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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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فهرست مطالب
موضـوع :

مقدمـه مــــؤلــــف
بخش اول :بررسی هدف سوره حمد تا سوره رعد
نکاتی درباره این کتاب:

هدف و فلسفه نزول سوره حمد

صفحـه :

17
19
20

تعلیم بندگان برای چگونه حمد کردن خدا
هدف آیه  1سوره حمد
اعالم آغاز عبودیت انسان با ذکر « بسم هللا »!...در اول سوره حمد
هدف دیگر آیه  1سوره حمد
بیان وحدت هدف قرآن با ذکر« بسم هللا»!...
هدف دیگرآیه  1سوره حمد
تعقیب هدف واحد هرسوره با ذکر« بسم هللا الرحمن الرحیم» در اول آن

هدف و فلسفه نزول سوره بقره
بیان اوصاف مخاطبین هدایت قرآن و اهمیت ایمان به تمامی کتب آسمانی
هدف آیه 6و 7سوره بقره
معرفی استثناء شدگان از هدایت قرآن
هدف آیه 8تا 20سوره بقره
تجسم وضع منافقین و گرفتاری آنها در ظلمت تاریکی و ظلمت حیرت
هدف آیه 21تا 25سوره بقره
دعوت به صف متقین و اعراض از منافقین و بیماردالن
هدف آیه 26و 27سوره بقره
بیان مراحل گمراهی اولیه و گمراهی ثانوی انسانها
هدف آیه28و 29سوره بقره
بیان حقیقت انسان و طی مسیرش از خلقت تا مرگ و برزخ و آخرت
هدف آیه  30تا  33سوره بقره
بیان هدف نزول انسان به زمین و خالفتش درآن
هدف آیه  34سوره بقره
بیان خالفت انسان ،چگونگی نزولش به زمین و سرانجام کار او
هدف آیه  35تا  39سوره بقره
بیان هدف خلقت انسان برای سکونت در زمین و نقش درخت ممنوعه
هدف آیه  40تا  44سوره بقره
بیان عتاب های خدا بر بنی اسرائیل
هدف آیه  45و 46سوره بقره
بیان فلسفه استعانت از صبر و نماز
هدف آیه 47و 48سوره بقره
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بیان مسئله شفاعت
هدف آیه  49تا  61سوره بقره
بیان تعدیات و گناهان بنی اسرائیل بعد از نجات از فرعون
هدف آیه  62سوره بقره
معرفی ایمان واقعی و نفی ارزش نامگذاریها نزد خدا
هدف آیه  63تا  74سوره بقره
بیان دلیل کندن و نگاه داشتن کوه باالی سر بنی اسرائیل
هدف آیه  75تا  82سوره بقره
شرح برخورد یهود با رسول هللا«ص» و دین اسالم
هدف آیه  83تا  88سوره بقره
بیان فقرات میثاق الهی اخذ شده از بنی اسرائیل
هدف آیه  89تا  93سوره بقره
بیان علل کفر بنی اسرائیل به پیامبراسالم بعد از بعثت
هدف آیه  94تا  99سوره بقره
نفی اعتقادات دروغین یهود
هدف آیه  100و  101سوره بقره
بیان مخالفت یهود با حق و کتمان بشارت رسول هللا در تورات
هدف آیه 102و 103سوره بقره
بیان واقعیت سحر و ساحری در یهود
هدف آیه  104و  105سوره بقره
افشای رفتارموذیانه یهود در قبال رسول هللا «ص»
هدف آیه  106و  107سوره بقره
بیان موضوع نسخ در قرآن
هدف آیه  108تا  115سوره بقره
نهی مومنین از طرح سواالت نظیر سواالت یهود از موسی «ع»
هدف آیه 116و 117سوره بقره
نفی اعتقادات اهل کتاب درباره پسرخواندگی برای خدا
هدف آیه  118تا  119سوره بقره
بیان تشابه عقاید اهل کتاب با عقاید و طرز فکر کفار
هدف آیه  120تا  123سوره بقره
هشدار به رسول هللا«ص» درباره نیات باطنی اهل کتاب
هدف آیه  124سوره بقره
مقدمه چینی برای نزول آیات مربوط به تغییر قبله و حج
هدف آیه  125تا  129سوره بقره
تشریع حج و مأمن و مرجع قراردادن خانه خدا
هدف آیه  130تا  134سوره بقره
شرح برگزیده شدن ابراهیم «ع» و اسالم آوردن او به رب العالمین
هدف آیه  135تا  141سوره بقره
بیان منشاء انشعاب ها در دین ابراهیم«ع»
هدف آیه  142تا  151سوره بقره
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بیان مسائل مربوط به قبله شدن مسجدالحرام و رد اعتراضات یهود
هدف آیه  152سوره بقره
دستور شکرگزاری در برابر نعمت بعثت رسول هللا«ص» و تغییر قبله
هدف آیه  153تا  157سوره بقره
ایجاد آمادگی فکری برای شروع جهاد
هدف آیه  158سوره بقره
معرفی و تشریع سعی بین صفا و مروه به عنوان شعائر الهی
هدف آیه  159تا  162سوره بقره
بیان انحراف علما و کتمان آیات الهی دلیل اختالفات دینی
هدف آیه  163تا  167سوره بقره
بیان مفهوم واحد بودن خدا
هدف آیه  168تا  171سوره بقره
بیان دست درازی شیطان از طریق غذاهای حالل و حرام
هدف آیه  172تا  176سوره بقره
دستور استفاده از طیبات برای مومنین به خدا
هدف آیه  177سوره بقره
معرفی ابرار و اعتقادات و اعمال و اخالق آنها
هدف آیه  178و  179سوره بقره
بیان قانون قصاص و مفهوم حیات در قصاص
هدف آیه  180تا  182سوره بقره
بیان قانون وصیت
هدف آیه  183تا  185سوره بقره
اعالم وجوب روزه ماه رمضان و تمهیدات قبلی آن
هدف آیه  186سوره بقره
بیان دستورالعملی برای دعا کردن
هدف آیه  187سوره بقره
بیان احکام شبهای ماه رمضان
هدف آیه  188سوره بقره
نهی از تصرف باطل در اموال مردم با پرداخت و دریافت رشوه
هدف آیه  189سوره بقره
تعیین ماههای قمری برای شناخت اوقات شرعی و اجرای احکام الهی
هدف آیه  190تا  195سوره بقره
معرفی جهادی که خدا فرمان داده است!
هدف آیه  196تا  203سوره بقره
تشریع حج تمتع
هدف آیه  204تا  207سوره بقره
تقسیم انسانها از لحاظ نتایج صفات آنها
هدف آیه  208تا  210سوره بقره
ارائه راه تحفظ و نگهداری وحدت دینی در جامعه انسانی
هدف آیه  211و  212سوره بقره
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بیان سرنوشت بنی اسرائیل برای عبرت مسلمانان
هدف آیه  213سوره بقره
بیان سبب تشریع اصل دین
هدف آیه  214سوره بقره
بیان لزوم تسلیم انسانها در برابر نعمت دین
هدف آیه  215سوره بقره
بیان محل استفاده و مصرف وجوه انفاق
هدف آیه  216تا  218سوره بقره
بیان وجوب جهاد و دفاع بر همه مسلمانان
هدف آیه  219و  220سوره بقره
تحریم تدریجی می گساری توسط شارع اسالم
هدف آیه  221سوره بقره
نهی ازدواج با زن و مرد بت پرست
هدف آیه 222و 223سوره بقره
بیان برخی احکام زناشوئی
هدف آیه  224تا  227سوره بقره
بیان حکم سوگند اعتزال و اجتناب از سوگندهای لغو
هدف آیه  228تا  242سوره بقره
بیان احکام طالق و نگهداشتن عدّه و شیردادن فرزند
هدف آیه  243سوره بقره
بیان سرگذشت جمعیتی زنده شده بعد از مرگ
هدف آیه 244تا  252سوره بقره
بیان تاثیر جنگ و دفاع در حیات دینی
هدف آیه 253و  254سوره بقره
بیان دالیل جنگ و اختالف در امت رسوالن بعد ازآنان
هدف آیه  255سوره بقره
بیان وحدانیت خدا در الوهیت ،قیومیت ،مالكیت و انحصار شفاعت
هدف آیه 256و  257سوره بقره
نفی دین اجباری
هدف آیه 258تا  260سوره بقره
بیان معنای توحید
هدف آیه  261تا  274سوره بقره
نشان دادن اهمیت انفاق و مورد و محل مصرف آن
هدف آیه  275تا  281سوره بقره
نشان دادن اثر سوء ربا در از هم پاشیده شدن جامعه
هدف آیه 282و  283سوره بقره
بیان اصول احکام قرض و رهن و مسائل مربوط به آن
هدف آیه  284سوره بقره
بیان احاطه خدا به انسانها و نیات و اعمال آنها
هدف آیه  285و  286سوره بقره
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خالصه هدف سوره بقره :ایمان به خدا ،مالئکه،کتب آسمانی و رسوالن

هدف و فلسفه نزول سوره آل عمران
دعوت به توحید کلمه و تشویق به مقابله با یهود و نصاری و مشرکین
هدف آیه  7تا  9سوره آل عمران
تفهیم موضوع آیات محکم و متشابه
هدف آیه  10تا  18سوره آل عمران
دفع شبهات منافقین در روزهای بحرانی اسالم
هدف آیه  19تا  25سوره آل عمران
بیان انحصاری بودن دین به اسالم (تسلیم حق شدن)
هدف آیه 26و 27سوره آل عمران
بیان مالک ملک بودن خدا
هدف آیه  28تا  32سوره آل عمران
دستور نهی از دوستی مومنین با کافرین
هدف آیه  33تا  60سوره آل عمران
داستان عیسی و مریم و زکریا (ع)
هدف آیه  61تا  63سوره آل عمران
تعلیم گفتمان مباهله
هدف آیه  64تا  78سوره آل عمران
تعلیم گفتمان با اهل کتاب
هدف آیه  79و  80سوره آل عمران
بیان پاکی ساحت مسیح از عقاید خرافی
هدف آیه  81تا  85سوره آل عمران
بیان میثاق پیامبران
هدف آیه  86تا  91سوره آل عمران
بیان نفی هدایت خدا از منحرفین به کفر بعد از ایمان
هدف آیه  92تا  95سوره آل عمران
بیان راه رسیدن به خیر با انفاق از بهترین ها
هدف آیه  96و 97سوره آل عمران
بیان تقدم خانه کعبه به بیت المقدس و پاسخ شبهات یهود
هدف آیه  98تا  101سوره آل عمران
بیان توطئه ها و شبهات یهود برای بازداشتن مردم از راه خدا
هدف آیه  102تا  110سوره آل عمران
فرمان اعتصام به حبل هللا و حذر ازاهل کتاب و فتنه آنان
هدف آیه  111تا  120سوره آل عمران
بیان ذلت یهود بر اساس حکم شرع اسالمی
هدف آیه  121تا  129سوره آل عمران
هشدار مومنین نسبت به موقعیت دشوارشان و نکاتی از جنگ احد و بدر
هدف آیه  130تا  138سوره آل عمران
امر به انفاق و ترک ربا و اصالح نقص ها با درس از شکستها
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هدف آیه  139تا  148سوره آل عمران
درسی از شکست جنگ احد
هدف آیه  149تا  155سوره آل عمران
شرح روزهای بعد از جنگ احد و تقویت روحیه مسلمین
هدف آیه  156تا  164سوره آل عمران
معرفی عامل خسارت های جانی جنگ احد
هدف آیه  165تا  171سوره آل عمران
بیان مقام شهدا نزد خدا و مشیت الهی در مرگ و زندگی انسانها
هدف آیه  172تا  175سوره آل عمران
بیان مقام مقاومت کنندگان در جنگ احد
هدف آیه  176تا  180سوره آل عمران
نتیجه گیری از جنگ احد و بیان امتحان الهی
هدف آیه  181تا  189سوره آل عمران
رد گفتارهای واهی یهود و تقویت روحیه مقاومت و انفاق در مسلمین
هدف آیه  190تا  199سوره آل عمران
بیان حال ابرار و دعا و درخواست آنها

هدف و فلسفه نزول سوره نساء
بیان برخی احکام زناشوئی ،ارث ،نماز  ،جهاد  ،شهادت و تجارت
هدف آیه  3تا  6سوره نساء
بیان قانون ازدواج و قانون ارث ،دو اصل مهم حیات انسان
هدف آیه  7تا  10سوره نساء
بیان دستورالعمل اجرائی احکام ارث
هدف آیه  11تا  14سوره نساء
بیان دستورالعمل اجرائی حکم ارث اوالد و بازماندگان
هدف آیه 15و  16سوره نساء
بیان دستورالعمل اجرائی قانون منع فحشا و زنا
هدف آیه  17و  18سوره نساء
بیان حقیقت توبه و آثار و احکام آن
هدف آیه  19تا 22سوره نساء
بیان برخی مسائل زندگی اجنماعی زنان
هدف آیه  23تا  28سوره نساء
بیان محرمات در ازدواج
هدف آیه  29و  30سوره نساء
نهی از خوردن مال به باطل
هدف آیه  31سوره نساء
بیان شرط آمرزش گناهان صغیره
هدف آیه  32تا  35سوره نساء
اصالح روابط معاشرت بین زنان و مردان
هدف آیه  36تا  42سوره نساء
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تشویق مسلمین به احسان و انفاق در راه خدا
هدف آیه  43سوره نساء
نهی از نماز در حال مستی ،و بیان حکم تیمم
هدف آیه  44تا  58سوره نساء
شرح فتنه های یهود برای انحراف مسلمانان و جلوگیری از انفاق
هدف آیه  59تا  70سوره نساء
دعوت به اطاعت خدا و رسول و اولی االمر و تجهیز مسلمین برای جهاد
هدف آیه  71تا  76سوره نساء
تشویق به صبر و جهاد در راه خدا و مبارزه با فتنه انگیزی یهود
هدف آیه  77تا  80سوره نساء
مالمت رفتار سست ایمانها در برخورد با فرمان جهاد
هدف آیه  81تا  84سوره نساء
اندرز برای تقویت مسلمانان سست ایمان
هدف آیه  85تا  91سوره نساء
دستور قتال با مشرکین دو چهره و منافق
هدف آیه  92تا  94سوره نساء
نهی تشریعی از قتل عمد
هدف آیه  95تا  100سوره نساء
تبیین درجات مجاهدین و موقعیت قاعدین
هدف آیه  101تا  104سوره نساء
بیان نماز خوف و احکام آن
هدف آیه  105تا  126سوره نساء
توصیه به عدل در داوری و قضاوت
هدف آیه  127تا  134سوره نساء
تاکید بر الهی بودن احکام نازله درباره حقوق زنان و ایتام
هدف آیه  135سوره نساء
بیان حکم ادای شهادت با قیام به عدل
هدف آیه  136تا  147سوره نساء
بیان الزامی بودن ایمان به جمیع معارف الهی
هدف آیه  148تا  149سوره نساء
نهی از زشت کالمی و بددهانی مگر برای ظلم شدگان
هدف آیه  150تا  152سوره نساء
بیان حقیقت کفر یهود و نصاری
هدف آیه  153تا  169سوره نساء
بیان ادعاها و ظلم های یهود
هدف آیه  170تا  175سوره نساء
دعوت جامعه بشری برای ایمان به قرآن و رسول هللا«ص»
هدف آیه  176سوره نساء
بیان سهم کالله
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

هدف و فلسفه نزول سوره مائده
دعوت به وفای عهدها ،پایداری در پیمانها ،و نهی از نقض میثاقها
هدف آیه  4و  5سوره مائده
بیان ضابطهاى كلى براى تشخیص حالل از حرام
هدف آیه  6و  7سوره مائده
بیان حكم طهارتهاى سهگانه
هدف آیه  8تا  14سوره مائده
بیان كلیاتى از امور مهم دنیائى و آخرتى  ،فردى و اجتماعى مومنین
هدف آیه  15تا  19سوره مائده
دعوت اهل کتاب به پیروی از رسول هللا و قرآن
هدف آیه 20تا  26سوره مائده
بیان نقض میثاق یهود و گرفتاری آنها به سرگردانی و عذاب تیه
هدف آیه  27تا  32سوره مائده
بیان جنایات حسد و داستان پسران آدم
هدف آیه  33تا  40سوره مائده
بیان حد شرعی مفسدین و دزدان
هدف آیه  41تا  50سوره مائده
دستورالعمل حکمیت و قضاوتهای رسول هللا «ص»
هدف آیه  51تا  54سوره مائده
نهی و تهدید شدید خدا درباره دوستی با اهل کتاب
هدف آیه  55تا  56سوره مائده
تعیین ولی مومنین
هدف آیه  57تا  66سوره مائده
دستور پرهیز از دوستی با دشمنان دین
هدف آیه  67سوره مائده
دستور ابالغ والیت امیرالمومنین«ع»
هدف آیه  68تا  86سوره مائده
بیان مصایب اهل کتاب ناشی از عدم احیای دین و دوری از خدا
هدف آیه  87تا  89سوره مائده
بیان برخی از احکام فرعی دین اسالم
هدف آیه  90تا  93سوره مائده
بیان حکم تحریم شراب ،قمار ،انصاب و ازالم
هدف آیه  94تا  99سوره مائده
بیان حکم شکار در حال احرام
هدف آیه  100سوره مائده
بیان مثالی برای غلبه حق و دین حق
هدف آیه 101و 102سوره مائده
منع سوال از غیب و سرنوشت یا از ناگفته های خدا
هدف آیه  103و 104سوره مائده
لغو قوانین جاهلیت
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

هدف آیه  105سوره مائده
بیان راه مراقبت نفس مومنین و تحفظ جامعه اسالمی
هدف آیه  106تا  109سوره مائده
بیان نحوه ادای شهادت
هدف آیه 110و 111سوره مائده
دعوت به وفای عهد و حذر از عهدشکنی و کفران نعمت الهی
هدف آیه  112تا  115سوره مائده
بیان نحوه درخواست مائده حواریون عیسی«ع»
هدف آیه  116تا  120سوره مائده
نتیجه گیری از هدف سوره مائده :رعایت عهدالهی

هدف و فلسفه نزول سوره انعام
بیان توحید خدای تعالی
هدف آیه  4تا  11سوره انعام
بیان تکذیب حق از طرف مشرکین و پاسخ اعتراضات آنها
هدف آیه  12تا  18سوره انعام
تعلیم برهانی بر توحید و بعث و معاد
هدف آیه 19و 20سوره انعام
احتجاج به وحدانیت خدا بوسیله وحی
هدف آیه  21تا  32سوره انعام
بیان مظالم مشرکین و انحراف آنها از اصول عقاید پاک
هدف آیه  33تا  36سوره انعام
دستورالعمل برای دعوت دینی در محیط آزاد
هدف آیه  37تا  55سوره انعام
احتجاج به امر توحید و معجزه نبوت
هدف آیه  56تا  73سوره انعام
نهی از بت پرستی و دالیل آن
هدف آیه  74تا  83سوره انعام
تعلیم حجتهای ابراهیم «ع» به رسول هللا«ص»
هدف آیه  84تا  90سوره انعام
بیان استمرار توحید فطری در قرون متمادی
هدف آیه  91تا  105سوره انعام
بیان احتجاج علیه اهل کتاب درباره قرآن و بیان توحید و اسماء حسنی
هدف آیه  106تا  113سوره انعام
دعوت به توحید
هدف آیه  114تا  121سوره انعام
دستور پیروی از حکم خدا و اجرای حکم ذبح اسالمی
هدف آیه  122تا  127سوره انعام
بیان تاثیرهدایت الهی در جان مومن
هدف آیه  128تا  135سوره انعام
بیان سرپرستی و والیت ستمگران و شیطان به دیگران
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

هدف آیه  136تا  150سوره انعام
بیان حکم خدا در خوردنی ها و رد احکام کفر و جاهلیت
هدف آیه  151تا  157سوره انعام
بیان محرماتی که جاری بین کل ادیان بوده است!
هدف آیه  158تا  160سوره انعام
تهدید مشرکین بخاطر استنکاف از پیروی صراط مستقیم و تفرق در دین خدا
هدف آیه  161تا  165سوره انعام
بیان هدف رسول هللا در دعوت سوره انعام و عمل به آن

هدف و فلسفه نزول سوره اعراف
بیان سیر تاریخی عهد الهی و تشریع برخی احکام اسالم
هدف آیه 10تا 25سوره اعراف
بیان ابتدای خلقت انسان و دخالت شیطان و هبوط آدم به دنیا
هدف آیه  26تا  36سوره اعراف
بیان خطاب های الهی به بنی آدم در اول خلقت انسان
هدف آیه  37تا  53سوره اعراف
بیان نتایج آخرین خطاب الهی
هدف آیه  54تا  58سوره اعراف
بیان دالیل ربوبیت الهی در نظام آفرینش و روزی رسانی
هدف آیه  59تا  72سوره اعراف
بیان دعوت به توحید الهی در سرگذشت پیامبران ( نوح و هود)
هدف آیه  73تا  79سوره اعراف
بیان دعوت به توحید و مبارزات حضرت صالح
هدف آیه  80تا  84سوره اعراف
دعوت به توحید الهی و مبارزات حضرت لوط
هدف آیه  85تا  93سوره اعراف
دعوت به توحید الهی و مبارزات حضرت شعیب
هدف آیه  94تا  102سوره اعراف
بیان عوامل نابودی جوامع فاسد و نتیجه گیری از داستان پیامبران
هدف آیه  103تا  126سوره اعراف
بیان کیفیت آغاز رسالت و دعوت دینی موسی علیه السالم
هدف آیه  127تا  137سوره اعراف
بیان مصائب بنی اسرائیل و مبارزات موسی«ع» با فرعونیان
هدف آیه  138تا  154سوره اعراف
بیان وقایع بعد از عبور بنی اسرائیل از دریا
هدف آیه  155تا  160سوره اعراف
بیان معجزات موسی «ع» و رفتار کفرآمیز بنی اسرائیل
هدف آیه  161تا  171سوره اعراف
بیان تخلفات بنی اسرائیل و ماهیگیری روز شنبه
هدف آیه  172تا  174سوره اعراف
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

بیان شهادت روز الست و پیمان گرفتن از بنی نوع بشر
هدف آیه  175تا  179سوره اعراف
بیان داستان بلعم باعورا و سبب گمراهی او
هدف آیه  180تا  186سوره اعراف
بیان تأثیر اسماء الحسنی در هدایت انسانها
هدف آیه  187و  188سوره اعراف
بیان انحصاری بودن علم به وقوع قیامت نزد خدای تعالی
هدف آیه  189تا  198سوره اعراف
بیان میثاقهای انسان با خدا و پیمان شکنی های او
هدف آیه  199تا  206سوره اعراف
دستوری به رسول هللا«ص» جهت اتخاذ سیره حسنه و رفتار مالیم

هدف و فلسفه نزول سوره انفال

121

بیان برخی اخبار جنگ بدر و مسئله غنایم جنگی
هدف آیه  7تا  14سوره انفال
بیان مشیت و حکمت الهی پشت پرده وقایع جنگ بدر
هدف آیه  15تا  29سوره انفال
بیان نکات ضروری درباره اصول جنگ وجهاد در اسالم
هدف آیه  30تا  40سوره انفال
بیان عدم نزول عذاب آسمانی با وجود رسول هللا و استغفار مومنین
هدف آیه  41تا  54سوره انفال
بیان وجوب خمس غنیمت ،اندرز و استقامت در برابر دشمن دین
هدف آیه  55تا  66سوره انفال
بیان احکام جنگ و صلح و پذیرش و نقض معاهدات صلح
هدف آیه  67تا  71سوره انفال
بیان احکام اسرای جنگی
هدف آیه  72تا  75سوره انفال
بیان شرایط والیت و مواالت میان مومنین

هدف و فلسفه نزول سوره توبه
اعالم بیزاری و تشویق به قتال با مشرکین و افشای توطئه های منافقین
هدف آیه  17تا  24سوره توبه
بیان شرایط جاودانگی و ارزش اعمال نزد خدا
هدف آیه  25تا  28سوره توبه
بیان نصرت خدا در جنگ حنین ،و اعالم منع ورود مشرکین به مسجدالحرام
هدف آیه  29تا  35سوره توبه
بیان شرط اقامت اهل کتاب در بالد اسالمی با پرداخت جزیه
هدف آیه  36و  37سوره توبه
تثبیت حکم حرمت ماه های حرام چهارگانه
هدف آیه  38تا  48سوره توبه
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

بیان حفاظت خدا از رسول هللا در غار ثور و توطئه های منافقین
هدف آیه  49تا  63سوره توبه
بیان فساد اعتقادات و خبث اوصاف باطنی منافقین
هدف آیه  64تا  74سوره توبه
بیان توطئه قتل رسول هللا بوسیله منافقین صدر اسالم
هدف آیه  75تا  80سوره توبه
بیان عاقبت کار متخلفین از حکم صدقات و استهزا کنندگان انفاقگران
هدف آیه  81تا  96سوره توبه
بیان کیفر تخلف کنندگان از فرمان جهاد رسول هللا«ص»
هدف آیه  97تا  106سوره توبه
بیان کفر و نفاق اعراب بادیه نشین و کیفرآنان
هدف آیه  107تا  110سوره توبه
بیان نفاق سازندگان مسجد ضرار
هدف آیه  111تا  123سوره توبه
بیان پاداش جهادگران ،منع دوستی با مشرکان ،و دستور تفقه در دین
هدف آیه  124تا  129سوره توبه
بیان ضابطه ای برای شناخت منافقین و مومنین

هدف و فلسفه نزول سوره یونس
التزام مردم به توحید ،انذارمشرکین ،قضاء عدل بین رسول هللا و امتش
هدف آیه  11تا  14سوره یونس
بیان دلیل تاخیر عذاب منکرین توحید و معاد
هدف آیه  15تا  25سوره یونس
تعلیم احتجاجاتی به رسول هللا «ص» علیه منکرین معاد
هدف آیه  26تا  30سوره یونس
بیان سزای اعمال و برگشت همگان به خدای حق
هدف آیه  31تا  36سوره یونس
تعلیماتی برای رسول هللا برای مقابله با عقاید جاهلی
هدف آیه  37تا  45سوره یونس
بیان هدایت خلق بوسیله وحی و نزول کتابهای آسمانی
هدف آیه  46تا  56سوره یونس
بیان ارتباط سنت ارسال رسل و سنت نابودی جوامع فاسد
اشاره به شرایط نزول عذاب بر امت اسالم
هدف آیه  57تا  70سوره یونس
بیان اوصاف قرآن کریم
هدف آیه  71تا  74سوره یونس
عبرت از نابودی جوامع فاسد و عوامل سقوط آنها
هدف آیه  75تا  93سوره یونس
بیان اسرار تشابه دعوت رسول هللا«ص» با دعوت موسی «ع»
هدف آیه  94تا  103سوره یونس
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

بیان شرط اذن الهی در پذیرش قلبی ایمان
هدف آیه  104تا  109سوره یونس
جمع بندی مطالب سوره یونس

هدف و فلسفه نزول سوره هود

134

بیان توحید الهی بر اساس معارف قرآن کریم
هدف آیه  5تا  16سوره هود
بیان دعاوی قوم رسول هللا و جواب آنها
هدف آیه  17تا  24سوره هود
تاکید برآسمانی بودن قرآن
هدف آیه  25تا  35سوره هود
بیان تاریخ دعوت و مبارزات نوح علیه السالم
هدف آیه  36تا  49سوره هود
بیان فصلهای آخر داستان حضرت نوح و چگونگی نابودی قوم او
هدف آیه  50تا  60سوره هود
بیان دعوت و مبارزات حضرت هود و نابودی قوم عاد اولین
هدف آیه  61تا  68سوره هود
بیان دعوت و مبارزات حضرت صالح و نابودی قوم ثمود
هدف آیه  69تا  76سوره هود
بیان بشارت فرزنددار شدن ابراهیم «ع» و خبر نابودی قوم لوط
هدف آیه  77تا  83سوره هود
بیان دعوت و مبارزات حضرت لوط و نابودی قوم لوط
هدف آیه  84تا  95سوره هود
بیان دعوت و مبارزات شعیب (ع) با مردم مدین و نابودی قوم او
هدف آیه  96تا  99سوره هود
بیان اجمالی از دعوت موسی (ع) و سرنوشت شوم فرعون
هدف آیه  100تا  108سوره هود
بیان آثار شوم شرک به خدا در ملت های گذشته
هدف آیه  109تا  119سوره هود
عبرت از داستان گذشتگان و عدم رکون به ظالمان
هدف آیه  120تا  123سوره هود
دلیل نقل تاریخ ملل گذشته در قرآن

هدف و فلسفه نزول سوره یوسف
بیان والیت الهی بر بندگان مخلَص خود
بیان چگونگی انتقال بنی اسرائیل به مصر
هدف آیه  4تا  6سوره یوسف
آماده سازی یوسف «ع» در راه والیت و تقرب الهی
هدف آیه  7تا  21سوره یوسف
بیان جدائی یوسف از پدر و انتقالش به قصر عزیز مصر
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

هدف آیه  22تا  34سوره یوسف
بیان زندگی و گرفتاریهای یوسف در قصر عزیز مصر
هدف آیه  35تا  42سوره یوسف
بیان دوره زندان یوسف«ع» و شروع اعالم دین توحید
هدف آیه  43تا  57سوره یوسف
بیان عوامل خروج یوسف از زندان و رسیدن به عزیزی مصر
هدف آیه  58تا  62سوره یوسف
بیان سفر پسران اسرائیل به مصر و مواجهه با یوسف«ع»
هدف آیه  63تا  82سوره یوسف
بیان سفر دوم پسران یعقوب به مصر و توقیف شدن برادر تنی یوسف
هدف آیه  83تا  92سوره یوسف
بیان نا امید نشدن یعقوب و دستور تجسس مجدد درباره یوسف
هدف آیه  93تا  102سوره یوسف
بیان انتقال بنی اسرائیل به مصر
هدف آیه  103تا  111سوره یوسف
بیان اهداف مختلف ذکر داستان یوسف در قرآن:
عبرت ،بیان حقیقت ،هدایت و رحمت برای مومنین

هدف و فلسفه نزول سوره رعد
بیان حق بودن قرآن و رسالت رسول هللا«ص»
هدف آیه  5و  6سوره رعد
پاسخی به منکرین معاد
هدف آیه  7تا  16سوره رعد
پاسخی به معترضین رسول هللا در ارائه نکردن معجزه
هدف آیه  17تا  26سوره رعد
بیان فرق میان طریق حق و طریق باطل
هدف آیه  27تا  35سوره رعد
بیان آثار ذکرخدا و آرامش و اطمینان قلبی با ذکر خدا
هدف آیه  36تا  42سوره رعد
رد درخواست کفار برای ارائه معجزه تازه از طرف رسول هللا«ص»
هدف آیه  43سوره رعد
رد اعتراض منکرین رسالت رسول هللا (ص)
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مقدمه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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بخش اول
بررسی هدف

سوره حمد تا سوره رعد
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بسم هللا الرحمن الرحیم
با یاد خدا و تسبیح و حمد نعمت های جمیل او !

نکاتی درباره این کتاب:
محققین جوانی که عالقه دارند در قرآن کریم تحقیق و از مطالب آن بهره بگیرند،
معموال معنی آیات را از ترجمه آنها پیدا می کنند ولی عموما با مشکل درک مفاهیم آنها
مواجه می شوند و الزم می بینند کسی برای آنها توضیح دهد که آیه مورد نظر برای چه
منظور یا هدفی نازل شده و می خواهد چه بگوید؟
کتاب حاضر سریع ترین راه درک مفاهیم و هدف نزول آیات قرآنی را برای ما
تدارک دیده است .بدین معنی که مفسر بزرگ و مورد اعتماد قرآن عـــــالمه فقید ،آیت
هللا طباطبائی بزرگوار ( که رحمت خدا بر او و آبا و ابنائش باد!) آنچه را که یک محقق
جوان برای درک مفاهیم آیات شریف قرآن کریم بدان نیاز دارد در المیزان ،در شروع
تفسیر هر یک از مجموعه آیات یا در شروع سوره ها تحت عنوان « بیان آیات» آماده
ساخته است و ما در این کتاب مطالب المیزان را خالصه کرده و طبقه بندی نموده ایم.
این کتاب طوری طراحی شده که بر اساس ردیف سوره ها و آیات قرآن مانند یک
کتاب مرجع عمل می کند .شما می توانید به آن مراجعه و آیه مورد نظر را به سهولت پیدا
کنید.
مجموعه آیاتی که آیه مورد نظر در بین آنهاست مشخص شده است ،نشان می دهد
مفهوم واقعی آیه مورد نظر چه بوده است و هدف نزول آن مجموعه از آیات و همچنین
سوره مورد نظر چیست؟ و وقتی هدف نزول آیه روشن شد ،درک معنای واقعی و مفهوم
آیه بهتر و بیشتر روشن می گردد.
جلد اول این کتاب بیان اهداف سوره ها و آیات قرآن کریم را از اول قرآن تا پایان
سوره رعد  -و جلد دوم از سوره ابراهیم تا پایان قرآن را  -در بر دارد.
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هدف و فلسفه نزول سوره حمد
( المیزان ج  1 :ص ) 32 :

تعلیم بندگان برای چگونه حمد کردن خدا
خداي تعالى در این سوره به بنده خود یاد مىدهد كه چگونه حمدش گوید و چگونه
سزاوار است ادب عبودیت را در مقامى كه مىخواهد اظهار عبودیت كند ،رعایت نماید .این
ظاهر را جمله « الحمد هلل!» نیز تایید مي كند ،براى اینكه حمد توصیف است و خداى سبحان
خود را از توصیف واصفان از بندگانش منزه دانسته و در كالم مجیدش هیچ جا این اطالق
را مقید نكرده و هیچ جا عبارتى نیاورده كه حكایت كند حمد خدا را از غیر خدا ،بجز عدهاى
از انبیاء مخلصش ،كه از آنان حكایت كرده كه حمد خدا گفتهاند.
و اما غیر این موارد هر جا سخن از حمد حامدان كرده ،حمد ایشان را با تسبیح
جفت كرده ،بلكه تسبیح را اصل در حكایت قرار داده و حمد را با آن ذكر كرده است .تمامى
موجودات با حمد خود او را تسبیح مىگویند! براى اینكه غیر خداي تعالى هیچ موجودى به
افعال جمیل او و به جمال و كمال افعالش احاطه ندارد ،همچنانكه به جمیل صفاتش و
اسماءش كه جمال افعالش ناشى از جمال آن صفات و اسماء است ،احاطه ندارد ،بنا بر این،
مخلوق خدا به هر وضعى كه او را بستاید ،به همان مقدار به او و صفاتش احاطه یافته است
و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و به آن تقدیر اندازه گیرى كرده و حال آنكه خداي
تعالى محدود بهیچ حدى نیست ،نه خودش و نه صفات و اسمائش و نه جمال و كمال افعالش،
پس اگر بخواهیم او را ستایش صحیح و بى اشكال كرده باشیم ،باید قبال او را منزه از تحدید
و تقدیر خود كنیم و اعالم بداریم كه پروردگارا! تو منزه از آنى كه به تحدید و تقدیر فهم ما
محدود شوى!
پس اینكه در آغاز سوره حمد فرمود «:الحمد هلل!» تا به آخر ،ادب عبودیت را
مىآموزد و تعلیم مىدهد كه بنده او الیق آن نبود كه او را حمد گوید و فعال كه مىگوید ،به
تعلیم و اجازه خود او است ،او دستور داده كه بندهاش بگوید:
« الحمد هلل رب العالمین!»
این سوره اصال براى عبادت درست شده و در قرآن هیچ سورهاى نظیر آن دیده
نمي شود!
منظورم از این حرف چند نكته است:
اول این كه سوره مورد بحث از اول تا به آخرش كالم خدا است ،اما در مقام نیابت
از بندهاش ،این كه بندهاش وقتى روى دل متوجه بسوى او مي سازد و خود را در مقام
عبودیت قرار مي دهد ،چه مي گوید.
دوم اینكه این سوره به دو قسمت تقسیم شده ،نصفى از آن براى خدا و نصفى دیگر
براى بنده خدا است.
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نكته سوم این كه این سوره مشتمل بر تمامى معارف قرآنى است و با همه كوتاهیش
به تمامى معارف قرآنى اشعار دارد ،چون قرآن كریم با آن وسعت عجیبى كه در معارف
اصولیش و نیز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست ،از اخالقش گرفته تا احكام و
احكامش از عبادات گرفته تا سیاسات و اجتماعیات و وعدهها و وعیدها و داستانها و
عبرتهایش ،همه و همه بیاناتش به چند اصل بر مىگردد و از آن چند ریشه جوانه مىزند:
اول توحید  ،دوم نبوت  ،سوم معاد و فروعات آن ،چهارم هدایت بندگان به سوى آنچه مایه
صالح دنیا و آخرتشان است .این سوره با همه اختصار و كوتاهیش ،مشتمل بر این چند
اصل مي باشد و با كوتاهترین لفظ و روشنترین بیان ،به آنها اشاره نموده است .

