این طریق و به 

 كردند. جان مىامثال آن حیوان را بى

 .حیوانى است كه در اثر ضربت بمیرد آنقدر او را بزنند تا مردار شود  موقوذة

سقوط كند و حیوانى است كه از محلى بلند چون كوه و یا لبه چاه و امثال آن   متردیة

 .بمیرد

 .حیوانى است كه حیوانى دیگر او را شاخ بزند و بكشد  نطیحة

اش كرده باشد، و از گوشتش خورده اى پارهحیوانى است كه درنده  ما اكل السبع

اش را خورده باشد، و چه اینكه بعض باشد، پس أكل مربوط به ماكول است، چه اینكه همه

به معناى حیوان وحشى گوشتخوار است، چون شیر و گرگ و پلنگ و  سبعآن را، و كلمه 

 امثال آن. 

است را  قابل تذكیهها آنچه این جمله استثنائى است كه از نامبرده  ،ما ذكیتم اال  

دو تا رگ خون كه در دو  :تذكیه عبارت است از بریدن چهار لوله گردنسازد، و خارج مى

و چهارمى لوله هوا، و این در جائى است كه این طرف گردن است، و یكى لوله غذا، 

دلیل داشتن نیمه جان این است كه وقتى چهار رگ او را  .حیوان نیمه جانى داشته باشد

زنند حركتى بكند، یا دم خود را تكان دهد، و یا صداى خر خر از گلو در آورد، و این مى

شمرده شده در آیه، نه به  استثناء همانطور كه قبال گفتیم متعلق است به همه عناوین

خصوص عنوان آخرى، یعنى نطیحة، چون مقید كردنش به آخرى سخنى است بى دلیل و 

ما اكل السبع، همه از مصادیق  - هنطیح - همتردی - هموقوذ -هاین امور پنجگانه یعنى: منخنق

كه به  شوندمیته و از مصادیق آنند، به این معنا كه مثال متردیه و نطیحه وقتى حرام مى
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اى را كه نمرده دنبال آن متردیه و نطیحه وسیله سقوط و شاخ مرده باشند، به دلیل اینكه

باشند و بشود ذبحش كرد استثناء كرده، و این بدیهى است كه هیچ حیوانى را مادام كه زنده 

خورند كه جانش در آمده باشد، كه این در آمدن جان خورد، وقتى آن را مىاست كسى نمى

ر است، یكى اینكه با سر بریدن جانش در آید، دیگر اینكه اینطور نباشد، و خدا سر دو جو

ماند، افرادى كه یا با سقوط و ها را استثناء كرده، پس افراد دیگرى جز میته باقى نمىبریده

در چاه بیفتد و سالم از چاه بیرون آید، و  -مثال  -یا با شاخ مرده باشند، و اما اگر گوسفندى 

لحظه زنده باشد، حال یا كم و یا زیاد، سپس خودش بمیرد و یا سرش را ببرند، دیگر چند 

گویند، دلیل این معنا سیاق كالم است، براى اینكه همه حیوانات مذكور در این اش نمىمتردیه

آیات حیواناتى هستند كه مرگشان مستند به آن وصفى باشد كه در آیه آمده، یعنى صفت 

 دى و نطح . انخناق و وقذ و تر

و اگر از میان همه مردارها خصوص این چند نوع مردار را ذكر كرد، براى این 

بود كه توهمى را كه ممكن است در مورد اینها بشود و كسانى خیال كنند كه اینها مردار 

نیستند چون افرادى نادرند از بین ببرد، و كسى خیال نكند مردار تنها افراد شایع از مردار 

افرادى كه در اثر بیمارى و امثال آن مرده باشند، نه آنهائى كه به مرگ ناگهانى  است، یعنى

و به علتى خارجى مردار شده باشند، لذا در این آیات به اسامى آنها تصریح كرد و فرمود 

 اى نماند . همه اینها افراد و مصادیق مردارند ، تا دیگر جاى شبهه

 

 

 نُُصب حرام شدن گوشت به دلیل ذبح  در روی

به معناى سنگى است كه بر باالى  جمع نصیب بصُ نُ  «،و ما ذبح على النصب» 

پرستیدند، و رسم عرب چنین بوده كه سنگى را سر پا قرار داده آن را مى .چیزى نصب شود

 .بریدندمى حیوانات خود را روى آن سر

شود این غرض از نهى از خوردن گوشت حیوانهائى كه بر روى نصب ذبح مى

 .است كه جامعه مسلمین سنت جاهلیت را در بین خود باب نكنند

 

 حرام شدن گوشت به دلیل تقسیم کردن با ازالم

 

به معناى تركه چوبهائى است كه در ایام  ازالمكلمه  «،و ان تستقسموا باالزالم ...» 

ا جاهلیت وسیله نوعى قمار بوده، و عمل استقسام به وسیله قداح این بوده كه شترى و ی

كردند، آنگاه تركه چوبها را براى تشخیص اینكه چه كسى چند بندى مىحیوانى دیگر را سهم

كشیدند، و این برد؟ یكى پس از دیگرى بیرون مىبرد و چه كسى اصال سهم نمىسهم مى

 «،یسئلونك عن الخمر و المیسر ... »كه شرحش در تفسیر آیه:است، خود نوعى قمار بوده 

 ان آمده است.المیزدر جلد دوم 
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مراد از استقسام به ازالم كه از آن نهى شده، بطورى كه از سیاق و زمینه كالم 

شود، زدن آن تركه چوبها بر بدن شتر و یا حیوان دیگر است، كه به هر جاى استفاده مى

 حیوان خورد گوشت آن نقطه شتر از آن صاحب چوب باشد. 

 ( 256ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    1) مستند: آیه  

 

 روایات وارده در زمینه انواع گوشت های حرام

شخصى از روایت شده كه  السالمعلیه در تفسیر عیاشى از حریز از امام صادق

، (خفاش)خارپشت، وطواطآنجناب از مرغهاى وحشى و گوشتخوار سؤال كرد و در سؤال از 

مود: غیر از آنچه كه خداوند در قرآن درازگوش، قاطر و اسب نیز اسم برد، حضرت فر

در  وسل موآلهعلیههللاحرام فرموده هیچ حیوان دیگرى حرام نیست و اگر رسول خدا صلى

روز جنگ خیبر از خوردن گوشت درازگوش نهى فرمود از این جهت نبود كه گوشت 

درازگوش حرام است، بلكه غرض آن حضرت این بود كه اگر در میان مردم خوردن 

رود كه نسل این حیوان منقرض گردد و گر نه وشت این حیوان متداول شود بیم این مىگ

قل ال اجد فیما اوحى الى محرما على طاعم یطعمه اال ان یكون  »حرام همان است كه در آیه

 اسم برده شده است.  «،میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر هللا به

نیز روایت  السالمعلیه ن باره اخبار دیگرى از امام باقر و امام صادق: در ایمؤلف

اى از آنها دارد: حرام همان است كه خداوند در كتاب خود تحریم نموده و شده، و در پاره

خوردند ما آل لیكن چون عرب قبل از اسالم گوشت بسیارى از حیوانات دیگر را نیز نمى

ر اینكه آن حیوانات كدامند روایات زیادى وارد شده، و در خوریم. و دمحمد هم آنها را نمى

بعضى ازآنها حیوانات وحشى و داراى دندان و مرغهاى داراى چنگال و غیر آن اسم برده 

شده، در روایات اهل سنت هم مطلب از همین قرار است، و چون مساله مورد بحث 

سازیم كه وقتى خاطرنشان مى اى است فقهى لذا آنرا دنبال نكرده تنها این جهت رامساله

مسلم شد كه غیر از آنچه در قرآن حرام شده نیز محرماتى هست باید دانست كه آن محرمات 

دیده از جهت خباثتى كه در آنها مى وسل موآلهعلیههللادیگر چیزهایى است كه رسول خدا صلى

الذین یتبعون » ه است:تحریم فرموده، و خداوند هم تحریم آنجناب را امضا نموده، و فرمود

الرسول النبى االمى الذى یجدونه مكتوبا عندهم فى التوریة و االنجیل یامرهم بالمعروف و 

  «ینهیهم عن المنكر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث!

 (500ص :    7المیزان ج :  سوره انعام    146تا  141) مستند: آیه 
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 فصل دهم

 

 تشخیص حالل و حرام ضابطه کلی برای
 

 

 

 ضابطه عام حالل بودن طیبات و پاکیزه ها

 

بِیَن »  - َن الَجَواِرح ُمكل ِ یَسئَلُونَك َما ذَا أُِحلَّ لُهْم  قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطی ِبَت  َو َما َعلَّْمتُم م ِ

ا أَْمسْكَن َعلَْیُكْم  ُ  فَكلُوا ممَّ ا َعلََّمُكُم َّللاَّ ِ َعلَْیِه  َو اتَّقُوا تُعَل ُِمونُهنَّ ممَّ َو اْذُكُروا اسَم َّللاَّ

َ سِریُع الِحسابِ  َ  إِنَّ َّللاَّ  !َّللاَّ

 

چه چیزهائى بر ایشان حالل است؟ بگو آنچه  -بطور جامع  -پرسند از تو مى -

پاكیزه است برایتان حالل است، و نیز آنچه كه از میان حیوانات شكارى كه 

ز و ببر تنها سگ، شكار كند بشرطى كه تعلیم قبیل سگ و با اید ازتعلیم داده

توانید از نیم خورده آنها بخورید، و بشرطى كه هنگام رها مى ،یافته باشد

كردن سگ، جهت شكار نام خدا را برده باشید، و از خدا بترسید، و در شكار 

 !«حیوانات زیاده روى مكنید، كه خدا در حسابگرى سریع است

 

 

این جمله سؤالى است مطلق و   «...،أُِحلَّ لُهْم  قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطی ِبَتیَسئَلُونَك َما ذَا » 

اى كلى براى كلى، و جوابى هم كه از آن داده شده عمومى و مطلق است، و در آن ضابطه

، و آن این است كه حالل آن چیزى است كه تصرف در آن شده تشخیص حالل از حرام داده

صرفى كه هر عاقلى غرض از آن چیز را همان تصرف البته نه هر تصرف بلكه ت -

امرى طیب و معقول  -داند، از قبیل خوردن نان نه خفه كردن كودكى به وسیله نانمى

 شمرده شود. 

و اگر طیبات را مطلق آورد این اطالق نیز براى این است كه بفهماند معتبر در 

فراد استثنائى كه یا از تشخیص طیب از خبیث فهم متعارف عموم مردم است، نه فهم ا

شوند، پس هر چیزى كه اى طیبات دچار تهوع مىبرند، و یا از پارهاى خبائث لذت مىپاره

فهم عادى عموم مردم آن را طیب بداند آن طیب است، و هر چیزى هم كه طیب شد حالل 

 .است



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 66

و اگر حلیت و طیب بودن را بفهم متعارف انسانها واگذار كردیم از پیش خود 

ردیم، بلكه همانطور كه گفتیم از این جهت بود كه هیچ مطلقى شامل فرد غیر متعارف نك

 شود، و این مساله در فن اصول ثابت شده است .نمى

 

 ضوابط و شرایط خاص برای حالل شدن گوشت شکار 

 

و ما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم هللا فكلوا مما امسكن علیكم و » 

جمع جارحة است، و جارحه به معناى هر حیوانى است  جوارح  «،اسم هللا علیه ...اذكروا 

و ساختمان بدنیش مجهز به  )كه به دنبال شكار باشد، و غذاى خود را از این راه فراهم كند

ها و مانند مرغان شكارى چون باز و درندگانى چون انواع سگ (جهاز شكار است،

ناى تعلیم دادن و تربیت كردن سگ براى شكار است، و یا به به مع مكلبینها، و كلمه: پلنگ

و ما  »معناى نگهدارى سگ براى شكار و به كار زدن آن در شكار است، و از اینكه جمله:

حكم حالل بودن نیم شود كه ، فهمیده مىمكلبینرا مقید كرد به قید  «،علمتم من الجوارح

، و از سگ شكارى به سایر درندگان تجاوز خورده جوارح مختص به سگ شكارى است

 كند. نمى

 

قید دیگرى است كه حكم حالل بودن نیم خورده  «،مما امسكن علیكم »و جمله:

كند به صورتى كه سگ، شكار را براى صاحبش گرفته باشد نه براى سگان را مقید مى

آن را  پس اگر بدون فرمان صاحبش شكارى را صید كرد، در صورتى كه صاحبش ،خودش

 .مرده بیابد حالل نیست

 

آخرین شرط حالل بودن شكار سگ است، و آن این  «،و اذكروا هللا علیه »و جمله:

است كه صید عالوه بر اینكه باید به وسیله حیوان تعلیم یافته شكار شده و صاحبش آن را 

ذكر حیوان هنگام فرمان دادن و روانه كردن سگ، نام خدا را  فرمان داده باشد، صاحب

 .كرده باشد

 -كه همان سگ شكارى باشد  -و حاصل معناى آیه این است كه درندگان تعلیم یافته 

اگر براى شما چیزى از حیوانات وحشى حالل گوشت را كه جز با سر بریدن حالل 

شود شكار كرد، و شما هنگام فرمان دادن نام خدا را برده باشید آن شكار براى شما نمى

ین در صورتى است كه درنده آن حیوان را قبل از رسیدن شما كشته حالل است، البته ا

باشد، همین كشتن درنده حكم سر بریدن را دارد، و اما اگر زخمى كرده باشد، و شما آن را 

و در این صورت نیازى به حكم ، زنده دریابید، تذكیه آن تنها به این است كه ذبحش كنید

 .ن حكم سایر حیوانات حالل گوشت استصید سگ نیست زیرا حكم چنین شكارى هما



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 67

و اتقوا هللا ان هللا سریع  »خداى تعالى دنبال بیان حكم شكار و در آخر آن فرموده:

 تا اشاره كرده باشد به اینكه در مساله شكار كردن باید از خدا ترسید، و بیهوده «،الحساب

صرفا به منظور تفریح حیوانات وحشى را بى جان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزید و 

و سرگرمى و یا خودنمائى و زورمندى شكار نكرد، و باید دانست كه خداى تعالى در 

دهد، و این حسابگرى سریع است، و كیفر ظلم و تعدى را قبل از آخرت در همین دنیا مى

ها و تجاوزها و دام اندازیها و بى خبر كشتن حیوانات بى زبان همانطور كه بسیار به ظلم

 اى ندارد.جز سوء عاقبت و نكبت ثمره ،ایمم خود دیدهچش

 (323ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    4) مستند: آیه     

 

 روایتی  درباره شکار با سگ و سایر شکاری ها

 

روایت كرده  السالمبه سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق علیه کافیدر 

ها پرسیدم فرمود: ها و سگكه گفت: من از آن جناب از شكار بازها و عقابها و پلنگ

اید، و یا سگها شكار كرده باشند، عرضه داشتم: حال نخورید مگر آنچه خودتان سر بریده

توانى بخورى، براى اینكه خداى تعالى فرمود: مى اگر سگها شكار را كشته باشند چطور؟

و ما علمتم من الجوارح مكلبین، تعلمونهن مما علمكم هللا، فكلوا مما امسكن  »فرموده:

 .  است و سخنى از زنده بودن آن نگفته «،علیكم

كند، مگر سگ تعلیم اى شكار را براى خودش شكار مىآنگاه امام فرمود: هر درنده

دارد، آنگاه فرمود: هر وقت سگ را براى شكار ر را براى صاحبش نگه مىیافته كه شكا

 .كنى نام خدا را ببر، كه همین تذكیه شكار استرها مى

 (324ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    5) مستند:آیه   
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 فصل یازدهم

 

 ذبح شرعی،  و شرایط آن
 

 

 ذبح شرعی بنام خدا

    

ِ َعلَْیِه إِن ُكنتُم بِئَایَتِِه ُمْؤِمنِینَ فَكلُوا »  - ا ذُِكَر اسُم َّللاَّ  ،ِممَّ

َم َعلَْیُكْم إِال َما  - ا َحرَّ ِ َعلَْیِه َو قَْد فَصَل لَُكم مَّ ا ذُِكَر اسُم َّللاَّ َو َما لَُكْم أاَل تَأْكلُوا ِممَّ

م بِغَیِر ِعْلٍم  إِنَّ َربَّك ُهَو أَْعلَُم اضطِرْرتُْم إِلَْیِه َو إِنَّ َكثِیراً لَّیُِضلُّوَن بِأَْهَوائهِ 

 ،بِاْلُمْعتَِدینَ 

 ،َو ذَُروا ظِهَر االثِْم َو بَاِطنَهُ  إِنَّ الَِّذیَن یَْكِسبُوَن االثَْم سیُْجَزْوَن بَِما كانُوا یَْقتِرفُونَ  -

ِ َعلَْیِه َو إِنَّهُ لَِفسٌق  وَ  - ا لَْم یُْذَكِر اسُم َّللاَّ  ِإنَّ الشیَِطیَن لَیُوُحوَن إِلى َو ال تَأْكلُوا ِممَّ

 !أَْوِلیَائِهْم ِلیَُجِدلُوُكْم  َو إِْن أَطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لُمشِرُكونَ 

 

 ،هاى خدا ایمان دارید از ذبحى كه نام خدا بر آن برده شده بخوریداگر به آیه -

را خورید و حال آنكه خدا آنچه و چرا از آنچه اسم خدا بر آن برده شده نمى -

اید، و كه به شما حرام كرده برایتان شرح داده جز آنچه بدان ناچار شده

شوند كه خداى تو هاى خویش بدون علم گمراه مىها به هوسخیلى

 ،شناسدتجاوزكاران را بهتر مى

كنند به زودى سزاى گناه ظاهر و نهان را واگذارید، كسانى كه گناه مى -

 ،داند خواهند دیكردهاعمالى را كه مى

از ذبحى كه نام خدا بر آن یاد نشده مخورید كه عصیان است، دیو نهادان به  -

كنند تا با شما مجادله كنند اگر اطاعتشان كنید مشرك دوستان خود القا مى

 .«خواهید بود

 

از ابن عباس نقل شده كه گفته است: مشركین در مساله خوردن گوشت میته با 

كردند كه چرا شما حیوانى را كه و مؤمنین مجادله مى وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

خورید؟ در پاسخ خورید و اما حیوانى را كه خداوند كشته است نمىكنید مىخودتان ذبح مى

آنان این آیات نازل شد كه فرق بین آن دو حیوان را بیان نموده و حكم خداى را اثبات كرده 

 است. 
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حكمى را كه می فرماید:  «،كنتم بایاته مؤمنینفكلوا مما ذكر اسم هللا علیه ان » 

اطاعت باید  ،(خوردن از گوشت حیوانى كه نام خدا بر آن برده شده ) خداوند تشریع فرموده

خوردن  )كنندكرد، و آنچه را دیگران از روى هواى نفس و بدون علم، اباحه و تجویز مى

و بر سر آن به وحى و وسوسه  ،(از گوشت حیوان مردار كه نام خدا بر آن برده نشده

 پردازند باید به دور انداخت. شیاطین با مؤمنین به مجادله مى

ال تاكلوا مما لم یذكر اسم و  فكلوا مما ذكر اسم هللا علیهاصل كالم همان دو جمله 

است كه مفادش فرق گذاشتن بین حیوان ذبح شده و حیوان مردار و حلیت آن و  هللا علیه

فرماید: شما از آن بخورید و از این مخورید هر چند مشركین با . مىحرمت دیگرى است

 .شما در فرق بین آن دو مجادله كنند

آنچه را كه بر شما حرام كرده بیان فرموده، و صورت اضطرار را  متعال خداوند

نیز استثنا كرده است و گوشت حیوانى كه در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده شده جزء آن 

نیست، پس خوردن چنین گوشتى مانعى نخواهد داشت. بسیارى از مردم هستند كه محرمات 

كارشان گمراه ساختن دیگران است و آنان را با هواى نفس خود و بدون داشتن علم از راه 

 .كنند داناتر استبرند، لیكن پروردگارت به كسانى كه از حدود خدایى تجاوز مىبه در مى

 

است، و این آیه گر چه به حسب مضمون مطلق  «،طنه ...و ذروا ظاهر االثم و با» 

كند ولى از سیاق آیات قبل و بعد از آن استفاده از جمیع گناهان ظاهرى و باطنى نهى مى

آید و مى و ال تاكلواشود كه این آیه تمهید و زمینه چینى است براى نهیى كه بعدا در جمله مى

نى كه اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از خوردن از گوشت حیواالزمه آن این است كه 

شود، پس این  ذروا ظاهر االثم و باطنه، تا این جمله مربوط به جمله و مصادیق اثم باشد

و انه تواند باشد، ولى از تاكید بلیغى كه در جمله خوردن، اثم ظاهر یا اثم باطن هر دو مى

آید كه خوردن چنین گوشتى جزو گناهان باطنى است، و گر نه هیچ است به دست مى لفسق

 احتیاجى به چنین تاكید اكیدى نبود. 