هدف آیه  1سوره حمد

المیزان ج  1 :ص 27 :

اعالم آغاز عبودیت انسان با ذکر « بسم هللا ! » در اول سوره حمد
ذکر بسم هللا در سوره حمد راجع به غرضى است كه در خصوص این سوره هست
و آن معنائى كه از خصوص این سوره به دست مىآید و از ریخت این سوره برمىآید حمد
خدا است! اما نه تنها به زبان ،بلكه به اظهار عبودیت و نشان دادن عبادت و كمك خواهى و
در خواست هدایت!
پس كالمى است كه خدا به نیابت از طرف بندگان خود گفته ،تا ادب در مقام اظهار
عبودیت را به بندگان خود بیاموزد!
و اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملى است كه مىكند و قبل از انجامش بسم هللا
مى گوید و امر مهم همین كارى است كه اقدام بر آن كرده ،پس ابتدا به نام خداى سبحان هم
راجع به او است و معنایش این است:
خدایا! من به نام تو عبودیت را براى تو آغاز مىكنم!

پس باید گفت :متعلق « باء» در بسم هللا سوره حمد ابتداء است ،در حقیقت
مىخواهیم اخالص در مقام عبودیت و گفتگوى با خدا را به حد كمال برسانیم و بگوئیم
پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز مىكنم تا این عملم نشان تو را داشته باشد و خالص
براى تو باشد!
ممكن هم هست همانطور كه قبال گفتیم متعلق آن فعل « ابتداء» باشد و معنایش این
باشد كه خدایا من خواندن سوره و یا قرآن را با نام تو آغاز مىكنم!
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المیزان ج  1 :ص 26 :

بیان وحدت هدف قرآن با ذکر« بسم هللا»!...
الر ِح ِیم!»
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

كالم خدا با « بسم هللا» آغاز شده است .از آنجائی که كالم ،خود فعلى است از
افعال ،ناگزیر داراى وحدتى است .وحدت كالم به وحدت معنا و مدلول آن است ،پس ال جرم
كالم خدا از اول تا به آخرش معناى واحدى دارد .آن معناى واحد غرضى است كه به خاطر
آن غرض ،كالم خود را به بندگان خود القاء كرده است!
آن معناى واحدى كه غرض از كالم خداي تعالى است ،چیست؟
از آیه « :قد جاء كم من هللا نور و كتاب مبین ،یهدى به هللا  -از سوى خدا به سوى شما نورى
و كتابى آشكار آمد ،كه به سوى خدا راه مىنماید »!...و آیاتى دیگر ،كه خاصیت و نتیجه از كتاب
و كالم خود را هدایت بندگان دانسته ،فهمیده مي شود كه :آن غرض واحد هدایت خلق است!
پس در حقیقت هدایت خلق با نام خدا آغاز شده:
خدائى كه مرجع همه بندگان است ،خدائى كه رحمان است و به همین جهت راه و
مسیر رحمتش را براى عموم بندگانش چه مؤمن و چه كافر بیان مىكند ،آن راهی كه خیر
هستى و زندگى آنان در پیمودن آن راه است!
خدائى كه رحیم است و به همین جهت سبیل رحمت خاصهاش را براى خصوص
مؤمنین بیان مىكند ،آن سبیلى كه سعادت آخرت آنان را تامین نموده و به دیدار
پروردگارشان منتهى مىشود!
و در جاى دیگر از این دو قسم رحمتش ،یعنى رحمت عامه و خاصهاش خبر داده و
فرموده:
« و رحمتى وسعت كلشىء ،فساكتبها للذین یتقون  -رحمتم همه چیز را فرا گرفته ،بزودى همه
آن را به كسانى كه تقوى پیشه كنند اختصاص مىدهم!»

این ابتداء به نام خدا نسبت به تمامى قرآن بود ،كه گفتیم غرض از سراسر قرآن یك
امر است و آن هدایت است ،كه در آغاز قرآن این یك عمل با نام خدا آغاز شده است!
هدف دیگرآیه  1سوره حمد

المیزان ج  1 :ص 26 :

تعقیب هدف واحد هرسوره با ذکر« بسم هللا الرحمن الرحیم» در اول آن
این نام شریف بر سر هر سوره تكرار شده است .نخست باید دانست كه خداى
سبحان كلمه« سوره» را در كالم مجیدش چند جا آورده است ،از آنها مىفهمیم كه هر یك از
این سورهها طائفهاى از كالم خدا است ،كه براى خود و جداگانه ،وحدتى دارند ،نوعى از
وحدت ،كه نه در میان ابعاض و افراد یك سوره هست و نه میان سورهاى و سورهاى دیگر.
از اینجا مىفهمیم كه اغراض و مقاصدى كه از هر سوره به دست مىآید مختلف
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است .هر سورهاى غرضى خاص و معناى مخصوصى را ایفاء مىكند ،غرضى را كه تا
سوره تمام نشود آن غرض نیز تمام نمىشود ،بنا بر این جمله« بسم هللا »!...در هر یك از
سورهها راجع به آن غرض واحدى است كه در خصوص آن سوره تعقیب شده است!

هدف و فلسفه نزول سوره بقره
( المیزان ج  1 :ص ) 69:

بیان اوصاف مخاطبین هدایت قرآن و اهمیت ایمان به تمامی کتب آسمانی
سم َّ
الر ِح ِیم! الم! ذَ ِلك ْالكت َب ال َریْب فِی ِه ُهدًى ِلّ ْل ُمتَّقِینَ ! الَّذِینَ یُؤْ ِمنُونَ
الرحْ َم ِن َّ
ّللاِ َّ
« ِب ِ
نز َل إِلَیْك َو َما
بِ ْالغَ ْی ِ
ب َو یُ ِقی ُمونَ الصلَوة َ َو م َّما َرزَ ْقنَ ُه ْم یُن ِفقُونَ ! َو الَّذِینَ یُؤْ ِمنُونَ ب َما أ ُ ِ
على ُهدًى ِ ّمن َّر ِبّ ِه ْم َو أُولَئك ُه ُم
نز َل ِمن قَ ْب ِلك َو ِباالَ ِخ َر ِة ُه ْم یُوقِنُونَ ! أُولَئك َ
أُ ِ
ْال ُم ْف ِل ُحونَ 1( »!...تا/5بقره)
از آنجائي كه این سوره به تدریج و بطور متفرق نازل شده ،نمىتوان غرض واحدى
كه مورد نظر همه آیاتش باشد در آن یافت ،تنها مىتوان گفت :كه قسمت عمده آن از یك
غرض واحد و چشمگیر خبر مىدهد و آن عبارتست از بیان این حقیقت كه عبادت حقیقى
خداى سبحان به این است كه بنده او به تمامى كتابهائي كه او به منظور هدایت وى و بوسیله
انبیائش نازل كرده ،ایمان داشته باشد و میان این وحى و آن وحى ،این كتاب و آن كتاب ،این
رسول و آن رسول ،فرقى نگذارد!
در این سوره عالوه بر بیان حقیقت نامبرده ،كفار و منافقین تخطئه و اهل كتاب
مالمت شدهاند كه چرا میان ادیان آسمانى و رسوالن الهى فرق گذاشتند؟
و در هر فرازى به مناسبت عدهاى از احكام از قبیل برگشتن قبله از بیت المقدس
بسوى كعبه ،احكام حج ،ارث ،روزه و غیر آن را بیان نموده ،به فرازى دیگر پرداخته
است.
و در این آیات نوزدهگانه كه حال مؤمنین و كفار و منافقین را بیان مىكند ،از
اوصاف معرف تقوى ،تنها پنج صفت را ذكر مىكند و آن عبارتست از:
ایمان به غیب ،اقامه نماز ،انفاق از آنچه خداى سبحان روزى كرده ،ایمان به آنچه
بر انبیاء خود نازل فرموده و به تحصیل یقین به آخرت!
دارندگان این پنج صفت را باین خصوصیت توصیف كرده :كه چنین كسانى بر
طریق هدایت الهى و داراى آن هستند! این طرز بیان بخوبى مىفهماند كه نامبردگان بخاطر
اینكه از ناحیه خداى سبحان هدایت شدهاند ،داراى این پنج صفت كریمه گشتهاند ،سادهتر این
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كه ایشان متقى و( داراى پنج صفت نامبرده نشدهاند مگر به هدایتى از خداي تعالى!)
آنگاه كتاب خود را چنین معرفى مىكند كه :هدایت همین متقین است:
« ال ریب فیه هدى للمتقین!»

پس مىفهمیم كه هدایت كتاب ،غیر آن هدایتى است كه اوصاف نامبرده را در پى
داشت و نیز مىفهمیم كه متقین ،داراى دو هدایتند ،یك هدایت اولى كه بخاطر آن متقى شدند
و یك هدایت دومى كه خداى سبحان به پاس تقوایشان بایشان كرامت فرمود!
آن وقت مقابله بین متقین كه گفتیم داراى دو هدایتند ،با كفار و منافقین درست مي
شود ،چون كفار هم داراى دو ضاللت ،و منافقین داراى دو كورى هستند ،یكى ضاللت و
كورى اول ،كه باعث اوصاف خبیثه آنان از كفر و نفاق و غیره شد ،دوم ضاللت و
كورىاى كه ضاللت و كورى اولشان را بیشتر كرد ،اولى را بخود آنان نسبت داد و دومى
را بخودش ،كه بعنوان مجازات دچار ضاللت و كورى بیشترىشان كرد!
پنج صفتى كه خداي تعالى آنها را زمینه هدایت قرآنى خود قرار داده ،صفاتى است
كه فطرت سالم در آدمى ایجاد مىكند و در آیات مورد بحث به دارندگان چنین فطرتى وعده
مي دهد كه بزودى بوسیله قرآنش ایشان را هدایت مىكند ،البته هدایتى زائد بر هدایت
فطرتشان ،پس اعمال پنجگانه نامبرده ،متوسط میان دو هدایتند ،هدایتى سابق بر آن اعمال،
و هدایتى ال حق به آنها و اعتقاد صادق و اعمال صالح میان دو هدایت واسطهاند ،بطوریكه
اگر بعد از هدایت فطرت  ،آن اعتقاد و آن اعمال نباشد  ،هدایت دومى دست نمىدهد!

هدف آیه 6و 7سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 82 :

معرفی استثناء شدگان از هدایت قرآن
علَ ْی ِه ْم َء أَنذَ ْرت َ ُه ْم أ َ ْم لَ ْم تُنذ ِْر ُه ْم ال یُؤْ ِمنُونَ ! َخت ََم َّ
على قُلُو ِب ِه ْم
ّللاُ َ
سوا ٌء َ
« ِإ َّن الَّذِینَ َكفَ ُروا َ
عذَابٌ َع ِظی ٌم!»
على ْ
شوة ٌ َو لَ ُه ْم َ
سم ِع ِه ْم َو َ
َو َ
على أَب ِ
ْصر ِه ْم ِغ َ
منظور از كفار در آیه فوق احتمال مىرود صنادید و سردمداران مشركین قریش و
بزرگان مكه باشند ،آنهائي كه در امر دین عناد و لجاجت بخرج داده و در دشمنى با دین
خدا از هیچ كوشش و كارشكنى كوتاهى نكردند ،تا آنجا كه خداي تعالى در جنگ بدر و
سایر غزوات تا آخرین نفرشان را هالك كرد.
هدف آیه 8تا 20سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 86 :

تجسم وضع منافقین و گرفتاری آنها در ظلمت تاریکی و ظلمت حیرت
اَّلل َو بِ ْالیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو َما ُهم بِ ُمؤْ ِمنِینَ »!...
« َو ِمنَ النَّ ِ
اس َمن یَقُو ُل َءا َمنَّا بِ َّ ِ
در این آیات وضع منافقین را بیان مىكند .در آیه «:مثلهم كمثل الذى استوقد نارا »!...با

24

کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

تفسیر موضوعی المیزان

آوردن مثلى ،وضع منافقین را مجسم ساخته ،مىفرماید منافقین مثل كسى مي مانند كه در
ظلمتى كور قرار گرفته ،بطوریكه خیر را از شر ،راه را از چاه و نافع را از مضر،
تشخیص نمي دهد و براى بر طرف شدن آن ظلمت ،دست به اسباب روشنى مىزند ،آتشى
روشن كند ،كه با آن اطراف خود را به بیند ،یا وسیلهاى دیگر و چون آتش روشن مي كند و
پیرامونش روشن مي شود خدا بوسیلهاى از وسائل كه دارد ،باد ،یا باران یا امثال آن،
آتشش را خاموش كند و دو باره به همان ظلمت گرفتار شود ،بلكه این بار میان دو ظلمت
قرار گیرد ،یكى ظلمت تاریكى ،یكى هم ظلمت حیرت و بى اثر شدن اسباب!
المیزان ج  1 :ص 90 :

هدف آیه 21تا 25سوره بقره

دعوت به صف متقین و اعراض از منافقین و بیماردالن
« یَأَی َها النَّاس ا ْعبُدُوا َربَّ ُك ُم الَّذِى َخلَقَ ُك ْم َو الَّ ِذینَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ »!...

در این آیه مردم را بسوى بندگى خود دعوت می كند ،تا به متقین ملحق شوند و
دنبال كفار و منافقین را نگیرند .این مطالب را در طول پنج آیه مورد بحث آورده است.
هر چند سیاق آیات از اول سوره بمنظور بیان حال منافقین و كفار و متقین بود و
م ي خواست حال هر سه طائفه را بیان كند ،لكن خداى سبحان ،از آنجائي كه در اول آیات
خطاب را متوجه هر سه كرد و همه مردم را بسوى پرستش خود دعوت نمود ،قهرا مردم
در مقابل این دعوت به دو قسم تقسیم شدند ،پذیرنده و نپذیرنده ،چون بطور كلى دعوت از
حیث اجابت و عدم اجابت به غیر از این دو طائفه تقسیم نمىپذیرد و مردم در برابر آن
مؤمنند یا كافر ،اما در منافق سخن از ظاهر و باطن بمیان مىآید ،وقتى شخصى منافق
شناخته مي شود كه زبان و دلش یكسان نباشد و در نتیجه مردم در دعوت نامبرده یا زبان و
قلبشان با هم آن را مىپذیرند و بدان ایمان مىآورند و یا هم با زبان و هم با قلب آنرا انكار
مىكنند و یا آنكه به زبان مىپذیرند و با قلب انكار مىكنند ،شاید بهمین جهت بود كه در آیه
مورد بحث و آیه بعدش مردم را دو دسته كرد و منافقین را نام نبرد ،و نیز بهمین جهت
بجاى عنوان متقین عنوان مؤمنین را ذكر كرد.
هدف آیه 26و 27سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 140 :

بیان مراحل گمراهی اولیه و گمراهی ثانوی انسانها
« إِ َّن َّ
ضرب َمثَالً َّما بَعُوضةً فَ َما فَ ْوقَ َها فَأ َ َّما الَّذِینَ َءا َمنُوا فَیَ ْعلَ ُمونَ
ّللاَ ال یَستَحْ ِى أَن یَ ِ
ُض ُّل ِب ِه ك ِثیرا ً
أَنَّهُ ْال َح ُّق ِمن َّر ِبّ ِه ْم َو أ َ َّما الَّذِینَ كفَ ُروا فَیَقُولُونَ َما ذَا أ َ َرادَ َّ
ّللاُ ِب َهذَا َمثَالً ی ِ
ُض ُّل ِب ِه ِإال ْالفَ ِسقِینَ »!...
َو یَ ْهدِى ِب ِه َكثِیرا ً َو َما ی ِ
آیه شهادت مي دهد بر این كه یك مرحله از ضاللت و كورى دنبال كارهاى زشت
ا نسان بعنوان مجازات در انسان گنه كار پیدا مي شود و این غیر آن ضاللت و كورى اولى

25

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

است كه گنهكار را به گناه وا داشت  ،چون در آیه مورد بحث مىفرماید:
« و ما یضل به اال الفاسقین  -خدا با این مثل گمراه نمي كند مگر فاسقان را!»

اضالل را اثر و دنباله فسق معرفى كرده  ،نه جلوتر از فسق  ،معلوم مي شود این
مرحله از ضاللت غیر از آن مرحلهاي است كه قبل از فسق بوده و فاسق را به فسق كشانیده
است -دقت بفرمائید!
این را نیز باید دانست كه هدایت و اضالل دو كلمه جامعی هستند كه تمامى انواع
كرامت و خذالني كه از سوى خدا بسوى بندگان سعید و شقى مىرسد شامل مي شود!
هدف آیه28و 29سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 170 :

بیان حقیقت انسان و طی مسیرش از خلقت تا مرگ و برزخ و آخرت
اَّللِ َو كنت ُ ْم أَ ْم َوتا ً فَأَحْ یَ ُك ْم ث ُ َّم یُ ِمیت ُ ُك ْم ث ُ َّم یحْ یِی ُك ْم ث ُ َّم إِلَ ْی ِه ت ُْر َجعُونَ »!...
« َكیْف ت َ ْكفُ ُرونَ بِ َّ

در این آیه حقیقت انسان را و آنچه را كه خدا در نهاد او بودیعه سپرده ،بیان مىكند،
ذخائر كمال ،وسعت دائره وجود او و آن منازلى كه این موجود در مسیر وجود خود طى
مىكند ،یعنى زندگى دنیا  ،سپس مرگ ،بعد از آن زندگى برزخ ،سپس مرگ ،بعد زندگى
آخرت و سپس بازگشت به خدا و این كه این منزل آخرین منزل در سیر آدمى است ،خاطر
نشان مي سازد .
در خالل این بیان پارهاى از خصائص و مواهب تكوین و تشریع را ،كه خداوند
تعالى آدمي را بدان اختصاص داده ،بر مىشمارد.
هدف آیه  30تا  33سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 176 :

بیان هدف نزول انسان به زمین و خالفتش درآن
س ُد فِی َها َو یَس ِفك
ض َخ ِلیفَةً قَالُوا أ َ تجْ عَ ُل فِی َها َمن یُ ْف ِ
« َو إِ ْذ قَا َل َربُّك ِل ْل َملَئ َك ِة إِنى َجا ِع ٌل فى األ َ ْر ِ
الد َما َء َو نحْ نُ نُسبِ ُح ب َح ْمدِك َو نُقَدِس لَك قَا َل إِنى أ َ ْعلَ ُم َما ال ت َ ْع َل ُمونَ »!...
ِ

این آیات متعرض آن فرضى است كه بخاطر آن انسان بسوى دنیا پائین آمد و نیز
حقیقت خالفت در زمین و آثار و خواص آنرا بیان مىكند ،این مطلب بر خالف سائر
داستانهائي كه در قرآن آمده ،تنها در یكجا آمده است و آن همین جا است.
هدف آیه  34سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 187 :

بیان خالفت انسان ،چگونگی نزولش به زمین و سرانجام کار او
ْبر َو كانَ ِمنَ ا ْل َك ِف ِرینَ !»
« َو إِ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َملَئ َك ِة اس ُجدُوا الَ َد َم فَس َجدُوا إِال إِ ْب ِلیس أَبى َو استَك َ

این آیات منظور اصلیش بیان خالفت انسان و موقعیت او و چگونگى نازل شدنش
به دنیا و مآل كار او از سعادت و شقاوت است.
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المیزان ج  1 :ص 193 :

بیان هدف خلقت انسان برای سکونت در زمین و نقش درخت ممنوعه
« َو قُ ْلنَا یَئَا َد ُم اسك ُْن أَنت َو َز ْو ُجك ال َجنَّةَ َو ُكال ِم ْن َها َر َ
شئْت ُ َما َو ال تَ ْق َربَا َه ِذ ِه الش َج َرةَ
غدا ً َحیْث ِ
فَتَكُونَا ِمنَ الظ ِل ِمینَ »!...

سیاق آیه بخوبى مىرساند كه منظور اصلى از خلقت آدم این بوده كه در زمین
سكونت كند ،چیزي كه هست راه زمینى شدن آدم همین بوده كه نخست در بهشت منزل گیرد
و برتریش بر مالئكه و لیاقتش براى خالفت اثبات شود و سپس مالئكه مامور بسجده براى
او شوند و آنگاه در بهشت منزلش دهند و از نزدیكى به آن درخت نهیش كنند و او به تحریك
شیطان از آن بخورد و در نتیجه عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد و در آخر به زمین
هبوط كنند .
از این ریخت و سیاق بخوبى بر مىآید :كه آخرین عامل و علتى كه باعث زمینى
شدن آن دو شد ،همان مسئله ظاهر شدن عیب آن دو بود و عیب نامبرده هم به قرینهاي كه
فرموده «:بر آن شدند كه از برگهاى بهشت بر خود بپوشانند »!...همان عورت آن دو بوده و
معلوم است كه این دو عضو ،مظهر همه تمایالت حیوانى است چون مستلزم غذا خوردن و
نمو نیز هستند!
هدف آیه  40تا  44سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 226 :

بیان عتاب های خدا بر بنی اسرائیل
ون»!...
تى الَّتى أ َ ْنعَ ْمت َ
« یَبَنى ِإ ِ
علَیْك ْم َو أ َ ْوفُوا ِبعَ ْهدِى أ ُ ِ
وف ِبعَ ْه ِد ُك ْم َو ِإیَّ َى فَ ْ
ار َهبُ ِ
سرءی َل ا ْذك ُُروا ِن ْع َم َ

خداى سبحان در این آیات عتاب ملت یهود را آغاز كرده و این عتاب در طى صد و
چند آیه ادامه دارد و در آن نعمتهائى را كه خدا بر یهود افاضه فرمود و كرامتهائى را كه
نسبت به آنان مبذول داشت و عكس العملى كه یهود به صورت كفران و عصیان و
عهدشكنى و تمرد و لجاجت از خود نشان داد ،بر مىشمارد و با اشاره به دوازده قصه از
قصص آنان تذكرشان مي دهد :قصه نجاتشان از شر آل فرعون و شكافته شدن دریا و غرق
شدن فرعونیان ،قصه میعاد در طور ،قصه گوسالهپرستى آنان بعد از رفتن موسى به
میقات ،قصه مامور شدنشان به كشتن یكدیگر ،داستان تقاضاشان از موسى كه خدا را به ما
نشان بده تا علنى و آشكارا او را ببینیم و به كیفر همین پیشنهادشان دچار صاعقه شدند و
دوباره زنده گشتند ،تا آخر داستانهائي كه در این آیات بدان اشاره شده و سر تا سر آن پر
است از عنایات ربانى و الطاف الهى .
و نیز به یادشان مىآورد :آن میثاقها كه از ایشان گرفت و ایشان آنها را نقض كرده
و پشت سر انداختند و باز گناهانى را كه مرتكب شدند و جرائمى را كه كسب كردند و آثاري
كه در دلهاشان پیدا شد ،با اینكه كتابشان از آنها نهى كرده بود و عقولشان نیز بر خالف آن
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حكم مىكرد ،بیادشان مىاندازد و یادآوریشان مىكند كه بخاطر آن مخالفتها چگونه
دلهاشان دچار قساوت و نفوسشان در معرض شقاوت قرار گرفت و چگونه مساعیشان بى
نتیجه شد!
هدف آیه  45و 46سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 228 :

بیان فلسفه استعانت از صبر و نماز
به ْم َو
یرةٌ ِإال عَلى الخا ِ
الصبر َو الصلَو ِة َو إِن َها لَ َكبِ َ
ِ
« َو است َ ِعینُوا بِ
ش ِعینَ ! الَّ ِذینَ یَظنُّونَ أَن ُهم ُّملَقُوا َر ِ
أَن ُه ْم إِلَ ْی ِه َر ِجعُونَ !»

استعانت به معناى طلب كمك است و این در وقتى صورت مىگیرد كه نیروى انسان
به تنهائى نمىتواند مهم و یا حادثهاى را كه پیش آمده بر وفق مصلحت خود بر طرف سازد.
این كه فرموده :از صبر و نماز براى مهمات و حوادث خود كمك بگیرید ،براى این
است كه در حقیقت یاورى بجز خداى سبحان نیست ،در مهمات یاور انسان مقاومت و
خویشتن دارى آدمى است ،باینكه استقامت بخرج داده ،ارتباط خود را با خدا وصل نموده،
از صمیم دل متوجه او شود و بسوى او روى آورد.
این همان صبر و نماز است ،این دو بهترین وسیله براى پیروزى است ،چون صبر
هر بال و یا حادثه عظیمى را كوچك و ناچیز مىكند و نماز كه اقبال بخدا و التجاء به او
است ،روح ایمان را زنده مىسازد و به آدمى مىفهماند :كه بجائى تكیه دارد كه انهدام پذیر
نیست و به سببى دست زده كه پاره شدنى نیست!
هدف آیه 47و 48سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 232 :

بیان مسئله شفاعت
علَ ْی ُك ْم َو أ َ ِني فَ َّ
علَى ا ْلعالَ ِمینَ ! َو اتَّقُوا یَ ْوما ً ال
ض ْلت ُ ُك ْم َ
سرا ِئی َل ا ْذك ُُروا ِن ْع َم ِت َي الَّ ِتي أ َ ْنعَ ْمتُ َ
« یا بَ ِني ِإ ْ
نصرونَ !»
س عَن نَّ ْف ٍس شیْئا ً َو ال یُ ْقبَ ُل ِمن َها شفَعَةٌ َو ال یُؤْ َخذُ ِمن َها َ
تجْ ِزى نَ ْف ٌ
ع ْد ٌل َو ال ُه ْم یُ ُ

پادشاهى و سلطنت دنیوى از هر نوعش كه باشد و با جمیع شئون و قواى مقننه و
قواى حاكمه و قواى مجریهاش ،مبتنى بر حوائج زندگى است و این حاجت زندگى است كه
ایجاب مى كند چنین سلطنتى و چنین قوانینى بوجود آید ،تا حوائج انسان را كه عوامل زمانى
و مكانى آن را ایجاب مىكند بر آورد.
به همین جهت چه بسا مي شود كه متاعى را مبدل به متاعى دیگر و منافعى را فداى
منافعى بیشتر و حكمى را مبدل به حكمى دیگر مىكنند ،بدون اینكه این دگرگونیها در تحت
ضابطه و میزانى كلى در آید.
بر همین منوال مسئله مجازات متخلفین نیز جریان مىیابد ،با اینكه جرم و جنایت را
مستلزم عقاب مي دانند ،چه بسا از اجراء حكم عقاب بخاطر غرضى مهمتر ،كه یا اصرار و
التماس محكوم به قاضى و تحریك عواطف او است و یا رشوه است ،صرفنظر كنند ،یا
مجرم پارتى و شفیعى نزد او بفرستد ،تا بین او و خودش واسطه شود!
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و عواملى دیگر نظیر عوامل نامبرده ،كه احكام و قوانین حكومتى را از كار
مىاندازد .این سنتى است جارى و عادتى است در بین اجتماعات بشرى .
در قرآن كریم تمامى این آراء واهیه و پوچ و اقاویل كاذبه و بى اساس ابطال شده،
خداى عز و جل در بارهاش فرمود:
« و االمر یومئذ هلل  -امروز تنها مؤثر خداست!» و نیز فرموده:
« و رأوا العذاب و تقطعت بهم االسباب  -عذاب را مىبینند و دستشان از همه اسباب بریده مي
شود!»

و همچنین آیاتى دیگر ،كه همه آنها این حقیقت را بیان مىكند ،كه در موطن قیامت،
اثرى از اسباب دنیوى نیست و ارتباطهاى طبیعى كه در این عالم میان موجودات هست ،در
آنجا بكلى منقطع است.
این خود اصلى است كه لوازمى بر آن مترتب مي شود و آن لوازم بطور اجمال
بطالن همان عقائد موهوم و خرافى است ،آنگاه قرآن كریم هر یك از آن عقائد را بطور
تفصیل بیان نموده و پنبهاش را زده است ،از آن جمله مسئله شفاعت و پارتى بازى است ،كه
در باره آن مىفرماید:
« بپرهیزید از روزى كه احدى بجاى دیگرى جزاء داده نمي شود و از او شفاعتى پذیرفته نیست
و از او عوضى گرفته نمي شود و هیچ كس از ناحیه كسى یارى نمىگردند!» و نیز فرموده:
« یوم ال بیع فیه و ال خلة و ال شفاعة!»
« روزي كه در آن نه خرید و فروشى است و نه رابطه دوستى!»
« یوم ال یغنى مولى عن مولى شیئا!»
« روزي كه هیچ دوستى براى دوستى كارى صورت نمىدهد!»
هدف آیه  49تا  61سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 284 :

بیان تعدیات و گناهان بنی اسرائیل بعد از نجات از فرعون
ستَحْ یُونَ نِسا َء ُك ْم َو فِي
ب یُذَ ِب ُحونَ أَبْنا َء ُك ْم َو یَ ْ
سو ُمونَ ُك ْم ُ
« َو إِ ْذ نَ َّجیْنا ُك ْم ِم ْن آ ِل فِ ْرع َْونَ یَ ُ
سو َء ا ْلعَذا ِ
ذ ِل ُك ْم بَال ٌء ِم ْن َر ِب ُك ْم ع َِظی ٌم »!...

ظاهر آیات شریفه و ما قبل آن این است كه این خطابها و انواع تعدیها و گناهانى كه
از بنى اسرائیل در این آیات شمرده ،همه آنها به همه بنى اسرائیل نسبت داده شده ،با اینكه
مي دانیم آن گناهان از بعضى از ایشان سر زده و این براى آن است كه بنى اسرائیل
جامعه اى بودند ،كه قومیت در آنها شدید بود ،چون یك تن بودند ،در نتیجه اگر عملى از
بعضى سر مى زد ،همه بدان راضى مي شدند و عمل بعضى را به همه نسبت مي دادند و
گر نه همه بنى اسرائیل گوساله نپرستیدند و همه آنان پیغمبران خداى را نكشتند و همچنین
سایر گناهان را همگى مرتكب نشدند.

29

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

هدف آیه  62سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 292 :

معرفی ایمان واقعی و نفی ارزش نامگذاریها نزد خدا
اَّللِ َو ا ْلیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو ع َِم َل
صرى َو الصبِئِینَ َم ْن َءا َمنَ بِ َّ
« إِنَّ الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو الَّ ِذینَ َهادُوا َو النَّ َ
یه ْم َو ال ُه ْم یحْ َزنُونَ !»
ف َ
ص ِلحا ً فَلَ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم ِعن َد َربِ ِه ْم َو ال َخ ْو ٌ
عل َ ِ

در این آیه مسئله ایمان تكرار شده و منظور از ایمان دومى بطوریكه از سیاق
استفاده مي شود ،حقیقت ایمان است و این تكرار مىفهماند :كه مراد از«:الذین آمنوا »،در
ابتداى آیه كسانى هستند كه ایمان ظاهرى دارند و به این نام و به این سمت شناخته شدهاند،
بنا بر این م عناى آیه این مي شود :این نامها و نامگذاریها كه دارید ،از قبیل :مؤمنین ،
یهودیان  ،مسیحیان و صابئیان ،اینها نزد خدا هیچ ارزشى ندارد ،نه شما را مستحق پاداشى
مىكند و نه از عذاب او ایمن مي سازد!
این مطلب در آیات قرآن كریم مكرر آمده  ،كه سعادت و كرامت هر كسى دائر مدار
و وابسته به عبودیت است ،نه به نامگذارى ،پس هیچ یك از این نامها سودى براى صاحبش
ندارد و هیچ وصفى از اوصاف كمال ،براى صاحبش باقى نمىماند و او را سود نمىبخشد،
مگر با لزوم عبودیت! آیات قرآن تصریح دارد بر این كه كرامت و سعادت مربوط به
حقیقت است  ،نه بظاهر!
هدف آیه  63تا  74سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 298 :

بیان دلیل کندن و نگاه داشتن کوه باالی سر بنی اسرائیل
الطور ُخذُوا َما َءاتَ ْینَكُم ِبقُ َّو ٍة َو ا ْذك ُُروا َما فِی ِه لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ »!...
« َو إِ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمیثَقَ ُك ْم َو َرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم
َ

از سیاق آیه ،كه اول پیمان گرفتن را و امر به قدردانى از دین را  ،ذكر نموده و در
آخر آیه یاد آورى آنچه در كتابست خاطر نشان كرده و مسئله ریشه كن كردن كوه طور را
در وسط این دو مسئله جاى داده ،بدون این كه علت این كار را بیان كند ،بر مىآید :كه
مسئله كندن كوه ،براى ترساندن مردم به عظمت قدرت خدا است ،نه براى اینكه ایشان را
مجبور بر عمل به كتابي كه داده شدهاند بسازد و گر نه اگر منظور اجبار بود دیگر وجهى
براى میثاق گرفتن نبود .
هدف آیه  75تا  82سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 320 :

شرح برخورد یهود با رسول هللا«ص» و دین اسالم
عقَلُوهُ َو
َّللاِ ث ُ َّم ی َح ِرفُونَهُ ِمن بَ ْع ِد َما َ
« أ َ فَتَط َمعُونَ أَن یُؤْ ِمنُوا لَ ُك ْم َو قَ ْد كانَ فَ ِری ٌ
ق ِم ْن ُه ْم یَس َمعُونَ كلَ َم َّ
ُه ْم یَ ْعلَ ُمونَ »!...