آن گناهى است كه شومى عاقبت و  گناه ظاهرىاز این بیان معلوم شد كه مراد از 

آن  گناه باطنىزشتى اثرش بر كسى پوشیده نیست، مانند شرك، آشوبگرى و ظلم، و مراد از 

این گناهى است كه زشتیش همه كس فهم نیست، مانند خوردن میته، خون و گوشت خوك، 

 .كندشود و عقل نیز گاهى آنرا درك مىقسم از گناه با تعلیم خدایى شناخته مى

 

 در حقیقت چنین است:  «،وانه لفسق» تقدیر جمله

برده نشده خوردن از گوشت میته و گوشتى كه در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن 

فسق است، و هر فسقى اجتنابش واجب است پس اجتناب از خوردن چنین گوشتى 

 .نیز واجب است

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 70

كند مخالفت كنندگان را به خروج تهدید مى «،و ان اطعتموهم انكم لمشركون» جمله 

از ایمان، و معنایش این است كه: اگر شما مشركین را در خوردن از گوشت میته اطاعت 

حال یا از این جهت كه قائل به سنت مشركین ،كنید شما نیز مانند ایشان مشرك خواهید شد

 »شوند، همچنانكه فرموده:مىاند، و یا از این جهت كه با اطاعت ایشان از اولیاى ایشان شده

 .«و من یتولهم منكم فانه منهم

 

  روایات وارده در زمینه ذبح چهارپایان

از محمد بن مسلم  «،فكلوا مما ذكر اسم هللا علیه» در تفسیر عیاشى در ذیل آیه 

كند و در هنگام ذبح ال اله پرسیدم مردى ذبح مى السالمروایت شده كه گفت: من از امام علیه

گوید آیا اینگونه ذكرها كفایت از بسم هللا ال هللا و یا سبحان هللا و یا الحمد هلل و یا هللا اكبر مىا

 .كند؟ فرمود: آرى همه اینها اسماى خداى تعالى استمى

و نیز در همین تفسیر عیاشى از ابن سنان روایت شده كه گفت: از امام صادق 

ر بچه و زنان حالل است؟ فرمود: آرى، در صورتى پرسیدم آیا خوردن ذبیحه پس السالمعلیه

اش حالل است، و همچنین پسر كه زن مسلمان باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبیحه

بچه در صورتى كه بازویش قدرت ذبح را داشته باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد 

فراموش كند باز خوردن  اش حالل است، و اگر هم مرد مسلمان بردن اسم خدا راذبیحه

یعنى در اثر اتهام گمان برى كه گفتن ) اش اشكال ندارد، مگر آنكه در دین متهم باشد. ذبیحه

 است.( بسم هللا را عمدا ترك نموده

 السالمو نیز در همان كتاب از حمران روایت شده كه گفت: من از امام صادق علیه

فرمود: ذبیحه آنان را مخور مگر آنكه بشنوى شنیدم كه در باره ذبیحه ناصبى و یهودى مى

و  »فرماید:اى قول خداى تعالى را كه مىاند، مگر نشنیدههنگام ذبح اسم خدا را برده كه در

 .«ال تاكلوا مما لم یذكر اسم هللا علیه

و در الدر المنثور است كه ابو داوود و بیهقى در كتاب سنن خود و ابن مردویه از 

 «،و ال تاكلوا مما لم یذكر اسم هللا علیه و انه لفسق »اند كه گفت: آیهردهابن عباس روایت ك

ذبیحه اهل كتاب را از مفاد آن آیه  «،و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم »نسخ شده، و آیه

 است. استثنا كرده

. و در اول سوره است : مساله نسخ از ابى حاتم از مكحول نیز روایت شدهمؤلف

هم گذشت كه این آیه اگر ناسخ آیه مورد  «...،و طعام الذین اوتوا الكتاب »تفسیر آیهمائده در 

آنرا نسخ كرده نه در مساله  كنندهاسالم در شخص تذكیه  شرطبحث هم باشد تنها در مساله 

سوره، نظرى به مساله بردن اسم خدا ندارد و در ، براى اینكه آیه اول وجوب بردن اسم خدا

ى و تضادى بین دو آیه نیست، و چون بحث در این مساله مربوط به فقه است این مساله تناف

 .گذریملذا از آن مى

 (456ص :    7المیزان ج : سوره انعام     121تا  118) مستند:آیه   
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 فصل دوازدهم

 

 فلسفه قوانین الهی

 در مورد ذبح حیوان و خوردن گوشت
 

 

  از گوشت عوامل طبیعی و فکری موثر در تغذیه انسانها
انسان مانند سایر حیوانات و گیاهان مجهز به جهاز گوارش است، یعنى دستگاهى 

كند، به آن مقدارى كه بتواند در آن عمل دارد كه اجزائى از مواد عالم را به خود جذب مى

كند، و آن را جزء بدن خود سازد، و به این وسیله بقاى خود را حفظ نماید، پس بنا بر این 

ونه موجودات هیچ مانعى طبیعى وجود ندارد از اینكه هر غذائى كه براى او قابل براى اینگ

هضم و مفید باشد بخورد، تنها مانعى كه از نظر طبع تصور دارد این است كه آن غذا براى 

 :آنها باشد تنفرداشته باشد، و یا مورد  ضررآن موجودات 

مسموم، و در مرحله چیزی  داشتن در مرحله اول برای بدن مانند خوردن ضرر

، مثل چیزهائى كه در ادیان و شرایع مختلفه الهى تحریم شده، دوم، ضرر داشتن برای روح

 و امتناع از خوردن اینگونه چیزها امتناع به حسب طبع نیست، بلكه امتناع فكرى است . 

 عبارت است از اینكه انسان یا هر جاندار دیگر چیزى را پلید بداند، و در نتیجه تنفر

شود كه تنفر انسان از گاهى هم مى ،طبع او از نزدیكى به آن امتناع بورزددر مرحله اول، 

خوردن چیزى به حسب طبع نباشد، بلكه این امتناعش مستند باشد به عواملى اعتقادى، چون 

اى كه در مجتمعات گوناگون رائج است، مثال هاى مختلفهمذهب و یا عادت قومى، و سنت

دانند، و شت خوك نفرت دارند، و نصارا آن را خوراكى مطبوع و پاكیزه مىمسلمانان از گو

از قبیل قورباغه و  -در مقابل این دو امت، ملل غربى هستند، كه بسیارى از حیوانات 

خورند، در حالى كه ملل مشرق زمین خرچنگ و موش و امثال آن را با میل و رغبت مى

متناع، امتناع بر حسب طبع اولى نیست، بلكه بر حسب شمارند، این قسم از اآنها را پلید مى

 اى است كسبى . طبع ثانوى و قریحه

دارند، طرقى بسیار  اىها طرق مختلفهپس روشن شد كه انسان در تغذى به گوشت

شود، هر چه كه از نقطه امتناع شروع و به نقطه آزادى مطلق در عرضى عریض ختم مى

داند دلیلش یلش طبع او است، و آنچه را كه حرام و ناگوار مىداند دلرا كه مباح و گوارا مى

 یا فكر او است یا طبع ثانوى او . 
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  عقائد امتها در مورد خوردن گوشت

ها تحریم شده، و پیروان این سنت هیچ حیوانى در سنت بودا خوردن تمامى گوشت

است، و طرف دانند، و این طرف تفریط در مساله خوردن گوشت را حالل گوشت نمى

اند، كه از خوردن هاى آفریقا و بعض متمدنین اروپا و غرب پیش گرفتهافراط آن را وحشى

 .هیچ گوشتى حتى گوشت انسان امتناع ندارند

اما عرب در دوران جاهلیت گوشت چهارپایان و سایر حیوانات از قبیل موش و 

خورد، چه اینكه شد مىىخورد، چهارپایان را هم به هر نحوى كه كشته مقورباغه را مى

اش كرده باشند، و چه طورى دیگر مرده باشد، كه در سرش را بریده باشند، و چه اینكه خفه

آیه گذشته به عنوانهاى منخنقه و موقوذه و متردیه و نطیحه و نیم خورده درندگان از آنها یاد 

چه خود شما گفتند: چطور شد كه آنشدند مىشده بود، و وقتى مورد اعتراض واقع مى

همچنانكه امروز نیز همین جواب از  ؟كشد حرام استكشید حالل است، و آنچه خدا مىمى

شود، كه مگر گوشت با گوشت فرق دارد، همینكه گوشتى سالم اى اشخاص شنیده مىپاره

باشد و به بدن انسان صدمه وارد نیاورد آن گوشت خوردنى است، هر چند كه بى ضرر 

جهاى طبى صورت گرفته باشد و خالصه گوشت حرام آن گوشتى است بودنش به وسیله عال

كه دستگاه گوارش آن را نپذیرد، از آن گذشته همه گوشتها براى این دستگاه گوشت است، و 

 هیچ فرقى بین آنها نیست . 

خوردند، و آن را در روده حیوان ریخته با و نیز در عرب رسم بود كه خون را مى

دادند و نیز رسمشان چنین بود خوردند و بخورد میهمانان مىند و مىكردكباب مى آن روده

كردند، و هر چه شدند، بدن شتر خود را با آلتى برنده سوراخ مىكه هر گاه دچار قحطى مى

هاى غیر خوردند، امروز نیز خوردن خون در بسیارى از امتآمد مىخون بیرون مى

 مسلمان رائج است. 

 -شود ان چین رواج بیشترى دارد، و بطورى كه شنیده مىپرستو این سنت در بت

از خوردن هیچ حیوانى حتى سگ و گربه و حتى كرمها و صدفها و سایر حشرات امتناع 

 .ندارند

و اما اسالم در بین آن سنت تفریطى و این روش افراطى راهى میانه را رفته، از 

ه عبارتى طبیعت معتدل انسانها آن بین گوشتها هر گوشتى كه طبیعت انسانهاى معتدل و یا ب

كرده، و سپس این عنوان كلى  داند، در تحت عنوان كلى طیبات حاللرا پاكیزه و مطبوع مى

و در بعضى از  -را به چهار پایان یعنى بهائم كه عبارتند از گوسفند و بز و گاو و شتر 

خوار رغى كه گوشتو در میان پرندگان به هر م -چهار پایان چون اسب و االغ به كراهت 

و در  -كه عالمتش داشتن سنگدان و پرواز به طریق بال زدن و نداشتن چنگال است -نباشد 

 .آبزیها به ماهیانى كه فلس دارند، به آن تفصیلى كه در كتب فقه آمده تفسیر كرده است
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و از این حیوانات حالل گوشت خون و مردار و آنچه براى غیر خدا ذبح شده را 

ه، و غرض در این تحریم این بوده كه بشر بر طبق سنت فطرت زندگى كند، تحریم كرد

چون بشر در اصل فطرت به خوردن گوشت عالقمند است، و نیز فطرتا براى فكر صحیح 

و طبع مستقیم كه از تجویز هر چیزى كه نوعا ضرر دارد، و یا مورد نفرت طبع است 

 ورزد، احترام قائل است . امتناع مى

 

 

 ذبح و عاطفهتقابل 

 و فلسفه تجویز ذبح در قانون الهی
 

 

 چرا اسالم كشتن حیوان را تجویز كرده 

 داند ؟نمى جائزبا اینكه رحم و عاطفه آن را 

 

جواب از این سؤال در یك جمله كوتاه این است كه اساس شرایع دین و زیر بناى آن 

شرایعش حقائق و مصالح حكمت و مصالح حقیقى است، نه عواطف وهمى، خداى تعالى در 

 .حقیقى را رعایت كرده، نه عواطف را كه منشاش وهم است

توانى بگوئى این عالم ماده عالم تبدیل و تبدل است، و اگر بخواهى مى :اینكه توضیح

خورد و جزء وجود خود عالم آكل و ماكول است، پیوسته موجودى موجوداتى دیگر را مى

 .سازدمى

سازد، و كند آب و هوا را جزء بدن خود مىگیاهان تغذیه مىبینیم حیوان از مى  

خورند، و از بعضى از انواع حیوانات چون درندگان زمینى و هوائى حیوانات دیگر را مى

كنند، چون از نظر جهاز گوارش مخصوص كه دارند چیز دیگرى گوشت آنها تغذیه مى

كنند، و حشراتى اى گیاهان تغذى مىهتوانند بخورند، ولى كبوتران و گنجشگان با دانهنمى

 مكند، و همچنین انواعامثال مگس و پشه و كك از خون انسان و سایر جانداران مى

 شوند . حیواناتى دیگر كه غذاهائى دیگر دارند، و سر انجام همه آنها خوراك زمین مى
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، نظام تكوین و ناموس خلقت كه حكومتى على االطالق و به پهناى همه عالم دارد

تنها حاكمى است كه حكم تغذى را معین كرده، موجودى را محكوم به خوردن گیاه، و 

موجودى دیگر را محكوم به خوردن گوشت، و یكى دیگر را به خوردن دانه، و چهارمى را 

به خوردن خون كرده، و آنگاه اجزاى وجود را به تبعیت از حكمش هدایت نموده است، و 

لقت انسان را مجهز به جهاز گوارش گیاهان و نباتات كرده، نیز او تنها حاكمى است كه خ

 پیشاپیش همه جهازها كه به وى داده دندانهائى است كه در فضاى دهان او به ردیف چیده

فهمیم كه انسان هم علفخوار است و هم چون دو نوع دندان را دارد، مى است. انسان

 گوشتخوار . 

ا از گیاهان لذت و نفرت ندارد، بلكه طعم خوب ذائقه انسان تنه -بینیم قوه چشائى مى

برد، در حالى كه گوسفند دهد، و از خوب آنها لذت مىو بد انواع گوشتها را تشخیص مى

چنین تشخیص نسبت به گوشت، و گرگ چنین تشخیص نسبت به گیاهان ندارد، در مرحله 

بت به انواع گوشتها بینیم جهاز هاضمه انسان نسپردازیم، مىسوم به جهاز هاضمه او مى

كند، همه اینها هدایتى است تكوینى و حكمى است كه اشتها دارد، و به خوبى آن را هضم مى

باشد، كه تو انسان حق دارى گوسفند را مثال ذبح كنى، و از گوشت آن ارتزاق در خلقت مى

بپذیریم نمائى، آرى ممكن نیست بین هدایت تكوین و حكم عملى آن فرق بگذاریم، هدایتش را 

 اش را منكر شویم . و تسلیم آن بشویم، ولى حكم اباحه

همى به جز احیاء آثار  -دین فطرى است  -اسالم هم همانطور كه بارها گفته شد 

فطرت كه در پس پرده جهل بشر قرار گرفته ندارد، و چون چنین است به جز این 

است، زیرا این حكم شرعى  اى حیوانات حاللتوانسته حكم كند، كه خوردن گوشت پارهنمى

 .اى تكوینىدر اسالم مطابق است، با حكم اباحه

 اسالم همانطور كه با تشریع خود این حكم فطرى را زنده كرده، احكام دیگرى را

كه واضع تكوین وضع كرده نیز زنده كرده است، و آن احكامى است كه قبال ذكر شد، گفتیم 

ذى منع كرده، یكى از آن موانع حكم عقل است كه موانعى از بى بند و بارى در حكم تغ با

اجتناب از خوردن هر گوشتى كه ضرر جسمى یا روحى دارد را واجب دانسته، مانع دیگر، 

آن را پلید  هحكم عواطف است، كه از خوردن هر گوشتى كه طبیعت بشر مستقیم الفطر

گردد، اسالم هم بر مى هاى این دو حكم نیز به تصرفى از تكوینداند نهى كرده، و ریشهمى

، این دو حكم را معتبر شمرده، هر گوشتى كه به نمو جسم ضرر برساند را حرام كرده

گوشت  )همچنانكه هر گوشتى كه به مصالح مجتمع انسانى لطمه بزند را تحریم نموده، مانند

م و و یا از طریق قمار و استقسام به ازال (گوسفند یا شترى كه براى غیر خدا قربانى شود،

داند، را مثل آن تصاحب شده باشد، و نیز گوشت هر حیوانى كه طبیعت بشر آن را پلید مى

 .تحریم كرده است
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و اما اینكه گفتند حس رأفت و رحمت با كشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها 

سازد، جوابش این است كه آرى هیچ شكى نیست كه رحمت خود موهبتى است لطیف، و نمى

اى تعالى آن را در فطرت انسان و بسیارى از حیوانات كه تاكنون به وضع تكوینى، كه خد

ایم به ودیعه نهاده، اال اینكه چنان هم نیست كه تكوین حس رحمت را حاكم على آنها آشنا شده

االطالق بر امور قرار داده باشد، و در هیچ صورتى مخالفت آن را جائز نداند، و اطاعتش 

ا الزم بشمارد، خوب وقتى تكوین خودش رحمت را بطور را بطور مطلق و در همه ج

كند ما چرا مجبور باشیم او را در همه امور حاكم قرار دهیم، مطلق و همه جا استعمال نمى

كند وجود دردها و بیماریها و مصائب دلیل اینكه تكوین رحمت را بطور مطلق استعمال نمى

 و انواع عذابها است. 

ى صفت رحمت اگر در حیوانات بطور مطلق خوب و از سوى دیگر این صفت یعن

یعنى مانند عدالت بدون قید و شرط و بطور ، نعمت باشد در خصوص انسان چنین نیست

على االطالق فضیلت نیست، چون اگر اینطور بود مؤاخذه ظالم به جرم اینكه ظلم كرده، و 

ن یك سیلى به قاتل و حتى زد -مجازات مجرم به خاطر اینكه مرتكب جرم شده درست نبود 

و همچنین انتقام گرفتن از متجاوز، و به  -جنایتكار صحیح نبود، زیرا با ترحم منافات دارد

مقدار تعدى او تعدى كردن درست نبود، و حال اگر ظالم و مجرم و جانى و متجاوز را به 

 .شوندحال خود واگذاریم دنیا و مردم دنیا تباه مى

را بدان جهت كه یكى از مواهب خلقت است مهمل  و با این حال اسالم امر رحمت

نگذاشته، بلكه دستور داده كه رحمت عمومى گسترش داده شود، و از اینكه حیوانى را بزنند 

خواهند ذبح كنند منع نموده، و دستور اكید داده نهى كرده، و حتى زدن حیوانى را كه مى

و  -قطع و پوستش را نكنند،  مادام كه حیوان ذبح شده جانش بیرون نیامده اعضائش را

و نیز نهى كرده از اینكه حیوانى را پیش روى  -تحریم منخنقه و موقوذه از همین باب است 

ترین وضع را ترین و مالیمحیوان دیگرى مثل آن ذبح كنند، و براى ذبح كردن حیوان راحت

وانى را كه و نیز دستور فرموده حی ،مقرر فرموده، و آن بریدن چهار رگ گردن او است

د، و از این قبیل احكام دیگرى كه تفصیل آنها نقرار است ذبح شود آب در اختیارش بگذار

 .در كتب فقه آمده است

و با همه اینها اسالم دین تعقل است، نه دین عاطفه، و در هیچ یك از شرایعش 

احكام عاطفه را بر احكام عقلى كه اصالح گر نظام مجتمع بشرى است مقدم نداشته، و از 

عاطفه تنها آن احكامى را معتبر شمرده كه عقل آن را معتبر شمرده است، كه برگشت آن 

 .نیز به پیروى حكم عقل است
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و اما اینكه گفتند رحمت الهى چگونه با تشریع حكم تزكیه و ذبح حیوانات سازگار 

است؟ با اینكه خداى تعالى ارحم الراحمین است، جوابش اینست كه این شبهه از خلط میان 

رحمت و رقت قلب ناشى شده است، آنچه در خداى تعالى است رحمت است نه رقت قلب، 

شود، انسان رحم دل نسبت به فرد ن كه باعث مىكه تاثر شعورى خاص است در انسا

مرحوم تلطف و مهربانى كند، و این خود صفتى است جسمانى و مادى كه خداى تعالى از 

و اما رحمت در خداى تعالى  -تعالى هللا عن ذلك علوا كبیرا  -داشتن آن متعالى است 

اق آن را دارد، و به معنایش افاضه خیر بر مستحق خیر است، آن هم به مقدارى كه استحق

شود كه عذاب را رحمت خدا و به عكس رحمت او را عذاب تشخیص همین جهت بسا مى

پس این  -پنداریم همچنانكه تشریع حكم تذكیه حیوانات را براى حیوانات عذاب مى -دهیم مى

فكر را باید از مغز بیرون كرد كه احكام الهى باید بر طبق تشخیص ما كه ناشى از عواطف 

كاذب بشرى است، بوده باشد، و مصالح تدبیر در عالم تشریع را بخاطر اینگونه امور باطل 

 ساخته، و یا در اینكه شرایعش را مطابق با واقعیات تشریع كرده باشد مسامحه كند. 

  چرا اسالم حلیت گوشت را مشروط بر تذكیه كرده ؟

گیاه خوارى است، و هم جهاز  خلقت بشر طورى است كه هم مجهز به جهاز

داند، و بدنبال این حكم گوشتخوارى، و فطرت و خلقت گوشتخوارى را براى انسان جائز مى

فطرت، اسالم هم كه شرایعش مطابق با فطرت است خوردن گوشت را جائز دانسته، لیكن 

اكتفا میرند آید كه چرا اسالم به خوردن گوشت حیواناتى كه خودشان مىاین سؤال پیش مى

گرفتند، خوردند، و هم كارد بدست نمىمسلمین هم گوشت مىنكرد، با اینكه اگر اكتفا كرده بود 

دار بریدند، در نتیجه عواطف و رحمتشان جریحهرحمى حیوانى را سر نمى و با كمال بى

شد؟ جواب این سؤال از بیاناتى كه در فصل دوم گذشت روشن گردید، چون در آنجا نمى

داند، ت به معناى رقت قلب واجب االتباع نیست، و عقل پیروى آن را الزم نمىگفتیم رحم

داند، و خواننده بلكه پیروى از آن را باعث ابطال بسیارى از احكام حقوقى و جزائى مى

عزیز توجه فرمود كه اسالم در عین اینكه احكامش را تابع مصالح و مفاسد واقعى قرار 

در بكار بردن رحمت به آن مقدار كه ممكن و معقول بوده از  داده، نه تابع عواطف، مع ذلك

هیچ كوششى فروگذار نكرده، هم مصالح واقعى را احراز نموده، و هم ملكه رحمت را در 

 .  است بین نوع بشر حفظ كرده

میرند علت دانیم بیشتر گاو و گوسفند و شترانى كه مىعالوه بر اینكه همه مى

اگر گوشت آنها خورده شود انسانها هم به همان بیماریها مبتال  مرگشان بیماریهائى است كه

شود، و این خود خالف رحمت است، و اگر گردند، و مزاج آنان تباه و بدنها متضرر مىمى

از كوه پرت شده،  كرد به اینكه تنها از گوشت حیوانى بخورد كه مثالبشر را محكوم مى

بچرخند ببینند كجا حیوانى از كوه پرت شده است،  بایستى همه افراد بشر دور دنیا آنوقت مي

 .و این براى بشر حكمى حرجى و خالف رحمت است
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 تفسیری از امام صادق )ع( در فلسفه محرمات الهی

از محمد بن عبد هللا از بعضى اصحابش روایت كرده كه گفت: به در تفسیر عیاشی، 

عرضه داشتم: فدایت شوم، چرا خداى تعالى مردار و خون و گوشت  السالمامام صادق علیه

 خوك را تحریم كرد؟ فرمود: 

خداى تبارك و تعالى اگر اینها را بر بندگانش تحریم و غیر اینها را حالل كرده، از 

آمده، آمده، و از آنچه حالل كرده خوشش مىكه خودش از محرمات بدش مىاین بابت نبوده 

داند چه چیزهائى براى ساختمان بدن آنان بلكه خداى تعالى كه خالئق را پدید آورده مى

سودمند، و مایه قوام بدن آنان است، آنها را حالل و مباح كرده، تا به فضل و كرم خود 

داند چه چیزهائى براى ساختمان بدن آنان مضر و نیز مىمصالح آنان را تامین كرده باشد، 

است ایشان را از استعمال آن نهى كرده، و آن چیزها را بر آنان تحریم نموده، مگر در 

صورت اضطرار، یعنى در مواردى كه ضرر استعمال نكردن محرمات بیش از ضرر 

اضطرارش و نه  استعمال آنها است، آن را حالل كرده، تا شخص مضطر به مقدار رفع

 بیشتر از آن استفاده كند. 

امام سپس فرمود: و اما میته بدین جهت تحریم شده كه احدى از آن نخورد، و   

نزدیكش نشود، مگر آنكه بدنش ضعیف و جسمش الغر، و مغز استخوانش سست و نسلش 

 میرد. خورد جز به مرگ ناگهانى نمىشود، و كسى كه مردار مىقطع مى

سازد و رأفت و ن خون، انسانها را چون سگ، درنده و قسى القلب مىو اما خورد

رود، و دوست كند، تا جائى كه كشتن فرزند و پدر و مادر از او احتمال مىرحمت را كم مى

 .و همنشین او نیز از خطر او ایمن نیست

و اما حرمت گوشت خوك بدان جهت است كه خداى تعالى در ادوار گذشته مردمى 

م گناهانى به صورت حیواناتى چون خوك و میمون و خرس و سایر مسوخات را به جر

مسخ كرد، و آنگاه خوردن گوشت اینگونه حیوانات را تحریم نمود، تا مردم آن را جزء 

غذاها و خوردنیهاى خود نشمارند، و عقوبت گناهى را كه باعث مسخ انسانهائى به صورت 

 آن حیوان شد كوچك نشمارند. 