سیاق این آیات ،مخصوصا ذیل آنها ،این معنا را دست مي دهد :كه یهودیان عصر
بعثت ،در نظر كفار و مخصوصا كفار مدینه ،كه همسایگان یهود بودند ،از پشتیبانان پیامبر
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اسالم شمرده مي شدند ،چون یهودیان  ،علم دین و كتاب داشتند و لذا امید به ایمان آوردن
آنان بیشتر از اقوام دیگر بود و همه  ،توقع این را داشتند كه فوج فوج به دین اسالم در آیند
و دین اسالم را تایید و تقویت نموده  ،نور آنرا منتشر و دعوتش را گسترده سازند .
و لكن بعد از آنكه رسول خدا «ص» به مدینه مهاجرت كرد ،یهود از خود رفتارى
را نشان داد  ،كه آن امید را مبدل به یاس كرد و بهمین جهت خداى سبحان در این آیات
مىفرماید :آیا انتظار دارید كه یهود به دین شما ایمان بیاورد ،در حالي كه یك عده از آنان
بعد از شنیدن آیات خدا و فهمیدنش ،آن را تحریف كردند و خالصه كتمان حقایق و تحریف
كالم خدا رسم دیرینه این طائفه است ،پس اگر نكول آنان را از گفتههاى خودشان مىبینند و
مىبینید كه امروز سخنان دیروز خود را حاشا مىكنند ،خیلى تعجب نكنید .
هدف آیه  83تا  88سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 327 :

بیان فقرات میثاق الهی اخذ شده از بنی اسرائیل
َّللاَ َو بِا ْل َو ِل َدی ِْن إِحْ سانا ً َو ذِى ا ْلقُ ْربى َو ا ْلیَتَ َمى َو
« َو إِ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمیثَقَ بَنى إِ ِ
سرءی َل ال ت َ ْعبُ ُدونَ إِال َّ
اس ُحسنا ً َو أَقِی ُموا الصلَوةَ َو َءات ُوا َّ
الزكوةَ ث َّم تَ َولَّ ْیت ُ ْم ِإال قَ ِلیالً ِمنك ْم َو أَنت ُم
ا ْل َم
سكین َو قُولُوا ِللنَّ ِ
ِ
ُّم ْع ِرضونَ »!...

اولین آیه با نظم بدیعى كه دارد ،در آغاز با سیاق غیبت آغاز شده و در آخر با سیاق
خطاب ختم مي شود ،از سوى دیگر ،در آغاز میثاق را كه به معناى پیمان گرفتن است و
جز با كالم صورت نمىگیرد ،یاد مىآورد و آنگاه خود آن میثاق را كه چه بوده؟ حكایت
مىكند .این حكایت را نخست با جمله خبرى «:ال تعبدون اال هللا  »!...و در آخر با جمله
انشائیه «:و قولوا للناس حسنا »!...حكایت مىكند .
نكته دیگري كه در آیه رعایت شده ،این است كه در طبقاتي كه امر به احسان به
آنان نموده ،ترتیب را رعایت كرده ،اول آن طبقهاى را ذكر كرده ،كه احسان به او از همه
طبقات دیگر مهمتر است و بعد طبقه دیگري را ذكر كرده ،كه باز نسبت بسایر طبقات
استحقاق بیشترى براى احسان دارد ،اول پدر و مادران را ذكر كرده ،كه پیداست از هر
طبقه دیگرى به احسان مستحقترند ،چون پدر و مادر ریشه و اصلى است كه آدمى به آن دو
اتكاء دارد و جوانه وجودش روى آن دو تنه روئیده ،پس آن دو از سایر خویشاوندان به
آدمى نزدیكترند .
بعد از پدر و مادر ،سایر خویشاوندان را ذكر كرده و بعد از خویشاوندان ،در میانه
اقرباء ،یتیم را مقدم داشته ،چون ایتام بخاطر خوردسالى و نداشتن كسي كه متكفل و
سرپرست امورشان شود ،استحقاق بیشترى براى احسان دارند -دقت بفرمائید!
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هدف آیه  89تا  93سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 333 :

بیان علل کفر بنی اسرائیل به پیامبراسالم بعد از بعثت
ق ِل َما َمعَ ُه ْم َو كانُوا ِمن قَ ْب ُل یَست َ ْفتِ ُحونَ عَلى الَّ ِذینَ َكفَ ُروا
َّللاِ ُم ِ
صد ٌ
ب ِم ْن ِعن ِد َّ
« َو لَ َّما َجا َء ُه ْم ِكت َ ٌ
َّللاِ عَلى ا ْل َك ِف ِرینَ »!...
فَلَ َّما َجا َءهُم َّما ع ََرفُوا كفَ ُروا بِ ِه فَلَ ْعنَةُ َّ

قبل از بعثت  ،كفار عرب متعرض یهود مي شدند و ایشان را آزار مىكردند و یهود
در مقابل ،آرزوى رسیدن بعثت خاتم االنبیاء صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مىكردهاند و مىگفتهاند:
اگر پیغمبر ما كه تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود و نیز بگفته تورات به مدینه
مهاجرت كند  ،ما را از این ذلت و از شر شما اعراب نجات مي دهد .
و از كلمه«كانوا» استفاده مي شود این آرزو را قبل از هجرت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم همواره مىكردهاند ،به حدى كه در میان همه كفار عرب نیز معروف
شده بود ،ولی چون بیامد آن كسى كه وى را مىشناختند ،یعنى نشانیهاى تورات كه در دست
داشتند با او منطبق دیدند  ،به آن جناب كفر ورزیدند.
« بئسما اشتروا »،این آیه علت كفر یهود را با وجود علمى كه به حقانیت اسالم
داشتند  ،بیان مى كند  ،و آن را منحصرا حسد و ستم پیشگى مي داند .حسد بر آنان چیره
گشت و استكبار و پلنگ دماغى جلوگیرشان شد از این كه به وى ایمان بیاورند  ،لذا به وى
كفر ورزیده ،گفتههاى سابق خود را انكار كردند ،همانطور كه به تورات خود كفر ورزیدند
و كفرشان به اسالم  ،كفرى باالى كفر شد!
هدف آیه  94تا  99سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 341 :

نفی اعتقادات دروغین یهود
اس فَت َ َمنَّ ُوا ا ْل َم ْوت ِإن كنت ُ ْم ص ِدقِینَ »!...
ُون النَّ ِ
َّار االَ ِخ َرةُ ِعن َد َّ
« قُ ْل إِن كانَت لَك ُم الد ُ
َّللاِ َخا ِلصةً ِمن د ِ

آیات باال به التزام داللت مي كرد بر اینكه یهودیان مدعى نجات در آخرتند و
دیگران را اهل نجات و سعادت نمي دانند و نجات و سعادت خود را هم مشوب به هالكت و
شقاوت نمي دانند ،چون به خیال خود جز ایامى چند معذب نمي شوند و آن ایام هم عبارتست
از آن چند صباحى كه گوساله پرستیدند .
لذا خداي تعالى با خطابى با ایشان مقابله كرد كه دروغگوئى آنان را در دعویشان
ظاهر سازد ،خطابي كه خود یهود بدون هیچ تردیدى آن را قبول دارد و آن این است كه به
رسول گرامیش دستور مي دهد به ایشان بگوید :اگر خانه آخرت از آن شما است آرزوی
مرگ کنید و به خانه خود وارد شوید!!
مراد از خانه آخرت سعادت در آخرت است براى اینكه وقتى كسى مالك خانهاى
شد ،به هر نحو كه خوشش آید و دوست بدارد در آن تصرف مىكند و به بهترین وجه
دلخواه و سعادتمندانهترین وجه وارد آن مي شود!
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هدف آیه  100و  101سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 348 :

بیان مخالفت یهود با حق و کتمان بشارت رسول هللا در تورات
ْثر ُه ْم ال یُؤْ ِمنُونَ »!...
ع َهدُوا َ
« أ َ َو كلَّ َما َ
عهْدا ً نَّبَذَهُ فَ ِری ٌ
ق ِم ْن ُهم بَ ْل أَك ُ

این آیه به مخالفت یهود با حق و حقیقت اشاره مىكند ،كه از در دشمنى با حق،
بشا رتهاى تورات به آمدن پیامبر اسالم را كتمان كردند و به پیامبرى كه تورات آنان را
تصدیق مي كرد ایمان نیاوردند!
هدف آیه 102و 103سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 350 :

بیان واقعیت سحر و ساحری در یهود
« َو اتَّبَعُوا َما تَتْلُوا الشیَ ِطینُ عَلى ُم ْل ِك سلَ ْی َمنَ َو َما كفَ َر سلَ ْی َمنُ َو لَ ِكنَّ الشیَ ِطینَ َكفَ ُروا یُعَ ِل ُمونَ
ان ِم ْن أ َ َح ٍد َحتى یَقُوال ِإنَّ َما
النَّاس السحْ َر َو َما أ ُ ِ
كین ِببَا ِب َل َه ُروت َو َم ُروت َو َما یُعَ ِل َم ِ
نز َل عَلى ا ْل َملَ ِ
ضارینَ ِب ِه ِم ْن
نحْ نُ ِفتْنَةٌ فَال ت َ ْكفُ ْر فَیَتَعَلَّ ُمونَ ِم ْن ُه َما َما یُفَ ِرقُونَ ِب ِه بَینَ ا ْل َم ْر ِء َو َز ْو ِج ِه َو َما هُم ِب ِ
اشترا ُه َما لَهُ فى االَ ِخ َر ِة ِم ْن
ع ِل ُموا لَ َم ِن
ضر ُه ْم َو ال یَنفَعُ ُه ْم َو لَقَ ْد َ
أ َ َح ٍد ِإال ِب ِإ ْذ ِن َّ
َ
َّللاِ َو َیتَعَلَّ ُمونَ َما َی ُّ
شر ْوا ِب ِه أَنفُس ُه ْم لَ ْو كانُوا یَ ْعلَ ُمونَ !»
ق َو لَ ِبئْس َما َ
َخلَ ٍ

آیه شریفه  -البته با رعایت سیاقى كه دارد – مي خواهد یكى دیگر از خصائص
یهود را بیان كند و آن متداول شدن سحر در بین آنان است و اینكه یهود این عمل خود را
مستند به یك و یا دو قصه مىدانند ،كه میان خودشان معروف بوده و در آن دو قصه پاى
سلیمان پیغمبر و دو ملك بنام هاروت و ماروت در میان بوده است.
پس بنا بر این كالم عطف است بر صورتى كه ایشان از قصه نامبرده در ذهن
داشتهاند و مي خواهد آن صورت را تخطئه كند و بفرماید جریان آنطور نیست كه شما از
قصه در نظر دارید  ،آرى یهود بطوریكه قرآن كریم از این طائفه خبر داده  ،مردمى هستند
اهل تحریف و دست اندازى در معارف و حقایق  ،نه خودشان و نه احدى از مردم نمي
توانند در داستانهاى تاریخى به نقل یهود اعتماد كنند .
به هر حال از آیه شریفه بر مىآید كه سحر در میانه یهود امرى متداول بوده و آنرا
به سلیمان نبی نسبت مي دادند ،چون اینطور مىپنداشتند ،كه سلیمان آن سلطنت و ملك
عجیب را و آن تسخیر جن و انس و وحش و طیر را و آن كارهاى عجیب و غریب و
خوارقى كه مي كرد ،بوسیله سحر كرد!
هدف آیه  104و  105سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 369 :

افشای رفتارموذیانه یهود در قبال رسول هللا «ص»
اب أ َ ِلی ٌم!»
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَقُولُوا َر ِعنَا َو قُولُوا
انظرنَا َو اس َمعُوا َو ِل ْلك ِف ِرینَ َ
عذ َ ٌ
ْ

در این آیه نهى شدیدى شده از گفتن كلمه «راعنا !» مسلمانان وقتى كالم رسول
خدا را درست ملتفت نمي شدند ،بخاطر اینكه ایشان گاهى بسرعت صحبت مىكرد ،از
ایشان خواهش مىكردند :كمى شمردهتر صحبت كنند ،كه ایشان متوجه بشوند و این خواهش
خود را با كلمه «راعنا !» كه عبارتى كوتاه است اداء مىكردند ،چون معناى این كلمه
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(مراعات حال ما بكن!) است ،ولى این كلمه در بین یهود یك رقم ناسزا بود.
یهودیان از این فرصت كه مسلمانان هم مي گفتند( :راعنا -راعنا) استفاده كرده،
وقتى به رسولخدا (ص) مىرسیدند ،مىگفتند( :راعنا !) بظاهر وانمود مىكردند كه
منظورشان رعایت ادب است ،ولى منظور واقعیشان ناسزا بود و لذا خداى تعالى براى بیان
منظور واقعى آنان ،این آیه را فرستاد و چون منظور واقعى یهود روشن شد ،در آیه مورد
بحث مسلمانان را نهى كرد از اینكه دیگر كلمه (راعنا) را بكار نبرند و بلكه بجاى آن چیز
دیگر بگویند ،مثال بگویند( :انظرنا !) یعنى كمى ما را مهلت بده!
منظور از كافرین در آیه فوق كسانى است كه از این دستور سرپیچى كنند ،و این
یكى از مواردى است كه در قرآن كریم كلمه كفر ،در ترك وظیفه فرعى استعمال شده است.
در این آیه اولین موردى است كه خداي تعالى مؤمنین را با لفظ «:ایها الذین آمنوا!»
خطاب مى كند كه بعد از این مورد در هشتاد و چهار مورد دیگر تا آخر قرآن این خطاب را
كرده است که منظور از جمله «:الذین آمنوا!» اشخاص خاصى است و آن اشخاص عبارتند
از سابقون اولون ،یعنى طبقه اول مسلمانان از مهاجر و انصار ،كه در عهد رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و در روزگار عسرت اسالم به آنجناب ایمان آوردند!
هدف آیه  106و  107سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 376 :

بیان موضوع نسخ در قرآن
« َما نَ ْ
ِیر» !...
س َها نَأ ْ ِ
نسخ ِم ْن َءایَ ٍة أ َ ْو نُن ِ
یر ِمن َها أ َ ْو ِمثْ ِل َها أَ لَ ْم تَ ْعلَ ْم أَنَّ َّ
ت ب َخ ٍ
شىءٍ قَد ٌ
َّللاَ عَلى كل ْ

این آیه مربوط به مسئله نسخ است و معلوم است كه نسخ به آن معنائى كه در
اصطالح فقها معروف است  ،یعنى به معناى( كشف از تمام شدن عمر حكمى از احكام)،
اصطالحى است كه از این آیه گرفته شده و یكى از مصادیق نسخ در این آیه است و همین
معنا نیز از اطالق آیه استفاده مي شود.
از نظر آیه نامبرده نسخ باعث نمي شود كه خود آیت نسخ شده بكلى از عالم هستى
نابود گردد ،بلكه حكم در آن عمرش كوتاه است ،چون به وضعى وابسته است كه با نسخ ،
آن صفت از بین مىرود و آن صفت صفت آیت و عالمت بودن است ،پس خود این صفت به
ضمیمه تعلیل ذیلش كه مىفرماید «:مگر نمي دانى كه خدا بر هر چیز قادر است!» بما
مى فهماند كه مراد از نسخ از بین بردن اثر آیت  ،از جهت آیت بودنش مي باشد  ،یعنى از
بین بردن عالمت بودنش  ،با حفظ اصلش  ،پس با نسخ اثر آن آیت از بین مىرود و اما خود
آن باقى است ،حال اثر آن یا تكلیف است و یا چیزى دیگر .
هدف آیه  108تا  115سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 387 :

نهی از طرح سواالت نظیر سواالت یهود از موسی «ع»
سوا َء
« أ َ ْم ت ُِری ُدونَ أَن تَسئَلُوا َرسولَ ُك ْم َك َما سئ َل ُموسى ِمن قَ ْب ُل َو َمن یَتَبَ َّد ِل ا ْلك ْف َر بِاالی َم ِن فَقَ ْد ض َّل َ
السبِی ِل»! ...

سیاق آیه اول داللت دارد بر اینكه بعضى از مسلمانان كه به رسول خدا صلىهللا
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علیهوآلهوسلّم ایمان آورده بودند ،از آنجناب سؤالهائى نظیر سؤالهاى یهود از حضرت
موسى كردهاند و لذا خداى سبحان در این آیه ایشان را سرزنش مىكند  ،البته در ضمنى كه
یهود را توبیخ مىكند بر آن رفتاري كه با موسى و سایر انبیاء بعد از او كردند ،روایات هم
بر همین معنا داللت دارد .
هدف آیه 116و 117سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 393 :

نفی اعتقادات اهل کتاب درباره پسرخواندگی برای خدا
ت َو
ض ك ٌّل لَّهُ قَنِت ُونَ ! بَدِی ُع الس َم َو ِ
َّللاُ َولَدا ً س ْب َحنَهُ بَل لَّهُ َما فى الس َم َو ِ
ت َو األَ ْر ِ
« َو قَالُوا ات َخذَ َّ
َ
َ
َ
ض َو إِذَا قَضى أ ْمرا ً ف ِإنَّ َما یَقُو ُل لَهُ كُن فیَكُونُ !»
األ َ ْر ِ

سیاق چنین مي رساند :مراد از گویندگان این سخن ،یهود و نصارى هستند كه یهود
عزیر پسر خداست و نصارى مىگفت :مسیح پسر خداست ،چون در آیات قبل نیز
مىگفتُ :
روى سخن با یهود و نصارى بود.
منظور اهل كتاب در اولین بار كه این سخن را گفتند ،یعنى گفتند خدا فرزند براى
خود گرفته ،این بوده كه از پیغمبر خود ،احترامى كرده باشند ،همانطور كه در احترام و
تشریف خود مىگفتند «:نحن ابناء هللا و احباؤه  -ما فرزندان و دوستان خدائیم!» و لیكن
چیزى نگذشت كه این تعارف ،صورت جدى بخود گرفت و آن را یك حقیقت پنداشتند و لذا
خداى سبحان در دو آیه مورد بحث ،آن را رد نموده  ،بعنوان اعراض از گفتارشان فرمود«:
بلكه آسمان و زمین و هر چه در آن دو است از خداست»!...
هدف آیه  118تا  119سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 398 :

بیان تشابه عقاید اهل کتاب با عقاید و طرز فکر کفار
َّللاُ أ َ ْو تَأ ْ ِتینا آیَةٌ كَذ ِلكَ قا َل الَّ ِذینَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم ِمثْ َل قَ ْو ِل ِه ْم تَشابَ َهتْ
« َو قا َل الَّ ِذینَ ال یَ ْعلَ ُمونَ لَ ْو ال یُك َِل ُمنَا َّ
ت ِلقَ ْو ٍم یُوقِنُونَ »!...
قُلُوبُ ُه ْم قَ ْد بَیَّنَّا ْاْلیا ِ

در این آیه مشركین و كفار را ملحق به اهل كتاب مىكند و مىفرماید « :آنها كه
نمىدانند گفتند :چرا خدا با خود ما سخن نمىگوید؟ و یا معجزهاى بخود ما نمیدهد؟ آنها هم
كه قبل از ایشان بودند -یعنى یهود و نصارى -همین حرف را زدند چون در میان اهل كتاب
یهودیان همین حرف را به پیغمبر خدا موسى«ع» زدند ،پس اهل كتاب و كفار در طرز فكر
و در عقائدشان مثل هم هستند ،آنچه آنها مىگویند ،اینها هم مي گویند و آنچه اینها مي گویند
آنها نیز مىگویند «:ت َشابَ َه ْ
ت قُلُوبُ ُه ْم »!...طرز فكرهاشان یك جور است!
هدف آیه  120تا  123سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 399 :

هشدار به رسول هللا«ص» درباره نیات باطنی اهل کتاب
ئن
صرى َحتى تَت َّ ِب َع ِملَّت ُه ْم قُ ْل إِنَّ ُهدَى َّ
« َو لَن ت َ ْرضى عَنك ا ْلی ُهو ُد َو ال النَّ َ
َّللاِ ه َُو ال ْه ُُدَى َو لَ ِ
یرَ ...و اتَّقُوا یَ ْوما ً ال
اتَّبَ ْعت أ َ ْه َوا َءهُم بَ ْع َد الَّذِى َجا َءك ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم َما لَك ِمنَ َّ ِ
َّللا ِمن َولى َو ال نَ ِص ٍ
ٌ
نصرونَ !»
عن نَّ ْف ٍس شیْئا ً َو ال یُ ْقبَ ُل ِمن َها َ
س َ
تجْ ِزى نَ ْف ٌ
ع ْد ٌل َو ال تَنفَعُ َها شفَعَة َو ال ُه ْم یُ ُ
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بعد از آن خطابها و توبیخها كه از یهود و نصارى كرد ،روى سخن به رسول خود
كرده كه این یهودیان و مسیحیان كه تاكنون در باره آنها سخن مىگفتیم هرگز از تو راضى
نمي شوند مگر وقتى كه تو به دین آنان درآئى ،دینى كه خودشان به پیروى از هوى و
هوسشان تراشیده و با آراء خود درست كردهاند .
لذا در رد این توقع بیجاى آنان  ،دستور مي دهد به ایشان بگو «:ان هدى هللا هو الهدى
 هدایت خدا هدایت است ،نه من درآورىهاى شما!» مىخواهد بفرماید :پیروى دیگران كردن،بخاطر هدایت است و هدایتى بغیر هدایت خدا نیست و حقى بجز حق خدا نیست تا پیروى
شود و غیر هدایت خدا  -یعنى این كیش و آئین شما  -هدایت نیست  ،بلكه هواهاى نفسانى
خود شماست كه لباس دین بر تنش كردهاید و نام دین بر آن نهادهاید .
حال ببین كه در این یك آیه چه اصولى ریشهدار از برهانى عقلى نهفته شده و با
همه اختصار و كوتاهیش  ،چه وجوهى از بالغت بكار رفته و در عین حال چقدر بیان آن
سلیس و روان است !
هدف آیه  124سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 403 :

مقدمه چینی برای نزول آیات مربوط به تغییر قبله و حج
« َو إِ ِذ ا ْبتَلى ِإب َْر ِهی َم َربُّهُ بِك ِل َم ٍ
اس إِ َماما ً قَا َل َو ِمن ذُ ِریَّتى قَا َل ال یَنَا ُل
ت فَأَت َ َّم ُهنَّ قَا َل إِنى َجا ِعلُك ِللنَّ ِ
ع ْهدِى الظ ِل ِمینَ !»
َ

این آیه به فرازى دیگر شروع شده و آن ذكر پارهاى از داستانهاى ابراهیم
علیه السالم است كه نسبت به آیات مربوط به قبله و تغییر آن از بیت المقدس بطرف كعبه
بمنزله مقدمه و زمینه چینى است ،همچنین نسبت به ایات راجع به حج و بیاني كه در خالل
آن در باره حقیقت دین حنیف اسالمى و مراتب آن به میان آمده ،مرتبه اول بیان اصول
معارف اسالمى و مرتبه دوم اخالق و مرتبه سوم احكام فرعیه كه همه اینها بطور اجمال در
آن آیات آمده است.
آیات نامبرده این معنا را نیز در برگرفته كه خداي تعالى ابراهیم علیهالسالم را بچند
خصیصه اختصاص داده  ،یكى به امامت و یكى به بناى كعبه و دیگر بعثتش براى دعوت به
دین توحید!
هدف آیه  125تا  129سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 423 :

تشریع حج و مأمن و مرجع قراردادن خانه خدا
ُ
اتخذوا ِمن َّمقَ ِام إِب َْر ِهی َم ُمصلًّى َو ع َِه ْدنَا إِلى إِب َْر ِهی َم َو
اس َو أ َ ْمنا ً َو ِ
« َو إِ ْذ َجعَ ْلنَا ا ْلبَیْت َمثَابَةً ِللنَّ ِ
الركع الس ُجودِ»!...
ْتى ِللطائ ِفینَ َو ا ْلعَ ِك ِفینَ َو ُّ
إِس َم ِعی َل أَن ِ
طه َرا بَی َ

شروع آیات اشاره به تشریع حج و نیز مامن بودن خانه خدا و مثابت ،یعنى مرجع
بودن آن دارد.
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هدف آیه  130تا  134سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 451 :

شرح برگزیده شدن ابراهیم «ع» و اسالم آوردن او به رب العالمین
« َو َمن یَ ْر َ
غب عَن ِملَّ ِة إِب َْر ِهی َم إِال َمن س ِفهَ نَ ْفسهُ َو لَقَ ِد اصطفَ ْینَهُ فى ال ُّد ْنیَا َو إِنَّهُ فى االَ ِخ َر ِة لَ ِمنَ
الص ِل ِحینَ »!...

مقام اصطفاء عینا همان مقام اسالم است ،شاهد بر آن آیه «:اذ قال له ربه :اسلم!
قال :اسلمت لرب العالمین!» است .اصطفاء ابراهیم در زمانى بود كه پروردگارش به او
گفت :اسالم آور! و او هم براى خداى رب العالمین اسالم آورد!
خدای تعالی كالم ابراهیم را اینطور حكایت مىكند كه گفت «:من اسالم آوردم براى
رب العالمین!» با اینكه جا داشت بگوید «:پروردگارا من اسالم آوردم براى تو!»
سرى بوده كه پروردگارش با او در میان نهاده و در
آنچه پروردگار به او فرمودهّ ،
مقامى نهاده كه مقام خلوت بوده است .در جمله «:و چون پروردگارش به او گفت!» هر چند
از یك لطف خاصى حكایت مىكند ،كه مقتضایش آزادى ابراهیم در گفتگو است و لیكن از
آنجا كه ابراهیم علیهالسالم هر چه باشد باألخره بنده است و طبع بنده ذلت و تواضع است،
لذا ایجاب مى كند كه خود را در این مقام آزاد و رها نبیند ،بلكه در عوض ادب حضور را
مراعات كند ،چون در غیر این صورت در حقیقت خود را مختص به مقام قرب و متشرف
به حظیره انس حساب كرده ،در حالي كه ادب بندگى اقتضاء مي كند او در همان حال هم
خود را یكى از بندگان ذلیل و مربوب ببیند و در برابر كسى اظهار ذلت كند كه تمامى
عالمیان در برابرش تسلیم هستند ،پس نباید مىگفت «:اسلمت لك  -من تسلیم توام!» بلكه باید
مىگفت «:اسلمت لرب العالمین  -تسلیم آنم كه همه عالم مربوب و تسلیم اویند!»
اصوال كلمه اسالم و تسلیم و استسالم ،هر سه یك معنا را مىدهند و آن این است كه
كسى و یا چیزى در برابر كس دیگر حالتى داشته باشد كه هرگز او را نافرمانى نكند و او
را از خود دور نسازد .این حالت اسالم و تسلیم و استسالم است.
اسالم انسان براى خداى تعالى وصف رام بودن و پذیرش انسان است ،نسبت به هر
سرنوشتى كه از ناحیه خداى سبحان برایش تنظیم مىشود ،چه سرنوشت تكوینى ،از قدر و
قضاء و چه تشریعى از اوامر و نواهى و غیر آن ،به همین جهت مي توان گفت :مراتب
تسلیم بر حسب شدت و ضعف وارده بر انسان و آسانى و سختى پیش آمدها ،مختلف
مىشود ،آنكه در برابر پیشآمدهاى ناگوارتر و تكالیف دشوارتر تسلیم مىشود ،اسالمش
قوىتر است ،از اسالم آن كس كه در برابر ناگوارىها و تكالیف آسانترى تسلیم مىشود،
پس بنا بر این اسالم داراى مراتبى است!
هدف آیه  135تا  141سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 467 :

بیان منشاء انشعاب ها در دین ابراهیم«ع»
شر ِكینَ »!...
« َو قَالُوا كونُوا هُودا ً أَ ْو نَ َ
صرى ت ْهتَدُوا قُ ْل بَ ْل ِملَّةَ إِب َْر ِهی َم َحنِیفا ً َو َما كانَ ِمنَ ا ْل ُم ِ

خداى تعالى بعد از آنكه بیان كرد :دین حق كه اوالد ابراهیم از اسماعیل و اسحاق و
یعقوب و فرزندان وى بر آن دین بودند اسالم بود و خود ابراهیم هم آنرا دین حنیف خود
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داشت ،اینك در این آیه نتیجه مىگیرد كه اختالف و انشعابهائى كه در بشر پیدا شده،
دستهاى خود را یهودى و دستهاى دیگر مسیحى خواندند ،همه ساختههاى هوى و هوس خود
بشر است و بازیگریهائى است كه خود در دین ابراهیم كردهاند و دشمنىهائى كه با هم
داشتند به حساب خدا و دین او گذاشتند .
در نتیجه طائفههاى مختلف و احزابى دینى و متفرق گشتند  ،رنگ هوى و هوسها و
اغراض و مطامع خود را به دین خداى سبحان یعنى دین توحید زدند  ،با اینكه دین بطور
كلى یكى بود  ،همچنانكه معبودى كه به وسیله دین عبادت مىشود یكى است و آن دین
ابراهیم است و باید مسلمین به آن دین تمسك جویند و شقاق و اختالف اهل كتاب را پیروى
ننموده  ،آن را براى خود اهل كتاب بگذارند!
یهود گفتند :بیائید همه یهودى شوید  ،تا هدایت یابید  ،نصارى هم گفتند :بیائید
مسیحى شوید  ،تا همه راه یابید! منشا این اختالف دشمنى با یكدیگرشان بود.
« قل بل ملة ابراهیم حنیفا و ما كان من المشركین!» مىفرماید :بگو بلكه ملت ابراهیم را
پیروى مىكنیم ،كه فطرى است و ملت واحدهاي است كه تمامى انبیاء شما از ابراهیم گرفته
تا بعد از او همه بر آن ملت بودند و صاحب این ملت یعنى ابراهیم از مشركین نبود!
هدف آیه  142تا  151سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 476 :

بیان مسائل مربوط به قبله شدن مسجدالحرام و رد اعتراضات یهود
ق َو ا ْل َم ْغ ِرب
ته ُم الَّتى كانُوا َ
شر ُ
« سیَقُو ُل السفَ َها ُء ِمنَ النَّ ِ
علَ ْی َها قُل ِ ََّّللِ ا ْل َم ِ
اس َما َو َّال ُه ْم عَن قِ ْبلَ ِ
ی ْهدِى َمن یَشا ُء إِلى ِص َرطٍ ُّمست َ ِق ٍیم»!...

این آیات اگر مورد دقت قرار گیرد ،آیاتى است زنجیروار  ،منتظم و مترتب بر هم
كه داستان قبله شدن كعبه براى مسلمین را بیان مىكند.
قبل از این آیات ،داستان ابراهیم علیهالسالم خاطر نشان مي شد ،كه نسبت به مسئله
قبله جنبه توطئه و زمینه چینى داشت  ،آیه مورد بحث توطئه دوم است و نیز مي خواهد
جواب از اعتراض ماجراجویانى را كه مي خواهند حادثهاى سوژه آفرین پیش آید ،تا
مشغول جدال و بگو مگو شوند  ،به رسول خود تعلیم دهد.
در آیات قبل زمینه مسئله قبله را چیده بود سرگذشت ابراهیم و كرامتهائى كه در
درگاه خدا داشت و كرامت فرزندش اسماعیل ،دعاى آن دو بزرگوار براى كعبه ،مكه،
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،امت مسلمان و نیز بنا كردن خانه كعبه و ماموریتشان در
خصوص تطهیر خانه براى عبادت را ذكر فرموده بود .
معلوم است كه برگشتن قبله از بیت المقدس به كعبه ،از بزرگترین حوادث دینى و
اهم احكام تشریعي است ،كه مردم بعد از هجرت رسول خدا«ص» به مدینه با آن روبرو
شدند  ،آرى در این ایام اسالم دست به انقالبى ریشهدار مىزند و معارف و حقایق خود را
نشر مي دهد .معلوم است كه یهود و غیر یهود در مقابل این انقالب  ،ساكت نمىنشینند ،
چون مى بینند اسالم یكى از بزرگترین مفاخر دینى آنان را كه همان قبله ایشان بود  ،از بین
مىبرد  ،قبلهاى كه سایر ملل بخاطر آن تابع یهود و یهود در این شعار دینى متقدم بر آنان
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بودند .
عالوه بر اینكه این تحویل قبله باعث تقدم مسلمانان و دین اسالم مىشود چون توجه
تمامى امت را یكجا جمع مىكند و همه در مراسم دینى به یك نقطه رو مىكنند و این تمركز
همه توجهات به یك سو  ،ایشان را از تفرق نجات مي دهد هم تفرق وجوهشان در ظاهر و
هم تفرق كلمهشان در باطن ،مسلما قبلهشان كعبه تاثیرى بیشتر و قوىتر دارد  ،تا سایر
احكام اسالم  ،از قبیل طهارت و دعا و امثال آن و یهود و مشركین عرب را سخت نگران
مىسازد  ،مخصوصا یهود را كه به شهادت داستانهائى كه از ایشان در قرآن آمده  ،مردمى
هستند كه از همه عالم طبیعت جز براى محسوسات اصالتى قائل نیستند و براى غیر حس
كمترین وقعى نمىگذارند مردمى هستند كه از احكام خدا آنچه مربوط به معنویات است ،
بدون چون و چرا مىپذیرند  ،ولى اگر حكمى در باره امرى صورى و محسوس از ناحیه
پروردگارشان بیاید  ،مانند قتال و هجرت و سجده و خضوع و امثال آن  ،زیر بارش
نمىروند و در مقابلش به شدیدترین وجهى مقاومت مي كنند .
سخن كوتاه اینكه خداى تعالى هم خبر داد كه بزودى یهود بر مسئله تحویل قبله
اعتراض خواهند كرد  ،لذا به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم تعلیم كرد كه چگونه
اعتراضشان را پاسخ گوید تا دیگر اعتراض نكنند!
هدف آیه  152سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 509 :

دستور شکرگزاری در برابر نعمت بعثت رسول هللا«ص» و تغییر قبله
ون!»
« فَا ْذك ُُرونى أ َ ْذك ُْر ُك ْم َو
ُ
اشكروا لى َو ال ت َ ْكفُ ُر ِ

بعد از آن كه خداى تعالى بر پیامبر اسالم و امت مسلمان منت نهاد  ،نخست پیامبر
بزرگوار را كه از خود مردم بود بسوى ایشان گسیل داشت و این خود نعمتى بود كه با هیچ
مقیاسى اندازهگیرى نمي شود  ،نعمتى كه منشا هزاران نعمت شد  -و فهماند خدا از یاد
بندگانش غافل نیست  -آرى خدا بشر را از اینكه بسوى صراط مستقیم هدایت كند و به
اقصى درجات كمال سوق دهد  ،فراموش نكرده بود .
در مرحله دوم قبله را كه مایه كمال دین و توحید در عبادت و تقویت فضائل دینى و
اجتماعیشان بود  ،تشریع فرمود ،اینك در این آیه متفرع بر آن دو نعمت  ،دعوتشان مىكند:
به این كه بیاد او باشند و شكرش بگذارند  ،تا او هم در مقابل یاد بندگان به عبودیت و طاعت
 ،ایشان را به دادن نعمت یاد كند و در پاداش شكرگزارى و كفران نكردن  ،نعمتشان را
بیشتر كند .
آیه شریفه داللت دارد بر اینكه ذكر قلبى هم براى خود مراتبى دارد  ،از اینجا
روشن مىشود اینكه بعضى گفتهاند  :ذكر بمعناى حضور معنا است در نفس  ،سخنى است
درست  ،براى اینكه حضور داراى مراتبى است .
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هدف آیه  153تا  157سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 515 :

ایجاد آمادگی فکری برای شروع جهاد و تحمل مصایب با استعانت از صبر و نماز
الصبرینَ !»
َّللاَ َم َع
الصبر َو الصلَو ِة إِنَّ َّ
ِ
ِ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا است َ ِعینُوا بِ
َّللاِ أَ ْم َوت بَ ْل أَحْ یَا ٌء َو لَ ِكن ال تَشعُ ُرونَ !»
« َو ال تَقُولُوا ِل َمن یُ ْقت َ ُل فى سبِی ِل َّ
شىءٍ ِمنَ ْ
شر
ص ِمنَ األ َ ْم َو ِل َو األَنفُ ِس َو الث َّ َم َر ِ
ف َو ا ْل ُجوع َو نَ ْق ٍ
الخ ْو ِ
ت َو بَ ِ
« َو لَنَ ْبلُ َونَّكُم ِب ْ
الصبرینَ !»
ِ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
« الَّ ِذینَ إِذا أصبَتْ ُهم ُّم ِصیبَة قالوا إِنا ََّّللِ َو إِنا إِل ْی ِه َر ِجعُونَ !»
یه ْم صلَ َوتٌ ِمن َّربِ ِه ْم َو َرحْ َمةٌ َو أُولَئك ُه ُم ا ْل ُم ْهت َ ُدونَ !»
« أُولَئك َ
عل َ ِ

این پنج آیه در سیاق متحد و جمالتش از نظر لفظ در یك سیاق و از نظر معنا هم
بیكدیگر مرتبطند ،اول آنها به آخر نظر دارد و آخرش به اولش ،از اینجا فهمیده مي شود كه
این پنج آیه یكباره نازل شده نه در چند هنگام.
و سیاق آن داد مىزند كه قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع آن نازل شده ،
چون در این آیات از بالئى پیشگوئى شده كه بعدها مسلمانان با آن روبرو مىشوند و
مصائبى را بزودى مىبینند  ،البته نه هر بال و مصیبت  ،بلكه بالى عمومى كه چون سایر
بلیات معمولى و همیشگى نیست .
بالئى كه در آیات مورد بحث از آن سخن رفته  ،هر بالى عمومى نیست ،وبا و
قحطى نیست ،بلكه بالئى است عام كه خود مسلمانان خود را بدان نزدیك كردهاند.
در آیات مورد بحث بطور اشاره خبر مي دهد كه :چنین محنتى و بالئى رو به آمدن
است  ،چون در آیات  ،سخن از قتال و جهاد در راه خدا كرده ،چیزى كه هست این بال را به
وصفى معرفى كرده كه دیگر چون سایر بالها مكروه و ناگوار نیست و صفت سوئى در آن
باقى نمانده و آن این است كه این قتال مرگ و نابودى نیست  ،بلكه حیات است و چه
حیاتى!! پس این آیات مؤمنین را تحریك مىكند كه خود را براى قتال آماده كنند و به ایشان
خبر مي دهد كه بال و محنتى در پیش دارند  ،بالئى كه هرگز به مدارج تعالى و رحمت
پروردگارى و به اهتداء و به هدایتش نمىرسند  ،مگر آنكه در برابر آن صبر كنند و
مشقتهایش را تحمل نمایند و به ایشان این حقیقت را تعلیم مي دهد كه باید براى رسیدن به
هدف از قتال استمداد بگیرند  ،مىفرماید :از صبر و نماز استعانت بجوئید  ،از صبر كه
عبارتست از خوددارى از جزع و ناشكیبائى و از دست ندادن امر تدبیر و از نماز كه
عبارت است از توجه بسوى پروردگار و انقطاع بسوى كسي كه همه امور بدست او است!
آرى «:ان القوة هلل جمیعا  -نیرو همهاش از خداست!»
هدف آیه  158سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 578 :

معرفی و تشریع سعی بین صفا و مروه به عنوان شعائر الهی
علَ ْی ِه أ َ ْن یَ َّ
ف بِ ِهما َو َم ْن
َّللاِ فَ َم ْن َح َّج ا ْلبَیْتَ أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَال ُجنا َح َ
« إِنَّ ال َّ
صفا َو ا ْل َم ْر َوةَ ِم ْن شَعائِ ِر َّ
ط َّو َ
َ
ع ِلی ٌم!»
َّللاَ شا ِك ٌر َ
ت َ َط َّو َ
ع َخیْرا ً ف ِإنَّ َّ

این آیه اشاره دارد به اینكه صفا و مروه دو محل است كه به عالمت الهى نشاندار
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شده و آن عالمت ،بندگان خداى را بسوى خدا داللت مىكند و خدا را بیادشان مىآورد و از
اینكه صفا و مروه را در مقابل همه موجودات اختصاص داده به اینكه از شعایرند با اینكه
تمامى موجودات آدمى را بسوى آفریدگارش داللت مىكند ،فهمیده مي شود كه مراد از
شعائر ،شعائر و آیتها و نشانههاى تكوینى نیست كه تمامى موجودات آن را دارند بلكه
خداى تعالى آن دو را شعائر قرار داده و معبد خود كرده ،تا بندگانش در آن موضع وى را
عبادت كنند ،در نتیجه دو موضع نامبرده عالوه بر آن داللتى كه همه كائنات دارند ،به
داللت خاصى بندگان را بیاد خدا مىاندازد ،پس شعیره بودن صفا و مروه خود داللت دارد
بر اینكه خدا براى این دو موضع عبادت خاصى مقرر كرده است.
هدف آیه  159تا  162سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 584 :

بیان انحراف علما و کتمان آیات الهی دلیل اختالفات دینی
ب أُولئِكَ یَ ْلعَنُ ُه ُم
« إِنَّ الَّ ِذینَ یَ ْكت ُ ُمونَ ما أَ ْن َز ْلنا ِمنَ ا ْلبَ ِینا ِ
ت َو ا ْل ُهدى ِم ْن بَ ْع ِد ما بَیَّنَّاهُ ِللنَّ ِ
اس فِي ا ْل ِكتا ِ
َّللاُ َو یَ ْلعَنُ ُه ُم الالَّ ِعنُونَ »!...
َّ

اختالفهاى دینى و انحراف از جاده صواب ،معلول ستمكارى علماء بوده كه
مطالب كتاب را براى مردم نگفتند و یا اگر گفتند ،تاویلش كردند و یا در آن دست انداخته
تحریفش نمودند.
ّللاُ َو یَ ْلعَنُ ُه ُم َّ
« أُولئِ َك یَ ْلعَنُ ُه ُم َّ
الال ِعنُونَ !» این جمله كیفر كسانى را بیان مىكند كه
آنچه هدایت و آیات كه خدا نازل كرده بود ،كتمان كردند و آن كیفر عبارت است از لعنتى از
خدا و لعنتى دیگر از هر لعنت كننده است .اینكه هم لعنت خدا و هم لعنت لعنت كنندگان را
مطلق آورد ،داللت دارد بر اینكه تمامى لعنتهایى كه از هر لعنت كننده سر بزند ،متوجه
ایشان است.
هدف آیه  163تا  167سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 592 :

بیان مفهوم واحد بودن خدا
الر ِحی ُم»!...
الرحْ َمنُ َّ
« َو ِإلَ ُهك ْم ِإلَهٌ َو ِح ٌد ال ِإلَهَ ِإال ه َُو َّ

این آیات كه مسئله توحید را خاطر نشان مي كند ،همه در یك سیاق و در یك نظم
قرار دارند و بر مسئله نامبرده اقامه برهان نموده ،شرك و سرانجام امر آن را بیان مىكند!
جمله «:الهكم اله واحد!» با همه كوتاهیش مىفهماند كه :الوهیت مختص و منحصر به خداي
تعالى است و وحدت او وحدتى مخصوص است  ،وحدتى است كه الیق ساحت قدس اوست!
هدف آیه  168تا  171سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 630 :

بیان دست درازی شیطان از طریق غذاهای حالل و حرام
عد ٌُّو ُّم ِبینٌ »!...
ْطن ِإنَّهُ لَ ُك ْم َ
طو ِ
« یَأَیُّ َها النَّاس كلُوا ِم َّما فى األ َ ْر ِ
طیبا ً َو ال تَت َّ ِبعُوا ُخ َ
ت الشی ِ
ض َحلَالً ِ

خطاب در آیه ،متوجه عموم مردم است كه آنچه در زمین هست برایشان حالل است
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و مي توانند بخورند و پاى بند احكام خرافى قدیم نباشند .
این جمله اباحهاى عمومى و بدون قید و شرط را آماده مي كند  ،چیزى كه هست
جمله «:و ال تتبعوا خطوات الشیطان »!...مي فهماند كه در این میان چیزهاى دیگرى هم
هست كه نامش خطوات شیطان است و مربوط به همین اكل حالل طیب است و این امور ،
یا مربوط به نخوردن بخاطر پیروى شیطان است و یا خوردن بخاطر پیروى شیطان است و
چون تا اینجا معلوم نكرد كه آن امور چیست؟ لذا براى اینكه ضابطهاى دست داده باشد كه
چه چیزهائى پیروى شیطان است؟ كلمه سوء و فحشاء و سخن بدون علم را خاطر نشان كرد
و فهماند كه هر چیزى كه بد است ،یا فحشاء است یا بدون علم حكم كردن است  ،پیروى از
آن  ،پیروى شیطان است!
هدف آیه  172تا  176سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 643 :

دستور استفاده از طیبات برای مومنین به خدا
علَیْك ُم
ت َما َر َز ْقنَ ُك ْم َو اشك ُُروا ََّّللِ إِن كنت ُ ْم ِإیَّاهُ ت َ ْعبُ ُدونَ ! إِنَّ َما َح َّر َم َ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا كلُوا ِمن طیِبَ ِ
اضطر َ
علَ ْی ِه إِنَّ
َّللاِ فَ َم ِن
اغ َو ال عَا ٍد فَال إِثْ َم َ
یر َّ
غ َ
َّ
یر َو َما أ ُ ِه َّل بِ ِه ِلغَ ِ
نز ِ
ا ْل َم ْیتَةَ َو ال َّد َم َو لَحْ َم ا ْل ِخ ِ
یر بَ ٍ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم»!...
َّ
غف ُ ٌ

این جمله خطابى است خاص به مؤمنین  ،كه بعد از خطاب قبلى كه به عموم مردم
بود قرار گرفته  ،پس از قبیل انتزاع خطابى از خطابى دیگر است ،گویا از خطاب جماعتى
كه پذیراى نصیحت نیستند  ،منصرف شده و روى سخن به عده خاص كرده كه دعوت داعى
خود را اجابت مىگویند  ،چون به او ایمان دارند .
التفاتى كه بین دو خطاب واقع شده ناشى از تفاوتى است كه در افراد مخاطب است ،
چون از دارندگان ایمان بخدا این توقع مىرفت كه دعوت را بپذیرند به همین جهت عبارت
قبلى «:ما فى االرض حالال طیبا!» را به عبارت «:طیبات ما رزقناكم!» عوض كرد  ،تا
وسیله شود  ،بعد از آن از ایشان بخواهد تنها خدا را شكر گویند  ،چون مردمى موحد بودند
و بجز خداى سبحان كسى را نمىپرستیدند .
عین این نكته باعث شد بفرماید «:ما رزقناكم -آنچه ما روزیتان كردیم!» و
نفرماید «:ما رزقتم  -آنچه روزى شدهاید!» و یا « ما فى االرض  -آنچه در زمین است!» و
یا تعبیر دیگر نظیر اینها  ،تا اشاره و یا داللت كند بر اینكه خدا در نظر آنان معروف و به
ایشان نزدیك و نسبت به آنان مهربان و رئوف است .
هدف آیه  177سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 648 :

معرفی ابرار و اعتقاد ،اعمال و اخالق آنها
اَّللِ َو ا ْلیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو
بر َم ْن َءا َمنَ بِ َّ
ب َو لَ ِكنَّ ا ْل َّ
ق َو ا ْل َم ْغ ِر ِ
« لَّیْس ا ْل َّ
بر أَن ت َُولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قِبَ َل ا ْل َم ِ
شر ِ
ب َو النَّبِیِینَ َو َءاتى ا ْل َما َل عَلى ُحبِ ِه ذَ ِوى ا ْلقُ ْربى َو ا ْلیَتَ َمى َو ا ْل َمس ِكینَ َو ا ْبنَ السبِی ِل
ا ْل َملَئك ِة َو ا ْل ِكت َ ِ
ب َو أَقَا َم الصلَوةَ َو َءاتى َّ
الصبرینَ
ع َهدُوا َو
الزكَوةَ َو ا ْل ُموفُونَ بِعَ ْه ِد ِه ْم إِذَا َ
الرقَا ِ
ِ
َو السائ ِلینَ َو فى ِ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َّ
ُ
ونَ
ینَ
ینَ
اء َو ِح البَأ ِس أولئك ال ِذ ص َدقوا َو أولئك ه ُم ال ُمتق !»
ساء َو
الضر ِ
فى ا ْلبَأ ْ ِ
َّ
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این خود دأب قرآن در تمامى بیاناتش است كه وقتى مي خواهد مقامات معنوى را
بیان كند ،با شرح احوال و تعریف رجال دارنده آن مقام  ،بیان مي كند و به بیان مفهوم تنها
قناعت نمي كند.
جمله «:و لكن البر من آمن باهلل و الیوم االخر »!...تعریف ابرار و بیان حقیقت حال
ایشان است كه هم در مرتبه اعتقاد تعریفشان مىكند و هم در مرتبه اعمال و هم اخالق ،در
باره اعتقادشان مي فرماید «:من آمن باهلل!» و در باره اعمالشان مي فرماید «:اولئك الذین
صدقوا!» و در باره اخالقشان مي فرماید «:و اولئك هم المتقون!»
از رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت شده كه هر كس به این آیه عمل كند ایمان
خود را به كمال رسانده باشد!
هدف آیه  178و  179سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 655 :

بیان قانون قصاص و مفهوم حیات در قصاص
علَ ْی ُك ُم ا ْل ِقصاص فى ا ْلقَتْلى ال ْح ُُ ُّر بِالحْ ُُ ِر َو ا ْلعَ ْب ُد بِا ْلعَ ْب ِد َو األُنثى
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ُكتِب َ
سن ذَ ِلك ْ
یف ِمن َّربِ ُك ْم َو
بِاألُنثى فَ َم ْن ُ
شى ٌء فَاتِبَا ُ
ع بِا ْل َم ْع ُر ِ
تخ ِف ٌ
وف َو أَدَا ٌء ِإلَ ْی ِه بِ ِإحْ ٍ
ع ِف َى لَهُ ِم ْن أ َ ِخی ِه ْ
اب أ َ ِلی ٌم!»
َرحْ َمةٌ فَ َم ِن ا ْعتَدَى بَ ْع َد ذَ ِلك فَلَهُ َ
عذ َ ٌ
ب لَعَلَّك ْم تَتَّقُونَ !»
« َو لَ ُك ْم فى ا ْل ِق
ِ
صاص َحیَوةٌ یَأُولى األ َ ْلبَ ِ

آیه شریفه در اینكه خطاب را متوجه خصوص مؤمنین كرده ،اشاره است به اینكه
حكم قصاص مخصوص جامعه مسلمین است و كفارى كه در كشورهاى اسالمى بعنوان اهل
ذمه زندگى مىكنند و غیر آنان از كفار ،مشمول آیه نیستند و آیه از كار آنها ساكت است!
« و لكم فى القصاص حیوة یا اولى االلباب ،لعلكم تتقون!» این جمله به حكمت
تشریع قصاص اشاره مي كند .حاصل معناى این جمله این است كه عفو هر چند تخفیفى و
رحمتى است نسبت به قاتل( و رحمت خود یكى از فضائل انسانى است!) و لكن مصلحت
عم وم تنها با قصاص تامین مي شود ،قصاص است كه حیات را ضمانت مي كند نه عفو
كردن و دیه گرفتن و نه هیچ چیز دیگر! و این حكم هر انسان داراى عقل است و اینكه
فرمود «:لعلكم تتقون!» معنایش این است كه بلكه شما از قتل بپرهیزید! و این جمله به منزله
تعلیل است براى تشریع قصاص.
لطایف و شیوائی و بالغت این آیه شریفه:
آیه شریفه ،همه كلمات بلیغی را که در این باب از طرف حکما و گویندگان در
تاریخ بشر گفته شده بود ،از یاد برد و همه را عقب زد ،زیرا جمله «:و لكم فى القصاص
حیوة  -در قصاص براى شما حیات است!» از همه آن كلمات كوتاهتر و تلفظش آسانتر
است ،عالوه در این جمله ،كلمه قصاص معرفه یعنى با الف و الم آمده و كلمه حیات نكره ،
یعنى بدون الف و الم آمده است تا داللت كند بر اینكه نتیجه قصاص و بركات آن ،
دامنهدارتر و عظیمتر از آن است كه با زبان گفته شود .
و باز با همه كوتاهیش  ،نتیجه قصاص را بیان كرده و حقیقت مصلحت را ذكر
كرده  ،كه حیات است و همین كلمه حیات حقیقت آن معنائى را كه نتیجه را افاده مي كند
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متضمن است.
هدف آیه  180تا  182سوره بقره

المیزان ج  1 :ص 666 :

بیان قانون وصیت
وف َحقا ًّ
« ُكتِب َ
ضر أ َ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْوت إِن ت َ َرك َخیرا ً ا ْل َو ِصیَّةُ ِل ْل َو ِل َدی ِْن َو األ َ ْق َربِینَ بِا ْل َم ْع ُر ِ
علَ ْی ُك ْم ِإذَا َح َ
عَلى ا ْل ُمت َّ ِقینَ »! ...

لسان این آیه ،لسان وجوب است نه استحباب ،چون در قرآن كریم هر جا فرموده:
فالن امر بر فالن قوم نوشته شده ،معنایش این است كه این حكم یا سرنوشت ،قطعى و الزم
شده است .مؤید آن ،جمله آخر آیه است كه مي فرماید «:حقا »!...چون كلمه حق  ،نیز مانند
كتابت اقتضاى معناى لزوم را دارد!
لكن از آنجا كه همین كلمه را مقید به «:متقین» كرده داللت بر وجوب را سست
مىكند ،براى اینكه اگر وصیت تكلیفى واجب بود ،مناسبتر آن بود كه بفرماید «:حقا على
المؤمنین!» و چون فرموده ... «:على المتقین!» مي فهمیم این تكلیف امرى است كه تنها
تقوى باعث رعایت آن مي شود و در نتیجه براى عموم مؤمنین واجب نیست  ،بلكه آنهائى
كه متقى هستند به رعایت آن اهتمام مي ورزند!
بعضى از مفسرین گفتهاند :این آیه بوسیله آیات ارث( كه تكلیف مال میت را معین
كرده  ،چه وصیت كرده باشد و چه نكرده باشد )،نسخ شده و به فرضى كه این سخن درست
باشد ،وجوبش نسخ شده نه استحباب و اصل محبوبیتش و شاید تقیید كلمه حق به كلمه«:
متقین!» هم براى افاده همین غرض باشد.
هدف آیه  183تا  185سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 3 :

اعالم وجوب روزه ماه رمضان و تمهیدات قبلی آن
علَیْك ُم الصیَا ُم َك َما ُك ِتب عَلى الَّ ِذینَ ِمن قَ ْب ِلك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ »!...
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ُكتِب َ

سیاق این سه آیه داللت دارد بر اینكه:
اوال هر سه با هم نازل شدهاند .آیات سهگانه مورد بحث به هم متصل و نظیر كالم
واحدى است كه یك غرض را دربردارد و آن غرض عبارت است از بیان وجوب روزه ماه
رمضان!
ثانیا داللت دارد بر اینكه قسمتى از گفتار این سه آیه به منزله زمینهچینى براى
قسمت دیگر آن است.
یعنى دو آیه اول به منزله مقدمه است براى آیه سوم ،چون در آیه سوم تكلیفى واجب
مى شود كه صاحب كالم  ،اطمینان ندارد از اینكه شنونده از اطاعت آن سرپیچى نكند ،براى
اینكه تكلیف نامبرده تكلیفى است كه بالطبع براى مخاطب  ،شاق و سنگین است!
حكم روزه كه عبارت است از محرومیت نفوس از بزرگترین مشتهیات و مهمترین
تمایالتش ،یعنى خوردن و نوشیدن و جماع  ،كه چون محرومیت از آنها ثقیل بر طبع و
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مصیبتى براى نفس آدمى است! در توجیه حكمش ناگزیر از این است كه قبال براى
شنوندگان  -با در نظر گرفتن اینكه عموم مردمند و بیشتر مردم عوام و پیرو مشتهیات نفسند
 مقدمهاى بچیند و دلهاشان را عالقهمند بدان سازد  ،تا تشنه پذیرش آن شوند  ،بدین جهتاست كه آیه «:كتب علیكم الصیام!» تا آخر دو آیه كه مشتمل بر هفت فقره است و خبر
مىدهد از اینكه بعدها چنین حكمى انشاء مىشود!
« یا ایها الذین آمنوا  »!...اینگونه خطاب «:اى كسانى كه ایمان آوردهاید!» به
منظور توجه دادن مردم به صفت ایمانشان است و گرنه مىفرمود «:اى مردم!» لیكن
خواست بفهماند با توجه به اینكه داراى ایمانید باید هر حكمى را كه از ناحیه پروردگارتان
مىآید بپذیرید  ،هر چند كه بر خالف مشتهیات و ناسازگار با عادات شما باشد!
هدف آیه  186سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 41 :

بیان دستورالعملی برای دعا کردن
َان فَ ْلیَستَ ِجیبُوا لى َو ْلیُؤْ ِمنُوا بى
« َو إِذَا سأَلَك ِعبَادِى عَنى فَ ِإنى قَ ِر ٌ
یب أ ُ ِجیب َدع َْوةَ الدَّاع إِذَا َدع ِ
لَعَلَّ ُه ْم یَ ْرش ُدونَ !»

این آیه در افاده مضمونش بهترین اسلوب و لطیفترین و زیباترین معنا را براى
دعا دارد:
اوال  :اساس گفتار را بر تكلم وحده( من چنین و چنانم!) قرار داده  ،نه غیبت( خدا
چنین و چنان است!) و نه سیاقى دیگر نظیر غیبت و این سیاق داللت دارد بر اینكه خداى
تعالى نسبت به مضمون آیه كمال عنایت را دارد!
ثانیا  :تعبیر فرموده به «:عبادى – بندگانم!» و نفرمود «:ناس – مردم!» و یا
تعبیرى دیگر نظیر آن و این نیز عنایت یاد شده را بیشتر مىرساند!
ثالثا  :واسطه را انداخته و نفرموده( در پاسخشان بگو چنین و چنان!) بلكه فرمود«:
چون بندگانم از تو سراغ مرا مىگیرند من نزدیكم!»
رابعا  :جمله «:من نزدیكم!» را با حرف « ان» كه تاكید را مىرساند مؤكد كرده و
فرموده «:فانى قریب -پس به درستى كه من نزدیكم!»
خامسا  :نزدیكى را با صفت بیان كرده و فرموده «:نزدیكم!» نه با فعل( من نزدیك
مىشوم!) تا ثبوت و دوام نزدیكى را برساند!
سادسا  :در افاده اینكه دعا را مستجاب مىكند تعبیر به مضارع آورد نه ماضى  ،تا
تجدد اجابت و استمرار آن را برساند!
سابعا  :وعده اجابت یعنى عبارت «:اجابت مىكنم دعاى دعا كننده را!» مقید كرد به
قید «:اذا دعان  -در صورتى كه مرا بخواند!» با اینكه این قید چیزى جز خود مقید نیست ،
چون مقید خواندن خدا است و قید هم همان خواندن خدا است و این داللت دارد بر اینكه
دعوت داعى بدون هیچ شرطى و قیدى مستجاب است نظیر آیه «:ادعونى استجب لكم!»
این هفت نكته همه داللت دارد بر اینكه خداى سبحان به استجابت دعا اهتمام و
عنایت دارد .
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از طرفى در این آیه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمیر متكلم «:من!» تكرار شده
و آیهاى به چنین اسلوب در قرآن منحصر به همین آیه است!
اینكه فرموده «:و اذا سئلك عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان!»
همانطور كه متعرض حكم مساله اجابت دعا است متعرض بیان علل آن نیز هست و
مىفهماند علت نزدیك بودن خدا به بندگان همین است كه دعا كنندگان بنده اویند و علت
اجابت بىقید و شرط دعاى ایشان همان نزدیكى خدا به ایشان است و بىقید و شرط بودن
اجابت دعا  ،مستلزم بى قید و شرط بودن دعا است ،پس تمامى دعاهائى كه خدا براى اجابت
آن خوانده مىشود مستجاب است!
البته در اینجا نكتهاى است كه نباید از نظر دور داشت و آن اینكه خداى تعالى
وعده «:اجیب دعوة الداع!» خود را مقید كرده به قید «:اذا دعان  »!...و چون این قید
چیزى زائد بر مقید نیست  ،مىفهماند كه دعا باید حقیقتا دعا باشد  ،نه اینكه مجازا و
صورت آن را آوردن! وعده اجابت هر چند مطلق و بىقید و شرط است ،اما این شرط را
دارد كه داعى حقیقتا دعا كند و علم غریزى و فطریش منشا خواستهاش باشد ،خالصه قلبش
با زبانش موافق باشد  ،چون دعاى حقیقى آن دعائى است كه قبل از زبان سر  ،زبان قلب و
فطرت كه دروغ در كارش نیست آن را بخواهد نه تنها زبان سر  ،كه به هر طرف
مىچرخد  ،به دروغ و راست و شوخى و جدى و حقیقت و مجاز !
هدف آیه  187سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 63 :

بیان احکام شبهای ماه رمضان
َّللاُ أَنَّك ْم كُنت ُ ْم
اس لَّ ُهنَّ َ
ع ِل َم َّ
« أ ُ ِح َّل لَك ْم لَ ْیلَةَ الصیَ ِام َّ
اس لَّ ُك ْم َو أَنت ُ ْم ِلبَ ٌ
الرفَث إِلى نِسائ ُك ْم هُنَّ ِلبَ ٌ
ْ
َّللاُ لَ ُك ْم َو كلُوا َو
علَ ْی ُك ْم َو َ
تختَانُونَ أَنفُسك ْم فَتَاب َ
عفَا عَن ُك ْم فَا ْلئ َنَ بَش ُِروهُنَّ َو ا ْبتَغُوا َما كتَب َّ
اشربُوا َحتى یَتَبَینَ لَ ُك ُم ا ْل َخیْط األَ ْبیَض ِمنَ ْ
سو ِد ِمنَ ا ْلفَجْ ِر ث ُ َّم أَتِ ُّموا الصیَا َم إِلى الَّ ْی ِل َو ال
الخَُ ی ِْط األ َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ونَ
ُنَّ
ینُ
َ
اس لعَل ُه ْم
تُبَش ُِروه َو أنت ْم َ
َّللاِ فال تق َربُوها كذ ِلك یُبَ
َّللاُ َءایَتِ ِه ِللن ِ
َّ
سج ِد تِلك ُحدُو ُد َّ
ع ِكف فى ال َم ِ
یَتَّقُونَ !»

آیه شریفه داللت مىكند بر اینكه قبل از نزول این آیه حكم روزه این بوده كه در
شب روزه ،زناشوئى هم حرام بوده و با نازل شدن این آیه حلیت آن تشریع و حرمتش نسخ
شده است.
كلمه « ابتغاء» به معناى طلب كردن است و منظور از « طلب كردن آنچه خدا
نوشته است »،طلب فرزند است ،كه خداى سبحان آن را نوشته و مقرر كرده ،كه نوع
انسانى این كار را از راه جماع انجام دهد و جنس بشر را با تجهیز شهوت و اشتیاق به
مباشرت مفطور بر این عمل كرده و به این وسیله ایشان را مسخر و رام در مقابل این عمل
نموده است!
البته كمتر كسى در حین عمل توجه به فرزنددار شدن دارد ،بیشتر منظورشان
شهوترانى است( غافل از اینكه خداى تعالى در بین این دو سنگ آرد خود را مىگیرد و
قضاى خود را به كرسى مىنشاند!) همچنانكه افراد منظورشان از اكل و شرب لذت بردن
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از غذا است و غافلند از اینكه این جذبه و رابطه بین انسان و غذا را خدا قرار داده  ،تا
زندگى بشر بقا یافته  ،بدنش نمو كند  ،این همان تسخیر الهى است!
هدف آیه  188سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 73 :

نهی از تصرف باطل در اموال مردم با پرداخت و دریافت رشوه
اس بِاالثْ ِم َو أَنت ُ ْم
كام ِلتَأْكلُوا فَ ِریقا ً ِم ْن أَ ْم َو ِل النَّ ِ
« َو ال تَأْكلُوا أ َ ْم َولَكُم بَ ْینَكُم بِا ْلبَ ِط ِل َو ت ُ ْدلُوا بِ َها إِلى ال ُح ِ
ت َ ْعلَ ُمونَ !»

این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است براى آیه شریفه «:خلق لكم ما فى االرض
جمیعا!» و اگر اموال را اضافه كرد به ضمیرى كه به مردم بر مىگردد و فرمود«:
اموالتان» براى این بود كه اصل مالكیت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده  ،امضا
كرده و محترم شمرده باشد!
اینكه حكم «:مخورید مال خود به باطل!» را مقید كرد به قید «:بینكم» داللت دارد
بر اینكه مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا  ،منتها خداى تعالى از راه
وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم كرده  ،تا مالكیت آنان به حق تعدیل شود و در
نتیجه ریشههاى فساد قطع گردد ،قوانینى كه تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد باطل
است!
« و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فریقا من اموال الناس !» مجموع آیه كالم واحدى
است ،كه یك غرض را افاده كند و آن نهى از مصالحهاى است كه راشى و مرتشى بر سر
خوردن مال مردم مىكنند و مال مردم را بین خود تقسیم نموده حاكم یك مقدار از آن را كه
راشى به او می دهد بگیرد و خود راشى هم یك مقدار دیگر را ،با اینكه مىدانند این مال
باطل است و حقى در آن ندارند!
هدف آیه  189سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 79 :

تعیین ماههای قمری برای شناخت اوقات شرعی و اجرای احکام الهی
ور َها َو
« یَسئَلُونَك ع َِن األ َ ِهلَّ ِة قُ ْل ِه َى َم َوقِیت ِللنَّ ِ
اس َو ا ْل َحج َو لَیْس ا ْل ُّ
بر ِبأَن تَأْت ُوا ا ْلبُیُوت ِمن ظ ُه ِ
َّللاَ لَعَلَّك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ !»
بر َم ِن اتَّقَى َو أْت ُوا ا ْلبُیُوت ِم ْن أَب َْو ِب َها َو اتَّقُوا َّ
لَ ِكنَّ ا ْل َّ

صدر و ذیل آیه شریفه تنها مىخواهد یك حكم را بیان كند :این ماهها اوقاتى است كه
براى اعمال شرعى تعیین شده و تجاوز از آن اوقات به اوقات دیگر جایز نیست مثال حج را
نباید در غیر ماههایش و روزه را در غیر ماه رمضان و سایر وظائف را در غیر موعد
مقرر انجام داد ،كه در این صورت به منزله وارد شدن به خانه است از غیر دروازه آن !
تقطیع و تكه تكه كردن زمان به دو صورت ممكن است ،یكى بر حسب حركت
سالیانه زمین به دور خورشید  ،كه از آن چهار فصل درست مىشود و یكى هم بر حسب
حركت ماه به دور زمین .چون این تقطیع باید طورى باشد كه همه مردم حتى عوام آنان نیز
بتوانند به آسانى از حساب آن سردرآورند  ،لذا ماههاى قمرى را نام برد  ،كه هر انسان
داراى ادراك صحیح و حواس مستقیم آن را مىفهمد ،چون ماه و طلوع و غروب آن را هر
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سال دوازده بار مشاهده مىكند به خالف خورشید كه برجهایش دیدنى نیست.
پس ماههاى قمرى اوقاتى هستند كه مردم امور دین و دنیاى خود را با آن تعیین
مىكنند و مخصوصا در امور دینى مساله حج را معین مىكنند كه در ماههاى معلومى انجام
مى شود و اینكه از میان همه عبادات حج را دوباره نام برد  ،گویا از این جهت بوده كه
خواسته است زمینه را براى آیات بعدى كه حج را به بعضى از ماهها اختصاص مىدهد
فراهم سازد .
هدف آیه  190تا  195سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 86 :

معرفی جهادی که خدا فرمان داده است!
َّللاَ ال یُ ِحب ا ْل ُم ْعتَ ِدینَ »!...
َّللاِ الَّ ِذینَ یُقَ ِتلُونَ ُك ْم َو ال تَ ْعتَدُوا ِإنَّ َّ
« َو قَتِلُوا فى س ِبی ِل َّ

سیاق آیات شریفه داللت دارد بر اینكه همه یكباره و با هم نازل شده و اینكه همه یك
غرض را ایفا مىكنند و آن عبارت است از فرمان جنگ براى اولین بار با مشركین مكه!
فعل« یقاتلونكم» معرفى دشمن است .مراد از جمله «:الذین یقاتلونكم!» یعنى كسانى
كه حالشان حال قتال با مؤمنین است و كسانى كه در مكه چنین حالى را داشتهاند همان
مشركین مكه بودند .
عالوه بر اینكه آیات پنجگانه همه متعرض بیان یك حكم است  ،با حدود و اطرافش
و لوازمش به این بیان كه جمله «:و قاتلوا فى سبیل هللا!» اصل حكم را بیان مىكند و
جمله «:ال تعتدوا  »!...حكم نامبرده را از نظر انتظام تحدید مىكند و جمله «و اقتلوهم »!...
از جهت تشدید آن را تحدید مىنماید و جمله «:و ال تقاتلوهم عند المسجد الحرام  »!...آن را
از جهت مكان و جمله «:و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة  »!...از جهت زمان و مدت تحدید
مىنماید و جمله «:الشهر الحرام  »!...بیان مىكند كه این حكم جنبه قصاص در جنگ و
آدمكشى و خالصه معامله به مثل دارد ،نه جنگ ابتدائى و تهاجمى و جمله «:و انفقوا »!...
مقدمات مالى این قتال را فراهم مىكند  ،تا مردم براى مجهز شدن انفاق كنند!
پس به نظر نزدیك چنین مىرسد كه نزول هر پنج آیه در باره یك امر بوده باشد و
آن تشریع قتال با مشركین مكه است كه  ،سر جنگ با مؤمنین داشتند!
«قتال» به معناى آن است كه شخصى قصد كشتن كسى را كند  ،كه او قصد كشتن
وى را دارد و در راه خدا بودن این عمل به این است كه غرض تصمیم گیرنده اقامه دین و
اعالى كلمه توحید باشد  ،كه چنین قتالى عبادت است كه باید با نیت انجام شود و آن نیت
عبارت است از رضاى خدا و تقرب به او  ،نه استیال بر اموال مردم و ناموس آنان .
پس قتال در اسالم جنبه دفاع دارد ،اسالم مىخواهد به وسیله قتال با كفار از حق
قانونى انسانها دفاع كند ،حقى كه فطرت سلیم هر انسانى آن را براى انسانیت قائل است!
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هدف آیه  196تا  203سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 109 :

تشریع حج تمتع
« َو أَتِ ُّموا ال َح َّج َو ا ْلعُ ْم َرةَ ََّّللِ »!...