شراب به خاطر اثرى است كه شراب دارد، و فسادى كه در عقل و در و اما حرمت 

پرستد، و شراب گذارد، آنگاه فرمود: دائم الخمر مانند كسى است كه بت مىاعضاى بدن مى

سازد، برد، و مروتش را منهدم مىاو را دچار ارتعاش ساخته نور ایمان را از او مى

نفس، و زنا را مرتكب شود، او حتى ایمن از  كند به اینكه هر گناهى چون قتلوادارش مى

در حال مستى با محارم جمع شود، در حالى كه خودش متوجه نباشد، كه چه  این نیست كه

 .كشانداش را به ارتكاب هر نوع شر و گناه مىكند، و شراب، كار نوشندهمى

 (256ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    1) مستند: آیه  
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 ساختگی زمان جاهلیت درباره حیواناتنفی احکام 

 

ُ ِمن بِحیَرةٍ َو ال سائبٍَة َو ال َوِصیلٍَة َو ال َحاٍم  َو لَِكنَّ الَِّذیَن َكفَُروا »  - َما َجعََل َّللاَّ

ِ اْلَكِذب  َو أَْكثُرُهْم ال یَْعِقلُونَ   ،یَْفتُروَن َعلى َّللاَّ

سوِل قَالُوا َحسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْیِه َو إِذَا قِیَل لُهْم تَعَالَْوا إِلى َما أَنَزَل  - ُ َو إِلى الرَّ َّللاَّ

 !َءابَاَءنَا  أَ َو لَْو كاَن َءابَاُؤُهْم ال یَْعلَُموَن شْیئاً َو ال یْهتَدُونَ 

 

خداوند براى بحیره و سائبه و وصیله و حام حكمى مقرر نفرموده و لیكن  -

 ،كنندقل نمىكافران بر خداوند دروغ بستند و اكثر آنان تع

شود كه روى آورید به آنچه خدا نازل كرده و به رسول، و زمانى كه گفته مى -

گویند كافى است ما را روشى كه پدرانمان را بر آن یافتیم اگر چه پدرانشان 

 .«پذیرفتنددانستند و هدایت نمىچیزى نمى

 

كه مردمان هستند  چارپایانیاینها اصناف چهارگانه ، بحیره، سائبه، وصیله، حام

اند، و به همین منظور احكامى براى آنها جعل كرده جاهلیت براى آنها احتراماتى قائل بوده

 .فرماید: این احكام از ناحیه من نیستبودند، اینك در این آیه شریفه خداى تعالى مى

سه صنف از این چهار صنف یعنى بحیره، سائبه و حامى از جنس شتر و یك صنف 

 ز جنس گوسفند است. آن یعنى وصیله ا

 

آیه شریفه در این مقام است كه خداى تعالى را منزه از جعل چنین احكامى كرده و 

اینگونه احكامى را كه مردم خرافى از پیش خود براى این چهار صنف از انعام تراشیده و 

 ما جعل» فرماید:دادند از خداى متعال سلب نماید، بدلیل اینكه اوال مىبه خدا نسبتش مى

و لكن الذین كفروا یفترون على هللا  »فرماید:یعنى خدا چنین جعلى نكرده، و ثانیا مى« ،هللا

  «،بندندیعنى و لیكن كسانى كه كافر شدند بر خدا افتراء مى -الكذب 

 (229ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    104و 103) مستند: آیه   
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 فصل سیزدهم

 

 میوه و زرع

 

 

 جواز خوردن میوه و زرع 

 

ْرَع مْختَِلفاً »  - ْعُروشٍت َو َغیَر َمْعُروشٍت َو النَّْخَل َو الزَّ َ َجنٍَّت مَّ َو ُهَو الَِّذى أَنشأ

اَن ُمتَشبهاً َو َغیَر ُمتَشبٍِه  كلُوا ِمن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َو َءاتُوا  مَّ ْیتُوَن َو الرُّ أُكلُهُ َو الزَّ

 !َحصاِدِه  َو ال تُسِرفُوا  إِنَّهُ ال یِحب اْلُمسِرفِینَ َحقَّهُ یَْوَم 

او است كه باغهاى داربست زده و بى داربست و نخل و كشتزارها كه میوه آن  -

مختلف است و زیتون و انار همانند و غیر همانند آفریده، از میوه آن چون 

مكنید كه رد بخورید و حق خدا را از آن هنگام چیدنش بدهید و اسراف ومیوه آ

 !«خدا مسرفان را دوست ندارد

  

جنات معروشات عبارت خواهد بود از تاكستانها و باغهاى انگور و مانند آنها، و 

و . جنات غیر معروشات باغهایى كه درختهاى آن بر تنه خود استوار باشد نه بر داربست

آن زرع  هاىها و دانهمعنایش این است كه خوردنى و الزرع مختلفا اكلهاینكه فرمود: 

 .و یكى جو، یكى عدس است و آن دیگرى نخود مختلف است، یكى گندم است

مقصود از متشابه و غیر متشابه در جمله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه 

شكل و رنگ  ها از نظر طعم وآید این است كه هر یك از آن میوهبطورى كه از سیاق برمى

 .و امثال آن هم متشابه دارد و هم غیر متشابه

 

 مجوز خوردن میوه ها

، بلكه تنها امر وجوبى نیستامرى كه در اینجا است  «،كلوا من ثمره اذا اثمر ...» 

رساند، چون از اینكه قبال مساله خلقت جنات معروشات و نخل و زرع و غیر را مى اباحه

هاى آنها امر در آید كه امر به خوردن از میوهآن را خاطر نشان ساخته بود به دست مى

رساند نه مورد توهم منع است و معلوم است در چنین موردى صیغه امر تنها اباحه را مى

 وجوب را . 
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یر كالم این است كه: خداوند آن كسى است كه جنات و نخل و زرع را در حقیقت تقد

هاى آنها بخورید و امر فرمود كه در موقع چیدن آن حق آفرید و به شما دستور داد تا از میوه

و این سیاق بهترین دلیل  .واجبش را بپردازید، و شما را از اسراف در آن منع و نهى كرد

 .داد اجازهاین است كه به شما  است بر اینكه معناى دستور داد

 

 دادن حق فقرا در زمان برداشت محصول

آن حق ثابتى است كه متعلق  «،و اتوا حقه یوم حصاده »در جمله حقو مقصود از 

اگر فرمود: حق میوه را بپردازید به این جهت است كه حق . شودهاى مذكور مىبه میوه

شود: حق فقراء چون حق به فقرا گفته مى گیرد، همچنانكهها تعلق مىمزبور به آن میوه

 .ارتباط خاصى دارد

ها و حبوبات حقى براى فقرا قائل شده، آیه شریفه به طور اجمال و سربسته از میوه

 ها حق فقرا باید داده شود. و فرموده كه در روز درو غالت و چیدن میوه

این باره دارد و این اشاره به حكم عقل است، و در حقیقت حكمى را كه عقل در 

را خاطرنشان سازد، چون این آیه شریفه در مكه  زكاتامضاء كرده نه اینكه بخواهد مساله 

 است. نازل شده و تشریع زكات و وجوب آن در مدینه اتفاق افتاده

بایست زكات در همه بود مىعالوه بر این، اگر آیه شریفه راجع به زكات واجب مى

ده باشد، و حال آنكه در میان آنها چیزهایى هست كه زكات انواع نامبرده در آیه واجب بو

 .ندارد

 بله، بعید نیست بگوییم این آیه اجمال همان تفصیلى است كه بعدا در مدینه نازل

شده، چون بطور كلى اصول شرایعى كه در مدینه بطور تفصیل نازل شده در مكه بطور 

قل تعالوا اتل ما حرم  »اجمال فرموده:اجمال نازل گردیده است، مثال در آیات مكى به طور 

 .«و ال تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن -فرماید تا آنجا كه مى -ربكم علیكم 

 

 نهی از اسراف در استفاده از میوه و زرع 

ها و غالت معنایش این است كه در استفاده از این میوه و ال تسرفوا و اینكه فرمود:

شما صالح و مفید است تجاوز مكنید، درست است كه شما از آن حدى كه براى معاش 

توانید در خوردن آن و بذل و بخشش از آن زیاده روى كنید، و صاحب آن هستید و لیكن نمى

در غیر آن مصرفى كه خدا معین نموده به كار بزنید مثال در راه معصیت خدا صرف  یا

در آن اسراف نموده مثال آنرا تضییع  تواندگیرد نمىو همچنین فقیرى كه از شما مى. نمایید

 .پس آیه مطلق و خطاب آن شامل جمیع مردم است چه مالك و چه فقیر. كند
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 روایات وارده در زمینه حق فقرا در میوه و زرع

و آتوا حقه یوم حصاده و ال تسرفوا انه ال یحب  »در ذیل جمله... در تفسیر قمى  

ن گفته است: احمد بن ادریس از احمد بن محمد از على بن حكم از ابان بن عثما «،المسرفین

السالم از شعیب عقرقوفى براى ما حدیث كرد كه وى گفته است: من از امام صادق علیه

 (گندم و جو ...)حق از خوشه : را پرسیدم، فرمود «،و اتوا حقه یوم حصاده »معناى جمله

 .چیده شود یك مشت است یك دسته و از خرما هنگامى كه

سپس اضافه كرد كه از ایشان پرسیدم آیا ممكن است انسان این حق را بعد از بردن 

خرمن به خانه بپردازد؟ فرمود: نه اگر قبل از بردنش بپردازد به سخاوت وى نزدیكتر 

 .است

و نیز در همان تفسیر از احمد بن ادریس از برقى از سعد بن سعد از حضرت رضا 

نقل كرده كه شخصى از آن جناب پرسید: اگر در موقع درو و برداشت حاصل  سالمالعلیه

 .مساكین حاضر نباشند چه باید كرد؟ حضرت فرمود: در این صورت تكلیفى بر او نیست

بن حجاج روایت كرده كه  یهو در كافى از على بن ابراهیم از ابن ابى عمیر از معاو

فرمود: در زراعت دو حق هست: حقى شنیدم كه مى السالمگفت: من از امام صادق علیه

است گرفتنى و حقى است دادنى. عرض كردم گرفتنى آن كدام است و دادنیش كدام؟ فرمود: 

صدى ده و صدى )گیرند همان عشر و نصف عشر حقى كه از زراعت به حكم اجبار مى

حقى است كه دهد همان است و اما آن حقى كه انسان خودش به طیب خاطر خود مى (پنج

 .متعرض آن است «،و آتوا حقه یوم حصاده »آیه:

شود و به تدریج همان روزى است كه شروع به چیدن مى حصادو مقصود از روز 

 گردد، همه این مدت روز حصاد است. روى هم انباشته مى

و به  ،(كه مطلب دیگرى را نیز امام فرمود )بن حجاج اضافه كرد هآنگاه معاوی

خاطرم جز این نیست كه فرمود: حقى كه در روز حصاد باید داد عبارت از این است كه در 

كند یك دسته به او بدهد تا از حصاد فارغ طول مدت حصاد هر دفعه كه مسكینى مراجعه مى

 .شود

 السالمو نیز در كافى به سند خود از ابن ابى نصر از حضرت ابى الحسن رضا علیه

پرسیدم،  «،و اتوا حقه یوم حصاده و ال تسرفوا »كه از آنجناب از معناى جملهروایت كرده 

فرمود: اسراف در روز درو و روز چیدن خرما به این است حضرت فرمود: پدرم بارها مى

 .كه انسان با دو مشت خود بدهد

خورد كه با دو مشت خود آنگاه فرمود پدرم وقتى در چنین مواقعى به غالمى برمى

را دسته  (خوشه)فرمود: خرما را مشت مشت و سنبل زد و مىداد، صدایش مىىصدقه م

 !دسته بده
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و نیز در همان كتاب به سند خود از مصادف روایت كرده كه گفت: وقتى در خدمت   

هاى زراعیش بودم، موقعى بود كه داشتند درو در یكى از زمین السالمامام صادق علیه

دیك آمد و سؤال كرد من در جوابش گفتم خدا روزیت دهد، كردند، اتفاقا سائلى نزمى

توانید چنین جوابى بدهید مگر بعد از آنكه به سه نفر داده حضرت فرمود: ساكت، شما نمى

 باشید پس از آن در دادن و ندادن مختارید. 

نقل شده كه در ذیل آیه مذكور  السالمو در تفسیر عیاشى از امام صادق علیه

آورى شده خود به هر مسلمانى كه نزدت آمد، بده و اگر هیچ حصول جمعفرموده: از م

 .مسلمانى نزدت نیامد به مشرك بده

و در كتاب الدر المنثور است كه ابن منذر، نحاس، ابو الشیخ و ابن مردویه از ابى 

ا و آتو »در ذیل آیه وسل موآلهعلیههللااند كه گفت: رسول خدا صلىسعید خدرى روایت كرده

 ریزد. ها مىفرمود: آن حق عبارت است از آنچه از سنبل «،حقه یوم حصاده

 (500ص :    7المیزان ج :  سوره انعام    146تا  141) مستند: آیه  
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 فصل چهاردهم

 

 تحریم شراب و شرابخواری،

 قمار و قماربازی 
 

 

 

 ترتیب آیات تحریم تدریجی شراب و شرابخواری

 

آیاتى كه متعرض مساله شراب شده پنج طایفه است، و اگر این پنج طایفه را پهلوى 

 :آید كههم بگذاریم، این معنا به دست مى

از انگور شراب و رزق  - تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا »سوره نحل: 67آیه  -1

مقابل رزق را در تنها از زشتى مى، به این مقدار اكتفا نموده كه آن که  «گیرید،مى خوب

 است. خوب ذكر نموده

 

قل انما حرم ربى الفواحش ما  »فرماید:بطور كلى مىکه سوره اعراف  33آیه   -2

بگو پروردگار من تنها فواحش ظاهرى و باطنى و اثم را  - ظهر منها و ما بطن و االثم

 «،است تحریم كرده

 

ْقَربُوا الصلَوةَ َو أَنتُْم سَكَرى َحتى یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَ » سوره نساء:  43 آیه -3

اید، در حال مستى به نماز نزدیك نشوید، هان اى كسانى كه ایمان آورده -تَْعلَُموا َما تَقُولُونَ 

به نماز ایستادن در حال  که« گویید،صبر كنید تا مستى شما زایل شود، و بفهمید چه مى

 است. مستى را نهى فرموده

 

یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع  : »قرهسوره ب 219آیه  -4

از تو از شراب و » فرماید:تكیه روى شراب كرده، مىکه  «للناس و اثمهما اكبر من نفعهما،

 .«پرسند، بگو در آن دو آثار سوء بسیارى است، و منافعى هم براى مردم هستقمار مى

 

یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و  : »سوره مائده 90آیه  -5

اید شراب و قمار هان اى كسانى كه ایمان آورده - االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه

ها پلیدى و از عمل شیطان است، باید كه از تـنپرستى و معامالت معروف به ازالم و نیز بت

 . است شراب نازل شدهتحریم اى است كه در باره آخرین آیه این آیه،«  !آنها اجتناب كنید
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 (569ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   43) مستند: آیه  

 

 

 مقدمه ای بر حكم تحریم قمار و شراب
 

یَسئَلُونَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر  قُْل فِیِهَما إِثٌْم كبِیٌر َو َمنَِفُع ِللنَّاِس َو إِثُْمُهَما أَكبُر ”  -

 نَّْفِعِهَما ...! ِمن

 

پرسند بگو در آن دو گناهى است بزرگ و از تو حكم شراب و قمار را مى -

منافعى است براى مردم اما اثر سوء آندو در دلها بیش از منافع صورى آنها 

 “است...!

 

به معناى هر مایع مست كننده است، مایعى كه اصال به این منظور درستش  خمر

كنند، و در اصل معنایش ستر )پوشیدن( است، و اگر مسكر را خمر و پوشاننده خواندند، مى

گذارد میان خوب و بد و خیر و شر را تمیز پوشاند و نمىبدین جهت است كه عقل را مى

 دهد. 

نها در شراب انگور و خرما و جو استعمال خمر به معناى مسكر در عرب ت

شناختند و بعدها مردم به تدریج اقسام آن را زیاد شده چون غیر این چند قسم مسكرى نمىمى

كردند كه هم از جهت نوع بسیار شد، و هم از حیث درجه سكرش انواع مختلفى پیدا كرد، و 

 به هر حال همه انواعش خمر است.

 

گویند، و در اصل و مقامر )قمارباز( را یاسر مى به معناى قمار است، میسر

معنایش سهولت و آسانى است، و اگر قمارباز را آسان خواندند به این مناسبت است كه 

آورد، بدون اینكه كسبى قمارباز بدون رنج و تعب و به آسانى مال دیگران را به چنگ مى

تر در یك نوع خاصى از قمار كند، یا بیلى بزند و عرقى بریزد. البته میسر در عرب بیش

 گویند. هم مى اقالمو  ازالمشود، و آن عبارت است از انداختن چوبه تیر كه استعمال مى
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كردند، و خریدند و نحر مىو اما چگونگى این بازى اینطور بوده كه شترى را مى

م، و كردند، آنگاه ده چوبه تیر كه یكى نامش فذ، و دوم توأآن را بیست و هشت قسمت مى

سوم رقیب و چهارم حلس، و پنجم نافس، و ششم مسبل، و هفتم معلى، و هشتم منیح، و نهم 

دانستند كه از این بیست و هشت سهم دادند، و همه مىسنیح، و دهم رغد، نام داشت قرار مى

یك جزء سهم فذ است، و دو جزء سهم توأم، و سه جزء سهم رقیب، و چهار جزء سهم حلس 

م نافس، و شش سهم از آن مسبل، و هفت قسمت كه از همه بیشتر است از و پنج قسمت سه

بردند، آزمائى دست مىآن معلى است، و هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند، آنگاه به شكل بخت

شد، یك سهم از بیست و هشت آوردند، اگر فذ بیرون مىو یكى از آن ده تیر را بیرون مى

شد دو سهم، دادند و اگر توأم بیرون مىبیرون آوردند مى سهم را به كسى كه فذ را به نامش

آمد، چیزى از آن و رغد به نام كسى در مى و همچنین و اگر یكى از سه چوبه منیح و سفیح

شد، با اینكه صاحبان این سه سهم در دادن پول شتر شركت داشتند و این سهام عایدش نمى

عیین اینكه چه كسى صاحب فذ، و چه كسى شد، و در تعمل همیشه میان ده نفر انجام مى

 كردند.صاحب توأم و یا آن هشت چوبه دیگر باشد با قرعه تعیین مى

 

 قل فیهما اثم كبیر   

و نظایر آن، و آن عبارت است از حالتى  ذنباز نظر معنا نزدیك است به كلمه  اثم

انسان از رسیدن به شود كه باعث كندى كه در انسان، یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا مى

هاى آن گناهى است كه به دنبال خود شقاوت و محرومیت از نعمت اثمگردد، پس خیرات مى

سازد، و دو گناه مورد آورد، و سعادت زندگى را در جهات دیگرى تباه مىدیگرى را مى

 بحث ) شراب و قمار( از همین گناهان است و بدین جهت آن را اثم خوانده است . 

مضراتى گوناگون دارد، یكى مضرات طبیعى، و یكى اخالقى، و  سارىگمىاما 

هائى است یكى مضرات عقلى، اما ضررهاى طبیعى و آثار سوء و جسمى این عمل اختالل

كه در معده، و روده، و كبد، و شش، و سلسله اعصاب و شرایین، و قلب، و حواس 

پزشكان حاذق قدیم و جدید تالیفات آورد كه ظاهرى، چون بینائى و چشائى و غیر آن پدید مى

اند، كه از كثرت مبتالیان به انواع مرضهاى بسیارى نوشته و آمارهاى عجیبى ارائه داده

 شود . دهد كه از این سم مهلك ناشى مىمهلكى خبر مى
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این است كه عالوه بر آثار سوئى كه گفتیم در درون  مضرات اخالقى شرابو اما 

كند، انسان را به قواره مىاینكه خلقت ظاهرى انسان را زشت و بىانسان دارد و عالوه بر 

رساند، و مرتكب هر جنایتى و قتلى دارد، و نیز به دیگران ضرر مىناسزاگوئى وا مى

سازد، به نوامیس خود و دیگران هتك و تجاوز شود، اسرار خود و دیگران را فاش مىمى

كه اساس سعادت زندگى انسانها است باطل و كند، تمامى قوانین و مقدسات انسانى را مى

كند، و مخصوصا ناموس عفت نسبت به اعراض و نفوس و اموال را مورد لگدمال مى

كند، هیچ گوید و چه مىداند چه مىدهد، آرى كسى كه مست شده و نمىتجاوز قرار مى

این دنیاى جلوگیرى كه از افسار گسیختگى مانعش شود ندارد، و كمتر جنایتى است كه در 

ماالمال از جنایات دیده شود و شراب در آن دخالت نداشته باشد، بلكه مستقیم و یا حداقل غیر 

 مستقیم در آن دخالت دارد . 

این است كه عقل را زایل و تصرفات عقل را نامنظم و  آن ضررهاى عقليو اما 

دهد، و این قابل انكار نیست و بدترین مجراى ادراك را در حال مستى و خمارى تغییر مى

شود و شریعت اسالم گناه و فساد هم همین است، چون بقیه فسادها از اینجا شروع مى

ر عقل قرار داده، خواسته است با همانطور كه قبال هم گفته شد اساس احكام خود را تحفظ ب

روش عملى، عقل مردم را حفظ كند، و بلكه رشد هم بدهد، و اگر از شراب، و قمار، و 

تقلب، و دروغ، و امثال این گناهان نهى كرده، باز براى این است كه اینگونه اعمال 

رب سازد در میان اعمال شویرانگر عقلند و بدترین عملى كه حكومت عقل را باطل مى

 خمر، و در میان اقوال دروغ و زور است.

سازد، و در رأس آن پس این اعمال یعنى اعمالى كه حكومت عقل را باطل مى

كند، اعمالى است كه انسانیت را تهدید هائى است كه مستى و دروغ را ترویج مىسیاست

آورد، تر از دیگرى ببار مىكند، و بنیان سعادت او را منهدم ساخته، آثارى هر یك تلخمى

شوند، آنجا كه كار به تر مىه هر چه بیشتر بنوشند تشنهماند كآرى شراب آب شور را مى

تر است، تر، و بر دوش انسانها سنگینهالكت برسد، آثار این آب آتشین هم روز به روز تلخ

نوشد تا بلكه شاید خستگیش بر طرف شود، ولى اى دیگر مىچون مبتالى به شراب جرعه

 كند . تالشى بیهوده مى

ین اسالم این محجه بیضا و شریعت غرا بس است كه زیر و این فخر براى دین مب

بناى احكام خود را عقل قرار داده، و از پیروى هواى نفس كه دشمن عقل است نهى فرموده 

 است . 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 87

  تحریم چهار مرحله اي شراب

و از آنجائى كه مردم به قریحه حیوانیت كه دارند همواره متمایل به لذائذ شهوت 

سازد تا حق و حقیقت را، ل اعمال شهوانى را بیشتر در بین آنان شایع مىهستند، و این تمای

شود، هر چند كه ترك آن و قهرا مردم به ارتكاب آنها عادت نموده تركش برایشان دشوار مى

مقتضاى سعادت انسانى باشد، بدین جهت خداى سبحان مبارزه با اینگونه عادتها را تدریجا 

رفق و مدارا تكلیفشان فرمود: یكى از این عادات زشت و شایع  در بین مردم آغاز كرد، و با

گسارى بود، كه شارع اسالم به تدریج تحریم آن را شروع كرد، و این در بین مردم مى

بینیم چهار بار نازل شده كامال به چشم مطلب با تدبر در آیات مربوط به این تحریم كه مى

 خورد : مى

 بار اول فرموده:

م ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و االثم و البغى بغیر قل انما حر”  -

 “الحق،

و این آیه در مكه نازل شده، و بطور كلى هر عملى را مصداق اثم باشد تحریم 

 كرده و دیگر نفرموده كه شرب خمر هم مصداق اثم است، و اینكه در آن اثمى كبیر است . 