این آیات در حجة الوداع یعنى آخرین حجى كه رسول خدا «ص» انجام داد نازل
شده و در آن حج تمتع تشریع شده است .
حج تمتع در سال آخر عمر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم تشریع شد.
عمل عمره عملى دیگر است و آن عبارت است از رفتن به زیارت خانه كعبه ،از
مسیر یكى از میقاتها ،طواف و نماز آن ،سعى بین صفا و مروه و تقصیر.
این حج و عمره دو عبادتند كه جز با قصد قربت تمام نمىشوند ،به دلیل اینكه
فرموده «:و اتموا الحج و العمرة هلل  -حج و عمره را براى خدا تمام كنید»!...
هدف آیه  204تا  207سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 142 :

تقسیم انسانها از لحاظ نتایج صفات آنها
َّللاَ عَلى َما فى قَ ْل ِب ِه َو ه َُو أَلَ ُّد
« َو ِمنَ النَّ ِ
شه ُد َّ
اس َمن یُ ْع ِجبُك قَ ْولُهُ فى ا ْل َح َیو ِة ال ُّد ْنیَا َو یُ ِ
صام»!...
ا ْل ِخ ِ

این آیات مردم را از حیث نتایج صفاتشان تقسیم مىكند  ،همچنانكه آیات قبلى یعنى
از آیه «:فمن الناس من یقول ربنا آتنا  »!...به بعد مردم را از حیث اصل صفاتشان تقسیم
مى كرد ،كه یا طالب دنیایند و یا طالب آخرت .آیات مورد بحث از حیث نتیجه دنیاطلبى و
عقبىطلبى كه در اولى نفاق و در دومى خلوص در ایمان است تقسیم مىكند .تناسب این
آیات با مساله حج تمتع بر كسى پوشیده نیست .
بعضى از مردمند كه وقتى با تو سخن مىگویند  ،طورى وانمود مىكنند كه افرادى
حقپرستند  ،جانب حق را رعایت مىكنند ،به صالح خلق عنایت دارند ،پیشرفت دین و امت
را مىخواهند  ،در حالى كه دشمنترین مردم نسبت به حقند و دشمنیشان با حق از هر
دشمن دیگر شدیدتر است  .این منافق شدید الخصومه وقتى دستش برسد و داراى قدرتى شود
و ریاستى به دست آرد  ،سعى مىكند فساد را در زمین بگستراند.
هدف آیه  208تا  210سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 150 :

ارائه راه تحفظ و نگهداری وحدت دینی در جامعه انسانی
عد ٌُّو ُّمبِینٌ »!...
ْطن إِنَّهُ لَك ْم َ
طو ِ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ا ْد ُخلُوا فى الس ْل ِم كافَّةً َو ال تَتَّبِعُوا ُخ َ
ت الشی ِ

این آیات هفت آیه كامل است ،كه راه تحفظ و نگهدارى وحدت دینى در جامعه
انسانى را بیان مىكند و آن این است كه مسلمانان داخل در سلم شوند و تنها آن سخنانى كه
قرآن تجویز كرده بگویند و آن طریقه عملى را كه قرآن نشان داده پیش گیرند ،كه وحدت
دینى از بین نمىرود و سعادت دو سراى انسانها رخت برنمىبندد و هالكت به سراغ هیچ
قومى نمىرود  ،مگر به خاطر خارج شدن از سلم  ،و تصرف در آیات خدا و جابجا كردن
آنها  ،كه در امت بنى اسرائیل و امتهاى گذشته دیگر دیده شد و به زودى نظیر آن هم در این
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امت جریان خواهد یافت ولى خداى تعالى این امت را وعده نصرت داده و فرموده «:اال ان
نصر هللا قریب!»
از آنجائى كه خطاب به خصوص مؤمنین شده  ،آن سلمى هم كه به سویش دعوت
كرده به معناى تسلیم در برابر خدا و رسول شدن است و امرى است متعلق به مجموع امت
و به فرد فرد آنان  ،پس هم بر یك یك مؤمنین واجب است و هم بر مجموع آنان ،پس سلمى
كه بدان دعوت شدهاند عبارت شد از تسلیم شدن براى خدا ،بعد از ایمان به او.
مراد از پیروى خطوات شیطان  ،پیروى او در تمامى دعوتهاى او به باطل نیست،
بلكه منظور پیروى او است در دعوتهائى كه به عنوان دین مىكند و باطلى را كه أجنبى از
دین است زینت داده و در لفافه زیباى دین مىپیچد و نام دین بر آن مىگذارد و انسانهاى
جاهل هم بدون دلیل آن را مىپذیرند .عالمت شیطانى بودن آن این است كه خدا و رسول در
ضمن تعالیم دینى خود نامى از آن نبرده باشند .
و از خصوصیات سیاق كالم و قیود آن این معنا نیز استفاده مىشود  ،كه خطوات
شیطان تنها آن گامهائى از شیطان است  ،كه در طریقه و روش پیروى شود و اگر فرض
كنیم كه این پیروى كننده مؤمن باشد  -كه طریقه او همان طریقه ایمان است ال جرم طریقه
چنین مؤمنى طریقه شیطانى در ایمان است ،وقتى بر هر مؤمنى دخول در سلم واجب باشد
 ،قهرا هر طریقى كه بدون سلم طى كند خطوات شیطان و پیروى از آن پیروى از خطوات
شیطان خواهد بود .
از آیه شریفه استفاده مىشود كه اسالم تمامى احكام و معارفى را كه مورد حاجت
بشر است و صالح مردم را تامین مىكند تكفل كرده است!
هدف آیه  211و  212سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 164 :

بیان سرنوشت بنی اسرائیل برای عبرت مسلمانان
َّللاَ شدِی ُد
« س ْل بَنى إِ ِ
َّللاِ ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءتْهُ فَ ِإنَّ َّ
سرءی َل َك ْم َءاتَ ْینَ ُهم ِم ْن َءایَ ِة بَ ِینَ ٍة َو َمن یُبَ ِد ْل نِ ْع َمةَ َّ
ب»!...
ا ْل ِعقَا ِ

مىفرماید :این بنى اسرائیل در پیش روى شما هستند ،این امتى است كه خداى
تعالى كتاب و حكم و نبوت و ملكشان داد و از طیبات روزیشان كرد و از سایر امتهاى
معاصرشان برتریشان داده بود ،از ایشان بپرس كه چقدر آیت روشن و معجزات هویدا
برایشان فرستادیم ،خوب در وضعشان بنگر ،كه چه بودند و چه شدند؟ و در آخر كلمات را
از جائى كه داشت تغییر داده و تحریف كردند و به خاطر دشمنى كه با هم داشتند در قبال
خدا و آیاتش و كتابش امورى دیگر از پیش خود ساختند و خدا به خاطر شركى كه در ایشان
پیدا شد به شدیدترین وضعى عقابشان كرد و دچار اختالف و تشتت آرائشان ساخت  ،تا
یكدیگر را جویدند و آقائیشان از دست برفت و سعادتشان تباه شد و دچار عذاب ذلت و
مسكنت در دنیا و عذاب خزى و خوارى در آخرت شدند  ،در حالى كه دیگر یاورى نداشتند
.
و این سنت جاریه از ناحیه خداى سبحان اختصاص به قومى و ملتى ندارد ،هر كس

50

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

نعمت خدا را تغییر دهد و از مجرایش منحرف كند ،خدا عقابش مىكند و چقدر شدید العقاب
است!
هدف آیه  213سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 167 :

بیان سبب تشریع اصل دین
شرینَ َو ُمنذ ِِرینَ َو أَ َ
نز َل َمعَ ُه ُم ا ْل ِكتَب ِبا ْل َحق ِلیَحْ ُك َم بَینَ
« كانَ النَّاس أ ُ َّمةً َو ِح َدةً فَبَعَث َّ
َّللاُ النَّ ِب ِیینَ ُمبَ ِ
اختَلَفُوا فِی ِه َو َما ْ
اس فِی َما ْ
اختَلَف فِی ِه إِال الَّ ِذینَ أُوت ُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم ا ْلبَ ِینَت بَ ْغیَا بَ ْینَ ُه ْم
النَّ ِ
َّللاُ الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِل َما ْ
َّللاُ یَ ْهدِى َمن یَشا ُء إِلى ِص َرطٍ
اختَلَفُوا فِی ِه ِمنَ ا ْل َحق ِب ِإ ْذنِ ِه َو َّ
فَ َهدَى َّ
ُّمستَ ِق ٍیم!»

این آیه سبب تشریع اصل دین را بیان مىكند ،كه چرا اصال دینى تشریع شده و
مردم مكلف ب ه پیروى آن دین شوند؟ و در نتیجه بینشان اختالف بیفتد ،یك دسته به دین خدا
بگروند ،دستهاى دیگر كافر شوند.
این معنا را اینطور بیان كرده :كه انسان  -این موجودى كه به حسب فطرتش
اجتماعى و تعاونى است  -در اولین اجتماعى كه تشكیل داد یك امت بود  ،آنگاه همان
فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص دادن منافع به خود با یكدیگر اختالف كنند ،از اینجا
احتیاج به وضع قوانین كه اختالفات پدید آمده را برطرف سازد پیدا شد و این قوانین لباس
دین به خود گرفت و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید و براى اصالح و
تكمیلش الزم شد عباداتى در آن تشریع شود  ،تا مردم از آن راه تهذیب گردند و به منظور
این كار پیامبرانى مبعوث شدند و رفته رفته آن اختالفها در دین راه یافت  ،بر سر معارف
دین و مبدأ و معادش اختالف كردند و در نتیجه به وحدت دینى هم خلل وارد شد  ،شعبهها و
حزبها پیدا شد و به تبع اختالف در دین اختالفهائى دیگر نیز در گرفت .این اختالفها بعد
از تشریع دین به جز دشمنى از خود مردم دیندار هیچ علت دیگرى نداشت  ،چون دین
براى حل اختالف آمده بود  ،ولى یك عده از در ظلم و طغیان خود دین را هم با اینكه اصول
و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام كرده بود مایه اختالف كردند .
پس در نتیجه اختالفها دو قسم شد  ،یكى اختالف در دین كه منشاش ستمگرى و
طغیان بود  ،یكى دیگر اختالفى كه منشاش فطرت و غریزه بشرى بود  ،اختالف دومى كه
همان اختالف در امر دنیا باشد باعث تشریع دین شد و خدا به وسیله دین خود  ،عدهاى را به
سوى حق هدایت كرد و حق را كه در آن اختالف مىكردند روشن ساخت و خدا هر كس را
بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مىكند .
پس دین الهى تنها و تنها وسیله سعادت براى نوع بشر است و یگانه عاملى است كه
حیات بشر را اصالح مىكند  ،چون فطرت را با فطرت اصالح مىكند و قواى مختلف
فطرت را در هنگام كوران و طغیان تعدیل نموده  ،براى انسان رشته سعادت زندگى در دنیا
و آخرتش را منظم و راه مادیت و معنویتش را هموار مىنماید  ،این بود یك تاریخ اجمالى
از حیات اجتماعى و دینى نوع انسان  ،اجمالى كه از آیه شریفه مورد بحث استفاده مىشود
و اگر آن را به تفصیل بیان نكرد  ،در حقیقت به تفصیلى كه در سایر آیات آمده اكتفا نموده
است .
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هدف آیه  214سوره بقره

کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

المیزان ج  2 :ص 235 :

بیان لزوم تسلیم انسانها در برابر نعمت دین
الضرا ُء َو
س ْبت ُ ْم أَن ت َ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َو لَ َّما یَأْتِكُم َّمث َ ُل الَّ ِذینَ َخلَ ْوا ِمن قَ ْب ِلكُم َّمست ُه ُم ا ْلبَأْسا ُء َو
« أ َ ْم َح ِ
َّ
یب!»
صر َّ
صر َّ
َّللاِ قَ ِر ٌ
َّللاِ أَال إِنَّ نَ َ
ُز ْل ِزلُوا َحتى یَقُو َل َّ
الرسو ُل َو الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َمعَهُ َمتى نَ ُ

« ام حسبتم ان تدخلوا الجنة  »!...در این جمله آنچه را كه آیات سابق بر آن داللت
مىكرد تثبیت مىكند و آن این بود كه دین یك نوع هدایت خدائى است ،براى مردم هدایتى
است به سوى سعادتشان در دنیا و آخرت و نعمتى است كه خداوند بشر را به آن اختصاص
داده است .
پس بر انسانها واجب است در برابر آن تسلیم شوند و با وجود آن دیگر گامهاى
شیطان را پیروى نكنند و در این هدایت اختالف نیندازند و دوا را به صورت دردى جدید
در نیاورند و بوسیله پیروى هوا و به طمع زخرف دنیا نعمت خداى سبحان را با كفر و
عذاب معاوضه ننمایند كه اگر چنین كنند غضبى از ناحیه پروردگارشان به ایشان مىرسد ،
همانطورى كه به بنى اسرائیل رسید  ،چون آنها هم نعمت پروردگار را بعد از آنكه در
اختیارشان قرار گرفت تغییر دادند آرى خدا با بنى اسرائیل عداوت خاصى نداشت  ،این
سنت دائمى خدا است كه فتنهها پیش آورد و احدى از مردم به سعادت دین و قرب رب
العالمین نمىرسد مگر با ثبات و تسلیم .
هدف آیه  215سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 239 :

بیان محل استفاده و مصرف وجوه انفاق
ین َو اب ِْن
« یَسئَلُونَك َما ذَا یُن ِفقُونَ قُ ْل َما أَنفَ ْقت ُم ِم ْن َخ ٍ
یر فَ ِل ْل َو ِل َدی ِْن َو األَ ْق َربِینَ َو ا ْلیَت َ َمى َو ا ْل َمس ِك ِ
ع ِلی ٌم!»
َّللاَ بِ ِه َ
یر فَ ِإنَّ َّ
السبِی ِل َو َما ت َ ْفعَلُوا ِم ْن َخ ٍ

این آیه سؤال و جوابى است كه جواب آن طبق اسلوب حكمت داده شده  ،براى اینكه
سؤال از جنس و نوع انفاقات كردهاند ،كه از چه جنسى و چه نوعى انفاق كنند و این سؤال
بىشباهت به لغو نیست ،براى اینكه هر كسى مىداند كه انفاق با چه چیز انجام مىشود( با
انواع مال!) پس جا داشت بپرسند به چه كسى انفاق كنیم  ،و بهمین جهت سؤال ایشان را
پاسخ نداده  ،جواب را از سؤال صحیحى داد كه آنها نكرده بودند ،یعنى بیان حال و انواع
كسانى كه باید به ایشان انفاق كرد ،تا هم جوابى داده باشد و هم تعلیمشان كرده باشد كه
چگونه سؤال كنند .
آیه شریفه در عین حال جنس مورد انفاق را هم بیان كرده و با دو جمله بطور اجمال
متعرض آن نیز شده ،اول با كلمه «:من خیر!» و دوم با جمله «:و ما تفعلوا من خیر فان هللا
به علیم!» پس آیه شریفه داللت دارد بر اینكه آن چیزى كه باید انفاق شود مال است  ،حال
هر چه مىخواهد باشد  ،چه كم و چه زیاد و اینكه این عمل عمل خیرى است و خدا بدان آگاه
است و لیكن ایشان باید مىپرسیدند به چه كسى انفاق كنند و مستحق انفاق را بشناسند.
مستحقین انفاق عبارتند از والدین ،اقربا  ،ایتام  ،مساكین و ابن السبیل .
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کتاب هفتاد وپنجم :هدف آیه ها و سوره های قرآن1-

المیزان ج  2 :ص 245 :

بیان وجوب جهاد و دفاع بر همه مسلمانان
یر لَّك ْم َو عَسى أَن ت ُِحبُّوا
« ُكتِب َ
علَیْك ُم ا ْل ِقتَا ُل َو ه َُو ك ُْرهٌ لَّ ُك ْم َو عَسى أَن تَك َْرهُوا شیْئا ً َو ه َُو َخ ٌ
َّللاُ یَ ْعلَ ُم َو أَنت ُ ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ »!...
شر لَّ ُك ْم َو َّ
شیْئا ً َو ه َُو ٌّ

این آیات داللت دارند بر اینكه جنگ و قتال بر تمامى مؤمنین واجب است ،چون
خطاب متوجه مؤمنین شده  ،مگر كسانى كه دلیل آنها را استثنا كرده باشد  ،مانند آیه «:لیس
على االعمى حرج و ال على االعرج حرج و ال على المریض حرج »!...و آیات و ادله
دیگر.
هدف آیه  219و  220سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 287 :

تحریم تدریجی می گساری توسط شارع اسالم
اس َو ِإثْ ُم ُهما أَ ْكبَ ُر ِم ْن نَ ْف ِع ِهما َو
« یَ ْ
یر َو َمنا ِف ُع ِللنَّ ِ
یهما ِإثْ ٌم َك ِب ٌ
سئَلُونَكَ ع َِن ا ْل َخ ْم ِر َو ا ْل َم ْیس ِِر قُ ْل ِف ِ
ت لَعَلَّ ُك ْم تَتَفَك َُّرونَ »!...
َّللاُ لَ ُك ُم ْاْلیا ِ
یَ ْ
سئَلُونَكَ ما ذا یُ ْن ِفقُونَ قُ ِل ا ْلعَ ْف َو َكذ ِلكَ یُبَ ِینُ َّ

قبل از ظهور دین مقدس اسالم یكى از این عادات زشت و شایع در بین مردم
مىگسارى بود ،كه شارع اسالم به تدریج تحریم آن را شروع كرد .این مطلب با تدبر در
آیات مربوط به این تحریم كه مىبینیم چهار بار نازل شده كامال به چشم مىخورد .بار اول
اْلثْ َم َو ا ْلبَ ْغ َي بِغَی ِْر
فرموده ":قُ ْل إِنَّما َح َّر َم َربِ َي ا ْلفَ ِ
واح َ
ش ما َظ َه َر ِم ْنها َو ما بَ َطنَ َ ،و ْ ِ
ا ْل َح ِق/32("!...اعراف) و این آیه در مكه نازل شده ،و بطور كلى هر عملى را مصداق اثم باشد
تحری م كرده و دیگر نفرموده كه شرب خمر هم مصداق اثم است و اینكه در آن اثمى كبیر
است .احتماال این همان جهت است خواسته است رعایت سهولت و ارفاق را كرده باشد،
چون سكوت از اینكه شراب هم اثم است خود نوعى اغماض است ،هم چنان كه آیه شریفه":
سناً/67("!...نحل) نیز اشاره به این
َو ِم ْن ث َ َمرا ِ
سكَرا ً َو ِر ْزقا ً َح َ
ب تَت َّ ِخذُونَ ِم ْنهُ َ
ت النَّ ِخی ِل َو ْاألَعْنا ِ
اغماض دارد (چون شراب را در مقابل رزق نیكو قرار داده) و گویا مردم با اینكه صراحتا
صالةَ َو
بفرماید شراب حرمتى بزرگ دارد ،دست بردار نبودند ،تا آنكه آیه شریفه ":ال تَ ْق َربُوا ال َّ
سكارى!"(/42نسا) در مدینه نازل شد و تنها از مىگسارى در بهترین حاالت انسان و در
أَ ْنت ُ ْم ُ
بهترین اماكن یعنى نماز در مسجد نهى كرده است .سپس آیه سوره بقره كه مورد بحث ما
اسَ ،و إِثْ ُم ُهما
است نازل شد و فرمود ":یَ ْ
یر َو َمنافِ ُع ِللنَّ ِ
یهما ِإثْ ٌم َكبِ ٌ
سئَلُونَكَ ع َِن ا ْل َخ ْم ِر َو ا ْل َم ْیس ِِر ،قُ ْل فِ ِ
أَ ْكبَ ُر ِم ْن نَ ْف ِع ِهما" و این آیه بعد از آیه سوره نسا نازل شد و داللت بر تحریم هم دارد ،براى
اینكه در اینجا تصریح مىكند بر اینكه شرب خمر اثم است و در سوره اعراف بطور صریح
بیان مىكند كه هر چه مصداق اثم باشد خدا از آن نهى كرده است.
آن گاه دو آیه سوره مائده نازل شد ،و فرمود ":یا أَیُّ َها الَّ ِذینَ آ َمنُوا ِإنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َو ا ْل َم ْیس ُِر َو
ش ْیطانُ أ َ ْن یُوقِ َع بَ ْینَ ُك ُم
ْاأل َ ْن
س ِم ْن َ
ْطان ،فَاجْ تَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ! إِنَّما یُ ِری ُد ال َّ
ع َم ِل ال َّ
ُ
صاب َو ْاألَ ْزال ُم ِرجْ ٌ
شی ِ
صال ِة ،فَ َه ْل أَ ْنت ُ ْم ُم ْنتَ ُهونَ "
َّللاِ َو ع َِن ال َّ
داوةَ َو ا ْلبَ ْغضا َء فِي ا ْل َخ ْم ِر َو ا ْل َم ْیس ِِرَ ،و یَ ُ
ص َّد ُك ْم ع َْن ِذك ِْر َّ
ا ْلعَ َ
(90و/91مائده)

از ذیل این دو آیه بر مىآید كه مسلمانان بعد از شنیدن آیه سوره بقره هنوز از
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مى گسارى دست بردار نبودند ،و به كلى آن را ترك نكرده بودند ،تا این دو آیه نازل شد ،و
در آخرش فرمود حاال دیگر دست بر مىدارید یا خیر؟.
هدف آیه  221سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 302 :

نهی ازدواج با زن و مرد بت پرست
شر َك ٍة َو لَ ْو أ َ ْع َجبَتْ ُك ْم َو ال ت ُن ِك ُحوا
شر َك ِ
ت َحتى یُؤْ ِمنَّ َو أل َ َمةٌ ُّمؤْ ِمنَةٌ َخ ٌ
یر ِمن ُّم ِ
« َو ال تَن ِك ُحوا ا ْل ُم ِ
شركٍ َو لَ ْو أَ ْع َجبَ ُك ْم أُولَئك یَ ْد ُ
عونَ ِإلى النَّا ِر َو َّ
شر ِكینَ َحتى یُؤْ ِمنُوا َو لَعَ ْب ٌد ُّمؤْ ِمنٌ َخ ٌ
یر ِمن ُّم ِ
ا ْل ُم ِ
َّللاُ
اس لَعَلَّ ُه ْم یَتَذَك َُّرونَ !»
یَ ْدعُوا ِإلى ا ْل َجنَّ ِة َو ا ْل َم ْغ ِف َر ِة ِب ِإ ْذ ِن ِه َو یُبَینُ َءایَ ِت ِه ِللنَّ ِ

ظاهر آیه شریفه كه مىفرماید «:و ال تنكحوا المشركات »!...تنها مىخواهد ازدواج
با زن و مرد بتپرست را تحریم كند  ،نه ازدواج با اهل كتاب را .
هدف آیه 222و 223سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 310 :

بیان برخی احکام زناشوئی
یض َو ال ت َ ْق َربُوهُنَّ َحتَّى یَ ْط ُه ْرنَ
ذى فَا ْعت َ ِزلُوا ِ
« َو یَ ْ
النسا َء ِفي ا ْل َم ِح ِ
سئَلُونَكَ ع َِن ا ْل َم ِح ِ
یض قُ ْل ه َُو أ َ ً
ب ا ْل ُمتَ َط ِه ِرینَ ! ِنسا ُؤ ُك ْم َح ْر ٌ
فَ ِإذا ت َ َط َّه ْرنَ فَأْت ُوهُنَّ ِم ْن َحی ُ
ث
َّللاُ ِإنَّ َّ
ْث أ َ َم َر ُك ُم َّ
ب الت َّ َّوا ِبینَ َو یُ ِح ُّ
َّللاَ یُ ِح ُّ
َّللاَ َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم ُمالقُو ُه َو بَش ِِر ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ !»
شئْت ُ ْم َو قَ ِد ُموا ِألَ ْنفُ ِ
لَ ُك ْم فَأْت ُوا َح ْرث َ ُك ْم أَنَّى ِ
س ُك ْم َو اتَّقُوا َّ

اسالم در مساله حیض زنان راه وسط را اتخاذ كرده ،راهى میانه در بین تشدید
تمامى كه یهود اتخاذ كرده و در بین اهمال مطلقى كه نصارا پیش گرفتهاند و آن راه میانه
این است كه مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون نزدیكى نكنند و تمتعات غیر
این را مىتوانند ببرند.
جمله «:فَأْت ُوهُنَّ ِم ْن َحی ُ
َّللاُ !» بطور كنایه می فهماند :بعد از پاك شدن و یا غسل
ْث أ َ َم َر ُك ُم َّ
كردن زن ،نزدیكى كردن با او جایز است .این ادبى است الهى و الیق به قرآن كریم! و اگر
َّللاُ!» براى این بود كه آن ادب را تكمیل كرده باشد
امر نامبرده را مقید كرد به قید «أ َ َم َر ُك ُم َّ
چون عمل جماع در نظر بدوى امرى است لغو و لهو ،لذا آن را مقید كرد به امر خدا و با
این قید از امورى قرارش داد كه خدا تكوینا ً به آن امر كرده ،تا داللت كند بر اینكه جماع
یكى از امورى است كه تمامیت نظام نوع انسانى هم در حیاتش و هم در بقایش منوط به آن
است ،پس سزاوار نیست چنین امرى را بازیچه قرار داد ،بلكه باید از دیدگاه یكى از اصول
نوامیس تكوینیش نظر كرد.
"نِسا ُؤ ُك ْم َح ْر ٌ
شئْت ُ ْم !"
ث لَ ُك ْم ،فَأْت ُوا َح ْرث َ ُك ْم أَنَّى ِ

حاصل كالم در معناى آیه این است كه نسبت زنان به جامعه انسانى نسبت كشتزار
است به انسان كشت كار ،همانطور كه كشتزار براى بقاى بذر الزم است و اگر نباشد بذرها
به كلى نابود مىشود و دیگر غذایى براى حفظ حیات و ابقاى آن نمىماند ،همچنین اگر زنان
نباشند نوع انسانى دوام نمىیابد و نسلش قطع مىشود!
مراد از اینكه فرمود ":قَ ِد ُموا ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم "!...تقدیم عمل صالح و تقدیم اوالد به این امید
َّللاَ  "!...تقوا
است كه اوالد نیز افرادى صالح براى جامعه باشند ،و مراد از جملهَ ":و اتَّقُوا َّ
به صورت عمل صالح در خصوص نزدیكى با حرث است و خالصه مىخواهد بفرماید در
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نزدیكى با زنان از حدود خدا تعدى نكنید و پاس حرمت خدا را بدارید و محارم خدا را هتك
مكنید و مراد از جملهَ ":و ا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم ُمالقُوهُ  "!...تشویق به تقوا و شكافتن معناى آن است،
مىفرماید از روز لقاى َّ
ّللا و سوء حساب بترسید!
هدف آیه  224تا  227سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 331 :

بیان حکم سوگند اعتزال و اجتناب از سوگندهای لغو
ع ِلی ٌم »!...
س ِمی ٌع َ
َّللاَ ع ُْرضَةً ِألَیْمانِ ُك ْم أ َ ْن تَبَ ُّروا َو تَتَّقُوا َو ت ُ ْ
َّللاُ َ
ص ِل ُحوا بَ ْینَ النَّ ِ
اس َو َّ
« َو ال تَجْ عَلُوا َّ

هر كس سوگند بخورد كه دیگر به همسرش نزدیك نشود ،حاكم شرع چهار ماه
صبر مى كند ،اگر برگشت و حق همسرش را ادا كرد ،یعنى با او هم بسترى نمود و كفاره
شكستن قسم خود را داد ،كه او را عقاب نمىكند و اگر تصمیم گرفت طالقش دهد و طالقش
داد كه باز عقابى ندارد چون طالق هم گریزگاه دیگرى است از عقاب ،و خداى شنواى دانا
است!
هدف آیه  228تا  242سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 342 :

بیان احکام طالق و نگهداشتن عده و شیردادن فرزند
حام ِهنَّ ِإ ْن
« َو ا ْل ُم َطلَّقاتُ یَت َ َربَّ ْ
َّللاُ فِي أَ ْر ِ
صنَ ِبأ َ ْنفُس ِِهنَّ ثَالث َ َة قُ ُروءٍ َو ال یَ ِح ُّل لَ ُهنَّ أ َ ْن یَ ْكت ُْمنَ ما َخلَقَ َّ
ق ِب َر ِد ِهنَّ فِي ذ ِلكَ ِإ ْن أَرادُوا ِإصْالحا ً َو لَ ُهنَّ ِمثْ ُل الَّذِي
اَّللِ َو ا ْلیَ ْو ِم ْاْل ِخ ِر َو بُعُولَت ُ ُهنَّ أ َ َح ُّ
كُنَّ یُؤْ ِمنَّ ِب َّ
َّللاُ ع َِز ٌ
یز َح ِكی ٌم»!...
وف َو ِل ِلرجا ِل َ
َ
علَی ِْهنَّ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
علَی ِْهنَّ د ََر َجةٌ َو َّ

این آیات در باره احكام طالق و عده و شیر دادن زن مطلقه به فرزند خود و در
خاللش بعضى از احكام نماز است.
هدف آیه  243سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 421 :

بیان سرگذشت جمعیتی زنده شده بعد از مرگ
وف َحذَ َر ا ْل َم ْو ِ
َّللاُ ُموت ُوا ث ُ َّم أَحْ یَ ُه ْم ِإنَّ َّ
ت فَقَا َل لَ ُه ُم َّ
« أ َ لَ ْم ت َ َر ِإلى الَّ ِذینَ َخ َر ُجوا ِمن ِدیَ ِر ِه ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ
َّللاَ
شكرونَ !»
كثر النَّ ِ
لَذُو فَض ٍل عَلى النَّ ِ
اس َو لَ ِكنَّ أَ َ
اس ال یَ ُ

این آیه بدون مناسبت با آیات بعدى خود كه متعرض فریضه قتال است نیست ،چون
قتال نیز باعث مىشود كه مردمى بعد از مردن زنده شوند.
امر در این آیه شریفه ،امر تكوینى است و منافاتى ندارد كه مرگ این گروه از
مجراى طبیعى واقع شده باشد و جمله «:ثم احیاهم!» تا حدى داللت دارد بر اینكه خداى
تعالى زندهشان كرده تا زندگى كنند و بعد از زنده شدن مدتى زندگى كردهاند .جمله بعدش هم
كه مىفرماید «:ان هللا لذو فضل على الناس  »!...اشعارى بر این معنا دارد ،چون زنده
كردن وقتى فضل مىشود كه زنده شده چند صباح دیگر زنده بماند!
هدف آیه 244تا  252سوره بقره

بیان تاثیر جنگ و دفاع در حیات دینی
ع ِلی ٌم»!...
سمی ٌع َ
َّللاَ ِ
َّللاِ َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ َّ
« َو قَتِلُوا فى س ِبی ِل َّ

المیزان ج  2 :ص 428 :
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اتصال روشنى كه در بین این آیات به چشم مىخورد ،ارتباطى كه میان مساله قتال
و مساله ترغیب در قرض الحسنه و نیز ارتباطى كه میان این دو مساله با سرگذشت طالوت
و داود و جالوت هست ،این نكته را به ما مىفهماند كه این آیات یك باره نازل شده و منظور
از آن ،بیان دخالتى است كه قتال در شؤون حیات و پدید آوردن روحیه پیشرفت امت در
حیات دینى و دنیائیش دارد و اهل قتال را به سعادت حقیقیشان مىرساند .
آرى ،خداى سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را دعوت
مى كند به اینكه در تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات ،انفاق كنند و اگر این
انفاق را قرض دادن به خدا خوانده ،چون انفاق در راه خدا است ،عالوه بر اینكه این تعبیر
هم تعبیرى است سلیس و هم مشعر به قرب خدا ،مىفهماند انفاق كنندگان نزدیك به خدا
هستند بطورى كه با او دادوستد دارند .
آنگاه داستان طالوت و جالوت و داوود را خاطر نشان مىكند  ،تا مؤمنین كه مامور
به قتال با دشمنان دین هستند عبرت بگیرند و بدانند كه حكومت و غلبه همواره از آن ایمان
و تقوا است  ،هر چند كه دارندگان آن كم باشند و خوارى و نابودى از آن نفاق و فسق است
 ،هر چند كه صاحبانش بسیار باشند  ،براى اینكه بنى اسرائیل كه این داستان مربوط به
ایشان است مادام كه در كنج خمود و كسالت و سستى خزیده بودند مردمى ذلیل و تو سرى
خور بودند  ،همینكه قیام كرده و در راه خدا كارزار نمودند  ،كلمه حق را پشتیبان خود قرار
دادند  ،هر چند كه افراد صادق ایشان در این دعوى اندك بودند و اكثرشان وقتى جنگ
حتمى شد فرار كردند ،دوم اینكه سر اعتراض بر طالوت را باز نمودند ،سوم اینكه  ،از آن
نهرى كه مامور بودند ننوشند ،نوشیدند ،چهارم اینكه  ،به طالوت گفتند ما حریف جالوت و
لشگر او نمىشویم ولى مع ذلك خدا یاریشان كرد و بر دشمن پیروزیشان داد و دشمن را به
اذن خدا فرارى دادند و داوود ،جالوت را به قتل رساند و ملك و سلطنت در بنى اسرائیل
مستقر گردید و حیات از دست رفته آنان دو باره به ایشان بازگشت و بار دیگر سیادت و
قوت خود را باز یافتند.
همه این موفقیتها جز به خاطر آن كالمى كه ایمان و تقوا به زبانشان انداخت نبود
و آن كالم این بود كه وقتى با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند:
« ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین!»
این ماجرا عبرتى است كه اگر همه مؤمنینى كه در هر عصر مىآیند آن را نصب
العین خود قرار داده و راه گذشتگان صالح را پیش بگیرند ،بر دشمنان خود غلبه خواهند
كرد  ،البته مادام كه مؤمن باشند .
هدف آیه 253و  254سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 468 :

بیان دالیل جنگ و اختالف در امت رسوالن بعد ازآنان
َّللاُ َو َرفَ َع بَ ْعض ُه ْم د ََر َج ٍ
ت َو َءات َ ْینَا ِعیسى
الرس ُل فَض ْلنَا بَ ْعض ُه ْم عَلى بَ ْع ٍ
ض ِم ْن ُهم َّمن كلَّ َم َّ
« تِ ْلك ُّ
َّللاُ َما ا ْقتَت َ َل الَّ ِذینَ ِمن بَ ْع ِد ِهم ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم
ا ْبنَ َم ْریَ َم ا ْلبَ ِینَ ِ
ت َو أَیَّ ْدنَهُ بِ ُروح ا ْلقُد ِ
ُس َو لَ ْو شا َء َّ
ا ْلبَیِنَت َو لَ ِك ِن ْ
َّللاَ یَ ْفعَ ُل َما
َّللاُ َما ا ْقتَتَلُوا َو لَ ِكنَّ َّ
اختَلَفُوا فَ ِمن ُهم َّم ْن َءا َمنَ َو ِمن ُهم َّمن َكفَ َر َو لَ ْو شا َء َّ
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یُ ِریدُ»!...

سیاق این دو آیه خیلى از سیاق آیات قبل كه امر به جهاد و تشویق به انفاق مىكرد
دور نیست ،چون در آخر آن آیات ،داستان جنگ طالوت را آورده تا مؤمنین از آن عبرت
بگیرند و آن قصه با جمله «:و انك لمن المرسلین  »!...خاتمه یافت و دو آیه مورد بحث هم
با جمله «:تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض!» آغاز شده و سپس به مساله جنگ در
امتهاى انبیاى بعد از آن حضرات بر مىگردد .
و نیز در داستان قبلى یعنى قصه طالوت مىفرمود «:ا لم تر الى المال من بنى
اسرائیل من بعد موسى  »! ...و قید « :من بعد موسى »،را ذكر نموده  ،دو باره به دعوت و
تشویق به انفاق برگشت و فرمود :انفاق كنید قبل از اینكه روزى فرا رسد كه  ...پس همه
اینها این احتمال را تایید مىكند كه دو آیه مورد بحث ،ذیل آیات سابق بوده و همه با هم نازل
شدهاند .
و سخن كوتاه آنكه :آیه شریفه ،در مقام رد و دفع توهمى است كه چه بسا به ذهن
برسد و آن توهم این است كه رسالت  ،خصوصا از این جهت كه همراه با معجزاتى روشن
است كه بر حقانیت آن داللت مىكند  ،باید بالى جنگهاى خانمان برانداز را از بین ببرد ،
نه اینكه خود رسالت  ،آتش جنگ را برافروزد  ،حال یا از این جهت باید از بین ببرد كه
غرض خداى سبحان از ارسال رسوالن و دادن معجزات به ایشان  ،این است كه مردم را به
سوى سعادت دنی وى و اخرویشان هدایت كند  ،پس براى بدست آمدن این غرض  ،باید آنان
را از قتال باز داشته  ،دیگر اجازه چنین عملى را ندهد و همه را در راه هدایت جمع و متحد
سازد و حال آنكه مىبینیم بعد از انبیا باز هم جنگها و مشاجرات در میان امتهاى آنان
ادامه دارد و مخصوصا بعد از انتشار دعوت اسالم كه اتحاد و اتفاق از اركان و اصول
احكام و قوانین آن است  ،چرا باید هنوز این درگیرىها در این امت پدید آید ؟
و یا از این جهت باید از بین ببرد كه مگر غیر از این است كه فرستادن رسوالن و
آوردن معجزات روشن  ،براى دعوت به سوى حق است و براى این است كه ایمان در دلها
پدید آید؟ ایمان هم از صفات قلب است و نمىشود آن را با زور در دلها ایجاد كرد ،پس فایده
قتال چیست؟ و بعد از استقرار نبوت و پا گرفتن دعوت دینى دیگر جنگ چه معنا دارد ؟
در آیه مورد بحث ،خداى تعالى چنین پاسخ مىدهد كه قتال معلول اختالفى است كه
امتها خودشان پدید مىآورند ،چون اگر اختالفى نباشد كار اجتماعات به جنگ نمىكشد .
پس علت به وجود آمدن جنگها در بین مردم  ،اختالف آنان است و اگر خدا
مىخواست ،یا به كلى نمىگذاشت اختالفى پدید آید و در نتیجه  ،جنگ هم پدید نمىآمد و یا
بعد از پیدا شدن این علت آن را خنثى مىكرد ،لیكن خداى سبحان آنچه را كه ما مى خواهیم
 ،انجام نمىدهد چون تابع خواست ما نیست  ،او هر چه بخواهد مىكند و یكى از چیزهائى
را كه خواسته  ،این است كه جلوى علتها را نگیرد و امور عالم طبق سنت العلل و
االسباب جریان یابد  ،این اجمال و خالصه پاسخى است كه از آیه استفاده مىشود!
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هدف آیه  255سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 500 :

بیان وحدانیت خدا در الوهیت ،قیومیت ،مالكیت و انحصار شفاعت
ض َمن ذَا
سنَةٌ َو ال نَ ْو ٌم لَّهُ َما فى الس َم َو ِ
َّللاُ ال ِإلَهَ ِإال ه َُو ا ْل َح ُّى ا ْلقَیُّو ُم ال تَأ ْ ُخذُهُ ِ
ت َو َما فى األَ ْر ِ
« َّ
شىءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإال ِب َما
الَّذِى یَشفَ ُع ِعن َدهُ ِإال ِب ِإ ْذنِ ِه یَ ْعلَ ُم َما بَینَ أ َ ْید ِ
ِیه ْم َو َما َخ ْلفَ ُه ْم َو ال یُ ِحیطونَ ِب ْ
لى ا ْلعَ ِظی ُم!»
سیُّهُ الس َم َو ِ
س َع ك ُْر ِ
شا َء َو ِ
ت َو األ َ ْرض َو ال یَئ ُو ُدهُ ِح ْفظ ُه َما َو ه َُو ا ْلعَ ُّ

حاصل آن معنایى كه از آیه استفاده مىشود این است كه خداى تعالى كه هیچ
معبودى به جز او نیست ،تمام حیات و زندگى مال اوست و او قیومیتى مطلق دارد ،قیومیتى
كه هیچ عاملى آن را دستخوش ضعف و سستى نمىسازد و به همین جهت وقتى مىخواهد
این معنا را تعلیل كند با دو نام مقدس" على" و" عظیم" تعلیل مىكند و مىفهماند كه خدا به
خاطر علو مقامى كه دارا است مخلوقات به او نمىرسند تا به وسیلهاى در وجود او سستى و
در كار او ضعفى پدید آورند و به خاطر عظمتش از كثرت مخلوقات به تنگ نیامده و
ي ْال َع ِظی ُم !" خالى از
عظمت آسمانها و زمین طاقتش را طاق نمىسازد ،و جملهَ ":و ُه َو ْالعَ ِل ُّ
داللت بر حصر نیست و تا حدى از آن بر مىآید كه مىخواهد علو و عظمت را منحصر در
خدا كند و این حصر ،یا حصر حقیقى است كه حق هم همین است ،براى اینكه علو و
عظمت ،خود از كماالت است و حقیقت هر كمالى از آن او است و یا حصرى ادعایى است،
كه چون مقام ،مقام تعلیل بود احتیاج پیدا شد كه بطور ادعا ،علو و عظمت را منحصر در
خدا كند ،تا آسمانها و زمین در قبال علو و عظمت خداى تعالى از علو و عظمت ساقط شود.
در این آیه شریفه چند صفت از صفات خداى سبحان ذكر شده -1 :اینكه معبودى جز
او نیست -2 ،اینكه او حى و قیوم است -3 ،اینكه هیچ عاملى از قبیل چرت و خواب با تسلط
خود ،قیومیت او را از كار نمىاندازد -4 ،اینكه او مالك آنچه در آسمانها و زمین است
مىباشد -5 ،اینكه كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد!
در ذكر این صفات رعایت ترتیب شده است ،نخست وحدانیت خدا در الوهیت آمده و
بعد قیومیت او ،چون قیومیت بدون توحید تمام نمىشود و سپس مساله مالكیت او نسبت به
آسمانها و زمین را آورد تا تمامیت قیومیت او را برساند ،چون قیومیت وقتى تمام است كه
صاحب آن مالك حقیقى آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو باشد.
هدف آیه 256و  257سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 522 :

نفی دین اجباری
اَّللِ فَقَ ِد استَ ْمسك
الرش ُد ِمنَ الغَى فَ َمن یَ ْكفُ ْر بِالطغُو ِ
ت َو یُؤْ ِمن ِب َّ
ِین قَد تَّبَینَ ُّ
« ال إِك َْرا َه فى الد ِ
َ
ع ِلی ٌم»!...
سمی ٌع َ
َّللاُ ِ
بِا ْلعُ ْر َو ِة ا ْل ُوثْقَى ال ان ِفصا َم ل َها َو َّ

این آیه شریفه یكى از آیاتى است كه داللت مىكند بر اینكه مبنا و اساس دین اسالم
شمشیر و خون نیست و اكراه و زور را تجویز نكرده  ،پس سست بودن سخن عدهاى از آنها
كه خود را دانشمند دانسته  ،یا متدین به ادیان دیگر هستند و یا به هیچ دیانتى متدین نیستند و
گفتهاند كه :اسالم دین شمشیر است و به مساله جهاد كه یكى از اركان این دین است استدالل
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نمودهاند ،معلوم مىشود!
در جمله «:ال اكراه فى الدین!» دین اجبارى نفى شده است ،چون دین عبارت است
از یك سلسله معارف علمى كه معارفى عملى به دنبال دارد و جامع همه آن معارف  ،یك
كلمه است و آن عبارت است از اعتقادات ،اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است كه اكراه و
اجبار در آن راه ندارد  ،چون كاربرد اكراه تنها در اعمال ظاهرى است  ،كه عبارت است
از حركاتى مادى و بدنى و اما اعتقاد قلبى براى خود  ،علل و اسباب دیگرى از سنخ خود
اعتقاد و ادراك دارد و محال است كه مثال جهل  ،علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر علمى،
تصدیقى علمى را بزاید .
خداى تعالى دنبال جمله «:ال اكراه فى الدین!» جمله «:قد تبین الرشد من الغى!» را
آورده  ،تا جمله اول را تعلیل كند و بفرماید كه چرا در دین اكراه نیست ،حاصل تعلیل این
است كه اكراه و اجبار  -كه معموال از قوى نسبت به ضعیف سر مىزند  -وقتى مورد
حاجت قرار مىگیرد كه قوى و ما فوق( البته به شرط اینكه حكیم و عاقل باشد و بخواهد
ضعیف را تربیت كند )،مقصد مهمى در نظر داشته باشد ،كه نتواند فلسفه آن را به زیر
دست خود بفهماند( حال یا فهم زیر دست قاصر از درك آن است و یا اینكه علت دیگرى در
كار است )،ناگزیر متوسل به اكراه مىشود و یا به زیردست دستور مىدهد كه كورانه از او
تقلید كند و  ...و اما امور مهمى كه خوبى و بدى و خیر و شر آنها واضح است و حتى آثار
سوء و آثار خیرى هم كه به دنبال دارند ،معلوم است ،در چنین جائى نیازى به اكراه نخواهد
بود  ،بلكه خود انسان یكى از دو طرف خیر و شر را انتخاب كرده و عاقبت آن را هم( چه
خوب و چه بد )،مىپذیرد و دین از این قبیل امور است ،چون حقایق آن روشن و راه آن با
بیانات الهیه واضح است و سنت نبویه هم آن بیانات را روشنتر كرده پس معنى رشد و غى
روشن شده و معلوم مىگردد كه رشد در پیروى دین و غى در ترك دین و روگردانى از آن
است  ،بنابر این دیگر علت ندارد كه كسى را بر دین اكراه كنند .
و آن قتال و جهادى كه اسالم مسلمانان را به سوى آن خوانده  ،قتال و جهاد به مالك
زورمدار ى نیست  ،نخواسته است با زور و اكراه دین را گسترش داده و آن را در قلب
تعداد بیشترى از مردم رسوخ دهد  ،بلكه به مالك حق مدارى است و اسالم به این جهت
جهاد را ركن شمرده تا حق را زنده كرده و از نفیسترین سرمایههاى فطرت یعنى توحید
دفاع كند و اما بعد از آنكه توحید در بین مردم گسترش یافت و همه به آن گردن نهادند  ،هر
چند آن دین  ،دین اسالم نباشد  ،بلكه دین یهود یا نصارا باشد  ،دیگر اسالم اجازه نمىدهد
مسلمانى با یك موحد دیگرى نزاع و جدال كند!
به عبارتى دیگر در آیه شریفه ،جمله «:ال اكراه فى الدین!» اینطور تعلیل مىشود
كه چون حق روشن است  ،بنا بر این قبوالندن حق روشن  ،اكراه نمىخواهد!
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هدف آیه 258تا  260سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 531 :

بیان معنای توحید
َّللاُ ا ْل ُم ْلك»!...
« أ َ لَ ْم ت َ َر ِإلى الَّذِى َحا َّ
ج ِإب َْر ِهی َم فى َر ِب ِه أَ ْن َءاتَاهُ َّ

این آیات در بر دارنده معناى توحید است و بهمین جهت بىارتباط با آیات قبل نیست
و احتمال دارد با همان آیات یكجا نازل شده باشد .این كسى كه با ابراهیم در خصوص
پروردگار ابراهیم بحث و محاجه مىكرده پادشاه معاصر او یعنى نمرود بود و بنا به گفته
تاریخ و روایات یكى از سالطین بابل قدیم بوده است.
هدف آیه  261تا  274سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 584 :

نشان دادن اهمیت انفاق و مورد و محل مصرف آن
َّللا َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أَنبَتَت س ْب َع سنَابِ َل فى كل سنبُلَ ٍة ِمائَةُ َحبَّ ٍة َو
« َّمث َ ُل الَّ ِذینَ یُن ِفقُونَ أ َ ْم َولَ ُه ْم فى سبِی ِل َّ ِ
ع ِلی ٌم»! ...
س ٌع َ
َّللاُ َو ِ
َّللاُ یُض ِعف ِل َمن یَشا ُء َو َّ
َّ

سیاق این آیات از این جهت كه همه در باره انفاق است و مضامین آنها به
یكدیگرارتباط دارد این را مىفهماند كه همه یك باره نازل شده و این آیات مؤمنین را تحریك
و تشویق به انفاق در راه خدا مىكند.
نخست براى زیاد شدن و بركت مالى كه انفاق مىكنند مثلى مىزند  ،كه یك درهم
آن هفتصد درهم مىشود و چه بسا كه خدا بیشترش هم مىكند .سپس براى انفاق ریائى و
غیر خدائى مثلى مىآورد تا بفهماند كه چنین انفاقى بركت و بهرهاى ندارد! در مرحله سوم
مسلمانان را از انفاق با منت و اذیت نهى مىكند  ،زیرا كه منت و اذیت اثر آن را خنثى
مىكند و اجر عظیمش را حبط نموده و از بین مىبرد! سپس دستور مىدهد كه از مال
پاكیزه خود انفاق كنند  ،نه اینكه از جهت بخل و تنگ نظرى هر مال ناپاك و دور انداختنى
را در راه خدا بدهند!
آنگاه موردى را كه باید مال در آن مورد انفاق شود ذكر مىكند كه عبارت است از
فقرائى كه در راه خدا از هستى ساقط شدهاند! در آخر اجر عظیمى كه این انفاق نزد خداى
تعالى دارد بیان مىكند .
و سخن كوتاه اینكه :آیات مورد بحث  ،مردم را دعوت به انفاق مىكند و در مرحله
اول ،جهت این دعوت و غرضى را كه در آن است بیان نموده و مىفرماید  :هدف از این
كار باید خدا باشد نه مردم ،در مرحله دوم صورت عمل و كیفیت آن را تبیین كرده كه باید
منت و اذیت به دنبال نداشته باشد ،در مرحله سوم وضع آن مال را بیان مىكند كه باید طیب
باشد نه خبیث ،در مرحله چهارم مورد آن را كه باید فقیرى باشد كه در راه خدا فقیر شده و
در مرحله پنجم اجر عظیمى كه در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است .
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المیزان ج  2 :ص 625 :

نشان دادن اثر سوء ربا در از هم پاشیده شدن جامعه
الربَوا ال یَقُو ُمونَ ِإال َك َما یَقُو ُم الَّذِى یَت َ َخبَّطهُ الش ْیطنُ ِمنَ ا ْل َمس ذَ ِلك بِأَنَّ ُه ْم قَالُوا
« الَّ ِذینَ یَأْكلُونَ ِ
الربَوا فَ َمن َجا َءهُ َم ْو ِعظةٌ ِمن َّربِ ِه فَانتَ َهى فَلَهُ َما
الربَوا َو أ َ َح َّل َّ
َّللاُ ا ْلبَ ْی َع َو َح َّر َم ِ
إِنَّ َما ا ْلبَ ْی ُع ِمثْ ُل ِ
َّللاِ َو َم ْن عَا َد فَأُولَئك أَص َحب النَّ ِار ُه ْم فِی َها َخ ِل ُدونَ » !...
سلَف َو أ َ ْم ُرهُ إِلى َّ

این آیات در مقام تاكید حرمت ربا و تشدید بر رباخواران است ،نه اینكه بخواهد
ابتداء ربا را حرام كند ،چون لحن تشریع لحن دیگر است ،آن آیهاى كه مىتوان گفت حرمت
ربا را تشریع كرده آیه زیر است كه مىفرماید «:یا ایها الذین آمنوا ال تاكلوا الربوا اضعافا
مضاعفة و اتقوا هللا لعلكم تفلحون!»

از سیاق آیه بر مىآید مسلمانان از آیه سوره آل عمران كه ایشان را نهى مىكرده
منتهى نشده بودند و از ربا خوارى دست بر نداشته بودند و بلكه تا اندازهاى همچنان در
بینشان معمول بود  ،لذا خداى سبحان در این سوره نیز براى بار دوم به آنان دستور مىدهد
كه از ربا خوارى دست بردارند و آنچه از ربا كه در ذمه بدهكاران مانده نگرفته و مطالبه
ننمایند!
قبل از آنكه آیه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل شده بود  ،چون سوره
روم در مكه نازل شده  ،در آنجا مىفرماید «:و ما اتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناس فال
یربوا عند هللا و ما آتیتم من زكوة تریدون وجه هللا فاولئك هم المضعفون!» از اینجا این معنا
روشن مىشود كه مساله ربا خوارى از همان اوائل بعثت رسول خدا و قبل از هجرت عملى
منفور بود ،تا آنكه در آیه سوره آل عمران صریحا تحریم و سپس در آیه سوره بقره( یعنى
همین آیات مورد بحث )،در باره آن تشدید شده است.
عالوه بر اینكه حرمت ربا بنا به حكایت قرآن كریم در بین یهود معروف بوده ،
چون قرآن كریم مىفرماید «:و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه »،...و نیز آیهاى كه قرآن مجید
از یهودیان  ،نقل مىكند كه مىگفتند «:لیس علینا فى االمیین سبیل!» اشارهاى به این معنا
دارد با در نظر گرفتن اینكه قرآن كریم كتاب یهود را تصدیق كرده و در مورد ربا نسخ
روشنى ننموده  ،داللت دارد بر اینكه ربا در اسالم حرام بوده است .
و این آیات یعنى آیات مورد بحث با آیات قبلش كه در باره انفاق است ،بىارتباط
نیست  ،همچنانكه از جمله «:یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات!» و جمله «:و ان تصدقوا
خیر لكم!» كه در ضمن این آیات آمده  ،این ارتباط فهمیده مىشود همچنانكه در سوره روم
و آل عمران نیز مساله ربا مقارن با مساله انفاق و صدقه واقع شده است بعالوه دقت در
آیات نیز این ارتباط را تایید مىكند زیرا ربا خوارى درست ضد و مقابل انفاق و صدقه
است  ،چون ربا خوار  ،پول بال عوض مىگیرد و انفاقگر پول بالعوض مىدهد و نیز آثار
سوئى كه بر ربا خوارى بار مىشود درست مقابل آثار نیكى است كه از صدقه و انفاق به
دست مىآید ،آن  ،اختالف طبقاتى و دشمنى مىآورد و این بر رحمت و محبت مىافزاید ،
آن خون مسكینان را به شیشه مىگیرد و این باعث قوام زندگى محتاجان و مسكینان مىشود
آن اختالف در نظام و نا امنى مىآورد و این انتظام در امور و امنیت .
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خداى سبحان در این آیات در امر ربا خوارى شدتى به كار برده كه در باره هیچ یك
از فروع دین این شدت را به كار نبرده است مگر یك مورد كه سختگیرى در آن نظیر
سختگیرى در امر ربا است  ،و آن این است كه  :مسلمانان  ،دشمنان دین را بر خود حاكم
سازند و اما بقیه گناهان كبیره هر چند قرآن كریم مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در
امر آنها سختگیرى هم كرده و لیكن لحن كالم خدا مالیمتر از مساله ربا و حكومت دادن
دشمنان خدا بر جامعه اسالمى است و حتى لحن قرآن در مورد زنا و شرب خمر و قمار و
ظلم و گناهانى بزرگتر از این  ،چون كشتن افراد بىگناه  ،مالیمتر از این دو گناه است .
و این نیست مگر براى اینكه فساد آن گناهان از یك نفر و یا چند نفر تجاوز نمىكند
و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مىگیرد و آن عبارت است از فساد
ظاهر اجتماع و اعمال ظاهرى افراد  ،به خالف ربا و حكومت بىدینان كه آثار سوئش بنیان
دین را منهدم مىسازد و آثارش را به كلى از بین مىبرد و نظام حیات را تباه مىسازد و
پردهاى بر روى فطرت انسانى مىافكند و حكم فطرت را ساقط مىكند و دین را به دست
فراموشى مىسپارد!
جریان تاریخ نیز این نظریه قرآن را تصدیق كرده و شهادت مىدهد كه امت اسالم
از اوج عزت به پائینترین درجه ذلت نیفتاد و مجد و شرفش به غارت نرفت و فاقد مال و
عرض و جان خود نشد ،مگر وقتى كه در امر دین خود سهلانگارى كرد و دشمنان دین را
دوست خود گرفته  ،زمام امر حكومت خود را به دست ایشان سپرد و كارش به جائى رسید
كه نه مالك مرگ خود بود و نه مالك زندگىاش  ،نه اجازه مىیافت تا بمیرد و نه فرصت
پیدا مى كرد تا از مواهب و نعمتهاى زندگانى برخوردار گردد  ،لذا دین از میان مسلمانان
رخت بر بست و فضائل نفسانى از میان آنان كوچ نمود .
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 مرفه و
طرف دیگر استثمار شدگان بدبختى كه همه چیزشان به غارت رفته بود و این جنگهاى
جهانى بالئى شد كه كوهها را از جاى كند و زلزله در زمین افكند انسانیت را تهدید به فنا
كرد و دنیا را به ویرانهاى تبدیل نمود:
« ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوآى!»
آرى عاقبت كسانى كه بد كردند همان بدى بود!
آنچه قرآن كریم در باب رباخوارى و سرپرستى دشمنان دین فرموده از
پیشگوئىهاى قرآن است!
هدف آیه 282و  283سوره بقره

بیان اصول احکام قرض و رهن و مسائل مربوط به آن
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِإذَا تَدَایَنت ُم ِب َدی ٍْن ِإلى أ َ َج ٍل ُّمس ًّمى فَاكتُبُو ُه »!...

المیزان ج  2 :ص 666 :
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این دو آیه داللت دارند بر قریب بیست حكم از اصول احكام قرض و رهن و غیر
آن دو.
هدف آیه  284سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 670 :

بیان احاطه خدا به انسانها و نیات و اعمال آنها
َّللاُ فَ َی ْغ ِف ُر
« ِ ََّّللِ َما فى الس َم َو ِ
ض َو ِإن ت ُ ْبدُوا َما فى أَنفُسِك ْم أَ ْو ت ُْخفُو ُه یُ َحا ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
س ْبكُم ِب ِه َّ
ِیر!»
ِل َمن یَشا ُء َو یُعَذِب َمن یَشا ُء َو َّ
شىءٍ قَد ٌ
َّللاُ عَلى كل ْ

مىخواهد بفرماید آنچه در آسمانها و زمین است ،كه از آن جمله ،شما انسانها و
اعمال شما است و آنچه كه دلهاى شما كسب مىكند همه و همه ملك خدا است و خدا محیط
به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما است و براى او هیچ تفاوتى ندارد كه شما اعمالتان
را علنى انجام دهید و یا پنهانى  ،هر جور انجام دهید  ،خداوند شما را به آن محاسبه مىكند!
هدف آیه  285و  286سوره بقره

المیزان ج  2 :ص 678 :

خالصه هدف سوره بقره :ایمان به خدا ،مالئکه،کتب آسمانی و رسوالن
اَّللِ َو َملَئ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُرس ِل ِه ال
نز َل إِلَ ْی ِه ِمن َّربِ ِه َو ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ ك ٌّل َءا َمنَ بِ َّ
« َءا َمنَ َّ
الرسو ُل بِ َما أ ُ ِ
َ
َ
سم ْعنَا َو أط ْعنَا ُ
َّللاُ نَ ْفسا ً
نُفَ ِر ُ
یر! ال یُ ِ
ق بَینَ أ َ َح ٍد ِمن ُّرس ِل ِه َو قالُوا ِ
كلف َّ
غ ْف َرانَك َربَّنَا َو إِلَیْك ا ْل َم ِص ُ
ْ
َ
َ
ْ
َاخذنَا ِإن نَّسِینَا أ ْو أ ْخطأنَا َربَّنَا َو ال تَحْ ِم ْل
إِال ُوسعَ َها لَ َها َما كَسبَت َو َ
علَی َها َما ا ْكتَسبَت َربَّنَا ال تُؤ ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
عنَّا َو اغ ِف ْر
علَ ْینَا إِصرا ً َك َما َح َم ْلتَهُ عَلى الَّ ِذینَ ِمن ق ْب ِلنَا َربَّنَا َو ال ت ُ َح ِملنَا َما ال طاقة لَنَا بِ ِه َو اعْف َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
انصرنَا عَلى القَ ْو ِم الك ِف ِرینَ !»
ار َح ْمنَا أنت َم ْو َالنَا ف
ْ
لَنَا َو ْ

گفتار در این دو آیه خالصه مطالبى است كه غرض خود سوره بقره بود و آن بیان
این معنا است كه حق عبادت خداى تعالى این است كه عبد ،به تمامى آنچه او به زبان
پیامبرانش بر بندگانش نازل كرده ایمان آورد ،بدون اینكه میان پیامبران او فرقى بگذارند و
این غرض ،همان غرضى است كه آیه اولى تا كلمه «:من رسله» ایفا نموده و در سوره
قصص هم مخالف این دستور را از بنى اسرائیل حكایت مىكند كه با اینكه انواعى از
نعمت ها از قبیل كتاب و نبوت و ملك و غیر آن را به ایشان داده بود  ،آنان این نعمتها را با
عصیان و تمرد و شكستن میثاقها و كفر  ،تالفى كردند .این همان معنائى است كه ذیل آیه
اول و همه آیه دوم به آن اشاره نموده ،مىفرماید :باید بندگان براى اجتناب از آنها به خدا
پناه ببرند ،بنا بر این ،آخر آیه به اولش و خاتمهاش به آغازش برمىگردد .
از اینجا خصوصیت مقام بیان در این دو آیه روشن مىشود ،توضیح اینكه خداى
سبحان سوره را با صفتى شروع كرد كه واجب است هر فرد با تقوائى متصف به آن صفت
بوده باشد و آن صفت عبارت است از اینكه بر بنده خدا واجب است از عهده حق پروردگار
برآید .
مىفرماید :بندگان با تقواى او  ،به غیب ایمان دارند و نماز را بپا مىدارند  ،و از
آنچه خدا روزیشان كرده انفاق مىكنند و به آنچه بر پیامبر اسالم و سایر رسوالن نازل
كرده  ،ایمان مىآورند و به آخرت یقین دارند!
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و به دنبال چنین صفتى است كه خدا آنان را مورد انعام قرار داده و هدایت قرآن را
روزیشان كرد.
دنبال این مطلب به شرح حال كفار و منافقین پرداخت و سپس بطور مفصل  ،وضع
اهل كتاب و مخصوصا یهود را بیان كرد و فرمود كه خداى تعالى با هدایت كردن آنان بر
ایشان منت نهاد و با انواعى از نعمتها گرامیشان داشت و مورد عنایات عظیمى قرار داد ،
ولى در مقام تالفى  ،جز با طغیان و عصیان نسبت به خدا و كفران نعمتها و انكار او و
رسوالنش و دشمنى با فرشتگانش و تفرقه انداختن میان رسوالن و كتب او بر نیامده و عكس
العملى نشان ندادند.
خ داى تعالى هم همانگونه با آنان مقابله كرد  ،كه با تكالیفى دشوار و احكامى سخت
 ،از قبیل به جان هم افتادن و یكدیگر را كشتن و به صورت میمون و خوك مسخ شدن و با
صاعقه و عذاب آسمانى معذب نمودن  ،محكومشان نمود!
سپس در خاتمه سوره  ،به همین مطالب برگشته  ،بعد از بیان وصف رسول و
مؤمنین به او مىفرماید  :اینها بر خالف آنان هستند  ،اینان هدایت و ارشاد خدا را تلقى به
قبول و اطاعت كرده  ،به خدا و مالئكه و كتب و رسوالن او ایمان آوردند  ،بدون اینكه میان
هیچ یك از پیامبران فرق بگذارند و با این طرز رفتار  ،موقف خود را كه همانا موقف
بندگى است كه ذلت عبودیت و عزت ربوبیت بر آن احاطه دارد  ،حفظ كردند  ،چون
مؤمنین در عین اینكه به تمام معنا دعوت حق را اجابت كردهاند  ،به این مطلب اعتراف
دارند كه از ایفاى حق بندگى و اجابت دعوت خدا عاجزند  ،چون اساس و پایه هستیشان بر
ضعف و جهل است .
به همین جهت گاهى از تحفظ نسبت به وظائف و مراقبت از آن كوتاهى مىكنند  ،یا
فراموش مىكنند  ،یا دچار خطا مىشوند و یا در انجام واجبات الهى كوتاهى نموده ،
نفسشان با ارتكاب گناهان به ایشان خیانت مىكند و ایشان را به ورطه غضب و مؤاخذه خدا
نزدیك مىسازد  ،همانطور كه اهل كتاب را قبل از ایشان به آن نزدیك ساخت  ،از این جهت
به ساحت مقدس خدا و به عزت و رحمت او پناه مىبرند از اینكه ایشان را در صورت خطا
و نسیان مؤاخذه فرماید! درخواست مىكنند به خاطر خطا و نسیان ما را به تكالیف دشوار
مكلف مفرما و به عذابهائى كه طاقتش را نداریم معذب مدار و ما را عفو كن و بیامرز و
بر قوم كفار پیروز كن!
پس این است آن معنائى كه آیات مورد بحث در صدد بیان آن هستند و بطوریكه
مالحظه مىفرمائید  ،همین معنا موافق با غرضى است كه آن را دنبال كرده است.
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هدف و فلسفه نزول سوره آل عمران
( المیزان ج  3 :ص ) 3:

دعوت به توحید کلمه و تشویق به مقابله با یهود و نصاری و مشرکین
علَیْك ا ْل ِكتَب بِا ْل َحق ُمصدِقا ً
َّللاُ ال إِلَهَ إِال ه َُو ا ْل َح ُّى ا ْلقَیُّو ُم ! نَ َّز َل َ
الر ِح ِیم ! الم! َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
اس َو أ َ
ِل َما بَینَ یَ َد ْی ِه َو أ َ
ت
نز َل الت َّ ْو َراة َو
نز َل الف ْرقانَ إِنَّ ال ِذینَ َكف ُروا بِئَایَ ِ
االنجی َل ! ِمن ق ْب ُل ُهدًى ِللن ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّللاُ ع َِز ٌ
اء
َّللاَ ال یخفى َ
َّللاِ لَ ُه ْم َ
ض َو ال فى الس َم ِ
شى ٌء فى األ ْر ِ
یز ذو انتِق ٍام! إِنَّ َّ
اب شدِی ٌد َو َّ
َّ
عذ َ ٌ
عل ْی ِه ْ
َ
ْ
َ
َّ
صو ُرك ْم فى األ ْر َح ِام َكیْف یَشا ُء ال إِلهَ إِال ه َُو العَ ِز ُ
یز الحْ َُ ِكی ُم !» (1تا/6آل عمران)
! ه َُو الذِى یُ ِ

سوره آل عمران ،این مقصود را دنبال مىكند كه مؤمنین را به توحید كلمه بخواند،
تشویقشان كند تا هر چه زودتر یك پارچه شوند و خود را براى مقابله با دشمنان یعنى یهود
و نصارا و مشركین آماده سازند .باید در مقابل نامالیماتى كه مىبینند صبر كنند ،زیرا
موقعیتى بس خطرناك دارند ،چون دشمنان مشغول جمعآورى نیرو هستند و در خاموش
كردن نور خدا با دست و دهان خود یكدل و یك جهت شدهاند .
این احتمال خیلى به ذهن نزدیك مىرسد كه سوره آل عمران همهاش یكباره نازل
شده باشد ،براى اینكه آیاتش كه دویست آیه است ظهورى روشن در بهم پیوستگى و انسجام
دارد و از اول تا به آخر متناسب با هم است و پیداست كه همه اغراض آنها بهم مربوط است
و به همین جهت این احتمال از هر احتمالى دیگر بنظر قوىتر مىآید ،كه بگوئیم این سوره
وقتى به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل شده كه تا حدودى دعوتش جا افتاده بود براى
اینكه در بین آیاتش ،هم سخنى از جنگ احد و واقعه مباهله و نفرین كردن با نصاراى
نجران و یادى از كار یهود دیده مىشود و هم تحریكى نسبت به مشركین است .
و نیز مسلمانان را به صبر مىخواند و دستور مىدهد تا یكدیگر را به صبر سفارش
كنند و دست به دست یكدیگر داده وحدتى تشكیل دهند و همه اینها مؤید این معنا است كه
سوره مورد بحث ،در روزگارى نازل شده كه مسلمانان ،مبتال به دفاع از حوزه دین بودند،
دفاعى كه براى آن ،همه قوا و اركان خود را بسیج كرده بودند .
از یك طرف در اثر فتنهجوئیهاى یهود و نصارا در داخل جمعیت خود  ،با
درگیریها و فتنه و آشوبها روبرو بودند  ،فتنههائى كه تشكل آنان را سست مىكرد  ،باید
براى خاموش كردن آشوبهاى آنان قسمت عمدهاى از وقت خود را صرف احتجاج و
بگومگوى با آنان كنند .از سوى دیگر با مشركین درگیر بودند و باید با آنها بجنگند و همیشه
در حال آماده باش بوده و لحظهاى امنیت نداشته باشند ،چون در آن ایام اسالم در حال
انتشار بوده و آوزاهاش همه جا را پر كرده بود و مردم دنیا چه یهودش و چه مسیحیش و چه
مشركش همه علیه اسالم قیام كرده بودند .
از پشت سر این سه طایفه دو امپراطورى بزرگ آن روز دنیا یعنى روم و ایران و
غیره نیز چنگ و دندان نشان مىدادند .
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خداى سبحان در این سوره از حقایق و معارفى كه بشر را به سوى آنها هدایت
فرموده آن مقدارى را كه باعث دلگرمى مؤمنین است یادآور مىشود تا مؤمنین  ،هم
دلخوش شوند و هم آلودگى شبهات و وساوس شیطانى و تسویالت اهل كتاب از دلهاشان
زایل شود و هم برایشان روشن گردد كه خداى تعالى هرگز از تدبیر ملك خود غافل نبوده و
خلق او را عاجز نكردهاند و اگر دین خود را تشریع نموده و جمعى از بندگانش را بسوى آن
دین هدایت نموده  ،همه بر طبق طریقه و عادت جاریه و سنت دائمى خود بوده و آن سنت
عبارت است از سنت علل و اسباب پس مؤمن و كافر هم طبق همین سنت علل و اسباب
زندگى مىكنند  ،یك روز دنیا به كام كافر و روزى دیگر به كام مؤمن است ،چون دنیا
میدان امتحان است و امروز روز عمل و فردا روز جزا است!
هدف آیه  7تا  9سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 28 :

تفهیم موضوع آیات محکم و متشابه
« ه َُو الَّذِى أ َ َ
ب َو أ ُ َخ ُر ُمتَش ِبهَتٌ فَأ َ َّما الَّ ِذینَ فى
نز َل َ
علَیْك ا ْل ِكتَب ِم ْنهُ َءایَتٌ محْ َك َمتٌ هُنَّ أ ُ ُّم ا ْل ِكتَ ِ
َّللاُ َو
قُلُو ِب ِه ْم َز ْی ٌغ فَیَتَّ ِبعُونَ َما ت َشبَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِغَا َء ا ْل ِفتْنَ ِة َو ا ْبتِغَا َء تَأ ْ ِوی ِل ِه َو َما یَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِویلَهُ ِإال َّ
ب»!...
الر ِ
سخُونَ فى ا ْل ِع ْل ِم یَقُولُونَ َءا َمنَّا ِب ِه ك ٌّل ِم ْن ِعن ِد َر ِبنَا َو َما یَذَّك َُّر إِال أُولُوا األ َ ْلبَ ِ
َّ