است رعایت سهولت و ارفاق را  و احتماال این همان جهت است كه گفتیم خواسته

كرده باشد، چون سكوت از اینكه شراب هم اثم است خود نوعى اغماض است، همچنانكه آیه 

نیز اشاره به این “ و من ثمرات النخیل و االعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا،” شریفه:

اینكه صراحتا  اغماض دارد، چون شراب را در مقابل رزق نیكو قرار داده، و گویا مردم با

ال تقربوا ” بفرماید شراب حرمتى بزرگ دارد دست بردار نبودند، تا آنكه آیه شریفه: 

گسارى در بهترین حاالت انسان و در مدینه نازل شد، و تنها از مى“ الصلوة و انتم سكارى،

 در بهترین اماكن یعنى نماز در مسجد نهى كرده است. 

یسئلونك ” ما است نازل شد، و فرمود:        و سپس آیه سوره بقره كه مورد بحث 

و این آیه “ عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس، و اثمهما اكبر من نفعهما،

بعد از آیه سوره نسا نازل شد، به بیانى كه گذشت، و داللت بر تحریم هم دارد، براى اینكه 

است، و در سوره اعراف بطور صریح  كند بر اینكه شرب خمر اثمدر اینجا تصریح مى

  كند كه هر چه مصداق اثم باشد خدا از آن نهى كرده است.بیان مى

آیه سوره اعراف داللت بر حرمت مطلق اثم دارد، و آیه مورد بحث شراب و قمار   

كند در اینكه این دو از مصادیق را اثم كبیر یعنى فرد اعالى اثم خوانده دیگر كسى شك نمى

اند، چون قرآن كریم قتل، و كتمان شهادت، و افترا، و غیره را نیز تام اثم تحریم شده كامل و

اثم خوانده، و هیچ یك را اثم كبیر نخوانده به جز شراب و قمار، و به جز شرك كه آن را اثم 

و سخن كوتاه اینكه: هیچ “ و من یشرك باهلل فقد افترى اثما عظیما.” عظیم نامیده و فرموده:

 یست در اینكه آیه مورد بحث داللت بر تحریم دارد.شكى ن
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 تحریم قطعي شراب

 آنگاه دو آیه سوره مائده نازل شد، و فرمود:

یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل ”  -

بینكم العداوة و  الشیطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع

البغضاء فى الخمر و المیسر، و یصدكم عن ذكر هللا و عن الصلوة، فهل انتم 

 “منتهون! 

 

آید كه مسلمانان بعد از شنیدن آیه سوره بقره هنوز از از ذیل این دو آیه بر مى

گسارى دست بردار نبودند، و به كلى آن را ترك نكرده بودند، تا این دو آیه نازل شد، و مى

  دارید یا خیر؟حاال دیگر دست بر مىدر آخرش فرمود 

 

همه آنچه گفته شد در باره شراب بود، و اما میسر )قمار( مفاسد اجتماعى آن و 

هاى زندگى است امرى است كه هر كسى آن را به چشم خود اینكه مایه فرو ریختن پایه

 .بیند، و نیاز به بیان نداردمى

 

 روایات وارده در تحریم شراب 

بى بصیر از یكى از دو امام صادق و باقر علیهماالسالم روایت كرده در كافى از ا

اى و صندوقى قرار داده، و براى آن درى كه فرمود: خداى تعالى براى معصیت خانه

 درست كرده، و آن در را قفل كرده، و براى آن قفل كلیدى هست، و آن شراب است.

یت آورده كه فرمود : رسول روا السالمو نیز در همان كتاب از امام صادق علیه

 فرمود: شراب سر منشا تمامى گناهان است. وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

و باز در آن كتاب از ابى البالد از یكى از آن دو بزرگوار روایت كرده كه فرمود: 

چون این مست است كه  خداى تعالى به هیچ گناهى بزرگتر از شرب مسكر نافرمانى نشده،

 پرد.كند، و هم به مادر و دختر و خواهر خود مىنماز واجب را ترك مى ندانسته هم

السالم پرسید: یا ابا عبد هللا چرا و در احتجاج آمده كه زندیقى از امام صادق علیه

خدا شراب را كه هیچ لذتى لذیذتر از آن نیست حرام كرد؟ فرمود: بدین جهت حرام كرد كه 

گذرد كه در آن ساعت ست. ساعتى بر شارب خمر مىام الخبائث، و منشا تمامى شرور ا

شناسد و نه از هیچ معصیتى پروا دارد... ) تا عقلش از كفش رفته، نه پروردگار خود را مى

 آخر حدیث.(

كنند، و تجربه و حساب عقل هم مساعد : این روایات یكدیگر را تفسیر مى مؤلف

 آنها است.
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لسالم روایت آورده كه فرمود: رسول خدا او در كافى از جابر از امام باقر علیه

آنكه درخت خرما و یا انگور  - 1وسل م در مساله خمر ده نفر را لعنت كرد: وآلهعلیههللاصلى

آنكه آنرا  - 3كند. آنكه باغبانیش مى - 2كارد. و یا چیز دیگر را به منظور شراب مى

كند. آنكه شراب را بار مى - 6د. شوآنكه ساقى شراب مى -5نوشد. آنكه مى - 4فشارد. مى

خرد. آنكه شراب را مى - 9فروشد. آنكه آنرا مى -8برند. آنكه بار شراب را برایش مى - 7

 خورد.آنكه پول شراب را مى - 10

روایت آورده كه فرمود رسول  السالمو نیز در كافى و محاسن از امام صادق علیه

اى بنشیند : ملعون و باز ملعون است، كسى كه كنار سفرهفرمود وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

 شود . كه در آن سفره شراب نوشیده مى

  مؤید این دو روایت است.“ و ال تعاونوا على االثم و العدوان،” : آیه شریفه مؤلف

و در خصال به سند خود از ابى امامه روایت كرده كه گفت: رسولخدا 

افكند، یعنى اند كه خدا در قیامت نظرى به آنان نمىفرمود: چهار طایفه وسل موآلهعلیههللاصلى

كسى  - 3گذارد. كسى كه زیاد منت مى - 2عاق.  – 1كند: رحمتش را شامل حال آنان نمى

 كسى كه بر شرب خمر عادت كرده است. - 4كند. تكذیب مى كه قضا و قدر را

از رسولخدا  السالمق علیهو در امالى ابن الشیخ به سند خود از امام صاد

روایت آمده كه فرمود: پروردگارم جل جالله سوگند خورده كه هیچ  وسل موآلهعلیههللاصلى

اى از بندگانم در دنیا شراب ننوشد، مگر آنكه در قیامت به همان مقدار كه نوشیده از بنده

زیده باشد آنگاه فرمود: چشانم، حال چه اینكه اهل عذاب باشد و یا آمرحمیم دوزخ به او مى

شود در حالى كه روز قیامت شارب الخمر با روى سیاه و چشمانى كبود محشور مى

 اش كج و معوج است، آب از دهانش ریزان، و زبانش از پشت سرش آویزان است . گونه

 (287ص :    2سوره بقره   المیزان ج :   220تا  219آیه ) مستند:  

 

 

 شراب، قمار، انصاب و ازالمشرح آخرین حکم تحریم 

 

ْن َعَمِل »  - یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِنََّما الَخْمُر َو اْلَمْیسُر َو األَنصاب َو األَْزلَُم ِرْجٌس م ِ

 !الشْیطِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

ضاَء فى الَخْمِر َو اْلَمْیسِر َو یَصدَُّكْم إِنََّما یُِریدُ الشْیطُن أَن یُوقَِع بَْینَُكُم اْلعَدََوةَ َو اْلبَغْ  -

نتُهونَ  ِ َو َعِن الصلَوةِ  فََهْل أَنتُم مُّ  ،َعن ِذْكِر َّللاَّ

سوَل َو اْحذَُروا  فَإِن تََولَّْیتُْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلى َرسوِلنَا  - َ َو أَِطیعُوا الرَّ َو أَِطیعُوا َّللاَّ

 ،اْلبَلَُغ اْلُمبِینُ 

الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ُجنَاٌح فِیَما طِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا وَّ َءاَمنُوا  لَْیس َعلى -

ُ یِحب الُمْحِسنِینَ   ! َو َعِملُوا الصِلَحِت ثُمَّ اتَّقَوا وَّ َءاَمنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أَْحسنُوا  َو َّللاَّ
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ها، یا كه شراب و قمار و بتاید، جز این نیست اى كسانى كه ایمان آورده -

هاى قرعه، پلید و از عملیات هائى كه براى قربانى نصب شده و چوبهسنگ

 ،پس دورى كنید از آنها، شاید كه رستگار شوید، شیطان است

و جز این نیست كه شیطان میخواهد بوسیله شراب و قمار بین شما عداوت و  -

از دارد، پس آیا دست بردار از خشم بیندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز ب

 آنها هستید؟!

فرمانبرى خدا و اطاعت رسول كنید و دورى كنید از منهیات چه اگر گوش  -

ندهید و اعراض كنید باید بدانید كه تنها بر عهده رسول ما بالغ آشكار است و 

 ،بس

اند گناه و حرجى نیست در اند و عمل صالح كردهبر كسانى كه ایمان آورده -

اند، البته وقتى كه پرهیز كرده و ایمان كه قبل از این از محرمات خوردهآنچه 

آورند و عمل صالح كنند آنگاه پرهیز كرده و ایمان آورند سپس پرهیز كرده و 

 !«ا دارد نیكوكاران ر و خداوند دوست مي ،نیكوئى كنند

 

قمار و انصاب و ازالم، و ما  بعدو  استاین آیات در مقام بیان احكام شراب شروع 

آیه یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما » سابقا در ذیل 

یا ایها الذین آمنوا ال تقربوا الصلوة و انتم سكارى  »و نیز در تفسیر آیه: «،اكبر من نفعهما

انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها قل  »گفتیم كه این دو آیه با آیه «حتى تعلموا ما تقولون،

اگر همه به هم منضم و یكجا  «،انتم منتهون »و آیه مورد بحث تا جمله «،و ما بطن و االثم

شارع مقدس شراب را رساند كه در نظر گرفته شوند سیاقهاى مختلفشان این معنا را مى

  .بتدریج تحریم فرموده است

ن فرموده، به این معنا كه نخست را بتدریج بیا شراباز خصوص  نهى تحریمى

بگو » :كه عنوانى است عام تحریم كرده، و فرموده است گناهشراب را در ضمن عنوان 

 «است. و همچنین اثم را تحریم نموده ،چه علنى و چه در پنهانى را، پروردگار من فواحش

بگو گر  »و به صورت نصیحت بیان كرده و فرموده است:تحریم خاص آنگاه همان را به 

چه براى مردم در این دو یعنى شراب و قمار منافعى است، اال اینكه گناه آندو از نفعشان 

  «بزرگتر است.

مبادا با اینكه مست هستید در صدد نماز خواندن برآیید، بلكه صبر  »و نیز فرمود:

این مستى، البته بنا بر اینكه مراد از !« گوییدكنید تا آنكه بحال خود آمده و بفهمید چه مى

 مستى شراب باشد نه مستى و بیخودى خواب،

هر چه بیشتر بیان  تحریم خاص و لیكن با تشدید و تاكیدرا باز به  آنبار سوم هم 

انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان ...  »:كرده و فرموده

ه راجع به تحریم شراب نازل چون این چند آیه كه آخرین آیاتى است ك !«فهل انتم منتهون

 .شده از چند جهت مشتمل بر تشدید و تاكید است
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اانجهت اینكه كلمه  از :  اول  است، در آن بكار رفته م 

 ،است از اینكه شراب را پلید و رجس خوانده :  دوم

 اینكه آنرا عمل شیطان نامیده، : سوم

 از جهت اینكه مشتمل بر امر صریح است به اجتناب از آن، : چهارم

 از جهت اینكه فرموده است در آن اجتناب انتظار و توقع رستگارى هست، :  پنجم

از این جهت كه مشتمل است بر بیان مفاسدى كه بر آشامیدن شراب مترتب  : ششم

 است،

ین عمل را از عمل پرسد، آیا این مقدار از بیان مرتكبین ااز اینكه مى  :هفتم

 دارد یا نه؟زشتشان باز مى

از اینكه بعد از آنهمه تاكید آنان را به اطاعت خدا و رسول امر نموده از :  هشتم

 دارد،مخالفتشان بر حذر مى

 فرماید خداوند از اینكه شما اطاعتش بكنید یا نكنید بى نیاز است،آنكه مى  :نهم

لیس على الذین آمنوا و عملوا الصالحات  »فرماید:اینكه در یك آیه بعد مى  :دهم

 چون بنا بر توضیحى كه بعدا خواهیم داد این آیه نیز خالى از داللت بر تشدید نیست .  «،...

 

 

 ِرْجٌس ! یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر ... 

ْن َعَمِل الشْیطِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّ   !ُكْم تُْفِلُحونَ ّمِ

خاصیت سكر و مستى ( ورآمدن) عبارتست از هر مایعى كه در اثر تخمیر خمر

عبارتست از جمیع انحاء  میسربخود گرفته باشد، و خوردنش عقل را تیره و بیهوده كند، و 

هائى كه براى ذبح قربانیها در اطراف ها و یا سنگعبارتست از همان بت أنصابقمار، و 

جسته و در باره آن اند، سنگهائى بوده كه مردم به آن تبرك مىكردهخانه كعبه نصب مى

عبارتست از چوبهائى كه با آن بطرز مخصوصى قمار  ازالمهائى داشتند، و عقیده

 .اندكردهمى
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 رجس من عمل الشیطان

نجاست و قذارت كه عبارتند از پلیدى  ،مانند نجس هر چیز پلیدى را گویند رجس 

یعنى حالت و وصفى كه طبایع از هر چیزى كه داراى آن حالت و وصف است از روى 

كنند، و پلید بودن اینهایى كه در آیه ذكر شده است از همین جهت است كه نفرت دورى مى

زدیكى به آن را براى خاطر آن وصفش جایز مشتمل بر وصفى است كه فطرت انسانى ن

داند، چون كه در آن هیچ خاصیت و اثرى كه در سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد كه نمى

یسئلونك »بیند، كما اینكه چه بسا آیه شریفه روزى آن خاصیت از آن پلیدى جدا شود، نمى

هم اشاره « ،اكبر من نفعهما  عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما

طور مطلق گناه خمر و میسر را بر نفع آنها غلبه داده، و هیچ ببه این معنا داشته باشد، چون 

هاى مذكور را به عمل شیطان نسبت زمانى را استثنا نكرده، و شاید از همین جهت پلیدى

خیرى بود البد از داده، و كسى را با شیطان شریك در آنها نكرده، چه اگر در آنها جهت 

 شد، و در آیه بعد هم فرمود:شیطان شریك مى ناحیه غیر شیطان بود، و آن غیر شیطان با

خواهد بوسیله همین یعنى شیطان مى -انما یرید الشیطان ان یوقع بینكم العداوة  »

ها یعنى شراب و قمار بین شما دشمنى و كدورت بوجود آورده و مانع شما از ذكر خدا پلیدى

 .«نماز شود و

و نیز در آیات زیادى شیطان را براى انسان دشمن معرفى نموده كه هیچگاه خیر 

كتب » و نیز فرموده: «،ان الشیطان لالنسان عدو مبین »خواهد، و فرموده:آدمى را نمى

پس  «،ان یدعون اال شیطانا مریدا لعنه هللا »و نیز فرموده: «،علیه انه من تواله فانه یضله

لعنت خود را بر او ثابت و او را از هر خیرى طرد كرده است، و از طرفى هم در آیات 

زیادى بیان فرموده كه اعمال شیطان نظیر اعمال ما نیست بلكه تماسش با انسان و اعمال 

كند و در نتیجه او انسان از راه تسویل و وسوسه و اغواء است یعنى در قلب او القاآتى مى

قال رب بما  »فرماید:سازد، از آن جمله در آیه زیر از قول خود شیطان مىرا گمراه مى

أغویتنى الزینن لهم فى االرض و الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم المخلصین قال هذا 

بندگان  «،ان عبادى لیس لك علیهم سلطان اال من اتبعك من الغاوین، صراط على مستقیم

هدید كرده، و خداى تعالى هم در جوابش نفوذ و قدرت خداى را به اغواء و گمراه ساختن ت

نفوذ تو تنها در گمراهانى است كه تو را وى را از بندگان خالص خود نفى كرده، و فرموده: 

  !پیروى كنند
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زند از او نقل اى از كلمات او را كه روز قیامت در خطاب به مردم مىو نیز پاره

و در باره  «،سلطان اال ان دعوتكم فاستجبتم لىما كان لى علیكم من  »فرماید:كرده مى

فرماید: انه یراكم یا بنى آدم الیفتننكم الشیطان تا آنجا كه مى » فرماید:چگونگى دعوتش مى

تان ندهد، چه او یعنى هان اى بنى آدم زنهار كه شیطان فریب -هو و قبیله من حیث ال ترونهم

بینید، بیان فرموده است كه دعوت ا آنان را نمىبینند از جائى كه شمو نفرات او شما را مى

او نظیر دعوت یك انسانى از دیگرى به گفتن او و شنیدن آن دیگرى نیست، بلكه بطوریست 

 .بیندبیند، و لیكن مدعو، داعى را نمىرا مى (انسان) مدعو( شیطان)كه داعى

ن الجنة و من شر الوسواس الخناس الذى یوسوس فى صدور الناس م » و آیه شریفه

در حقیقت تفصیل آن اجمالى است كه ما از آن آیات استفاده كردیم، چه صریحا  «،الناس

فرماید: اعمال شیطان به تصرف و القا در دلها است، از این راه است كه انسان را به مى

 .كندضاللت دعوت مى

 شیطانى بودنو  رجسپس از آنچه گفته شد این معنا به خوبى روشن گردید كه: 

و سایر مذكورات در آیه از این جهت است كه اینها كار آدمى را به ارتكاب اعمال  شراب

كشانند، و شیطان هم جز این كارى ندارد كه زشتى كه مخصوص به شیطانست مى

هاى خود را در دلها راه داده و دلها را گمراه كند، و از همین جهت در آیه مورد وسوسه

خوانده، از آن جمله  رجسرا  گمراهىدر آیات دیگرى هم  نامیده، چون رجسبحث آنها را 

كذلك  ،و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا كانما یصعد فى السماء» فرموده است:

آنگاه در آیه بعدى این  «،یجعل هللا الرجس على الذین ال یؤمنون و هذا صراط ربك مستقیما

 »فرماید:عمل شیطانیست بیان نموده و مىمعنا را كه رجس بودن اینها ناشى از این است كه 

انما یرید الشیطان ان یوقع بینكم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدكم عن ذكر هللا 

خواهد، و لذا گفتیم شیطان از دعوت به اینگونه اعمال جز شر شما را نمى «،و عن الصلوة

 از اعمال شیطانى است.  رجس

شود كه شیطان تنها در افكار، آنهم در ن استفاده نمىخالصه از آیات بیش از ای

بعضى از موارد تسلط دارد و بس، و اگر هم در روایتى داشت شیطان مجسم شده و چیزى 

را ساخته یا ساختن آنرا به بشر یاد داده بیش از این داللت ندارد كه براى فكر بشر مجسم 

 .شده، و در فكرش تصرف كرده باشد

 

 تفلحون فاجتنبوه لعلكم 

امر به  -بعد از ذكر مفاسد -كندگفتیم: یكى از وجوهى كه نهى را در این آیه تاكید مى

گیر شود، یكى دیگر از است، و این امر براى این است كه نهى بهتر در دلها جاى اجتناب

وجوه تاكید امید به رستگارى است، براى كسى كه اجتناب كند، كه خود شدیدترین مراتب 

رساند، زیرا این معنا را كه: امید رستگارى نیست براى كسانى كه از این عمل ىتاكید را م

 .كندورزند، تثبیت مىاجتناب نمى
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إِنََّما یُِریدُ الشْیطُن أَن یُوقَِع بَْینَُكُم اْلعَدََوةَ َو اْلبَْغضاَء فى الَخْمِر َو اْلَمْیسِر َو »  -

ِ َو َعِن  نتُهونَ یَصدَُّكْم َعن ِذْكِر َّللاَّ  ؟! الصلَوةِ  فََهْل أَنتُم مُّ

 

و جز این نیست كه شیطان میخواهد بوسیله شراب و قمار بین شما عداوت و  -

خشم بیندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد، پس آیا دست بردار از 

 «آنها هستید؟!