خداى تعالى در آیه نخست ،فرستادن كتاب بر خاتم االنبیا «ص» را انزال خوانده،
انزال به معناى فرو فرستادن یكپارچه است .علت این تعبیر این بوده كه مقصود ،بیان
پارهاى از اوصاف و خواص مجموع كتاب نازل است نه اوصاف اجزاى آن!
و یكى از اوصاف مجموع كتاب این است كه این كتاب مشتمل است بر آیات محكم
( محكمات) است و
و آیات متشابه ،كه برگشت قسمت دوم( متشابهات) به قسمت اول
به وسیله آنها  ،آیات متشابه شرح و تبیین مىشود.
در آیه مورد بحث ،منظور از احكام محكمات ،صراحت و اتقان این آیات است و
مىخواهد بفرماید آیات محكم مانند آیات متشابه هیچ تشابهى در آنها نیست و خواننده بدون
تردید و اشتباه به معنایش پى مىبرد ،نه اینكه العیاذ باهلل معنایش این باشد كه بعضى از آیات
قرآن معنادار است و بعضى دیگر سست و بىمعنا است چون خداى عزوجل در سوره هود
آیه اول تمامى آیات قرآن را محكم و متقن خوانده و فرموده «:كتاب احكمت آیاته ثم فصلت
من لدن حكیم خبیر!»
چیزى كه هست از آنجائى كه دنبال جمله «:احكمت آیاته!» فرموده «:ثم فصلت!»
مىفهمیم كه مراد از احكام ،حالى است از حاالت تمامى آیات كتاب ،مىخواهد بفرماید قرآن
كریم قبل از نزول ،امرى واحد بوده و هنوز دستخوش تجزى و تبعض نشده بود ،در آن
موقع آیاتش متعدد نبود( و وقتى قرار شد نازل شود یعنى در خور فهم بشر گردد داراى آیات
و اجزا شد .مترجم).
پس كلمه احكام در آیه سوره هود وصف تمامى كتاب است و در آیه مورد بحث
وصف بعضى از آیات نسبت به بعضى دیگر است چون معناى بعضى از آیات قرآن روشن
است و تشابهى در آنها نیست و بعضى دیگر اینطور نیست .
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المیزان ج  3 :ص 136 :

دفع شبهات منافقین در روزهای بحرانی اسالم
َّللاِ شیْئا ً َو أُولَئك ُه ْم َوقُو ُد النَّ ِار»! ...
نى َ
ع ْن ُه ْم أَ ْم َولُ ُه ْم َو ال أَ ْولَ ُدهُم ِمنَ َّ
« إِنَّ الَّ ِذینَ َكفَ ُروا لَن ت ُ ْغ َ

مسلمانان در روزهائى كه سوره آل عمران نازل مىشد مبتال به توطئهگرى هاى
منافقینى بودند كه در داخل جماعتشان رخنه كرده بودند ،یك عده ساده لوح هم وجود داشتند
كه آنچه را منافقین و یا دشمنان اسالم به منظور واژگونه كردن امور و تباه ساختن دعوت
اسالم شایع مىكردند باور نموده و دچار وسوسه مىشدند .
این گرفتاریهاى مسلمین از داخل بود ،گرفتاریهائى هم از خارج داشتند و آن این بود
كه همه دنیا كه یا مشرك بودند و یا یهود و یا نصارا  ،علیه دعوت اسالم قیام كرده بودند و
براى خام وش كردن نور دین و ابطال دعوت مسلمین و بى اثر كردن تالشهاى آنان دست به
دست هم داده  ،به هر وسیله ممكن( قلما ً و قدماً) تمسك مىكردند.
غرض این سوره دعوت مسلمین است به توحید كلمه و صبر و ثبات ،تا از این راه
امورشان اصالح شود و فسادهائى كه در داخل اجتماعشان هست و هجومهایى كه از خارج
به ایشان مىشود  ،رفع گردد .
آیات قبل ،از آنجا كه مىفرمود «:هو الذى انزل علیك الكتاب  ...ان هللا ال یخلف
المیعاد!» اشاره اى بود به منافقین و آنهائى كه دلهایشان مبتال به زیغ و انحراف بود و
مسلمانان را دعوت مىكرد به اینكه در آنچه از معارف دینى درك كردهاند ثبات قدم به خرج
دهند و در آنچه هم درك نكردهاند و بر ایشان مشتبه است ایمان و تسلیم داشته باشند ،هر چند
كه كنه و حقیقت آنرا نفهمیده باشند و خاطر نشان مىساخت كه هر فتنهاى گریبان مسلمین را
بگیرد و نظام سعادتشان را مختل سازد از ناحیه پیروى متشابهات و تاویل كردن آیات خدا
است ،كه اگر چنین كنند دینى كه براى هدایت آنان نازل شده  ،همان دین  ،وسیله ضاللت و
بدبختیشان مىشود و اجتماعشان مبدل به افتراق شده و نظامشان مختل مىگردد .
و اما در این آیات به بیان حال مشركین و كفار پرداخته و مىفرماید :بزودى شكست
خواهند خورد و نمىتوانند خداى را به ستوه بیاورند و در طغیان خود پیروز نمىشوند!
بنا بر این بیان ،آیات مورد بحث همانطور كه از مضامینش پیداست متعرض حال
كفار است  ،همچنان كه آیات بعد از این چند آیه  ،متعرض حال اهل كتاب از یهود و نصارا
است.
هدف آیه  19تا  25سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 187 :

بیان انحصاری بودن دین به اسالم (تسلیم حق شدن)
َّللاِ االسلَ ُم َو َما ْ
اختَلَف الَّ ِذینَ أُوت ُوا ا ْل ِكتَب ِإال ِمن بَ ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم بَ ْغیَا بَ ْینَ ُه ْم َو
« إِنَّ ِ
الدینَ ِعن َد َّ
َ
ب»!...
َمن یَ ْكفُ ْر بِئ َایَ ِ
سری ُع ِ
َّللاِ ف ِإنَّ َّ
ت َّ
الحسا ِ
َّللاَ ِ

این آیات در بیان حال اهل كتاب است كه آخرین طوائف سهگانهاى است كه گفتیم
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در این سوره به شرح حال آنان مىپردازد و مقصود مهم و اصلى از ذكر طوائف نامبرده،
همین طایفه است و قسمت عمده این سوره در باره همین طایفه یعنى یهود و نصارا نازل
شده و یا باالخره به ایشان مربوط مىشود .
« ان الدین عند هللا االسالم »!...

دین نزد خداى سبحان یكى است و اختالفى در آن نیست و بندگان خود را امر نكرده
مگر به پیروى از همان دین و بر انبیاى خود هیچ كتابى نازل ننموده مگر در باره همان دین
و هیچ آیت و معجزهاى به پا نكرده مگر براى همان دین كه آن دین عبارت است از اسالم ،
یعنى تسلیم حق شدن و به عقیدههاى حق معتقد گشتن و اعمال حق انجام دادن و به عبارتى
دیگر :آن دین واحد عبارت است از تسلیم شدن در برابر بیانى كه از مقام ربوبى در مورد
عقائد و اعمال و یا در مورد معارف و احكام صادر مىشود!
و این بیان هر چند به طورى كه در قرآن حكایت شده در شرایع رسوالن و انبیاى
او از نظر مقدار و كیفیت مختلف است ،لیكن در عین حال از نظر حقیقت چیزى به جز
همان امر واحد نیست  ،اختالفى كه در شریعتها هست از نظر كمال و نقص است  ،نه
اینكه اختالف ذاتى و تضاد و تنافى اساسى بین آنها باشد و معناى جامعى كه در همه آنها
هست عبارت است از تسلیم شدن به خدا در انجام شرایعش و اطاعت او در آنچه كه در هر
عصرى با زبان پیامبرش از بندگانش مىخواهد .
هدف آیه 26و 27سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 200 :

بیان مالک ملک بودن خدا
ع ا ْل ُم ْلك ِم َّمن تَشا ُء َو ت ُ ِع ُّز َمن تَشا ُء َو ت ُ ِذ ُّل َمن
نز ُ
« قُ ِل اللَّ ُه َّم َم ِلك ا ْل ُم ْل ِك ت ُؤْ تى ا ْل ُم ْلك َمن تَشا ُء َو تَ ِ
ِیر!»
شىءٍ قَد ٌ
تَشا ُء بِیَدِك ا ْل َخ ُ
یر إِنَّك عَلى كل ْ
ج ا ْل َمیِت ِمنَ ا ْل َحى
ج ا ْل َح َّى ِمنَ ا ْل َمیِ ِ
ت َو ت ُْخ ِر ُ
ار فى الَّ ْی ِل َو ت ُْخ ِر ُ
« ت ُو ِل ُج الَّ ْی َل فى النَّ َه ِار َو ت ُو ِل ُج النَّ َه َ
ب!»
َو تَ ْر ُز ُ
یر ِحسا ٍ
ق َمن تَشا ُء بِغَ ِ

این دو آیه خیلى با آیات قبل كه در باره اهل كتاب و مخصوصا یهود بود بىارتباط
نیست ،چون این دو آیه مشتمل است بر تهدید یهود به عذاب دنیا و آخرت و یكى از عذابها
همین است كه خدا ملك را از ایشان سلب كرد و ذلت و مسكنت را تا روز قیامت بر آنان
حتمى نمود و نفسشان را قطع كرد و استقالل در زندگى و سرورى را از ایشان سلب كرد!
عالوه بر اینكه غرض این سوره به بیانى كه در آغاز گذشت این بود كه بفهماند خدا
قائم بر خلق عالم و تدبیر آن است ،پس مالك ملك او است و او است كه ملك را به هر كس
بخواهد مىدهد ،هر كه را بخواهد عزت مىبخشد .كوتاه سخن آنكه تنها كسى كه به هر كس
بخواهد خیر دهد مىتواند بدهد او است و تنها او است كه ملك و عزت و هر چیز دیگر را
از هر كس بخواهد مىگیرد  ،پس مضمون دو آیه مورد بحث خارج از غرض سوره نیست.
در این آیه خداوند رسول گرامى خود را امر مىكند به اینكه به خدائى پناهنده شود
كه تمامى خیرها به طور مطلق به دست او است و قدرت مطلقه خاص او است ،تا از این
ادعاهاى موهومى كه در دل منافقین و متمردین از حق( از مشركین و اهل كتاب) جوانه
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زده و در نتیجه گمراه و هالك شدهاند ،نجات یابد! آرى اینان براى خود ملك و عزت فرض
كردند و خود را بىنیاز از خدا پنداشتند و خدا آنجناب و هر كس دیگر را امر مىكند به
اینكه نفس خود را در معرض افاضه خدا ،كه مفوض هر خیر و رازق بىحساب هر روزى
خوار است ،قرار دهد!
هدف آیه  28تا  32سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 235 :

دستور نهی از دوستی مومنین با کافرین
شىءٍ إِال
ُون ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَ ِلك فَلَیْس ِمنَ َّ
« ال یَت َّ ِخ ِذ ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ ا ْل َك ِف ِرینَ أ َ ْو ِلیَا َء ِمن د ِ
َّللاِ فى ْ
یر»!...
َّللاُ نَ ْفسهُ َو إِلى َّ
أَن تَتَّقُوا ِم ْن ُه ْم تُقَاةً َو یُ َحذ ُِرك ُم َّ
َّللاِ ا ْل َم ِص ُ

مقام آیات مقام تعرض حال اهل كتاب و مشركین و تعریض برایشان است ،پس بین
این آیات و آیات قبل ارتباط هست ،در نتیجه مراد از كافرین در این آیات نیز اعم از اهل
كتاب و مشركین است.
اگر از دوستى و اختالط روحى با كفار نهى مىكند ،از دو طایفه نهى مىكند و اگر
مراد از كفار تنها مشركین باشند ،باید گفت آیات متعرض حال آنان است و مردم را دعوت
مى كند به اینكه مشركین را رها نموده به حزب خدا متصل شوند و خدا را دوست بدارند و
رسول او را اطاعت كنند!
غالبا والیت مستلزم تصرف یك دوست در امور دوست دیگر است ،یك ولى در
امور مولى علیه( یعنى كسى كه تحت سرپرستى او است )،دخالت مىكند ،تا پاسخگوى
عالقه او نسبت به خودش باشد ،یك مولى علیه اجازه دخالت در امور خود را به ولیش
مىدهد  ،تا بیشتر به او تقرب جوید  ،اجازه مىدهد چون متاثر از خواست و سایر شؤون
روحى او است  ،پس تصرف محبوب در زندگى محب  ،هیچگاه خالى از حب نیست .
در نتیجه اگر ما كفار را اولیاى خود بگیریم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پیدا
كردهایم  ،امتزاج روحى هم ما را مىكشاند به اینكه رام آنان شویم و از اخالق و سایر
شؤون حیاتى آنان متاثر گردیم و آنان مىتوانند در اخالق و رفتار ما دست بیندازند! دلیل بر
این معنا آیه مورد بحث است كه جمله «:من دون المؤمنین »،را قید نهى قرار داده و
مىفرماید مؤمنین كفار را اولیاى خود نگیرند در حالى كه با سایر مؤمنین دوستى
نمىورزند ،كه از این قید به خوبى فهمیده مىشود كه منظور آیه این است كه بفرماید اگر تو
مسلمان اجتماعى و به اصطالح نوع دوست هستى  ،باید حداقل مؤمن و كافر را به اندازه
هم دوست بدارى و اما اینكه كافر را دوست بدارى و زمام امور جامعه و زندگى جامعه را
به او بسپارى و با مؤمنین هیچ ارتباطى و عالقهاى نداشته باشى ،این بهترین دلیل است كه
تو با كفار سنخیت دارى و از مؤمنین جدا و بریدهاى و این صحیح نیست پس زنهار باید از
دوستى با كفار اجتناب كنى!
در آیات كریمه قرآن هم نهى از دوستى با كفار و یهود و نصارا مكرر آمده و لیكن
موارد نهى مشتمل بر بیانى است كه معناى این نهى را تفسیر مىكند و كیفیت والیتى را كه
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از آن نهى فرموده تعریف مىكند.
وقتى یك فرد مؤمن نسبت به كفار والیت داشته باشد و این والیت قوى هم باشد ،
خود به خود خواص ایمانش و آثار آن فاسد گشته و بتدریج اصل ایمانش هم تباه مىشود و به
همین جهت است كه در دنبال آیه مورد بحث اضافه كرد «:و من یفعل ذلك فلیس من هللا فى
شىء!» و سپس اضافه كرد «:اال ان تتقوا منهم تقیة!» در جمله اول فرمود كسى كه چنین
كند هیچ ارتباطى با حزب خدا ندارد و در جمله دوم ،مورد تقیه را استثنا كرد  ،چون تقیه
معنایش این است كه مؤمن از ترس كافر اظهار والیت براى او مىكند و حقیقت والیت را
ندارد!
هدف آیه  33تا  60سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 257 :

داستان عیسی و مریم و زکریا (ع)
َّللاَ اصطفَى َءا َد َم َو نُوحا ً َو َءا َل إِب َْر ِهی َم َو َءا َل ِع ْم َرنَ عَلى ا ْلعَلَ ِمینَ »!...
« إِنَّ َّ

از اینجا آیات راجع به قصص عیسى بن مریم علیهماالسالم و مطالب مربوط به آن
قصص خالى از خرافاتى كه به این قصص چسباندهاند آغاز مىشود و در این آیات علیه اهل
كتاب احتجاج شده و دو آیه اول رابط بین آیات قبل با آیات بعد است ،چون آیات قبل هم
متعرض حال اهل كتاب بود .
هدف آیه  61تا  63سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 350 :

تعلیم گفتمان مباهله
ع أ َ ْبنَا َءنَا َو أ َ ْبنَا َءك ْم َو نِسا َءنَا َو نِسا َء ُك ْم
« فَ َم ْن َحا َّجك فِی ِه ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءك ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم فَقُ ْل تَعَالَ ْوا نَ ْد ُ
َّللاِ عَلى ا ْلك ِذبِینَ »!...
ْته ْل فَنَجْ عَل لَّ ْعنَت َّ
َو أَنفُسنَا َو أَنفُس ُك ْم ث ُ َّم نَب ِ

مضمون آیه كه دعوت به مباهله است  ،نتیجهگیرى و تفریع بر تعلیم الهى است كه
در دو آیه قبل خاطر نشان نموده  ،فرمود «:ذلك نتلوه علیك  -این داستان عیسى بر تو تعلیم
كردیم از آیات ما و ذكر حكیم است!» و در آیه بعدش مطلب را با جمله «:حق از ناحیه
پروردگار تو است ،پس از مرددین مباش!» تاكید و ختم كرد و در آیه مورد بحث آن تعلیم
الهى را با بیانى واضحتر بیان مىكند و چه بیانى روشنتر از مباهله!
هدف آیه  64تا  78سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 386 :

تعلیم گفتمان با اهل کتاب
شرك بِ ِه ش ْیئا ً َو ال یَت َّ ِخذَ
سو ِ
اء بَ ْینَنَا َو بَ ْینَك ْم أَال نَ ْعبُ َد إِال َّ
ب تَعَالَ ْوا إِلى ك ِل َم ٍة َ
« قُ ْل یَأ َ ْه َل ا ْل ِكتَ ِ
َّللاَ َو ال نُ ِ
َّللاِ فَ ِإن ت َ َولَّ ْوا فَقُولُوا اش َهدُوا بِأَنَّا ُمس ِل ُمونَ »!...
ُون َّ
بَ ْعضنَا بَ ْعضا ً أ َ ْربَابا ً ِمن د ِ

این آیات بیان مرحله دوم از حاالت اهل كتاب  -عموما  -و نصارا را  -خصوصا -
آغاز نموده و ملحقاتى مربوط به این غرض چون در سابق متعرض مرحله اول یعنى بیان
حال عموم اهل كتاب شده ،در این آیات دو باره متعرض حال عموم اهل كتاب مىشود  ،اما
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با لسان و نظمى دیگر  ،غیر از آن نظمى كه در سابق داشت  ،در این آیات و آیات ملحق به
آن كه بعدا مىآید بر حسب مناسبتى كه با خصوصیات بیانات داشته  ،مسائل متفرقهاى را
ایراد مىكند  ،مانند آیه «:قل یا اهل الكتاب لم تكفرون بایات هللا  »!...و آیه «:قل یا اهل
الكتاب لم تصدون عن سبیل هللا!» و متعرض حال نصارا و ادعاهائى كه درباره عیسى
دارند شده و مىفرماید «:ما كان لبشر ان یوتیه هللا الكتاب  »!...و در آیاتى بسیار و متفرق ،
متعرض امورى شده كه مربوط به مؤمنین است  ،نظیر دعوتشان به اسالم و اتحاد و پرهیز
از والیت كفار و گرفتن محرم اسرارى از غیر مؤمنین .
هدف آیه  79و  80سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 432 :

بیان پاکی ساحت مسیح از عقاید خرافی
َّللاِ َو
َّللاُ ا ْل ِكتَب َو ا ْل ُح ْك َم َو النُّبُ َّوةَ ث ُ َّم یَقُو َل ِللنَّ ِ
ُون َّ
شر أَن یُؤْ تِیَهُ َّ
« َما كانَ ِلبَ ٍ
اس كُونُوا ِعبَادا ً لى ِمن د ِ
لَ ِكن كُونُوا َربَّ ِن ِیینَ ِب َما كُنت ُ ْم تُعَ ِل ُمونَ ا ْل ِكتَب َو ِب َما كُنت ُ ْم تَد ُْرسونَ »!...

قرار گرفتن این آیات به دنبال آیات مربوط به داستان عیسى علیهالسالم این معنا را
مىرساند كه گوئى این آیات فصل دوم از احتجاج و استدالل بر پاكى ساحت مسیح از عقائد
خرافى است كه اهل كتاب یعنى نصارا نسبت به او دارند و گویا خواسته است بفرماید:
عیسى آنطور كه شما پنداشتهاید نیست  ،او نه رب است و نه خودش ربوبیت براى خود قائل
شده است!
هدف آیه  81تا  85سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 512 :

بیان میثاق پیامبران
ق ِل َما َمعَ ُك ْم
ب َو ِح ْك َم ٍة ث ُ َّم َجا َءك ْم َرسو ٌل ُّم ِ
صد ٌ
َّللاُ ِمیثَقَ النَّ ِب ِیینَ لَ َما َءات َ ْیت ُكم ِمن كت َ ٍ
« َو ِإ ْذ أ َ َخذَ َّ
صرى قَالُوا أَ ْق َر ْرنَا قَا َل فَاش َهدُوا َو أَنَا
لَت ُؤْ ِمنُنَّ ِب ِه َو لَت َ ُ
نصرنَّهُ قَا َل َء أ َ ْق َر ْرت ُ ْم َو أ َ َخ ْذت ُ ْم عَلى ذَ ِل ُك ْم ِإ ِ
َمعَكُم ِمنَ
الشه ِدینَ »!...
ِ

این آیات بى ارتباط با آیات قبل نیست ،سیاق آن و سیاق آیات قبل هم یكى است و
سخن با همان وحدتش جریان دارد و خالصه اینكه این آیات دنباله همان آیات است گوئى
خداى تعالى بعد از آنكه بیان كرد كه اهل كتاب در علمى كه به كتاب داشتند و در دینى كه
خدا به ایشان داده بود همواره اخالل و سنگ اندازى مىكردند و كلمات خدا را جابجا
مىنمودند و مىخواستند به این وسیله حقایق را بر مردم مشتبه سازند و بین پیامبران تفرقه
انداخته و بگویند :ما آن پیامبر را قبول داریم ولى این( یعنى رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم) را قبول نداریم و نیز بعد از اینكه این تهمت را نفى كرد ،كه پیغمبرى
از پیامبران چون موسى و عیسى علیهماالسالم دستور داده باشد كه خود او و یا غیر او را
مثال یكى از پیامبران را و یا مالئكه را ارباب خود بگیرند ،همانطور كه نصارا به صراحت
و بىرودربایستى مىگویند ،عیسى خداست و همانطور كه از ظاهر كالم یهود چنین چیزى
استفاده مىشود اینك در این آیات  ،تخطئه یهود و نصارا را شدت بخشیده و مىفرماید :نه
تنها آن دو بزرگوار چنین چیزى را نگفته بودند بلكه نمىتوانستند بگویند ،براى اینكه خداى
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تعالى از تمامى انبیا پیمان گرفته كه به همه پیامبران ایمان آورند  -چه پیغمبران قبل از
خودشان و چه بعد از ایشان  -و او را یارى كنند  ،به این معنا كه هر پیغمبرى ،پیغمبران
قبل از خود را تصدیق كند و مردم را به آمدن پیغمبران بعد از خودش بشارت دهد .
همانطور كه عیسى علیهالسالم ،پیامبر قبل از خود یعنى موسى را تصدیق كرد و به
آمدن پیامبر بعد از خودش یعنى محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بشارت داد و همچنین خداى
تعالى از انبیاء پیمان گرفت  ،كه از مردم و امت خود پیمان بگیرند و حداقل آنان را شاهد
بر خودشان قرار دهند .
و در دو آیه بعد بیان مىكند كه این همان اسالم است كه حكمش در همه آسمانها و
زمین گسترش مىیابد و در چهار آیه بعد به رسول گرامى خود دستور مىدهد كه خود آن
جناب نیز طبق این پیمان عمل نموده و آنرا قبول كند و در نتیجه هم به خدا ایمان بیاورد و
هم به تمامى احكامى كه خداى تعالى بر انبیاى خود نازل كرده است .
هدف آیه  96و 97سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 541 :

بیان تقدم خانه کعبه به بیت المقدس و پاسخ شبهات یهود
« ِإنَّ أ َ َّو َل بَ ْی ٍ
اركا ً َو ُهدًى ِل ْلعَلَ ِمینَ ! ِفی ِه َءایَت َب ِینَتٌ َّمقَا ُم ِإب َْر ِهی َم َو َمن
ت ُو ِض َع ِللنَّ ِ
اس لَلَّذِى ِببَك ََّة ُمبَ َ
َّللاَ َ
نى ع َِن
ت َم ِن استَطا َ
اس ِح ُّج ا ْلبَ ْی ِ
َد َخلَهُ كانَ َء ِ
امنا ً َو ََّّللِ عَلى النَّ ِ
ع ِإلَ ْی ِه س ِبیالً َو َمن َكفَ َر فَ ِإنَّ َّ
غ ٌّ
ا ْلعَلَ ِمینَ !»

این دو آیه ،به یك شبهه دیگر یهود پاسخ مىدهد ،شبههاى كه باز از جهت نسخ بر
مؤمنین وارد مى كردند و آن شبهه در مساله قبله و برگشتن آن از مسجد االقصى به مسجد
الحرام پیش آمد .برگشتن قبله یكى از امور مهمى بود كه تاثیرهاى عمیقى  -هم مادى و هم
معنوى  -در زندگى اهل كتاب و مخصوصا یهود گذاشت .
عالوه بر اینكه با عقیده آنان به محال بودن نسخ سازگار نبود ،به خاطر همین
جهات ،بعد از آمدن حكم قبله و برگشتن آن به طرف مكه تا مدتهاى مدید مشاجره و
بگومگوى آنان با مسلمین به درازا كشید .
و آنچه از آیه مورد بحث بر مىآید این است كه یهودیان در القاى شبهه  ،هم شبهه
نسخ را پیش كشیده بودند و هم شبهه انتساب حكم به ملت ابراهیم را .
در نتیجه حاصل شبهه آنان این مىشود كه چگونه ممكن است  ،در ملت ابراهیم مكه
قبله شود با اینكه خداى تعالى در این ملت  ،بیت المقدس را قبله كرده و آیا این سخن غیر از
نسخ چیز دیگرى است؟ با اینكه نسخ در ملت حقه ابراهیم محال و باطل است .
آیه شریفه جواب داده كه كعبه قبل از سایر معابد براى عبادت ساخته شده چون این
خانه را ابراهیم ساخت و بیت المقدس را سلیمان بنا نهاد كه قرنها بعد از ابراهیم بوده است!
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هدف آیه  98تا  101سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 562 :

بیان توطئه ها و شبهات یهود برای بازداشتن مردم از راه خدا
شهی ٌد عَلى َما تَ ْع َملُونَ »!...
ب ِل َم ت َ ْكفُ ُرونَ بِئَایَ ِ
َّللاِ َو َّ
ت َّ
« قُ ْل یَأ َ ْه َل ا ْل ِكتَ ِ
َّللاُ ِ

این آیات بطورى كه مالحظه مىكنید با اتصالى كه در سیاق دارد ،داللت دارد بر
اینكه اهل كتاب( البته طایفهاى از ایشان  ،یعنى یهود و یا طایفهاى از یهود )،كفر به آیات
خدا داشتهاند و مؤمنین را از راه خدا باز مىداشتهاند ،به این طریق كه راه خدا را در نظر
مؤمنین كج و معوج جلوه داده و راه ضاللت و انحراف را در نظر آنان  ،راه مستقیم خدا
جلوهگر مىساختند  .براى مؤمنین القاى شبههها مىكردند ،تا به این وسیله حق را كه راه
آنان است  ،باطل و باطل خود را حق جلوه دهند .
این آیات به دنبال همان بیانات مىخواهد یهود و یا طایفهاى از ایشان را توبیخ كند
كه چرا القاى شبهه مىكنند؟ و چرا مؤمنین را در دینشان دچار سرگیجه مىسازند؟ و نیز
مىخواهد مؤمنین را تحذیر كند  ،از اینكه یهودیان را در دعوتشان اطاعت كنند و بفهماند كه
اگر اطاعت كنند كارشان به كفر به دین حق مىانجامد و نیز مىخواهد ترغیب و تشویقشان
كند به اینكه متمسك بخدا گردند  ،تا به سوى صراط ایمان راه یافته هدایتشان دوام بپذیرد!
هدف آیه  102تا  110سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 567 :

فرمان اعتصام به حبل هللا و حذر ازاهل کتاب و فتنه آنان
َّللاِ
َّللاَ حَقَّ تُقَاتِ ِه َو ال ت ُموت ُنَّ ِإال َو أَنت ُم ُّمس ِل ُمونَ ! َو ا ْعتَ ِص ُموا ب َح ْب ِل َّ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا اتَّقُوا َّ
َج ِمیعا ً َو ال تَفَ َّرقُوا »!...

این آیات را مىتوان تتمه دو آیه قبل دانست كه به مؤمنین خطاب مىكرد از اهل
كتاب و فتنه انگیزیهاى آنان برحذر باشند و نیز مىفرمود :شما پیامبرى دارید كه اعتصام به
حق را برایتان ممكن مىسازد ،پس زنهار گمراه مشوید و در حفره مهالك ساقط نگردید.
این آیات عالوه بر اینكه گفتیم به آیات قبل ارتباط دارد ،جنبه الكالم یجر الكالم را
هم دارد ،بدون اینكه سیاق سابق را ،یعنى تعرض به حال اهل كتاب را تغییر دهد ،بلکه
هنوز آن سیاق را محفوظ نگه داشته است  ،به دلیل اینكه بعد از نه آیه دو باره سخن از اهل
كتاب را پیش مىكشد و مىفرماید «:لن یضروكم اال اذى»! ...
هدف آیه  111تا  120سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص 592 :

بیان ذلت یهود بر اساس حکم شرع اسالمی
نصرونَ ! »!...
ضروك ْم ِإال أَذًى َو إِن یُقَ ِتلُو ُك ْم یُ َولُّو ُك ُم األَ ْدبَ َ
« لَن یَ ُّ
ار ث ُ َّم ال یُ ُ

این آیات كریمه توجه و انعطاف به هدفى دارد كه آیات قبل متعرض آن بود و آن
بیان حال اهل كتاب و مخصوصا یهودیان بود كه به آیات خدا كفر ورزیده و خود را گمراه
و مؤمنین را از راه خدا بازداشتند و آیات دهگانهاى كه گذشت  ،از باب الكالم یجر الكالم،
در بین این دو دسته آیات قرار گرفته بود ،پس اتصال آیات مورد بحث با آیات دهگانه قبل
به حال خود باقى است.
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مراد از ضرب ذلت بر اهل کتاب این است كه خداى تعالى حكم تشریعى به ذلت
آنان كرده ،به دلیل اینكه دنبال ضرب ذلت مىفرماید «:اینما ثقفوا  -هر جا كه یافت شوند!»
چون معناى ظاهر این جمله این است كه مؤمنین هر جا ایشان را دیدند و بر آنان مسلط شدند
 ،چنین و چنان كنند!
و این تعبیر با ذلت تشریعى كه یكى از آثارش جزیه گرفتن است  ،مناسبت دارد .در
نتیجه برگشت معناى آیه به این مىشود كه اهل كتاب به حسب حكم شرع اسالمى ذلیلند،
مگر اینكه یا داخل در ذمه اسالم شوند و یا امانى از مردم مسلمان به نحوى از انحاء ایشان
را حفظ كنند!
المیزان ج  4 :ص 3 :

هدف آیه  121تا  129سوره آل عمران

هشدار مومنین نسبت به موقعیت دشوارشان و نکاتی از جنگ احد و بدر
« َو إِ ْذ َ
ع ِلی ٌم»!...
سمی ٌع َ
َّللاُ ِ
غد َْوت ِم ْن أ َ ْه ِلك تُبَ ِو ُ
ئ ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ َمقَ ِع َد ِل ْل ِقتَا ِل َو َّ

از اینجا سیاق آیات سیاقى دیگر شده و به مطلبى كه در آغاز سوره ذكر شده بود
برگشته ،در آنجا مؤمنین را به موقعیت و موقف دشوارى كه دارند هشدار مىداد و
نعمتهائى را كه به ایشان ارزانى داشته بود( از قبیل :ایمان و نصرت و كفایت شر دشمنان
را )،به یادشان مىآورد و رموزى را تعلیمشان مىداد كه به وسیله آن به مقصد شریفشان
برسند و به دستوراتى هدایتشان كرد كه سعادتشان را هم در زندگى و هم بعد از مردن تامین
كند .
در این آیات داستان جنگ احد نیز آمده و اما آیاتى كه اشارهاى به داستان جنگ بدر
دارد در حقیقت ضمیمهاى براى تكمیل داستان جنگ بدر است و جنبه شاهد براى آن قصه
دارد  ،نه اینكه مقصود اصلى طرح داستان بدر باشد.
هدف آیه  130تا  138سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 23 :

امر به انفاق و ترک ربا و اصالح نقص ها با درس از شکستها
َّللاَ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ »!...
الربَوا أَضعَفا ً ُّمضعَفَةً َو اتَّقُوا َّ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَأْكلُوا ِ

آیات فوق ،بشر را به سوى خیر دعوت و از شر و بدى نهى مىكند و در عین حال
اتصالش به ما قبل و همچنین به ما بعدش كه شرح داستان جنگ احد را مىدهد ،محفوظ
است ،آرى آیات بعد نیز مربوط به این داستان است  ،حال مؤمنین در آن روز را بیان
مىكند ،حال و خصال مذمومى را كه خداى سبحان آن را از مؤمنین نمىپسندد  ،حال و
خصالى كه باعث آن وهن و ضعف و علت معصیت خدا و نافرمانى رسولش گردید  ،پس
آیات مورد بحث در حقیقت تتمه آیاتى است كه در باره جنگ احد نازل گردیده است .
پس خصوص این آیات نهگانه براى ترغیب و تهدید مؤمنین است  ،آنان را ترغیب
مى كند به اینكه به سوى خیرات یعنى انفاق در راه خدا در دو حال دارائى و ندارى و كظم
غیظ و عفو از مردم  ،بشتابند كه جامع همه آنها منتشر شدن احسان و خیر در جامعه و
صبر در تحمل آزارها و بدیها و گذشت از بدرفتاریها است!  ،پس تنها طریقى كه حیات
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جامعه به وسیله آن محفوظ مىماند و استخوانش محكم شده و روى پاى خود مىایستد همین
طریق است یعنى طریقه انفاق و احسان كه از لوازم آن ترك ربا است و به همین جهت
مطالب نامبرده در آیات مورد بحث را با نهى از ربا خوارى آغاز فرمود و در حقیقت این
نهى جنبه زمینه چینى براى دعوت به احسان و انفاق را دارد .
خداى تعالى مسلمین را تشویق و ترغیب مىكند كه از پروردگارشان به خاطر
گناهان و زشتىها منقطع نگردند و اگر احیانا عملى كردند كه مورد رضاى پروردگارشان
نیست  ،این نقیصه را با توبه و برگشتن بسوى او تدارك و تالفى كنند  ،بار دوم و بار سوم
هم همین طور بدون اینكه كسالت و سستى از خود نشان دهند!
خداى سبحان در اولین بار كه مىخواهد مساله جهاد را تشریع كند كلیاتى از جهاد
را بیان نموده مىفرماید «:كتب علیكم القتال!» و در این آیات مؤمنین را به جهاد امر نموده،
مىفهماند كه این عمل بر آنان واجب شده  ،آنگاه داستان جنگ بدر را به عنوان اولین مشقى
كه شاگرد نوشته تحویل مىگیرد و عیبهاى آن را گوشزد نموده مشقى دیگر به نام جنگ
احد به او مىدهد  ،باز عیبهاى آن را مىگیرد و همچنان ادامه مىدهد تا امت مسلمان در
انجام این تكلیف  ،بى عیب و ماهر شود.
همچنین خداى تعالى سرگذشت انبیاى گذشته و امتهاى آنان را درس مىدهد  ،نقاط
ضعف و خطا و انحراف آنها را بیان مىكند و حق مطلب و آنچه كه صحیح است معین
نموده از امت اسالم مىخواهد تا آن طور عمل كنند و آن سرگذشت غلط گیرى شده را
دستور العمل خود قرار دهند  .در آیات مورد بحث نیز همین روش به كار رفته است ،در
آیه  137همین سوره هشدار مىدهد كه گذشتگانى بودهاند و چنین و چنان كردهاند و در آیه
 146روشنتر سخن گفته ،مىفرماید آنها هم قتال و كارزار داشتهاند و شما نیز باید آماده
كارزار شوید!
هدف آیه  139تا  148سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 37 :

درسی از شکست جنگ احد
« َو ال ت َ ِهنُوا َو ال تحْ َزنُوا َو أَنت ُ ُم األ َ ْعلَ ْونَ ِإن كُنت ُم ُّمؤْ ِمنِینَ »!...