رجس یا  الشیطان من عملهمانطورى كه سابقا اشاره شد سیاق این آیه بیان جمله 

است، و معنایش این است كه اینكه گفته شد این امور از عمل شیطانند یا من عمل الشیطان 

هم رجس و هم از عمل شیطانند براى این است كه شیطان هیچ غرضى از این اعمال خود 

یعنى خمر و میسر ندارد، مگر ایجاد عداوت و بغضا بین شما، و اینكه به این وسیله شما را 

از حدود خدا و دشمنى با یكدیگر وادار كند، و در نتیجه بوسیله همین شراب و به تجاوز 

قمار و انصاب و ازالم شما را از ذكر خدا و نماز باز بدارد، و اینكه عداوت و بغضا را تنها 

از آثار شراب و قمار دانسته از این جهت است كه این اثر در آن دو ظاهرتر است، چون 

راب باعث تحریك سلسله اعصاب شده و عقل را تخدیر و عواطف معلوم است كه نوشیدن ش

آورد، و این هیجان اعصاب اگر در راه خشم و غضب بكار رود عصبى را به هیجان در مى

آورد و بزرگترین جنایت را، حتى جنایاتى را كه معلوم است كه چه ثمرات تلخى به بار مى

كند، و اگر در مسیر ست تجویز مىدرندگان هم از ارتكاب آن شرم دارند براى شخص م

شهوت و بهیمیت قرار گیرد معلوم است كه سر به رسوائى در آورده و هر فسق و فجورى 

را چه در باره مال و عرض خود و چه در باره دیگران در نظرش زینت داده و او را به 

رم خود دارد، دزدى و خیانت و دریدن پرده محاهتك جمیع مقدسات دینى و اجتماعى وا مى

هاى هالكت و امثال آن را در نظرش ترین ورطهو فاش كردن اسرار و ورود به خطرناك

دهد، چنانكه آمار ممالك مترقى كه نوشیدن مشروبات الكلى در بینشان رواج ناچیز جلوه مى

آور و ترین ارقام جنایات و حوادث ناگوار و فسق و فجورهاى شرمدارد نشان داده كه درشت

 .اثر نوشیدن این آب آتشین استننگین در 

 

كه همان قمار است آن نیز در ضرر و مفسده دست كمى از شراب ندارد  میسراما 

زیرا قمار سعى و كوششى را كه شخص در مدتهاى طویل در راه جمع مال و بدست آوردن 

 وجهه و آبرو بكار برده در كمترین مدت از بین برده و عالوه بر اینكه مال آدمى را تباه

 .دهدسازد چه بسا عرض و آبرو و بلكه جان آدمى را هم در مخاطره قرار مىمى
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حال اگر در راه قمار پیروز شد و از این راه مالى بدست آورد تازه همین مال او را 

سازد، و آن اینست كه چون این مال را به زحمت كسب به یك انحرافهاى دیگر دچار مى

د، و سیر معتدلى را كه تاكنون در زندگى صحیح و كننكرده در راه صحیح هم خرج نمى

عاقالنه خود اتخاذ كرده بود تباه ساخته و او را مردى ولخرج و تنبل و اهل لهو و فجور 

سازد، چنین كسى هیچ وقت حوصله اینكه مایحتاج زندگى خود را از راه مشروع بدست مى

نین اگر مغلوب شود و هستى هاى نامشروع است، و همچآورد نداشته و همواره در پى راه

توزى نسبت به حریف قمار خود خود را ببازد كه همین بى پولى و زیانكاریش او را به كینه

 گذارند. واداشته و در نتیجه یك عمر را به حسرت یا خشم و عصبانیت مى

این مفاسدى كه گفته شد گر چه از آنجائى كه كمتر بچشم اشخاص عوام و ساده لوح 

شاید یك یك آنها بیش از یكبار و دو بار مواجه با آنها نشود، از این جهت  خورد، ومى

فسادش خیلى براى آنها روشن نیست، و لیكن همین نادر است كه اگر جلوگیرى نشود غالب 

كشاند و و این یكبار چند بار و این اندك بسیار شده، رفته رفته كار جامعه را بجائى مى

اندازد، كه هیچ چیز جز عواطف سركش و آن راه مى بلوایى از وحشیت و همجیت در

 .وسوسه كشنده در آن حكومت نكند

در  ماان  پس، از آنچه تاكنون گفته شد این معنا روشن شد كه حصرى كه از كلمه 

انما یرید الشیطان ان یوقع بینكم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدكم عن  »آیه:

شود راجع به یك یك آن گناهان یعنى خمر و میسر و استفاده مى «،ذكر هللا و عن الصلوة

جلوگیرى از ذكر خدا و » انصاب و ازالم نیست، بلكه راجع است به مجموع آنها مگر مفسده

كه از مفاسد همه و یك یك آنها است، نتیجتا عداوت و بغضا مخصوص به شراب و « نماز

نماز را  «،دكم عن ذكر هللا و عن الصلوةو یص » قمار خواهد بود، و از این كه در جمله

شود كه چون نماز فرد جداى از ذكر خدا اسم برد، با اینكه نماز هم ذكر خداست، استفاده مى

كامل از ذكر است، خداى تعالى اهتمام بیشترى به امر آن دارد، و در روایت صحیح از 

در آیات بسیار زیادى از . و همچنین نماز ستون دین استرسول هللا وارد است كه فرمود: 

 جا براى شك و تردید باقى نگذاشته قرآن كریم به این معنا اشاره شده است، بطورى كه

  است.
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را از نماز مقدم داشته براى این بوده است كه تنها و تنها  ذكرو اینكه در آیه مورد بحث 

و آخرت، و آرى، ذكر خدا خمیر مایه سعادت دنیا . مقصود از دعوت الهى آن بوده است

قال اهبطا منها جمیعا  »اى از عبادات است، كما اینكه در این آیات:روح زنده هر پیكره

و من اعرض  بعضكم لبعض عدو فاما یاتینكم منى هدى فمن اتبع هداى فال یضل و ال یشقى

كه مربوط است به اولین روز  «،و نحشره یوم القیامة اعمى عن ذكرى فان له معیشة ضنكا

و لكن متعتهم و  » ...و همچنین در این آیات:  ،ن و خطاب است به آدم ابو البشرتشریع دی

عن من تولى عن ذكرنا  فاعرض » و در این آیه «،آباءهم حتى نسوا الذكر و كانوا قوما بورا

و ذكر خدا در این آیات در مقابل فراموشى او  «،و لم یرد الحیوة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم

بكار رفته كه مستلزم از یاد بردن عبودیت و انجام مراسم دینى است كه جز انجام آن راه 

و ال تكونوا كالذین نسوا هللا فانسیهم » دیگرى براى سعادت نفس نیست، چنانكه آیه شریفه 

 هم اشاره به همین معنا دارد. «،انفسهم

 

 بس کنید!

استفهامى است توبیخى كه مختصر داللتى بر  «،فهل انتم منتهون »ا اینكه فرمود:ام

شود كه اند دارد، چون از آن استفاده مىاینكه مسلمین آنروز خیلى گوش به فرمان خدا نبوده

انما » اند، این آیه یعنى:نواهى دیگرى را كه قبل از این نهى بگوششان خورده اطاعت نكرده

یسئلونك عن الخمر و المیسر  »به منزله تفسیرى است براى آیه «،ن یوقع ...یرید الشیطان ا

كند كه نفع و گناهى زیرا بیان مى «،قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما

كه در آن آیه در خمر و میسر فرض شد طورى نیستند كه روزى از هم جدا شده و تنها نفع 

آمیز نیست ش غالب شود، تا در نتیجه حالل گردد، و مانند دروغ مصلحتآندو بماند، یا نفع

كه در عین اینكه گناه است ممكن است روزى نافع شود، و چه بسا روزى در اصالح ذات 

بین و امثال آن نفعش بحدى برسد كه بر ضررش غالب و در نتیجه حالل و جایز گردد، و 

آنگاه « ،رجس من عمل الشیطان »فرماید:مىتفسیر بودنش از اینجاست كه بعد از اینكه 

انما یرید الشیطان ان یوقع بینكم  »رجس بودن آنرا بوسیله كلمه انما حصر نموده و فرموده:

این اعمال جز  «،العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدكم عن ذكر هللا و عن الصلوة

مل شیطانند، و شیطان هم جز اینكه این نخواهد بود كه هر وقت واقع شوند، رجس و پلید و ع

ها بین شما عداوت و بغضا بیندازد و شما را از نماز و یاد خدا غافل سازد غرض بوسیله این

و كوتاه سخن اینكه، هیچ امیدى به اینكه روزى نفع این اعمال از گناهش  ،دیگرى ندارد

 !شوند، نیست بیشتر و در نتیجه مباح
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تاكید امرى است كه قبال به اجتناب  «،لرسول و احذروا ...و اطیعوا هللا و اطیعوا ا» 

كند به اطاعت خداوند ها كرده بود، و وجه تاكید نخست این است كه امر مىاز این پلیدى

سبحان كه امر تشریع بدست اوست، و در ثانى به اطاعت رسول اللهى كه اجراى دستورات 

فان تولیتم » ره: و در این فق. شرع محول به اوست، و در ثالث به تحذیر صریح از مخالفت

تاكیدى است كه در آن معناى تهدید است،  «،فاعلموا انما على رسولنا البالغ المبین

زیرا این خود اشاره است به اینكه شما مرتكبین  فاعلموافرماید: مخصوصا از جهت اینكه مى

اید، و خمر و میسر و غیره و نافرمانیهاى خود را یك نوع غلبه بر رسول هللا پنداشته

نفهمیدید، یا فراموش كردید كه رسول هللا در این بین سود و زیانى ندارد، و جز رسانیدن 

پیغام و تبلیغ ماموریت خود وظیفه دیگرى ندارد، و این نافرمانیها برگشتش به دشمنى با 

خداى تعالى است، و ندانستید كه شما در حقیقت در مقام معارضه با ربوبیت پروردگار خود 

  !ایدبر آمده

 :این آیات در تحریم خمر و میسر و غیره مشتمل بر فنون مختلفى است از تاكید

سپس پلید ما ان  آنگاه بكار رفتن كلمه حصر  یا ایها الذین آمنواابتداى به جمله  -1

و  امر صریح به اجتنابخواندن آن گناهان ، بعد از آن نسبت دادن آنها به عمل شیطان ، و 

مفاسد عمومى ر دورى و اجتناب از آنها، بعد از آن بر شمردن دامید داشتن به رستگارى 

از ، سپس توبیخ مرتكبین به اینكه خدا انصراف از نماز و ذكرآنها یعنى عداوت و بغضا، و 

، تحذیر از مخالفتو  امر به اطاعت خدا و رسول، آنگاه شوندنهى الهى متاثر و منتهى نمى

ر بار دیگر مرتكب شوند و از دستور خدا سرپیچى كنند و بعد از همه اینها تهدید به اینكه اگ

 سرپیچیشان بعد از اتمام حجت و بالغ مبین بوده است. بدانند كه 

 

 تکلیف شرابخواری های قبل از تحریم

این آیه جواب  «،لیس على الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا ...» 

و آن اینست كه با این همه گناه كه در این  است از سؤالى كه ممكن است بخاطر كسى بیاید

اند عمل است پس مؤمنینى كه قبل از حرام شدن آن یا قبل از نزول این آیه مرتكب آن شده

 دهد اگر تقوا پیشه كنند خطرى متوجهشان نیست. تكلیفشان چیست؟ جواب مى

مطلق است و قیدى  فیما طعمواپذیرد، براى این كه جمله: ین را نمىسیاق آیه جز ا

 .هم در كالم نیست

است، و این مطلق را با این  طعام مطلقو از طرفى، آیه در مقام رفع خطر از این 

مقید كرد  «،اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا »بیان:

در متیقن از این تقوا كه سه بار در آیه ذكر شده است، حق تقوا است، یعنى به تقوا، و ق

 !تقواى شدید
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آیه مورد بحث مانند آیات قبلى خود متعرض حال مسلمین است كه مبتالى به شرب 

اند، و از راه قمار مال بدست آورده یا از گوشت نوشیدهخمر بوده یا گاهگاهى آنرا مى

، گویا زبان حال این گونه اشخاص بعد از نزول آیات تحریم این اندقربانیان انصاب خورده

هائى كه بوده كه تكلیف ما و سایر مسلمین كه مثل ما هستند نسبت به گذشته و شراب

ایم چیست؟ و گویا این آیه جواب است از زبان حال آنها به ایم و گناهانى كه كردهخورده

مردان با ایمان و صالح و با تقوا و نیكوكار اینكه حرجى بر آنها نیست، در صورتى كه از 

 وسل موآلهعلیههللاباشند، با ایمان باشند، یعنى به خدا و تمامى احكامى كه بر رسول خدا صلى

نازل شده ایمان داشته باشند، صالح باشند، یعنى جز عمل نیك انجام ندهند، با تقوا باشند یعنى 

كار باشند یعنى احسان كنند به عمل كردن بر طبق خود را در مسیر تقوا قرار دهند، نیكو

 . است احكامى كه نازل شده

ست كه ایمان بعد از ایمان معتبر است، و  این ثم اتقوا و آمنواظاهر اینكه فرمود: 

 مراد از آن همان ایمان تفصیلى است، یعنى ایمان به یك یك احكامى كه رسول هللا

پروردگار خود آورده، بطورى كه یكى از آنها را انكار و رد از ناحیه  وسل موآلهعلیههللاصلى

  .وسل م تسلیم شودوآله علیههللانكند و در حقیقت در برابر اوامر و نواهى رسول هللا صلى

خواهد بحسب اعتبار ایمان این است كه مى ثم اتقوا و احسنواو ظاهر اینكه فرمود: 

تبار، اعتبار صحیحى است، چون احسان را دو بعد از ایمان را احسان بشمارد، و این اع

معنا است، یكى همان انجام دادن عمل است به وجه حسن و نیكویش، و بدون اینكه در آن 

 هیچگونه قصد سوئى در كار باشد. 

رسد، و آن كارهاى پسندیده است كه چیزى از آن كه دوم احسانى است كه به دیگران هم مى

 .شودخوش آیند باشد عاید غیر هم ب

تقواى دینى تنها با ایمان به خدا و تصدیق به حقانیت دین و بدون ایمان تفصیلى به 

شود، زیرا رد كردن و نپذیرفتن یكى از احكام یك یك احكام آن، حقش آنطور كه باید ادا نمى

دین در حقیقت رد كردن اصل دین است، و این ایمان تفصیلى هم وقتى در اداى حق تقوا 

كه توأم با عمل به آن احكام و به هر چه كه از فعل و ترك اقتضا دارند بوده كند كفایت مى

باشد، و این جرى عملى هم از راه انقیاد باشد، نه از روى نفاق، پس بر كسى كه بخواهد 

براى آخرت خود توشه تقوا فراهم كند واجب است كه ایمان به خدا آورده و عمل صالح كند، 

در یك یك احكامى كه آورده ایمان بیاورد، و  وسل موآلهعلیههللاو نیز به رسول خدا صلى

 باشد.  احسانعالوه در تمامى این مراحل سلوكش بر سبیل 

گانه ایمان و عمل صالح و احسان را تكرار كرد و مراحل سه قواو اما اینكه سه بار ت

را به آن تقیید نمود براى این بود كه تاكید كند در اشاره به لزوم مقارنت این مراحل با تقواى 

 .واقعى و اینكه نباید در این مراحل هیچگونه غرض غیر دینى در كار باشد

كه شامل تمامى  روحىاست  یك مقام خاص دینى و معنوى نیست بلكه حالتىتقوا 

شود، به این معنا كه براى هر درجه و مقامى از مقامات معنوى، تقوائى مقامات معنوى مى

 است مخصوص به خود آن مقام. 
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لیس على الذین آمنوا و  »پس ملخص آنچه گذشت این شد كه مراد از آیه شریفه

ى كه ایمان آورده و عمل این است كه بر كسان «،عملوا الصالحات جناح فیما طعموا ...

اند حرجى اند نسبت به آنچه از شراب نوشیده و یا از سایر محرمات مرتكب شدهصالح نموده

نیست، اما بشرطى كه عالوه بر ایمان و عمل صالحشان در جمیع مراحل و اطوار خود 

و از  خدا و رسول و احسان در عمل را دارا باشند، و جمیع واجبات را انجام داده ایمان به

 .جمیع محرمات پرهیزكار باشند

با داشتن چنین فضائلى اگر قبل از نزول آیه تحریم و رسیدنش بگوششان و یا قبل از اینكه 

اند، حرجى ها كه عمل شیطان است مبتال بودهمعناى آنرا فهمیده باشند به یكى از این پلیدى

  .موده استبر آنها نیست و خداى تعالى از گناهان گذشته آنان صرفنظر ن

همانطورى  -این آیات آخرین آیاتى هستند كه در باب تحریم شراب نازل شده، و نیز 

شود كه بعضى از مسلمین در ایام بعد از آیات اول تحریم و استفاده مى -كه قبال هم گفتیم 

آید كه بعد از و نیز به دست مى. اندقبل از این آیات دست از عمل زشت خود برنداشته بوده

ول این آیات سؤال شده است از حال كسى كه قبل از تحریم شراب به شرب آن مبتال نز

اند كه ابتالى شان به این عمل قبل از نزول تحریم بوده و كسانى اند، و البد كسانى بودهبوده

بعد از نزول و قبل از فهمیدن آن و اشخاصى بعد از نزول و بعد از فهمیدن معناى آن بدون 

اش بحسب اى حكم مسالهاب این چند طایفه طورى داده شده كه هر طایفههیچ عذرى و جو

خصوص حال خودش معلوم شود، پس كسى كه با داشتن ایمان و احسان و در چنین حالى 

حرجى بر او  ،(و مسلما كسى است كه قبل از تحریم و یا از روى جهل نوشیده) آنرا چشیده 

 عذر مرتكب شده حكمش غیر این است. نیست، و كسى كه در غیر این شرایط و بدون

 

 زمان تحریم شراب

شود كه شراب در مكه و قبل از هجرت تحریم از آیات راجع به خمر استفاده مى

« ،قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغى »شده، چنان كه آیه

یسئلونك عن » داللت بر این معنا دارد، چون این آیه مكى است و اگر ضمیمه شود به آیه 

ایست كه آیه «،الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما

ماند كه در اوایل هجرت، شراب بر مدنى در اوایل هجرت نازل شده است، شكى باقى نمى

 .وده استمسلمین تحریم ب
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لیس على » و آیه  «،فهل انتم منتهون »اگر سیاق آیات مورد بحث مخصوصا جمله

را مورد دقت قرار دهیم  «،الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا...

اى از مسلمین به این عمل در ایامى كه آیه سوره ماند كه ابتالى عدهجاى هیچ شبهه باقى نمى

زل شده و هنوز آیات مائده نازل نشده بوده از باب دنباله عادت زشت قبلى بوده است، بقره نا

عینا مانند همخوابگى با زنان بوده است در شبهاى ماه رمضان، كه چون سابقا عادت بر این 

اند دشوارشان بود كه در شبهاى ماه رمضان از آن صرفنظر كنند، و مرتكب عمل داشته

احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم » اینكه آیه  اند، تاشدهعصیان مى

 نازل شد و حكم قبلى را نسخ كرد.  «،لباس لهن علم هللا انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب علیكم

و كوتاه سخن اینكه، آیات قرآن مجید در باره اینكه شراب در اسالم و قبل از هجرت 

نصیص دارد، و آیه سوره مائده جز بمنظور تاكید و تشدید در تحریم شده است تصریح و ت

تحریم قبلى و تحریك مردم در انقیاد و اینكه در انتها از این نهى الهى و اقامه حكم حرمت 

 .انگارى نكنند، نازل نشده استسهل

 

 

 تحریم شراب در همه ادیان

كنند كه فرمود: نقل مى السالمدر كافى و تهذیب به اسناد خود از امام ابى جعفرعلیه

خداى تعالى هیچ پیغمبرى را مبعوث نفرمود مگر اینكه در علمش گذشته بود كه وقتى دین 

او كامل شود كمال دین او مستلزم تحریم شراب خواهد بود، و همیشه شراب حرام بوده 

پیغمبرى نسبت به اول  است، چیزى كه هست طرز تحریم در بین مردم در شریعت هر

خر آن مختلف بوده، اول بطور مالیم سپس بطور جزم و قطع، چون اگر از همان بعثت و آ

دادند مردم زیر بار نرفته و بطور كلى كردند، و شدت عمل بخرج مىبار اول آنرا تحریم مى

فرمود: كسى بقدر خداى تعالى  السالمكردند، و نیز حضرت ابى جعفر علیهرشته را پاره مى

كند، و این هم از رفق خداى تعالى است كه ق و مدارا را نمىدر رفتار خود رعایت رف

داند اگر یكباره نماید، چون مىتكلیف را به تدریج و به مالیمت در بین بندگان خود اجرا مى

 .شوندتكلیف را بدوش آنان بگذارد هالك و گمراه مى

 روایات مربوط به تحریم شراب و قمار

كند كه فرمود: السالم نقل مىدر كافى به سند خود از عمرو بن شمر از ابى جعفر علیه

انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان » وقتى خداى تعالى آیه 

وسلّم عرض وآلهعلیه هللارا نازل فرمود، اشخاصى خدمت رسول هللا صلى «،فاجتنبوه

میسر چیست؟ حضرت فرمود: هر چیزى كه با آن قمار شود حتى  كردند: یا رسول خدا

ها قربانى بت پرسیدند انصاب چیست؟ حضرت فرمود: آنچه كه براى ،ها، و گردوكعب

هایى كه با آن قرعه پرسیدند ازالم چیست؟ حضرت فرمود: همان تیر چوب. شود

 انداختند. مى
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كند كه نقل مى السالمعفر علیهو در كافى به سند خود از عطاء بن یسار از ابى ج

فرموده است: هر مسكرى حرام و هر مسكرى خمر  وسل موآلهعلیههللافرمود: رسول هللا صلى

 .است

 مؤلف: این روایت از طرق اهل سنت از عبد هللا بن عمر از رسول هللا صلى

خمرى حرام است و نقل شده، و لفظ آن چنین است: هر مسكرى خمر و هر  وسل موآلهعلیههللا

نقل این روایت كه:  السالم اند و از طریق ائمه اهل بیت علیهمبیهقى و دیگران آنرا نقل كرده

 .هر مسكرى حرام و هر چیزى كه با آن قمار شود میسر است، به حد استفاضه رسیده است

من السالم نقل شده كه فرمود: و در تفسیر عیاشى از ابى الصباح از امام صادق علیه

از آن جناب از نبیذ و خمر پرسیدم كه آیا هر دو به یك منزلت و هر دو حرامند؟ فرمود: نه، 

نبیذ به منزله خمر نیست، زیرا خداى تعالى خمر را حرام كرده چه كم باشد و چه زیاد، كما 

اینكه میته و خون و گوشت خوك كم و زیادش را حرام نموده، و رسول هللا 

سل م از هر مشروبى مسكرش را تحریم كرده، و البته هر چه را كه رسول ووآلهعلیههللاصلى

 تحریم كند خدا تحریم كرده است.  وسل موآلهعلیههللاهللا صلى

نقل كرده كه  السالمموسى بن جعفر علیه و در كافى و تهذیب به اسناد خود از امام

اسم آن دشمن است، بلكه آنرا فرمود: خداى تعالى شراب را حرام نكرده از جهت اینكه با 

تحریم فرموده براى خاطر آثار سوء و عاقبت وخیم آن، بنا بر این هر چیزى كه در اثر و 

 .عاقبت سوء با آن شریك باشد آن هم خمر و حرام است

 .و در روایت دیگرى است كه هر چیزى كه كار خمر را بكند خمر است

 (172ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    93تا  90) مستند: آیه 
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 فصل پانزدهم

 

 تحریم زنا

 

 به زنا نزدیک نشوید! 

 

 

نى  إِنَّهُ كاَن فَِحشةً َو ساَء سبِیالً »  -  ! َو ال تَْقَربُوا الز ِ

 !«  و نزدیك زنا مشوید كه زنا همیشه فاحشه بوده و روشى زشت است -

 

كند و در حرمت آن مبالغه كرده است، چون نفرموده اینكار این آیه از زنا نهى مى

! و این نهى را چنین تعلیل كرده كه این عمل بلكه فرموده نزدیكش هم نشویدرا نكنید، 

فاحشه است، و زشتى و فحش آن صفت الینفك و جدائى ناپذیر آن است، به طورى كه در 

این فهماند كه  «،و ساء سبیال »و با تعلیل دیگر كه فرمود: شود،هیچ فرضى از آن جدا نمى

روش، روش زشتى است كه به فساد جامعه، آن هم فساد همه شؤون اجتماع منجر 

و  كند،شود، و به كلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانیت را به نابودى تهدید مىمى

وال  »اى دیگر در عذاب مرتكبین آن مبالغه نموده و در ضمن صفات مؤمنین فرمودهدر آیه

یزنون و من یفعل ذلك یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیمة و یخلد فیه مهانا اال من تاب 

  !«و آمن و عمل عمال صالحا 

  

  گفتارى پیرامون حرمت زنا

 

دانیم كه هر یك از مى همه. ت قرآنى و اجتماعىكنیم بحثى اساین بحثى كه عنوان مى

 -اى سالم باشددر صورتى كه داراى بنیه -جنس نر و ماده نوع بشر وقتى به حد رشد رسید

كند، و البته این مساله غریزى در خود میلى غریزى نسبت به طرف دیگر احساس مى

منحصر در افراد انسان نیست، بلكه در تمامى حیوانات نیز این میل غریزى را مشاهده 

 كنیم. مى

جهز به جهاز و كنیم كه هر یك از این دو طرف معالوه بر این همچنین مشاهده مى

 .كنداعضاء و قوائى است كه او را براى نزدیك شدن به طرف مقابلش وادار مى
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اگر در نوع جهاز تناسلى این دو طرف به دقت مطالعه و بررسى كنیم جاى هیچ 

اى است براى توالد و تناسل كه ماند كه این شهوت غریزى بوده و وسیلهتردیدى باقى نمى

 .خود مایه بقاء نوع است

به جهازهاى دیگرى نیز  ،از آن جمله انسان ،عالوه بر جهاز تناسلى، انواع حیوانات

مجهز است كه باز داللت دارند بر اینكه غرض از خلقت جهاز تناسلى همان بقاء نوع است، 

یكى از آنها محبت و عالقه به فرزند است، و یكى دیگر مجهز بودن ماده هر حیوان 

ست تا طفل خود را براى مدتى كه بتواند خودش غذا را بجود و پستاندار به جهاز شیرساز ا

فرو ببرد و هضم كند شیر بدهد و از گرسنگى حفظ نماید، همه اینها تسخیرهائى است الهى 

جهاز تناسلى  ،و ماده را مسخر نر كرده ،كه به منظور بقاء نوع جنس نر را مسخر ماده

 مسخر كرده تا این غرض تامین شود.  طرفین را مسخر و دلهاى آنان را و و و همه را

بینیم انواع حیوانات با اینكه مانند انسان مجبور به تشكیل و به همین جهت مى

اجتماع و مدنیت نیستند و به خاطر این كه زندگیشان ساده و حوائجشان مختصر است، و 

ه نر و كند كهیچ احتیاجى به یكدیگر ندارند معذلك گاه گاهى غریزه جنسى وادارشان مى

ماده با هم اجتماع كرده و عمل مقاربت را انجام دهند، و نه تنها انجام بدهند و هر یك دنبال 

زندگى خویش را بگیرند، بلكه به لوازم این عمل هم ملتزم شوند، و هر دو در تكفل طفل و 

شان به حد رشد بند باشند، تا طفل و یا جوجهیا جوجه خود و غذا دادن و تربیت آن پاى

 رسد، و به اداره چرخ زندگى خویش مستقل گردد. ب

 بینیم از روزى كه تاریخ، زندگى بشریت و سیره وو نیز به همین جهت است كه مى

دهد سنت ازدواج را هم كه خود یك نوع اختصاص و رابطه میان زن سنت او را سراغ مى

دهد، همه اینها ادله مدعاى ما است، زیرا اگر غریزه، تناسل بشر را و شوهر است سراغ مى

داشت باید تاریخ سراغ دهد كه در فالن عصر نظامى در میان زن و به اینكار وا نمى

ه اختصاص یك زن به شوهر خود، اصلى طبیعى است كه مایه شوهرها نبوده، آرى مسال

هاى گوناگون بشرى در گردد، و جاى هیچ تردید نیست كه ملتانعقاد جامعه انسانى مى

اند باألخره به مجتمعات كوچكى به نام خانواده گذشته هر چند هم كه داراى افراد فراوان بوده

 شدند. منتهى مى

زنان خود را مال خود بدانند، و عینا مانند ، ردانهمین اختصاص باعث شده كه م

اموال خود از آن دفاع كنند، و جلوگیرى از تجاوز دیگران را فریضه خود بدانند همانطور 

تر دانسته گاهى جان رض را واجبدانند، بلكه دفاع از عِ كه دفاع از جان خود را فریضه مى

 .رض و ناموس خود از دست بدهندخود را هم بر سر عِ 
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بینیم در همه اعصار نوع بشر نكاح و ازدواج را مدح به همین جهت است كه مى

كرده و آن را سنت حسنه دانسته، و زنا را نكوهش نموده فى الجمله آنرا عملى شنیع معرفى 

اند، بطورى كه خود مرتكب نیز آنرا علنى اند و گناهى اجتماعى و عملى زشت دانستهكرده

شود در بعضى از اقوام د بطورى كه در تاریخ امم و اقوام دیده مىكند، هر چنارتكاب نمى

اى از اوقات و در تحت شرائطى خاص در میان دختران و پسران و یا وحشى آنهم در پاره

 بین كنیزان معمول بوده است. 

بینیم تمامى اقوام و ملل در همه اعصار این عمل را زشت و فاحشه پس اینكه مى

هاى خانوادگى و فهمیدند این عمل باعث فساد انساب و شجرهین بوده كه مىاند براى اخوانده

و بروز مرضهاى گوناگون تناسلى گشته و همچنین عالوه بر این باعث  قطع نسل و ظهور

كشى و چاقوكشى و سرقت و جنایت و امثال آن بسیارى از جنایات اجتماعى از قبیل آدم

اء و غیرت و مودت و رحمت در میان افراد شود عفت و حیگردد، و نیز باعث مىمى

 .غیرتى و دشمنى و شقاوت بدهدشرمى و بىعفتى و بىاجتماع جاى خود را به بى

اند، از آنجائى كه با همه اینها، تمدنى كه ممالك غربى در این اعصار به وجود آورده

و نیز  جوئى و عیاشى كامل و برخوردارى از مزایاى زندگى مادىصرفا بر اساس لذت

آزادى افراد در همه چیز بنا نهاده شده و آزادى را جز در آن امورى كه مورد اعتناى قوانین 

اند كه تمامى آداب قومى و مرزهاى مدنى است سلب نكرده و حتى كار را به جائى رسانده

دینى و اخالقى و شرافت انسانى را كنار گذاشته افراد را در هر چیز كه میل داشته باشند و 

اند و گذشته از بعضى شرائط جزئى آزاد گذاشته -هر چه هم كه شنیع باشد  -ر هر عملى د

اند دیگر هیچ اعتنائى به آثار سوء این آزادى اى موارد مخصوص، اعتبار كردهكه در پاره

قید و شرط افراد ندارند، و قوانین اجتماعى را هم بر طبق خواسته اكثر مردم تدوین بى

 .كنندمى

ها در زنان شده و حتى تا داخل خانه چنین تمدنى اشاعه فحشاء میان مردان ونتیجه 

میان مردان صاحب زن و زنان صاحب شوهر و حتى نسبت به محارم سرایت نموده و شاید 

دیگر كسى دیده نشود كه از آثار شوم این تمدن، سالم مانده باشد، بلكه به سرعت اكثریت را 

اى كه هر انسان ى از آثار شومش این است كه صفات كریمهبا خود همراه كرده است، و یك

پسندد و همه آنها از قبیل عفت و غیرت و طبیعى، متصف بدان است و آن را براى خود مى

دهد، رفته رفته ضعیف گشته است، تا آنجا كه حیاء آدمى را به سنت ازدواج سوق مى

كارهاى زشت خودش شنیع و اى از بعضى از فضائل مسخره شده است، و اگر نقل پاره

اند اى از جراید منتشر كردهزشت نبود، و اگر بحث ما قرآنى و تفسیر نبود آمارى را كه پاره

كه آثار شوم این تمدن تا چند درصد افراد بشر   ،كردیم تا مدعاى ما ثابت گردداینجا نقل مى

 را آلوده كرده است. 
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كند و تفسیر آیات آن بدان اشاره مى هاى آسمانى بطورى كه قرآن كریمو اما شریعت

گذشت، همه از عمل زشت زنا به شدیدترین وجه نهى  153تا آیه  151در سوره انعام آیه 

آید كه در بین نصارى نیز حرام ها هم برمىاند، در میان یهود قدغن بوده، از انجیلكردهمى

 یره شمرده شده است، وبوده است، در اسالم هم مورد نهى قرار گرفته و جزء گناهان كب

البته حرمتش در محارم چون مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله شدیدتر است، و همچنین 

در صورت احصان یعنى در مورد مردى كه زن داشته و زنى كه شوهر داشته باشد 

ترى دارد مثال اگر بار اول باشد حرمتش بیشتر است و در غیر صورت احصان حدود سبك

است و در نوبت سوم و چهارم یعنى اگر دو یا سه بار حد خدائى بر او جارى صد تازیانه 

شده باشد و باز هم مرتكب شود حدش اعدام است، و اما در صورت محصنه بودن در همان 

 .نوبت اول باید سنگسار شود

و در آیه مورد بحث، به حكمت حرمت آن اشاره نموده و در ضمن نهى از آن، 

آن را فاحشه خوانده، و در  اوال .نشوید كه آن فاحشه و راه بدى است به زنا نزدیكفرموده 

سبیل بقاء است،  -و خدا داناتر است  -به راه بد توصیفش كرده كه مراد از آن  ثانى

آید كه مقصود از راه نیز برمى «،أ ئنكم لتاتون الرجال و تقطعون السبیل »همچنانكه از آیه

ش این است كه آیا شما در آمیختن با زنان را كه راه بقاى همان راه بقاء نسل است، و معنای

ترین وسیله است براى بقاى مجتمع مدنى باشد و نظام جامعه خانوادگى را كه محكمنسل مى

  گسلید؟آورد از هم مىبه وجود مى

شود، آرى با باز شدن راه زنا روز به روز میل و رغبت افراد به ازدواج كمتر مى

تواند از راه زنا حاجت جنسى خود را برآورد داعى ندارد اگر مرد است ىچون با اینكه م

محنت و مشقت نفقه عیال و اگر زن است زحمت حمل جنین و تربیت او را تحمل نموده و با 

محافظت و قیام به واجبات زندگیش، جانش به لب برسد، با اینكه غریزه جنسى كه محرك و 

شود، بدون اینكه كمترین مشكل و تعبى تحمل م اقناع مىباعث همه اینها است از راه دیگر ه

كند، و حتى به بعضى از بینیم دختر و پسر جوان غربى همینكار را مىكند، همچنانكه مى

كنى؟ در پاسخ گفته است: چكار به ازدواج دارم، اند كه چرا ازدواج نمىجوانهاى غربى گفته

اى دارد؟ تنها خاصیت آن ازدواج چه نتیجه باشد! دیگرتمام زنهاى این شهر از آن من مى

مشاركت و همكارى در كارهاى جزئى خانه است كه آن هم مانند سایر شركتها است كه با 

شود و این مساله امروزه بخوبى در اى منجر به جدائى شریكها از همدیگر مىاندك بهانه

 جوامع غربى مشهود است. 

اند كه بین زن و شوهر ك شركت تشبیه كردهبینیم ازدواج را به یو اینجاست كه مى

شمارند، بدون اینكه حسابى براى تولید شود و آن را تنها غرض و هدف ازدواج مىمنعقد مى

هاى غریزه باز كنند، بلكه اینها را از آثار مترتبه و فرع بر نسل و یا برآوردن خواسته

ت ادامه یافت كه هیچ و گرنه از دانند، در نتیجه اگر توافق در این شركشركت در زندگى مى

 كنند. اوالد و مساله غریزه طبیعى صرفنظر مى
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همه اینها انحرافهائى است از راه فطرت، و ما اگر در اوضاع و احوال حیوانات و 

انواع مختلف آنها دقت كنیم خواهیم دید كه حیوانات غرض اصلى و بالذات از ازدواج را، 

 .دانندآوردن نسل و ذریه مى ارضاء غریزه تحریك شده، و پدید

همچنانكه دقت در وضع انسان در اولین بارى كه این تمایل را در خود احساس 

رساند كه هدف اصلى و تقدمى كه او را به این عمل دعوت كند ما را به این حقیقت مىمى

 .كه مساله تولید نسل دنبال آن است،كند همان ارضاء غریزه استمى

ه این سنت طبیعى، مساله شركت در زندگى و تعاون در و اگر محرك انسان ب

ضروریات حیات، از خوراك و پوشاك و آشیانه و امثال آن بود، ممكن بود مرد این شركت 

را با مردى مثل خود، و زن با زنى مثل خود برقرار كند، و اگر چنین چیزى ممكن بود و 

یافت و یا حداقل گسترش مىكرد باید در میان جوامع بشرى غریزه را ارضاء مى دعوت

گرفت و براى نمونه هم كه شده، در طول تاریخ در میان یكى از جوامع بشرى صورت مى

شد و در تمام طول تاریخ و در میان دو مرد و دو زن حتى احیانا چنین شركتى برقرار مى

اى یافت و اصال چنین رابطهجریان نمى روش و همه جوامع مختلف بشرى به یك طریقه

 شد. میان دو طبقه اجتماع یعنى طبقه مردان از یكطرف و زنان از طرف دیگر برقرار نمى

ها ادامه پیدا نموده و روز به روز به عدد و از طرفى دیگر اگر این روش غربى

فرزندان نامشروع اضافه شود، مساله مودت و محبت و عواطفى كه میان پدران و فرزندان 

شود كه این رابطه معنوى از میان پدران نسبت به باعث مى است به تدریج از بین رفته و

اى باقى نماند قهرا سنت ازدواج از میان جامعه فرزندان رخت بربندد، و وقتى چنین رابطه

هایش در بشر كنار رفته و بشر رو به انقراض خواهد نهاد، همه اینها كه گفتیم نمونه

 كند. هاى اروپائى خودنمائى مىجامعه

تصورات باطل این است كه كسى تصور كند كه كار بشر در اثر پیشرفتهاى  یكى از

فنى به زودى به جائى برسد كه چرخ زندگى اجتماعى خود را با اصول فنى و طرق علمى 

بچرخاند، بدون اینكه محتاج به كمك غریزه جنسى شود، یعنى فرزندان را به وجود آورد 

صطالح معنوى و محبت پدرى و مادرى باشد، مثل بدون اینكه اصال احتیاجى به رابطه به ا

هائى مقرر كنند براى كسانى كه تولید نسل كنند و پدران به خاطر رسیدن به آن اینكه جائزه

جوائز فرزند تحویل دهند! همچنانكه در بعضى از ممالك امروز معمول شده است، غافل از 

ام كه در نفوس بشر ضامن اجراء اینكه جائزه قرار دادن و یا هر قانون و سنت دیگرى ماد

كند، قوانین در بقاى خود از قوا و غرائز طبیعى انسان كمك نداشته باشد دوام پیدا نمى

 شود. گیرند، نه به عكس كه اگر غرائز باطل شد نظام اجتماع باطل مىمى

هیات اجتماع قائم بافراد اجتماع است، و قوام قوانین جارى بر این است كه افراد آن 

ا بپذیرند و بدان رضایت دهند، و آن قوانین بتواند پاسخگوى جامعه باشد، با این حال ر

اى جریان یابد و دوام پیدا كند كه قریحه جامعه چگونه ممكن است قوانینى در جامعه

 خواستار آن نبوده و دلها پذیرایش نباشد. 
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رى از پس حاصل كالم این شد كه باطل شدن غریزه طبیعى و غفلت اجتماع بش

كند، و به زودى هم كارش را بدینجا غایت و هدف اصلى آن، انسانیت را تهدید به نابودى مى

 خواهد كشانید، و اگر هنوز چنین خطرى كامال محسوس نشده براى این است كه هنوز

 .عمومیت پیدا نكرده است

عالوه بر مطالب مذكور این عمل زشت و پست اثر دیگرى هم از نظر شریعت 

دارد، و آن بر هم زدن انساب و رشته خانوادگى است، كه با گسترش زنا، دیگر  اسالمى

 .ماندجائى براى احكام نكاح و ارث باقى نمى

 

 روایات وارده در شناعت زنا

در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از قتاده و او از حسن روایت كرده كه در ذیل 

بارها  وسل موآلهعلیه هللاگفته است: رسول خدا صلى «،و ال تقربوا الزنى انه كان فاحشة »آیه

زند كند ایمان به خدا ندارد، و در حینى كه بهتان مىفرمود: بنده خدا در حینى كه زنا مىمى

كند ایمان به خدا ندارد، و در حینى كه شراب ایمان به خدا ندارد، و در حینى كه دزدى مى

پرسیدند: یا  ،كند ایمان به خدا نداردحینى كه خیانت مىخورد ایمان به خدا ندارد، و در مى

كردیم این كارها با ایمان سازگار هست، رسول خدا رسول هللا به خدا سوگند ما خیال مى

وسل م فرمود اگر یكى از این كارها از آدمى سر بزند ایمان از قلبش بیرون وآلهعلیه هللاصلى

 شود. ل مىاش قبورود، و اگر توبه كند توبهمى

السالم هم چنین مضمونى رسیده كه روح ایمان در اهل بیت علیهم : از طرقمؤلف

 . شودحین معصیت از آدمى جدا مى

 (108ص :    13ج :  سوره اسراء     39تا  23) مستند: آیه    
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 فصل شانزدهم

 

 و رباخواری تحریم ربا

 در قرآن 

 

 

 تشریع تحریم ربا

 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ”  - بَوا أَضعَفاً مُّضعَفَةً َو اتَّقُوا َّللاَّ  !یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَأْكلُوا الر ِ

 !َو اتَّقُوا النَّاَر الَّتى أُِعدَّت ِلْلَكِفِرینَ  -

 

اید ربا مخورید كه دائم سود بر سرمایه اى كسانى كه به دین اسالم گرویده -

برابر شود و از خدا بترسید و این عمل زشت را ترك كنید، باشد  افزائید تا چند

 كه سعادت و رستگارى یابید!

 “اند!و بپرهیزید از آتش عذابى كه براى كیفر كافران افروخته -

 

خداي تعالي در آیه مورد بحث گرفتن ربا  این آیه حرمت ربا را تشریع کرده است.

اشاره است به وضعى كه غالب  “عافا مضاعفة،اض” را تعبیر به خوردن آن نموده، و كلمه 

رباخواران دارند، چون اصوال وضع ربا و طبیعت آن این است كه مال ربا دهنده را نابود 

 سازد. كند، و آن را چندین برابر مىكرده، ضمیمه مال رباخوار مى

خوار اى است به اینكه ربا اشاره“ و اتقوا النار التى اعدت للكافرین،” و در جمله 

كافر است، همچنان كه در سوره بقره در آیات مربوط به ربا نیز این اشاره را آورده و 

 “و هللا ال یحب كل كفار اثیم. ” فرموده: 

 ( 27ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  131و  130آیه ) مستند:     
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 تشدید تحریم ربا

بَوا ال ”  - یَقُوُموَن إِال َكَما یَقُوُم الَِّذى یَتََخبَّطهُ الشْیطُن ِمَن اْلَمس  الَِّذیَن یَأْكلُوَن الر ِ

بَوا  فََمن َجاءَ  َم الر ِ ُ اْلبَْیَع َو َحرَّ بَوا  َو أََحلَّ َّللاَّ هُ ذَِلك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْیُع ِمثُْل الر ِ

ب ِِه فَانتََهى فَلَهُ َما سلَف َو أَ  ن رَّ ِ  َو َمْن َعادَ فَأُولَئك أَصَحب َمْوِعظةٌ م ِ ْمُرهُ إِلى َّللاَّ

 ،النَّاِر  ُهْم فِیَها َخِلدُونَ 

ُ ال یُِحب كلَّ َكفَّاٍر أَثِیمٍ  - بَوا َو یُْربى الصدَقَِت  َو َّللاَّ ُ الر ِ  ،یَْمَحُق َّللاَّ

كوةَ لَُهْم أَْجُرُهْم إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َو أَقَاُموا الصلَوةَ َو َءاتَ  - ُوا الزَّ

 ،ِعندَ َرب ِِهْم َو ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُونَ 

ْؤِمنِینَ  - بَوا إِن ُكنتُم مُّ َ َو ذَُروا َما بَِقَى ِمَن الر ِ  ،یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

َن  - ِ َو َرسوِلِه  َو إِن تُْبتُْم فَلَكْم ُرُءوس أَْمَوِلكْم ال فَإِن لَّْم تَْفعَلُوا فَأْذَنُوا بَِحْرٍب م ِ َّللاَّ

 ،تَظِلُموَن َو ال تُظلَُمونَ 

 ،َو إِن كاَن ذُو ُعسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلى َمْیسَرةٍ  َو أَن تَصدَّقُوا َخیٌر لَّكْم  إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ  -

-  ِ ا كسبَت َو ُهْم ال یُظلَُمونَ   َو اتَّقُوا یَْوماً تُْرَجعُوَن فِیِه إِلى َّللاَّ  !ثُمَّ تَُوفى كلُّ نَْفٍس مَّ

 

خورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زده و فریب كسانى كه ربا مى -

گویند دهند، مىخورده شیطان است و چون ربا خوران خوب و بد را تمیز نمى

ربا  خرید و فروش هم مثل ربا است، با اینكه خدا خرید و فروش را حالل و

اى از ناحیه پروردگارش را حرام كرده پس بطور كلى هر كس موعظه

دریافت بكند، و در اثر آن موعظه، از معصیت خدا دست بردارد، گناهى كه 

قبال كرده بود حكم گناه بعد از موعظه را ندارد، و امر آن به دست خدا است 

هل آتش و در آن اما اگر باز هم آن عمل نهى شده را تكرار كند، چنین كسانى ا

 جاودانند،

شوند،( پیوسته خدا ربا را) كه مردم به منظور زیاد شدن مال مرتكب مى -

كند، و در عوض صدقات را دهد، و به سوى نابودیش روانه مىنقصان مى

 دارد،دهد، و خدا هیچ كافر پیشه دل به گناه آلوده را دوست نمىنمو مى

دهند و نماز بپا داشته، و الح انجام مىمحققا كسانى كه ایمان آورده و اعمال ص -

دهند، اجرشان نزد پروردگارشان است)چون دنیا ظرفیت اجر زكات مى

 شوند،اینگونه اعمال را ندارد،( نه ترسى بر آنان هست و نه اندوهگین مى

اید از خدا پروا كنید، و آن زیادى مال را كه هان ! اى كسانى كه ایمان آورده -

 آمده رها كنید، اگر داراى ایمانید، در اثر ربا به دست

اید، و حال اگر نكنید باید بدانید كه در حقیقت اعالن جنگ با خدا و رسول كرده -

اید و نه به شما ظلمى تان حالل است، نه ظلم كردهاگر توبه كنید اصل سرمایه

 شده است،



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 110

ت و اگر بدهكار شما در تنگى و فشار است باید مهلتش دهید، تا هر وقت داش -

 بدهد البته اگر تصدق كنید برایتان بهتر است اگر اهل عمل باشید،

گردید، و آن وقت و بترسید از روزى كه در آن روز به سوى خدا بر مى -

  “شود، بدون اینكه به احدى ظلم شود! تمامى اعمالتان به شما بر گردانده مى

 

نه اینكه بخواهد  این آیات در مقام تاكید حرمت ربا و تشدید بر رباخواران است،

توان گفت حرمت اى كه مىابتداء ربا را حرام كند، چون لحن تشریع لحن دیگر است، آن آیه

یا ایها الذین آمنوا ال تاكلوا الربوا اضعافا ” فرماید:ربا را تشریع كرده آیه زیر است كه مى

 “ مضاعفة، و اتقوا هللا لعلكم تفلحون.

یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و ذروا ” اى نظیر آرى آیات مورد بحث مشتمل بر آیه

آید باشد، و از سیاق آن بر مىكه لحن تشریع دارد مى“ ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنین،

كرده منتهى نشده بودند و از ربا مسلمانان از آیه سوره آل عمران كه ایشان را نهى مى

اى همچنان در بینشان معمول بود، لذا خداى خوارى دست بر نداشته بودند، و بلكه تا اندازه

دهد كه از ربا خوارى دست سبحان در این سوره نیز براى بار دوم به آنان دستور مى

بردارند، و آنچه از ربا كه در ذمه بدهكاران مانده نگرفته و مطالبه ننمایند. از همین جا 

“ ا سلف و امره الى هللا ...،فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله م” شود كه جمله روشن مى

 دهد، و تفصیلش خواهد آمد.چه معنائى مى

قبل از آنكه آیه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل شده بود، چون سوره 

و ما اتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناس فال ” فرماید:روم در مكه نازل شده، در آنجا مى

از اینجا این معنا “ تریدون وجه هللا فاولئك هم المضعفون، یربوا عند هللا، و ما آتیتم من زكوة

شود كه مساله ربا خوارى از همان اوائل بعثت رسولخدا و قبل از هجرت عملى روشن مى

منفور بود، تا آنكه در آیه سوره آل عمران صریحا تحریم و سپس در آیه سوره بقره) یعنى 

است، چون همانطور كه گفتیم از سیاق این همین آیات مورد بحث،( در باره آن تشدید شده 

شود كه آیات شود كه قبال در باره آن نهى شده بود، و نیز روشن مىآیات كامال استفاده مى

 مورد بحث بعد از آیات سوره آل عمران نازل شده است . 

عالوه بر اینكه حرمت ربا بنا به حكایت قرآن كریم در بین یهود معروف بوده، 

اى كه و نیز آیه“ و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه،” فرماید:م درباره آنان مىچون قرآن كری

اى به اشاره“ لیس علینا فى االمیین سبیل،” گفتند:كند كه مىقرآن مجید از یهودیان، نقل مى

این معنا دارد با در نظر گرفتن اینكه قرآن كریم كتاب یهود را تصدیق كرده و در مورد ربا 

 موده، داللت دارد بر اینكه ربا در اسالم حرام بوده است . نسخ روشنى نن
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 تقابل ربا با انفاق و صدقه

ارتباط و این آیات یعنى آیات مورد بحث با آیات قبلش) كه در باره انفاق است( بى

و ان تصدقوا خیر ” و جمله“ یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات،” نیست، همچنانكه از جمله

شود، همچنانكه در سوره روم و آل من این آیات آمده، این ارتباط فهمیده مىكه در ض“ لكم،

عمران نیز مساله ربا مقارن با مساله انفاق و صدقه واقع شده است، بعالوه دقت در آیات نیز 

، چون ربا خوارى درست ضد و مقابل انفاق و صدقه استكند زیرا این ارتباط را تایید مى

دهد، و نیز آثار سوئى كه گر پول بالعوض مىگیرد، و انفاقمى ربا خوار، پول بال عوض

شود درست مقابل آثار نیكى است كه از صدقه و انفاق به دست بر ربا خوارى بار مى

افزاید، آن خون آورد، و این بر رحمت و محبت مىآید، آن اختالف طبقاتى و دشمنى مىمى

شود، آن م زندگى محتاجان و مسكینان مىگیرد و این باعث قوامسكینان را به شیشه مى

 آورد و این انتظام در امور و امنیت.اختالف در نظام و نا امنى مى

 

 شدیدترین لحن خدا علیه رباخواران

خداى سبحان در این آیات در امر ربا خوارى شدتى به كار برده كه در باره هیچ 

گیرى در آن نظیر یك از فروع دین این شدت را به كار نبرده است، مگر یك مورد كه سخت

مسلمانان، دشمنان دین را بر خود حاكم گیرى در امر ربا است، و آن این است كه: سخت

یره هر چند قرآن كریم مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در سازند، و اما بقیه گناهان كب

تر از مساله ربا و حكومت دادن گیرى هم كرده، و لیكن لحن كالم خدا مالیمامر آنها سخت

دشمنان خدا بر جامعه اسالمى است، و حتى لحن قرآن در مورد زنا و شرب خمر و قمار و 

 گناه، مالیمتر از این دو گناه است. ن افراد بىظلم و گناهانى بزرگتر از این، چون كشت

 

و این نیست مگر براى اینكه فساد آن گناهان از یك نفر و یا چند نفر تجاوز 

گیرد و آن عبارت است كند، و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مىنمى

دینان كه آثار حكومت بىربا و از فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهرى افراد، به خالف 

برد و نظام حیات را تباه ، و آثارش را به كلى از بین مىسازدسوئش بنیان دین را منهدم مى

كند، و دین افكند، و حكم فطرت را ساقط مىاى بر روى فطرت انسانى مىسازد، و پردهمى

 . اى خواهیم داددازهعانى را تا انسپارد، كه ان شاء هللا توضیح این مرا به دست فراموشى مى
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 عبرت تاریخ درباره تسلط رباخواران

 و دوستی با دشمنان اسالم

 

دهد كه امت جریان تاریخ نیز این نظریه قرآن را تصدیق كرده، و شهادت مى

ترین درجه ذلت نیفتاد، و مجد و شرفش به غارت نرفت و فاقد اسالم از اوج عزت به پائین

انگارى كرد، و دشمنان مال و عرض و جان خود نشد، مگر وقتى كه در امر دین خود سهل

ر حكومت خود را به دست ایشان سپرد و كارش به جائى دین را دوست خود گرفته، زمام ام

یافت تا بمیرد و نه اش، نه اجازه مىرسید كه نه مالك مرگ خود بود، و نه مالك زندگى

كرد تا از مواهب و نعمتهاى زندگانى برخوردار گردد، لذا دین از میان فرصت پیدا مى

 وچ نمود. مسلمانان رخت بر بست، و فضائل نفسانى از میان آنان ك

رباخواران به جمع كردن اموال و انباشتن ثروت پرداختند و در راه به دست 

آوردن جاه و مقام با یكدیگر مسابقه گذاشتند، و همین باعث به راه افتادن جنگهاى جهانى 

شد، و جمعیت دنیا به دو دسته تقسیم گردیده و رو بروى هم ایستادند، یك طرف ثروتمندان 

ر استثمار شدگان بدبختى كه همه چیزشان به غارت رفته بود، و این مرفه، و طرف دیگ

جنگهاى جهانى بالئى شد كه كوهها را از جاى كند، و زلزله در زمین افكند انسانیت را 

 “ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوآى! ” اى تبدیل نمود،تهدید به فنا كرد، و دنیا را به ویرانه

 همان بدى بود!  آرى عاقبت كسانى كه بد كردند

و به زودى انشاء هللا براى خواننده روشن خواهد شد كه آنچه قرآن كریم در باب 

 هاى قرآن است.رباخوارى و سرپرستى دشمنان دین فرموده از پیشگوئى

 

 مخبط شدن رباخواران بوسیله مس شیطان

 

 الذین یاكلون الربوا، ال یقومون اال كما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من”  -

 “المس.

 

 خبط البعیرگویند: به معناى كج و معوج راه رفتن است، وقتى مى خبطكلمه 

 معنایش این است كه: راه رفتن این شتر غیر طبیعى و نامنظم است.

انسان هم در زندگیش راهى مستقیم دارد كه نباید از آن منحرف شود، چون او نیز 

كند حركات و سكناتى دارد، كه در طریق زندگیش و بر حسب محیطى كه در آن زندگى مى

كند، و هر ها معین مىداراى نظام مخصوصى است، كه آن نظام را بینش عقالئى انسان

 دهد. جتماعى،( با آن نظام تطبیق مىفردى افعال خود را )چه فردى چه ا
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گیرد تا غذا بخورد، و چون تشنه شد، در صدد انسان وقتى گرسنه شد تصمیم مى

كند، و چون شهوتش طغیان كرد آید، براى استراحتش بسترى فراهم مىنوشیدن آب بر مى

رود، كند، و چون گرمش شد، زیر سایه مىنماید، و چون خسته شد استراحت مىازدواج مى

آورد، و در سازد، و همچنین سایر حوائجى كه دارد بر مىو براى این منظور خانه مى

اى امور خوشحال، و در برابر بعضى دیگر، گرفته معاشرتش با دیگران در برابر پاره

شود، هر وقت مقصدى داشته باشد كه نیازمند به مقدماتى است، نخست مقدماتش خاطر مى

كند كه نیازمند به سببى است، نخست سبب آن را هدفى را دنبال مى كند، و هررا فراهم مى

 كند. فراهم مى

و همه این افعالى كه در زندگیش دارد، گفتیم: ناشى از اعتقاداتى است كه همه به 

هم مربوط، و به نحوى متحد و سازگار است و با یكدیگر تناقض ندارند، و مجموع این 

 میم.نامى زندگى بشرافعال را همان 

و همانا انسان به واسطه نیروئى كه در او به ودیعت نهاده شده) یعنى نیروئى كه با 

 .دهد،( راه صحیح زندگى را یافته استآن، خیر و شر، نافع و مضر را تشخیص مى

 

 وضع مغز مخبط و تفکرات انسان مخبط

این وضع انسان معمولى است، اما انسانى كه ممسوس شیطان شده، یعنى شیطان 

تواند خوب و بد، نافع و مضر، و با او تماس گرفته و نیروى تمیز او را مختل ساخته، نمى

خیر و شر را از یكدیگر تمیز دهد و حكم هر یك از این موارد را در طرف مقابل آن جارى 

ها و شرور و مضرات را خیر و نافع و خوب را بستاید، زشتى سازد) مثال به جاى اینكهمى

ستاید، و یا به جاى اینكه دیگران را به سوى كارهاى خیر و مفید دعوت كند به سوى مى

خواند، و این به آن جهت نیست كه معناى خوبى و خیر و نافع را فراموش كرده و شرور مى

چه باشد انسان است، و اراده و شعور دارد و داند خوب و بد كدام است، براى اینكه هر نمى

محال است كه از انسان، افعال غیر انسانى سر بزند بلكه از این جهت است كه زشتى را 

بیند، پس او در تطبیق احكام و تعیین زیبائى و حسن را قبح و خیر و نافع را شر و مضر مى

 موارد، دچار خبط و اشتباه شده است . 
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در عین اینكه مخبط است اینطور نیست كه همیشه عمل غیر  ،مخبطو چنین انسان 

بیند، براى اینكه الزمه این فرض، آن است كه صاحب آراء، و افكارى منظم عادى را نمى

باشد، عادى و غیر عادى را تشخیص بدهد، و مانند مستان مخمور كه درخت سرو را نى و 

جاى این بگیرد، بلكه عادى و غیر عادى بینند، این را به جاى آن و آن را به نى را سرو مى

تواند این را از آن تشخیص دهد، عادى آن عملى است كه او براى او بهم مخلوط شده، نمى

عادى بداند، و غیر عادى آن عملى است كه او غیر عادى تشخیص دهد، پس در نظر او 

ادى، عینا عادى و غیر عادى یكى است، اگر او عملى را كرد عادى است، و گرنه غیر ع

رود، عادى را لنگد، او در عین اینكه خالف عادى راه مىمانند شترى كه در راه رفتن مى

پندارد، بدون اینكه این در نظرش بر آن مزیتى داشته باشد، پس او مثل خالف عادت مى

 هیچوقت مشتاق آن نیست كه از خالف عادت به حال عادى برگردد) دقت فرمائید!( 

نا همینطور است، چون او چیزى براى مدتى به دیگرى وضع ربا خوار عی

گیرد، و این عمل بر خالف فطرت آدمى دهد، و در عوض همان را با مقدارى زیادتر مىمى

كند كه دهد حكم مىاست، چون فطرت كه پایه و اساس زندگانى اجتماعى بشر را تشكیل مى

دیگران دارند و او به آن نیازمند است  نیاز است با آنچه كهآنچه را كه آدمى دارد و از آن بى

دهد به همان مقدار از مال دیگران گرفته جاى معاوضه كند) آن مقدار، كه از مال خود مى

خالى را پر كند، نه بیشتر بگیرد و نه كمتر،( و اما اینكه مالى را بدهد، و عینا همان را 

اى صورت نگرفته، دیگر ادلهبگیرد با چیزى زائد   ) از دو جهت غلط است، اول اینكه مب

، براى اینكه از سازداینكه زیادى گرفته،( و این، حكم فطرت و اساس اجتماع را تباه مى

شود و از طرف بدهكاران، طرف ربا خوار، منجر به اختالس و ربودن اموال بدهكاران مى

ارى گردد، پس ربا خومنتهى به تهى دستى و جمع شدن اموالشان در دست ربا خوار مى

عبارت است از كاهش یافتن بنیه مالى یك عده، و ضمیمه شدن اموال آنان به اموال 

 رباخوار.

این كاهش و نقصان، از یك طرف، و تكاثر اموال از طرف دیگر، نیز منجر به 

شود، و شود كه به مرور زمان و روز به روز خرج بدهكار و مصرف او بیشتر مىاین مى

ف، و نبودن درآمدى كه آن را جبران كند روز به روز خرج با زیاد شدن احتیاج و مصر

یابد و این تصاعد از یك طرف، و نبودن جبران از شود، و ربا نیز تصاعد مىبیشتر مى

 سازد.طرف دیگر، زندگى بدهكار را منهدم مى
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 توجیه مغز مخبط رباخوار درباره همسانی تجارت و ربا

ر مبتالى به آن است، مانند خبطى كه جن زده و این خود خبطى است كه رباخوا

كند، كه مبتالى به آن است، براى اینكه معامالت ربوى او را در آخر دچار این خبط مى

فرقى میان معامله مشروع یعنى خرید و فروش، و معامله نامشروع یعنى ربا نگذارد، و 

، بگوید: چه فرق هست وقتى به او بگویند: دست از ربا بردار و به خرید و فروش بپرداز

میان ربا و بیع و چه مزیتى بیع بر ربا دارد تا من ربا را ترك كنم، و به خرید و فروش 

بپردازم، و لذا خداى تعالى به همین سخن رباخواران) كه چه فرق هست میان بیع و ربا،( 

 استدالل بر خبط آنان كرده است . 

ا تعادل و موازنه ثروت را در و این استداللى است قوى و بجا، براى اینكه رب

كند و باید در زند، و آن نظامى را كه فطرت الهى به آن، راهنمائى مىجامعه به هم مى

 سازد . جامعه حاكم باشد، مختل مى

 

در سابق گفتیم كه چرا خرید و فروش را “ ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا،” 

خرید و فروش نكرد و وعده دادیم كه بیشتر توضیح تشبیه به ربا كرد و ربا را تشبیه به 

 دهیم، توضیح این است كه:

رباخوار مبتالى به خبط و اختالل، حالتى خارج از حالت عادى و سالم دارد براى 

او آنچه در نزد عقال زشت و منكر است مفهومى ندارد، براى او زشت و زیبا، عمل 

گوید به جاى رباخوارى ل به رباخوار مىمعروف و منكر، یكى است و وقتى یك انسان عاق

اى زده كه باید اثباتش كند و لذا او اگر به خرید و فروش بپردازد در حقیقت حرف تازه

گوئى از ربا بهتر است با بخواهد جواب بدهد قهرا باید بگوید از نظر من آنچه را كه تو مى

ربا در نظر من با خرید و  ربا هیچ فرقى ندارد چون اگر به عكس این بگوید یعنى بگوید:

كنى یكى است كنى، با آنچه كه مرا به آن امر مىفروش یكى است، آنچه مرا از آن نهى مى

شود كه مردى عاقل خواهد بود و ادراكش مختل نخواهد شد، چون معناى این كالمش این مى

ه هم كه مرا كنى مزیتى دارد لیكن به نظر من آنچمن قبول دارم آنچه كه مرا به آن امر مى

خواهد مزیت را به كلى انكار كند و مانند كنى مزیتى دیگر دارد و نمىاز آن نهى مى

گوید بینم و رباخوار همین را مىدیوانگان بگوید: اصال مزیتى در خرید و فروش و ربا نمى

گوید: خرید و فروش هم مثل ربا است و اگر او به خاطر خبطى كه در درونش دارد مى

ا هم مانند خرید و فروش است در حقیقت شریعت خدائى را انكار كرده، نه اینكه بگوید رب

 ها سخن پرت و بى معنى گفته باشد . چون جن زده

حكایت حال رباخواران “ ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا،” و ظاهرا جمله:

ص به لسان قال است نه اینكه چنین سخنى را گفته باشند و اینگونه تعبیرات) حال اشخا

 حكایت كردن( معروف و بین مردم متداول است.
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م الربوا !   و  اََحّل هللا البیع و َحرَّ

 

این جمله در مقام تشریع ابتدائى حرمت ربا نیست چون این آیات ظهور در این 

یا ایها الذین آمنوا ال ” دارد كه قبال ربا حرام شده بوده و در سوره آل عمران فرموده بود:

و آیات مورد بحث و مخصوصا “ تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوا هللا لعلكم تفلحون،

داللت بر انشاء حكم ندارد بلكه داللت بر اخبار دارد، “ و احل هللا البیع و حرم الربوا،” جمله

فرماید: قبال ربا را حرام كرده، خواهى خواهد بفرماید از االن ربا حرام شد بلكه مىنمى

ید، با اینكه قبال حرام شده بوده دیگر چه حاجتى به آوردن این جمله بود در جواب پرس

فمن جاءه موعظة من ربه ” گوئیم خواست تا با آوردن این جمله زمینه را براى جمله:مى

 رسد.فراهم سازد، این آن نكاتى است كه از سیاق و محتواى آیه به نظر مى“ ...،

 

احل هللا البیع ” گیرى از جمله:این جمله نتیجه“ .،فمن جائه موعظة من ربه ..” 

است و مفهوم آن مقید و مخصوص به ربا و رباخواران نیست بلكه حكمى است كلى “ ...،

كه در موردى جزئى به كار رفته تا داللت كند بر اینكه آن مورد جزئى یكى از مصادیق و 

شود، و معنایش این است كه ز مىهاى حكم كلى است و حكم نامبرده شامل آن مورد نینمونه

ناحیه پروردگارتان آمده و بطور كلى هر اى بود كه از آنچه ما در باره ربا گفتیم، موعظه

شود شما هم اگر دست از برایش بیاید چنین و چنان مى كس از ناحیه پروردگارش موعظتى

  ما با خدا است .شود و امر شاید بخشوده مىرباخوارى بردارید، گناه آنچه تاكنون كرده

 

شود كه مراد از آمدن موعظه خبردار شدن از حكمى است كه از اینجا روشن مى

خداى تعالى تشریع كرده و منظور از انتهاء در آیه، توبه و ترك عملى است كه از آن نهى 

این است كه “ فله ما سلف،”شده تا بنده از آن كار، دست بردارد و منظور از اینكه فرمود: 

رمت، شامل رباخواریهاى قبل از آمدن قانون حرمت ربا، نیست و منظور از اینكه حكم ح

این است كه افرادى كه قبل از نزول آیه، مبتال به رباخوارى “ و امره الى هللا،” فرمود:

“ و من عاد فاولئك اصحاب النار ...،” اند، آن عذاب ابدى كه از ذیل آیه، یعنى جمله بوده

 ان نیست . آید، برایشبدست مى

مند گردند، و توانند بهرهاند، مىبلكه از آنچه كه تاكنون از راه ربا به دست آورده

امرشان به دست خدا است، چه بسا ممكن است خدا رهایشان سازد و در بعضى احكام 

آزادشان بگذارد و چه بسا تكلیفى برایشان مقرر بدارد كه با عمل به آن تكلیف، خطاى قبلى 

 ان نمایند.خود را جبر
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فمن جائه ”باید دانست كه امر این آیه بس عجیب است براى اینكه گفتیم جمله 

كند و اختصاص به مورد تسهیل و تشدیدى كه دارد حكمى كلى را بیان مى“ موعظة و ...،

فرماید: كسى كه قبل از شود و در باره همه آنها مىربا ندارد، شامل تمامى گناهان كبیره مى

شود لیكن متاسفانه مفسرین آنرا اى كرده باشد در اسالم مؤاخذه نمىگناه كبیرهمسلمان شدن 

اند كه رباهاى قبل از اسالم چنین و مخصوص به ربا دانسته و آنگاه پیرامون آن بحث كرده

چنان است و امرش واگذار به خدا است و كسى كه در اسالم، ربا بخورد چنین و چنان 

 ه بسیار روشن است.شود با اینكه عمومیت آیمى

فله ما ” شود كه جملهبعد از آنكه به این نكته توجه كردى كامال برایت روشن مى

كند چیزى كه هست این معناى مبهم بیش از یك معناى مبهم افاده نمى“ سلف و امره الى هللا،

شود و معلوم است كه این اى رسیده متعین مىاش موعظهدر مورد هر معصیتى كه در باره

 شود.عناى مبهم بر حسب اختالف آن مواعظ، مختلف مىم

 

 تکلیف گناه رباخواری و همه گناهان قبل از توبه

اى دست از كار زشت پس معناى آیه شریفه این است كه هر كس در اثر موعظه

اش چه در باره حقوق خدا بوده یا در مورد حقوق مردم، نسبت به خود بردارد گناهان گذشته

شود ولى چنان هم نیست كه از آثار وضعى ناگوار آن گناهان به مؤاخذه نمى عین آن گناهان

كلى رها شود، بلكه امر چنین كسى با خدا است اگر او بخواهد ممكن است وظائفى براى 

ها و نمازهاى فوت شده را بر او جبران آنچه فوت شده مقرر فرماید، مثال قضاى روزه

به حدود است، حد را براى او واجب سازد، و یا اگر  واجب كند، و اگر گناهان گذشته راجع

اش واجب كند، و اگر حق مورد تعزیر و شالق و حبس است اجراى آن احكام را در باره

الناس است و عین مال غصبى یا ربوى نزدش مانده باشد رد نمودن آن را به صاحبش 

كند، را بر او واجب نمىكند و بعد از توبه چیزى واجب كند، و اگر بخواهد او را عفو مى

هائى كه در زمان همچنانكه در مورد مشركین چنین كرده، یعنى از حق هللا و حق الناس

 شرك مرتكب شده بودند عفو فرموده است. 

و نیز در مورد مسلمانانى كه گناهانشان تنها جنبه حق هللا دارد مثال شراب 

پذیرد بدون اینكه اش را مىتوبه شده و بعد توبه كرده، خداخورده و لهو مرتكب مىمى

فمن جائه ” چیزى بر او واجب سازد، و مواردى دیگر نظیر این دو مورد، براى اینكه جمله

همانطور كه گفتیم مطلق است و منحصر به رباخوار نیست هم “ موعظة من ربه فانتهى ...،

دیگران از شود و هم شامل كفار و مؤمنین )چه مؤمنین صدر اسالم و چه شامل او مى

 تابعین و مسلمانان اعصار بعد.(
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به آن جهت كه “ و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون،” و اما جمله:

كند بر اینكه كلمه عود در آن آمده در مقابل كلمه انتهاء كه در جمله سابق آمده بود داللت مى

 و من عاد ...شود، در نتیجه معناى مراد از كلمه عود معنائى است كه با عدم انتها جمع مى

شود و این، كس كه از كار زشت خود دست بر ندارد چنین و چنان مى این است كه هر

مالزم است با اصرار بر گناه و نپذیرفتن حكم خدا كه آنهم كفر به خدا و یا ارتداد درونى 

است هر چند كه این كفر و ارتداد را به زبان نیاورند، زیرا وقتى كسى به گناه قبلى خود 

به این مقدار كه از آن پشیمان باشد چنین كسى در  برگردد و دست از آن برندارد حتى

حقیقت تسلیم حكم خدا نگشته و تا ابد رستگار نخواهد شد، پس تردیدى كه در آیه شده و 

خواهد بفرماید كه: تردید در تسلیم شود در حقیقت مىفرموده: كسى كه چنین كند چنان مى

ه غالبا ناشى از عدم تسلیم است حكم خدا شدن و سرپیچى از دستورات او و اصرار بر گنا

 كه آن هم مستلزم خلود در آتش است.

 

 افزایش مال بوسیله صدقات و نقصان آن بوسیله ربا

درپى است یمحق به معناى نقصان پى«   یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات ...،»  

معناى نمو  شود تدریجا فانى شود، و در مقابل كلمه ارباء بهبطوریكه آن چیزى كه محق مى

 .و رو به زیادت نهادن است

در آیه شریفه، ارباء صدقات و محق ربا را مقابل یكدیگر قرار داده، در سابق هم 

گفتیم كه ارباء صدقات و نمو دادن آن مختص به آخرت نیست بلكه این خصیصه هم در دنیا 

هم در دنیا هست  فهمیم كه محق ربا نیزهست و هم در آخرت در نتیجه از مقابله نامبرده مى

 و هم در آخرت . 

كند و این نمو، پس همچنانكه یكى از خصوصیات صدقات، این است كه نمو مى

الزمه قهرى صدقه است و از آن جدا شدنى نیست چون باعث جلب محبت و حسن تفاهم و 

جذب قلوب است و امنیت را گسترش داده و دلها را از اینكه به سوى غصب و دزدى و 

دارد و نیز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اكثر ختالس بگراید، باز مىافساد و ا

شود كه مال آدمى در دنیا هم بندد و همه اینها باعث مىراههاى فساد و فناى اموال را مى

 زیاد شود و چند برابر گردد.

همچنین یكى از خواص ربا كاهش مال و فناى تدریجى آن است چون ربا باعث 

گردد و شود و این دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن مىلب و خسارت مىقساوت ق

اى كه كند تا از هر راهى و وسیلهامنیت و مصونیت را سلب نموده، نفوس را تحریك مى

ممكن باشد چه با زبان و چه با عمل، چه مستقیم و چه غیر مستقیم از یكدیگر انتقام بگیرند، 

هاى فساد و زوال و تباهى مال را شود و این هم راهف مىو همه اینها باعث تفرقه و اختال

 ماند.گشاید و كمتر مالى از آفت و یا خطر زوال محفوظ مىمى
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همه اینها براى این است كه صدقه و ربا هر دو با زندگى طبقه محروم و محتاج 

در زیرا احتیاج به ضروریات زندگى، احساسات باطنى آنان را تحریك كرده و  تماس دارد

هاى ارضا نشده آماده دفاع از حقوق زندگى خود گشته و هر ها و خواستهاثر وجود عقده

هاى آیند اگر در این هنگام به ایشان احسان شده و كمكطور كه شده در صدد مبارزه بر مى

شود تا با احسان و حسن نیت خود، آن احسان را بالعوض برسد احساساتشان تحریك مى

در چنین وضعى در حق آنان با قساوت و خشونت رفتار شود بطوریكه تالفى كنند و اگر 

تتمه مالشان هم از بین برود و آبرو و جانشان در خطر افتد، با انتقام مقابله خواهند كرد و به 

سازند و كمتر رباخوارى است كه اى كه دستشان برسد طرف مقابل را منكوب مىهر وسیله

اند همه از ماند بلكه آنهائى كه سرگذشت رباخواران را دیدهاز آثار شوم این مبارزه محفوظ ب

ها و بى ثمر ماندن تالشهایشان از قهر فقرا خبر نكبت و نابودى اموال آنان و ویرانى خانه

 دهند. مى

 الزم است كه خواننده عزیز به دو نكته توجه كند:

است تاثیرشان  اینكه علل و اسبابى كه امور و حوادث اجتماعى مستند به آنها اول

صددرصد نیست، بلكه تاثیرش در حدود هشتاد درصد است، در نتیجه ما نیز از آنچه 

كنیم اسبابى را فراهم كنیم، اسبابى جوئیم و وقتى اراده مىكنیم نتایج هشتاد درصد را مىمى

كنیم كه باز تاثیرش اغلبى و هشتاد درصد است نه دائمى و قطعى و صددرصد، فراهم مى

كه هست در همه این موارد احتمال خالف را كه همان بیست درصد است به حساب چیزى 

شوند تنها هاى آنها از آنها جدا نمىهاى تامه و صددرصدى كه معلولآوریم و اما علتنمى

شوند و باید از راه علوم حقیقیه كه پیرامون حقائق خارجیه بحث در عالم طبیعت یافت مى

 د. كنند آنها را كشف نمومى

و اگر در آیات احكام كه در آنها از مصالح و مفاسد اعمال و سعادت و شقاوتى كه 

فهمیم كه قرآن كریم آثار و علل شود دقت كنیم این معنا را به خوبى مىدر پى دارند بحث مى

اعمال انسانى را مانند علل طبیعى و اسباب تكوینى صددرصد دانسته، همچنانكه عقال نیز 

 دانند . هشتاد درصد اعمال را دائمى و صددرصد مى تاثیر غالبى و

اینكه جامعه مانند فرد است و امور اجتماعى نظیر امور فردى در همه احوال  دوم

وجودى مثل همند مثال همانطور كه یك فرد از انسان حیات و زندگى و مرگ و افعال و 

لى معین و افعال و آثارى دارد همچنین جامعه نیز براى خود حیات و ممات و عمر و اج

وما اهلكنا من قریة اال ” فرماید:آثارى دارد و قرآن كریم ناطق به این حقیقت است، مثال مى

 .“ ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها و ما یستاخرون 
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و بنابر این اگر یكى از امور فردى انسان در اجتماع رواج پیدا كند بقاى آن امر و 

عفتى امر دیگرى شود، مثال عفت كه یكى از امور آدمى و بىبدل مىزوالش و تاثیرش نیز م

از آدمى است، مادام كه فردى است یك نوع تاثیر در زندگى فرد دارد، مثال آنكه داراى بى 

گیرد و مردم حاضر نیستند با او ازدواج كنند و عفتى است مورد نفرت عموم قرار مى

سازند این در او را امین بر هیچ امانتى نمىشود دیگر اعتمادشان نسبت به او سلب مى

 صورتى است كه فرد بى عفت بوده و جامعه با او مخالف باشد.

و اما اگر همین بى عفتى اجتماعى شد یعنى جامعه با بى عفتى موافق گردید تمامى 

رود و دیگر بقاى ندارد چون تمامى آن محذورها مربوط به افكار آن محذورها از بین مى

و ناسازگارى آن امر با افكار عمومى بود و خالصه از آنجائى كه عموم مردم بى عمومى 

كردند و اما اگر همین بى عفتى عمومى شد دانستند از فرد بى عفت دورى مىعفتى را بد مى

رود چون دیگر افكار و در بین همه متداول گشت آن محذورها هم كه شمردیم از بین مى

  عمومى چنان احكامى ندارد .

البته این تنها در مورد احكام اجتماعى است و اما احكام وضعى و طبیعى بى عفتى 

آورد و مفاسد اخالقى و كند و امراض مقاربتى مىبه جاى خود باقى است، نسل را قطع مى

اجتماعى دارد، از جمله مفاسد اجتماعیش این است كه انساب و دودمانها را درهم و برهم 

شود، دیگر فوائدى كه در این انشعابها هست عاید ومى باطل مىسازد، انشعابهاى قمى

شود، پس آثار وضعى بى عفتى كه آثار سوء و مورد انزجار فطرت بشرى است جامعه نمى

شود، و باید دانست كه آثار امور مربوط به انسان از نظر كندى و خواه ناخواه مترتب مى

 اثر فردى مشروبات الكلى سریع و سرعت در امور فردى و اجتماعى مختلف است) مثال

 فورى است و آثار سوء اجتماعى آن به آن سرعت نیست.(
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یابد كه محق ربا و ارباء صدقات در حال با توجه به این مطالب، انسان در مى

صورتى كه در یك فرد باشد با ربا و صدقات اجتماعى اختالف دارند رباى انفرادى غالبا 

ها بیست درصد ممكن است به خاطر عوامل خاصى از شر آن كند و تنصاحبش را هالك مى

خالصى یابد و ساحت زندگیش به فنا و مذلت تهدید نشود، ولى در رباى اجتماعى كه امروز 

در میان ملل و دولتها رسمیت یافته و بر اساس آن قوانین بانكى جعل شده بعضى از آثار 

و رواج آن و متعارف شدنش از آن  سوء رباى فردى را ندارد، چون جامعه به خاطر شیوع

افتد، ولى در هر صورت آثار هاى آن نمىراضى است و هیچ به فكر خطرها و زیان

وضعى آن كه عبارت است از تجمع ثروت و تراكم آن از یك طرف و فقر و محرومیت 

بینیم این جدائى و بیگانگى در عمومى از طرفى دیگر، غیر قابل اجتناب است، همچنانكه مى

بین دو طبقه از مردم دنیا پیدا شده، یكى طبقه ثروتمند و یكى فقیر و روز به روز این اثر 

تر و ویرانگرتر خواهد شد هر چند كه ما شخصا این ویرانگرى را پیش آمدى شوم كوبنده

خیلى دور بپنداریم و یا حتى آن را از جهت طول مدت ملحق به عدم بدانیم، اما از نظر 

شناس این اثر شوم بسیار عاجل و زودرس است، چون عمر دگاه یك جامعهاجتماعى و از دی

شناس برابر با یك عمر در نظر اجتماع با عمر فرد تفاوت دارد، و یك روز از نظر جامعه

و تلك االیام ” اش فرموده:سایر افراد است، روز اجتماع همان است كه قرآن كریم در باره

 “ نداولها بین الناس.

ین روزگار همان عصر و قرن است كه در هر قرنى مردمى بر مردم منظور از ا

اى دیگر منكوب و اى كه روزگار به كامش بود به دست طائفهكنند و طائفهدیگر غلبه مى

شود، امتى كه روى كار بود، بر كنار شده و حكومتى به دست حكومتى دیگر منقرض مى

ت انسان نباید تنها از نظر فرد مورد آید و معلوم است كه سعادامتى دیگر روى كار مى

عنایت قرار گیرد بلكه همانطور كه ما به سعادت فرد فرد عالقمندیم باید به فكر سعادت نوع 

 و جامعه خود نیز بوده باشیم . 

گوید و بینیم قرآن كریم هیچ وقت از سرنوشت هیچ فردى سخن نمىهمچنانكه مى

ند كه به كلى در باره فرد ساكت نیست اما خود را كند هر چدر باره هیچ فردى پیشگوئى نمى

كند كه خدا آن را براى سعادت نوع انسان نازل كرده، و سعادت جنس بشر كتابى معرفى مى

 را در نظر گرفته چه بشر امروز و چه آینده و چه گذشته.

احوال ربا و صدقات و “ یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات،” پس اینكه فرموده:

محق و نابودى فرماید: كند و مىكه این دو دارند، چه نوعى و چه فردى، را بیان مىآثارى 

و ویرانگرى از لوازم جدائى ناپذیر ربا است همچنانكه بركت و نمو دادن مال اثر الینفك 

صدقه است پس ربا هر چند كه نامش ربا )زیادى( است لیكن از بین رفتنى است، و صدقه 

دى نگذاشته باشند، زیاد شدنى است، و لذا وصف ربا را از ربا هر چند كه نامش را زیا

كند و دهد و ربا را به وضعى كه ضد اسم او است توصیف مىگیرد و به صدقه مىمى

 “یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات! ” فرماید:مى
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در این جمله نابودى ربا را به وجهى كلى تعلیل “ و هللا ال یحب كل كفار اثیم،” 

كه كند، براى این است كند و معنایش این است كه اگر گفتیم خدا ربا را محق و نابود مىمى

ها كند و آن نعمتهاى خدا را كفران مى، چون بسیارى از نعمترباخوار كفر شدیدى دارد

راههاى فطرى حیات بشرى كه همان معامالت معمولى است صرف  پوشاند و دررا مى

نماید و عالوه بر این به بسیارى از احكام خدا كه در باره عبادات و معامالت تشریع نمى

نوشد و خرد و نوشیدنى مىخورد و لباس مىورزد زیرا با مال ربوى غذا مىكرده كفر مى

هایش را فاسد و نماز و بسیارى دیگر از عبادتخرد با اینكه همه اینها حرام است خانه مى

شود كند و با مصرف كردن مال ربوى بسیارى از معامالت غیر ربوى او نیز باطل مىمى

گردد و در بسیارى از موارد كه به جاى بهره پولش، ملك و ضامن طرف معامله خود مى

خاطر طمع و حرصى  شود، و بهگیرد غاصب آن اموال مىمردم یا اثاث منزل مردم را مى

ورزد و خشونت و قساوتى كه در گرفتن طلب خود اعمال كه نسبت به اموال مردم مى

گیرد بسیارى از اصول و فروع اخالق كند و به این وسیله به خیال خود حق خود را مىمى

كشد، و از همه باالتر او فردى اثیم است یعنى آثار سوء گناه، دلش و فضائل را در مردم مى

دارد چون خداى تعالى هیچ كفران گر اثیم را سیاه كرده، دیگر خداى سبحان دوستش نمى را

 دارد. دوست نمى

این جمله تعلیلى است كه ثواب صدقه “ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات ...،” 

دارند به وجهى عام دهندگان و كسانى را كه به خاطر نهى خدا دست از رباخوارى بر مى

 شود و هم غیر این دو . د به وجهى كه هم شامل این دو مورد مىكنبیان مى

 

 از طلب ربا آنچه نزد بدهکاران مانده صرفنظر کنید!

 “یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و ذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنین! ”  -

 

و  دهد از خدا بپرهیزنداین آیه مؤمنین را مخاطب قرار داده و به آنان دستور مى

و ذروا ما بقى من الربوا ” آورد تا دنبالش بفرماید:چینى مىاین مطلب را به عنوان زمینه

 یعنى آنچه از ربا نزد بدهكاران مانده، صرفنظر كنید.“ ...،

آید كه بعضى مؤمنین در عهد نزول این آیات هنوز ربا از این بیان چنین بدست مى

فرماید: از آنچه مانده مىاند لذا خود طلب داشتهگرفتند و بقایائى از ربا از بدهكاران مى

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من هللا و ” فرماید:صرفنظر كنید و سپس آنان را تهدید نموده مى

كند و اینكه جمله و این خود مؤید روایت آینده است كه شان نزول آیه را بیان مى“ رسوله،

اشاره به این است كه ترك رباخوارى از لوازم  را با قید) اگر مؤمنید( مقید كرد به منظور

 ایمان است.
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 اگر رباخواری را بس نکنید به خدا و رسولش اعالن جنگ داده اید!

 

 فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من هللا و رسوله ! ”  -

اید دارید پس یقین بدانید كه اعالن جنگ دادهاگر دست از رباخوارى بر نمى  -

 “ !دا و رسول اوبه خ

و اگر كلمه حرب را نكره آورد براى این است كه عظمت آن جنگ را و یا نوع آن 

این جنگ با خدا و رسول، جنگى عظیم است و یا بفهماند رباخوارى را برساند یا بفهماند كه 

، و اگر این جنگ را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسول نامیده، نوعى جنگیدن با خدا است

رى مخالفت با خدا است كه حرمت آنرا تشریع فرموده، و مخالفت براى این است كه رباخوا

است كه حكم خدا را تبلیغ نموده، و اگر مربوط به خداى  وسل موآلهعلیههللابا رسول خدا صلى

تواند باشد بود، و مستند به رسول به تنهائى هم نمىتعالى به تنهائى بود باید امرى تكوینى مى

 در هیچ امرى مستقل نیست.  وسل موآلهعلیههللابراى اینكه رسول صلى

این بود معناى جنگیدن رباخوار با خدا و رسول، اما جنگیدن خدا و رسول با 

رباخوار، معنایش این است كه رسول به امر خدا، رباخوار یا هر كس از مسلمانان كه 

كه هیچ و گرنه پذیرد او را مجبور به تسلیم كند اگر تسلیم شد حكمى از احكام را نمى

فقاتلوا ” مسلمانان را مامور كند تا با او جنگ كنند تا تسلیم حكم خدا شود، همچنانكه در آیه:

كند بجنگید تا فرماید: باید با كسى كه سركشى مىمى“ ء الى امر هللا ! التى تبغى حتى تفى

ز احكامش دارد و تسلیم فرمان خدا شود. عالوه بر اینكه خداى تعالى رفتار دیگرى در دفاع ا

آن جنگیدن با مخالفین از طریق فطرت خود آنان است، یعنى فطرت خود آنان و فطرت 

شوراند تا خواب راحت را از آنان سلب و دودمانشان را ویران و عموم را علیه ایشان مى

و اذا اردنا ان نهلك قریة امرنا ” آثارشان را از روى زمین محو كند، همچنانكه فرمود:

اى را هالك و چون بخواهیم اهل قریه -ا ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرامترفیه

داریم تا در آن قریه به فسق و فجور بپردازند، و پرست را وامىكنیم، نخست یاغیان شهوت

 “كنیم. دانیم زیر و رویش مىدر نتیجه عذابشان قطعى گردد، آن وقت به نوعى كه خود مى

 

 

 اثبات مالکیت رباخوار بعد از توبه بر اصل مال، بدون بهره 

 

 “و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم ال تظلمون و ال تظلمون. ”  -

 

خطاب در آیه به بعضى از مؤمنین است كه بعد از اسالم آوردن هنوز دست از 

این است كه اصل مالتان “ فلكم رؤس اموالكم،” رباخوارى برنداشته بودند، و معناى جمله:

نه با گرفتن ربا ظلمى كرده  ال تظلمونرا از بدهكار بگیرید و بهره و ربا را رها كنید، 

 ا نگرفتن اصل پولتان به شما ظلم شده باشد.و نه ب و ال تظلمونباشید، 
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و این آیه داللت دارد بر اینكه اوال رباخوار ملكیتش نسبت به اصل مال امضا شده، 

و لكم رأس و ثانیا گرفتن ربا ظلم است، و ثالثا انواع معامالت امضا شده، چون نفرمود 

ه معامالت و انواع شود كه در وجوو معلوم است كه مال وقتى رأس خوانده مى اموالكم

 كسب صرف شده باشد. 

 

 تمدید زمان بازپرداخت قرض فقرا تا زمان تمکن آنها

فرماید: اگر در میان بدهكاران مى“ و ان كان ذو عسرة فنظرة الى میسرة،” 

فقیرى یافت شود طلبكار باید او را تا میسره مهلت دهد، و میسره به معناى تمكن و دارا 

ت كه به معناى فقر و تنگدستى است، و معنایش این است كه آنقدر شدن است در مقابل عسر

 باید مهلت دهد تا بدهكار به پرداخت بدهى خود متمكن شود.

این آیه هر چند مطلق است و مقید به مورد ربا نیست و لیكن قهرا منطبق با مورد 

رسید ربا است، چون رسم این بود كه وقتى مدت قرض یا هر بدهى دیگر به پایان مى

كرد كه مدت بدهى مرا تمدید كن و گرفت و او درخواست مىرباخوار گریبان بدهكار را مى

كنم، و آیه من در مقابل این تمدید، فالن مقدار و یا به فالن نسبت به قیمت جنس اضافه مى

 دهد به بدهكار مهلت دهند.شریفه از این عمل نهى نموده و دستور مى

یعنى، و اگر به كلى بدهى مدیون را به “ كنتم تعلمون، و ان تصدقوا خیر لكم ان”

كنید یك او ببخشید و بر او تصدیق كنید براى شما طلبكاران بهتر است، چون اگر چنین 

 یعنى باقى و جاویدان.(  اید به زیادى رابیه)زیادى ممحوق)یعنى نابود شدنى( را مبدل كرده

اى است براى آیات ربا كه این جمله دنباله“ و اتقوا یوما ترجعون فیه الى هللا ...،” 

اى كرد و این جمله با تذكرى عمومى روز قیامت را با پارهحكم ربا و جزاى آن را بیان مى

شود تا دلها با یاد آن آماده پرهیز از از خصوصیاتش كه مناسب با مقام آیه است یادآور مى

باشد كه مربوط به حقوق الناس مىخدا و ورع و اجتناب از محرمات او گردد، آن محرماتى 

 كه زندگى بشر بر آن متكى است.

 

گردید فرماید: در پیش رویتان روزى است كه در آن به سوى خدا باز مىآیه مى

 كند، بدون اینكه ظلمى به او بشود!و هر نفسى آنچه را كه كرده دریافت مى

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                      کتاب چهل و سوم: بایدها و نبایدهای قرآن- اوامر و نواهی- حالل و حرام 125

 روایات وارده در زمینه رباخواری

روایت آورده كه  السالم یحضره الفقیه از امام صادق علیهو در كافى و كتاب من ال

فرمود: هر مقدار ربا كه مردم از روى نادانى خورده باشند و بعد توبه كرده باشند خدا 

پذیرد، و نیز فرمود: اگر مردى از شان را در صورتى كه توبه صحیح و جدى باشد مىتوبه

ن مال ربا هست و لیكن مال ربوى در معامالت پدرش مالى را به ارث ببرد و بداند كه در آ

تواند آن را بخورد و اگر با مال غیر ربوى مخلوط شده باشد این مال بر او حالل است و مى

گرداند و بر مى عین مال ربوى را بشناسد در آن صورت عین مال ربوى را به صاحبش

 دارد.اصل مال را بر مى

روایت كرده كه فرمود: رباخوارى  السالمعلیهو در فقیه و عیون از حضرت رضا 

براى كسى كه از حرمتش در اسالم با خبر شده گناه كبیره است، آنگاه فرمود: و با علم به 

 اعتنائى به حكم خدا و دخول در كفر است.حرمت آن استخفاف و بى

 (   625ص :    2سوره بقره  المیزان ج :   281تا  275آیه ) مستند:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