این آیات به طورى كه مالحظه مىكنید تتمه آیات سابق است ،كه با آیه « :یا ایها
الذین آمنوا »!...آغاز شد ،همچنان كه آیات سابق با اوامر و نواهیش زمینه چینى بود براى
این آیات ،كه منظور اصلى از آن اوامر و نواهى و از آن ثناها و مذمتها را در بر دارد .
در دو آیه « :و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان كنتم مؤمنین! ان یمسسكم
قرح فقد مس القوم قرح مثله  »!...داللتى هست بر اینكه علت وهن و اندوه مسلمانان در
جنگ احد این بوده كه دیدهاند عدهاى مجروح شدهاند و كفار قوىتر از ایشان بوده و بر آنان
مسلط بودهاند .به خاطر دیدن این وضع بوده كه مسلمانان آن روز دچار سستى و اندوه شدند.
و اگر علو مسلمانان را مشروط كرد به ایمان ،با اینكه خطاب به مسلمانان با ایمان
است  ،براى این بود كه اشاره كند به اینكه هر چند مخاطبین مسلمان و مؤمن بودند و لیكن
به مقتضاى ایمانشان عمل نكردند و صفاتى چون صبر و تقوا كه داشتن آن مقتضاى ایمان
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است نداشتند و گرنه اثر خود را مىبخشید و در این جنگ ضربه نمىخوردند و آن آسیبها
را نمىدیدند .
هدف آیه  149تا  155سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 63 :

شرح روزهای بعد از جنگ احد و تقویت روحیه مسلمین
َّللاُ َم ْو َالك ْم
سرینَ ! بَ ِل َّ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِإن ت ُِطیعُوا الَّ ِذینَ َكفَ ُروا یَ ُردُّوك ْم عَلى أ َ ْعقَ ِب ُك ْم فَتَنقَ ِلبُوا َخ ِ
صرینَ »!...
َو ه َُو َخ ُ
یر النَّ ِ

این آیات تتمه آیاتى است كه در باره جنگ احد نازل شده و در آن مؤمنین تشویق و
ترغیب شدهاند به اینكه جز پروردگار خود ،كسى را اطاعت نكنند ،چون موالیشان و
ناصرشان او است و خود مؤمنین را شاهد مىگیرد بر اینكه هر چه وعده داده به وعدهاش
وفا كرده و تذكر مىدهد كه فرارى شدن مؤمنین و یارى رسول نكردنشان در جنگ احد تنها
از ناحیه خودشان بود ،این خودشان بودند كه از دستور رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
نسبت به نگهبانى از آن دره سرباز زدند و تازه خداى تعالى از جرمشان گذشت  ،چون او
غفور و حلیم است!
بعید نیست كه از سیاق آیات استفاده شود كه گویا كفار بعد از داستان جنگ احد و
در روزهائى كه این آیات نازل مىشده یكى یكى مؤمنین را مىدیدند و این مطلب را به
عنوان خیرخواهى به آنان القا مىكردند كه مثال جنگ با كفار قریش در احد اشتباه بوده و از
این به بعد بطور كلى این كار صالح نیست و كوتاه سخن اینكه به مؤمنین چیزهائى مىگفتند
كه در آینده حاضر به قتال نشوند و نیز مطالبى در میان مىآوردهاند كه باعث نزاع و تفرقه
و تشتت كلمه و اختالف بین آنان شود .
و چه بسا كه جمله آخر این آیات كه مىفرماید «:الذین قال لهم الناس ان الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم  ...ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فال تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنین!»
این استفاده را تایید كند .
« سنلقى فى قلوب الذین كفروا الرعب بما اشركوا باهلل  »!...این آیه وعدهاى است به
مؤمنین و مایه دل خوشى آن است به اینكه خداى تعالى بزودى از طریق رعب و وحشتى كه
از آنان بر دل كفار مىاندازد یاریشان خواهد كرد و همانطورى كه در روایات شیعه و سنى
آمده  ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مساله رعب را یكى از خصایص خود دانسته ،از
خصایصى كه خداى تعالى در بین همه انبیا علیهمالسالم تنها به آن جناب داده و به وسیله آن
 ،او را یارى و دشمنانش را از بین برده است!
هدف آیه  156تا  164سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 82 :

معرفی عامل خسارت های جانی جنگ احد
ض أَ ْو كانُوا ُ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَكُونُوا كالَّ ِذینَ َكفَ ُروا َو قَالُوا ْ
غ ًّزى
ضربُوا فى األَ ْر ِ
الخ َونِ ِه ْم ِإذَا َ
َّللاُ ِب َما
َّللاُ یحْ ِى َو ِ
یمیت َو َّ
وبه ْم َو َّ
لَّ ْو كانُوا ِعن َدنَا َما َمات ُوا َو َما قُتِلُوا ِلیَجْ عَ َل َّ
َّللاُ ذَ ِلك َح َ
سرةً فى قُلُ ِ
یر»!...
تَ ْع َملُونَ بَ ِص ٌ

این آیات نیز تتمه آیاتى است كه در خصوص جنگ احد نازل شده و این آیات
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متعرض مساله دیگرى است كه براى مسلمین پیش آمد و آن عبارت بود از تاسف و حسرتى
كه از كشته شدن جنگجویانشان و بزرگانشان در دلشان پر شده بود.
آیات مورد بحث خطا و خبطى را كه باعث این اسف و حسرت شد بیان مىكند و
سپس به امر دیگرى اشاره مىكند كه زائیده آن أسف و حسرت بود و آن عبارت بود از سوء
ظن به رسول خدا(صلىهللاعلیهوآلهوسلّم) و اینكه آن جناب ،باعث شد كه مسلمانان گرفتار
آن حسرت و أسف شوند و در آن مهلكه بیفتند .این معنا از گفتار آنان استفاده مىشود .اگر
رودربایستى نبود صریحا مىگفتند رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آنان را به كشتن داد .
و آیات مورد بحث بیان مىكند كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به احدى خیانت
نمىكند و این شان او نیست ،بلكه او كه فرستادهاى از ناحیه خداى تعالى است ،شریف النفس
و كریم االصل و عظیم الخلق است و به رحمتى از خداى تعالى داراى خوئى نرم است ،از
خطاكاران مردم عفو مىكند ،برایشان استغفار مىنماید و در امور ،به دستور خداى تعالى با
ایشان مشورت مىكند و خدا با فرستادن چنین پیامبرى بر آنان منت نهاده تا از ضاللت به
سوى هدایت خارجشان كند!
هدف آیه  165تا  171سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 90 :

بیان مقام شهدا نزد خدا و مشیت الهی در مرگ و زندگی انسانها
َّللاَ عَلى كل
« أ َ َو لَ َّما أَصبَتْكُم ُّم ِصیبَةٌ قَ ْد أَص ْبت ُم ِمثْلَی َها قُ ْلت ُ ْم أَنى َهذَا قُ ْل ه َُو ِم ْن ِعن ِد أَنفُ ِ
س ُك ْم ِإنَّ َّ
ِیر»!...
شىءٍ قَد ٌ
ْ

این آیات ادامه و تتمه آیاتى است كه در خصوص جنگ احد نازل شده و در آن
متعرض حال عدهاى از منافقین شده  ،كه جماعت مؤمنین را در هنگام بیرون شدن از مدینه
به سوى احد تنها گذاشتند و در این آیات پاسخ آن گفتارى هم كه در باره كشتگان داشتند داده
و حال به شهادت رسیدگان را وصف مىكند و مىفرماید :كه این طایفه بعد از شهادتشان در
مقام قرب الهى متنعم هستند و به بازماندگان بشارت مىدهند كه چنین مقام و منزلتى در
انتظار شما نیز هست!
بعد از آنكه مؤمنین را نهى كرد از اینكه مثل كفار نباشند و بر كشتگان خود حسرت
و اندوه نخورند ،به این بیان كه مرگ و زندگى تنها به دست خدا است ،نه به دست ایشان تا
بگویند اگر چنین نمىكردیم چنان نمىشد و اگر به دشمن نزدیك نمىشدیم و از شهر بیرون
نمىرفتیم و یا اگر اصال حاضر به جنگ نمىشدیم اینطور نمىشد ،اینك در این آیه همان
مطلب را با بیان سبب نزدیكش كه به حكم سنت اسباب باعث پدید آمدن شد شرح داده و
مىفرماید :سبب آن مصائب ،نا فرمانى تیراندازان بود  ،كه مراكز خود را خالى كردند و
تازه بعد از خالى كردن نیز  ،از در معصیت پشت به قتال نمودند و خالصه كالم اینكه سبب
آن نا فرمانى و سرپیچى از دستور رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كه فرمانده این جنگ
بود و این نا فرمانى باعث فشل و تنازعشان در امر و در آخر سبب شكستشان گردید و این
خود سنتى است طبیعى و عادى!
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هدف آیه  172تا  175سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 97 :

بیان مقام مقاومت کنندگان در جنگ احد
ح ِللَّ ِذینَ أَحْ سنُوا ِمن ُه ْم َو اتَّقَ ْوا أَجْ ٌر
الرسو ِل ِمن بَ ْع ِد َما أَصاب ُه ُم ا ْلقَ ْر ُ
« الَّ ِذینَ است َ َجابُوا ََّّللِ َو َّ
ع َِظی ٌم»!...

این آیات هم مربوط به آیات جنگ احد است.
اگر در مورد کسانی که دعوت خدا را اجابت کردند ،هم نام خدا را برد و هم نام
رسول را  ،با اینكه در این مقام مىتوانست به ذكر یكى از آن دو اكتفا كند  ،براى این بود
كه در داستان جنگ احد متخلفین هم نا فرمانى خدا را كردند و هم نا فرمانى رسول را  ،اما
نا فرمانى خدا براى اینكه خداى تعالى آنان را از فرار از جنگ نهى كرده بود و به جهاد
امرشان فرموده بود و آنان جهاد نكردند و بر عكس فرار نمودند و اما نا فرمانى رسول را
كردند  ،براى اینكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به آن عده تیرانداز دستور داده بود از
جاى خود حركت نكنند و مركز خود را خالى ننمایند و آنان نا فرمانى كردند و نیز وقتى كه
بلندیهاى كوه را پیش گرفته بودند و رسول صلىهللاعلیهوآله وسلّم از آخرشان صداشان
مى زد ،گوش به سخنش ندادند ،به همین جهت در داستان آیات مورد بحث بدان جهت كه
دعوت خدا را اجابت كردند هم نام خدا را برد و هم نام رسول را و گویا فرموده در این
داستان مثل داستان احد كه خدا و رسول را نا فرمانى كرده بودند عمل نكردند بلكه دعوت
خدا و رسول را اجابت نمودند.
هدف آیه  176تا  180سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 120 :

نتیجه گیری از جنگ احد و بیان امتحان الهی
َّللاُ أَال یجْ عَ َل لَ ُه ْم َح ًّ
ظا فى
سر ُ
َّللاَ شیْئا ً یُ ِری ُد َّ
ضروا َّ
عونَ فى ا ْل ُك ْف ِر ِإنَّ ُه ْم لَن یَ ُّ
« َو ال یحْ ُزنك الَّ ِذینَ یُ ِ
اب ع َِظی ٌم»!...
االَ ِخ َر ِة َو لَ ُه ْم َ
عذ َ ٌ

این آیات با آیات قبلى كه در باره جنگ احد نازل شده بود ارتباط دارد و گویا همه
آنها و مخصوصا چهار آیه اولش جزء همان آیات و تتمه آنها است  ،چون مهمترین مطلبى
كه در این آیات به چشم مىخورد مساله ابتال و امتحان الهى بر بندگان است و بنابر این آیات
مورد بحث به منزله پایان و نتیجه گیرى از آیات احد است و این معنا را بیان مىكند كه
سنت ابتال و امتحان سنتى است كه خواه نا خواه جارى مىشود  ،هیچ فردى از افراد بشر
نمىتواند از آن بگریزد( نه كافر و نه مؤمن) پس خداى سبحان هر دو طایفه را مبتال مىكند
تا آنچه در باطن این دو طایفه است بیرون بریزد و كافر براى آتش خالص شود و در بین
مؤمنین هم خبیث از طیب جدا گردد.
هدف آیه  181تا  189سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 127 :

رد گفتارهای واهی یهود و تقویت روحیه مقاومت و انفاق در مسلمین
یر
« لَّقَ ْد ِ
َّللاُ قَ ْو َل الَّ ِذینَ قَالُوا إِنَّ َّ
سم َع َّ
َّللاَ فَ ِق ٌ
یر َو نحْ نُ أَ ْغ ِنیَا ُء سنَ ْكت ُب َما قَالُوا َو قَتْلَ ُه ُم األَنبِیَا َء بِغَ ِ
یق»!...
َحق َو نَقُو ُل ذُوقُوا َ
عذَاب ا ْل َح ِر ِ
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این آیات مرتبط به ما قبل است ،چون آیات سابق همهاش در این مقام بود كه مردم
را براى جهاد با جان و مال خود در راه خدا برانگیزاند و تشویق كند و از سستى و فشل و
بخل بر حذر بدارد و این معانى كامال با آیات مورد بحث كه سخن از گفتار یهودیان دارد
مرتبط است ،چون یهودیان گفته بودند خدا فقیر است و ما همه اغنیائیم و از این گذشته امور
را علیه مسلمین واژگونه مىكردند و آیات خداى را تكذیب مىنمودند و آنچه خدا از ایشان
به عنوان پیمان گرفته بود كه براى مردم بیان كنند بیان نكردند  ،بلكه در مقابل  ،سرپوش
روى آن گذاشته و انكار و كتمانش كردند  ،اینها است مطالبى كه در این آیات آمده كه هم از
نظر آنچه گفتیم مرتبط با آیات قبل است و هم از این جهت كه خود مایه تقویت قلوب مؤمنین
 ،در برابر استقامت و صبر و ثبات گشته و هم بر انفاق در راه خدا تشویقشان مىكند .
هدف آیه  190تا  199سوره آل عمران

المیزان ج  4 :ص 134 :

بیان حال ابرار و دعا و درخواست آنها
ض َو ْ
َّللاَ قِیَما ً
ف الَّ ْی ِل َو الن َه ِار الَیَ ٍ
ق الس َم َو ِ
اختِلَ ِ
ت َو األ َ ْر ِ
ب! الَّ ِذینَ یَ ْذك ُُرونَ َّ
ت ألُولى األَ ْلبَ ِ
« ِإنَّ فى َخ ْل ِ
ض َربَّنَا َما َخلَ ْقت َهذَا بَ ِطالً س ْب َحنَك
ق الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْر ِ
َو قُعُودا ً َو عَلى ُجنُو ِب ِه ْم َو یَت َفَ ُ
كرونَ فى َخ ْل ِ
عذَاب النَّ ِار»!...
فَ ِقنَا َ

این آیات به منزله خالصهگیرى از بیان حال مؤمنین و مشركین و اهل كتاب است
كه شرح حالشان در این سوره آمده بود  ،به این بیان كه مىفرماید حال ابرار نیكان از
مؤمنین ذكر خداى سبحان و تفكر در آیات او و پناه بردن به دامن او از عذاب آتش و در
خواست مغفرت و جنت است  ،خداى تعالى هم خواستهشان را بر آورد و به زودى نیز بر
مىآورد( این حال عمومى ایشان است!) و اما كسانى كه كافر شدند حالشان این است كه در
دنیا در میان متاعى قلیل مىلولند و در آخرت جایگاهى آتشین دارند .
پس وضع مؤمنین را نباید با وضع كفار مقایسه كرد  ،دسته سوم اهل كتابند كه از
كفار استثنا شدهاند ،البته نه همه آنها بلكه افرادى كه از حق پیروى مىكنند كه چنین كسانى با
مؤمنین هستند.
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هدف و فلسفه نزول سوره نساء
( المیزان ج  4 :ص ) 212:

بیان برخی احکام زناشوئی ،ارث ،نماز  ،جهاد  ،شهادت و تجارت
الر ِح ِیم! یَأَی َها النَّاس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّذِى َخلَقَكم ِمن نَّ ْف ٍس َو ِح َد ٍة َو َخلَقَ ِمن َها
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َ
َّ
ُ
ُ
َّللاَ كانَ
َّللاَ الذِى تَسا َءلونَ بِ ِه َو األ ْر َحا َم إِنَّ َّ
َز ْو َج َها َو بَث ِمن ُه َما ِر َجاالً َكثِیرا ً َو نِسا ًء َو اتَّقوا َّ
علَ ْی ُك ْم َرقِیبا ً !»(/1نساء)
َ

بطورى كه از همین آیه( كه اولین آیه این سوره است )،بر مىآید سوره نسا در مقام
بیان احكام زناشوئى است ،از قبیل اینكه :چند همسر مىتوان گرفت ،با چه كسانى نمىتوان
ازدواج كرد و  ...و نیز در مقام بیان احكام ارث است و در خالل آیاتش امورى دیگر نیز
ذكر شده  ،نظیر احكامى از نماز  ،جهاد  ،شهادات  ،تجارت و غیره و مختصرى هم در
باره اهل كتاب سخن رفته است .
و مضامین آیاتش شهادت مىدهد بر اینكه این سوره در مدینه و بعد از هجرت نازل
شده و از ظاهر آنها بر مىآید كه یك باره نازل نشده است  ،هر چند كه غالب آیات آن
بىارتباط به هم نیستند .
و اما آیه مورد بحث با چند آیه بعدش كه متعرض حال یتیمان و زنان است فى نفسه
به منزله زمینه چینى براى مسائل ارث و محارم است كه بزودى متعرض آن خواهد شد و
اما عدد زوجات كه در آیه سوم از آن سخن رفته هر چند كه مساله زوجات از امهات مسائل
سوره است اما آیه شریفه به عنوان طفیلى و استفاده از كالم ذكر شده  ،كالمى كه گفتیم جنبه
مقدمه و زمینه چینى دارد .
در آیه «:یا ایها الناس اتقوا ربكم  »!...مىخواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از
پروردگار خویش دعوت كند  ،مردمى كه در اصل انسانیت و در حقیقت بشریت با هم
متحدند و در این حقیقت بین زنشان و مردشان ،صغیرشان و كبیرشان ،عاجزشان و
نیرومندشان ،فرقى نیست ،دعوت كند تا مردم در باره خویش به این بىتفاوتى پى ببرند تا
دیگر مرد به زن و كبیر به صغیر ظلم نكند و با ظلم خود مجتمعى را كه خداوند آنان را به
داشتن آن اجتماع هدایت نموده آلوده نسازند  ،اجتماعى كه به منظور تتمیم سعادتشان و با
احكام و قوانین نجات بخش تشكیل شده  ،مجتمعى كه خداى عز و جل آنان را به تاسیس آن
ملهم نمود  ،تا راه زندگیشان را هموار و آسان كند همچنین هستى و بقاى فرد فرد و
مجموعشان را حفظ فرماید .
هدف آیه  3تا  6سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 238 :

بیان قانون ازدواج و قانون ارث ،دو اصل مهم حیات انسان
« َو َءات ُوا ا ْلیَت َ َمى أ َ ْم َولهَ ُُ ْم َو ال تَتَبَ َّدلُوا ْ
ب َو ال تَأْكلُوا أَ ْم َولَ ُه ْم إِلى أَ ْم َو ِل ُك ْم ِإنَّهُ كانَ
الخَُ ِبیث بِالطیِ ِ
ُحوبا ً َكبِیراً»!...
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این آیات ،هم تتمه آیات قبل است و هم توطئه و مقدمه است كه در ابتداى سوره آمده
تا زمینه را براى بیان احكام ارث( مسائل مهمى از احكام ازدواج از قبیل تعدد زوجات و
اینكه چند طایفه محرمند و نمىشود با آنان ازدواج كرد!) فراهم سازد .
این دو باب از بزرگترین و باعظمتترین ابواب قوانین حاكمه در جامعه انسانى
است .از همین جا روشن مىشود كه چرا و به چه عنایت براى بیان این احكام در اول
سوره ،آن زمینه چینى را كرد و بدون مقدمه مساله انتشار نسل بشر از یك زن و مرد را
پیش كشید ،آنگاه به بیان احكامى پرداخت كه مربوط به اجتماع انسانى است ،احكامى كه
اصول و فروع اجتماع بشر بستگى به آن دارد ،آرى  ،منصرف كردن مردم از سنتهاى
غلط اجتماعى كه بدان عادت كرده و افكارشان با آن پرورش یافته ،گوشت و خونشان با آن
روئیده ،نیاكانشان بر آن سنتها مردهاند و اخالقشان بر آن نمو و رشد نمودهاند ،كارى است
دشوار و در نهایت دشوارى .
پس تشریع احكام نامبرده ،نیازمند به آن مقدمه و زمینه چینى بود تا بتدریج افكار را
متوجه غلط بودن سنتهاى جاهلیشان بكند و این معنا وقتى روشن مىشود كه خواننده
محترم در وصف و حالتى كه عالم بشریت عموما و عالم عربى خصوصا( كه سرزمینشان
محل نزول قرآن بود )،در آن دوره داشت ،دقت و تامل كند ،آنگاه برایش روشن مىگردد كه
چرا احكام نامبرده را بدون مقدمه بیان نكرد و چرا قرآن در همه احكام خود طریقه تدریج
را طى نموده و آیاتش به تدریج نازل گردیده است!
هدف آیه  7تا  10سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 312 :

بیان دستورالعمل اجرائی احکام ارث
َان َو األَ ْق َربُونَ ِم َّما قَ َّل
َان َو األ َ ْق َربُونَ َو ِللنِ ِ
ساء نَ ِص ٌ
« ِل ِلر َجا ِل نَ ِص ٌ
یب ِم َّما تَ َرك ا ْل َو ِلد ِ
یب ِم َّما ت َ َرك ا ْل َو ِلد ِ
ْ
َثر نَ ِصیبا ً َّمف ُروضا ً »!...
ِم ْنهُ أَ ْو ك َ

از این آیه قانون احكام ارث آغاز مىشود و آیات قبل جنبه مقدمه براى این تشریع
را داشت و قبل از بیان تفصیلى و تك تك مسائل آن ،بیانى اجمالى و مجموعى آورد تا به
منزله قاعده كلى بوده باشد و بفهماند كه بعد از ثبوت والدت یك فرد از فردى دیگر و یا
خویشاوندیش با او  ،دیگر كسى بطور ثابت و دائم از ارث محروم نیست و دیگر مثل ایام
جاهلیت اطفال صغیر میت و زن او از ارث محروم نیست و عالوه بر اثبات این قاعده مردم
را تحذیر هم كرد از اینكه یتیمان مردم را از ارث محروم نكنند كه بى بهره كردن یتیم از
ارث مستلزم آن است كه سایر ورثه  ،اموال آنان را به ظلم بخورند و در جاى دیگر این
نهى را تشدید كرده بود و با این بیانات مساله رزق دادن یعنى دادن سهمى از اموال میت به
خویشاوندان و ایتام و مساكین را در صورتى كه هنگام تقسیم ارث حاضر باشند  ،بیان كرد
و فرمود  :به اینان هر چند وارث نیستند سهمى از مال بدهید!
در آیه شریفه« :للرجال نصیب مما ترك الوالدان و االقربون  »!...حكمى كلى و
سنتى جدید تشریع شده كه در اذهان مكلفین غیر مانوس و نا آشنا است چرا كه مساله
وراثت ،آنگونه كه در اسالم تشریع شده ،هیچ نظیرى نداشته است بلكه عادات و رسوم بر
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این جارى بود كه عدهاى از وراث  ،محروم از ارث باشند و این مرام آنقدر رایج بود كه
گوئى یك طبیعت ثانوى براى مردم به وجود آمده است  ،بطورى كه اگر خالف آن را
مىشنیدند عواطفشان تحریك مىشد( البته عواطف كاذبى كه در این مورد داشتند!»
بعد از آنكه استخوانبندى دین محكم شد و حكومت دین روى پاى خود ایستاد،
توارث بین ارحام را تشریع كرد ،اسالم قانون ارث را زمانى تشریع كرد كه عدهاى كافى از
مؤمنین آن تشریع را با بهترین وجه لبیك گفتند .
بعد از تاسیس آن قاعده مىفرماید «:و للنساء نصیب مما ترك الوالدان و االقربون!»
این جمله نیز مانند جمله قبلى تاسیس قاعده است و نیز مانند آن عام است و شائبه هیچ
تخصیصى در آن نیست  ،در نتیجه شامل همه زنان مىشود ،بدون هیچ تخصیصى و یا
تقییدى .
هدف آیه 15و  16سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 369 :

بیان دستورالعمل اجرائی قانون منع فحشا و زنا
س ُكوهُنَّ فى
شهدُوا َ
شهدُوا فَأ َ ْم ِ
علَی ِْهنَّ أ َ ْربَعَةً ِمنك ْم فَ ِإن ِ
« َو الَّتى یَأْتِینَ ا ْلفَ ِحشةَ ِمن نِسائك ْم فَاست َ ِ
َّللاُ لَ ُهنَّ سبِیالً»!...
ا ْلبُیُو ِ
ت َحتى یَتَ َوفَّاهُنَّ ا ْل َم ْوت أ َ ْو یجْ عَ َل َّ

آیه شریفه در باره زنا نازل شده است.
كلمه فاحشه به معناى طریقه شنیعه است ،ولى استعمالش در عمل شنیع زنا شایع
شده است .از لحن آیه شریفه فهمیده مىشود كه حكمش دائمى نیست و بزودى نسخ مىشود
چون مىفرماید «:او یجعل هللا لهن سبیال  -و یا خدا راه عالجى برایشان قرار دهد!»
هدف آیه  17و  18سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 375 :

بیان حقیقت توبه و آثار و احکام آن
یه ْم َو
َّللاُ َ
ب فَأُولَئك یَت ُوب َّ
َّللاِ ِللَّ ِذینَ یَ ْع َملُونَ السو َء ب َج َهلَ ٍة ث ُ َّم یَت ُوبُونَ ِمن قَ ِری ٍ
« إِنَّ َما الت َّ ْوبَةُ عَلى َّ
عل َ ِ
ضر أَ َح َد ُه ُم ا ْل َم ْوت قَا َل ِإنى
َّللاُ َ
ت الت َّ ْوبَةُ ِللَّ ِذینَ یَ ْع َملُونَ السیِئ َا ِ
ع ِلیما ً َحكیماً! َو لَیْس ِ
كانَ َّ
ت َحتى إِذَا َح َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ً
ً
عذابا أ ِلیما!»
ار أولئك أ ْعت َ ْدنا ل ُه ْم َ
تُبْت ْاالنَ َو ال ال ِذینَ یَ ُموت ُونَ َو ُه ْم كف ٌ

مضمون این دو آیه بى ارتباط با آیات قبلش نیست ،چون این دو آیه نیز با ذكر توبه
ختم شده ،پس ممكن است كه این دو با آن دو یك باره نازل شده باشد ،البته در عین حال دو
آیه آن مضمونى مستقل از مضمون دو آیه دیگر دارد و مشتمل است بر یكى از حقایق عالیه
اسالم و از تعالیم مترقى قرآنى و آن عبارت است از حقیقت توبه و آثار و احكامش .
هدف آیه  19تا 22سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 401 :

بیان برخی مسائل زندگی اجنماعی زنان
ض َما
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال ِ
یح ُّل لَ ُك ْم أَن ت َ ِرثُوا النِسا َء ك َْرها ً َو ال ت َ ْعضلُوهُنَّ ِلتَ ْذ َهبُوا ِببَ ْع ِ
وف فَ ِإن ك َِر ْهت ُ ُموهُنَّ فَعَسى أَن تَك َْرهُوا
َاشروهُنَّ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َءاتَ ْیت ُ ُموهُنَّ ِإال أَن یَأْتِینَ ِبفَ ِحش ٍة ُّمبَ ِینَ ٍة َو ع ُ
َّللاُ فِی ِه َخیرا ً كثِیراً»!...
شیْئا ً َو یجْ عَ َل َّ

در این آیات به مسائل مربوط به زنان كه قبال در آن سخن داشت برگشته بعضى
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دیگر از آن مسائل را بیان مىكند و این آیات در عین حال مشتمل بر جمله « :وعاشروهن

بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شیئا و یجعل هللا فیه خیرا كثیرا !» نیز هست كه
مضمونش اصلى است قرآنى  ،براى زندگى اجتماعى زن!
هدف آیه  23تا  28سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 414 :

بیان محرمات در ازدواج
ت َو أ ُ َّم َهت ُك ُم
علَیْك ْم أ ُ َّم َهت ُ ُك ْم َو بَنَات ُ ُك ْم َو أ َ َخ َوت ُك ْم َو َ
« ُح ِر َمت َ
ع َّمت ُ ُك ْم َو َخلَت ُ ُك ْم َو بَنَات األَخ َو بَنَات األ ُ ْخ ِ
وركم ِمن ِنسائ ُك ُم الَّتى
الَّتى أ َ ْرض ْعنَ ُك ْم َو أ َ َخ َوت ُكم ِمنَ َّ
الرضعَ ِة َو أ ُ َّم َهت ِنسائك ْم َو َربَئبُك ُم الَّتى فى ُح ُج ِ
علَیْك ْم َو َحلَئ ُل أ َ ْبنَائك ُم الَّ ِذینَ ِم ْن أَصلَ ِبك ْم َو أَن
َد َخ ْلت ُم ِب ِهنَّ فَ ِإن لَّ ْم تَكُونُوا َد َخ ْلت ُم ِب ِهنَّ فَال ُجنَا َح َ
َّللاَ كانَ َ
غفُورا ً َّر ِحیماً»!...
ین ِإال َما قَ ْد سلَف ِإنَّ َّ
تَجْ َمعُوا بَینَ األ ُ ْخت َ ِ

این آیات ،آیات محكمهاى است كه محرمات در باب ازدواج و آنچه را كه در این
باب حالل است بر مىشمارد .
آیه قبل از این كه حرمت ازدواج با زن پدر را بیان مىكرد ،هر چند به حسب
مضمون جزء این آیات بود ،اال اینكه چون از ظاهر سیاقش بر مىآید كه تتمه آیات سابق
است ،لذا ما آنرا جزء آن دسته آیات مورد بحث قرار دادیم ،عالوه بر اینكه از نظر معنا نیز
ملحق به آن آیات بود .
و به هر حال آیات مورد بحث همانطور كه گفتیم در مقام بیان تمامى اقسام
ازدواجهاى حرام است و در حرام بودن آنها هیچ تخصیصى و یا تقیدى نیاورده ،ظاهر
جمله «:و احل لكم ماوراء ذلكم  -جز اینها كه بر شمردیم همه برایتان حالل است!» كه بعد
از شمردن محرمات آمده ،نیز همین است ،كه محرمات نامبرده بدون هیچ قیدى حرامند و
در هیچ حالى حالل نمىشوند .
هدف آیه  29و  30سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 499 :

نهی از خوردن مال به باطل
اض ِمن ُك ْم َو ال تَ ْقتُلُوا
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَأْكلُوا أ َ ْم َولَكُم بَ ْینَكم ِبا ْلبَ ِط ِل ِإال أَن تَكُونَ ت َج َرةً عَن تَ َر ٍ
َّللاَ كانَ ِب ُك ْم َر ِحیماً»!...
أَنفُس ُك ْم ِإنَّ َّ

این آیه شبه اتصالى به آیات قبل دارد ،چون مشتمل است بر نهى از خوردن مال به
باطل ،آیات سابق مشتمل بود بر نهى از خوردن مهر زنان از راه سختگیرى و تعدى ،پس
در حقیقت در این آیه از یك مساله خصوصى به مسالهاى كلى انتقال حاصل شده است .
هدف آیه  31سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 511 :

بیان شرط آمرزش گناهان صغیره
سیِئاتِ ُك ْم َو نُد ِْخ ْل ُك ْم ُم ْد َخالً ك َِریماً!»
ع ْنهُ نُك َِف ْر َ
« إِ ْن تَجْ تَنِبُوا كَبائِ َر ما ت ُ ْن َه ْونَ َ
ع ْن ُك ْم َ

این آیه بى ارتباط به ما قبلش نیست ،چون در آیات قبل نیز سخن از معاصى رفته
بود .از آیه شریفه دو چیز استفاده مىشود :اول اینكه گناهان دو نوعند :صغیره و كبیره ،دوم
اینكه گناهانى كه طبق آیه شریفه خدا از آن مىگذرد به دلیل مقابله ،گناهان صغیره است.
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هیچ تردیدى نیست در اینكه آیه شریفه در مقام منت نهادن بوده و نویدى است كه با
عنایتى لطیف و الهى به گوش مؤمنین مىرسد ،كه اگر از بعضى گناهان اجتناب كنند خداى
عز و جل از بعضى دیگر گناهانشان در مىگذرد ،پس نباید پنداشت كه این آیه شریفه
مؤمنین را در ارتكاب گناهان صغیره جرأت مىدهد ،چرا كه معنایى براى چنین توهمى
نیست ،چون هیچ تردیدى در این نیست كه آیه شریفه از ارتكاب گناهان كبیره نهى مىكند و
ارتكاب صغیره از این جهت كه مرتكبش به آن بىاعتنا است ،خود مصداقى از مصادیق
گناه كبیره است و آن عبارت است از طغیانگرى و ناچیز شمردن دستور خداى سبحان ،كه
نه تنها گناهى كبیره است ،بلكه از بزرگترین گناهان به حساب آمده است.
آرى آیه شریفه در چنین مقامى نیست ،بلكه مىخواهد به انسانى كه خلقتش بر اساس
ضعف و جهالت است و چون جهل و هوا بر او غلبه دارد هیچگاه خالى از ارتكاب گناهان
نیست ،وعده تكفیر بدهد و بفرماید تو اى انسان كه همواره دستخوش كورانهاى هوا و
شهوتى اگر بتوانى خود را از ارتكاب كبایر كنترل كنى من وعده مىدهم كه از گناهان
كوچكت صرفنظر كنم ،پس زمینه آیه همان زمینهاى است كه آیات توبه دارد ،و بشر را به
سوى توبه دعوت مىكند!
هدف آیه  32تا  35سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 531 :

اصالح روابط معاشرت بین زنان و مردان
یب م َّما
َّللاُ ِب ِه َب ْعض ُك ْم عَلى بَ ْع ٍ
یب ِم َّما اكتَسبُوا َو ِللنِساءِ نَ ِص ٌ
« َو ال تَت َ َمنَّ ْوا َما فَض َل َّ
ض ِل ِلر َجا ِل نَ ِص ٌ
ع ِلیماً»! ...
شىءٍ َ
َّللاَ ِمن فَض ِل ِه إِنَّ َّ
ا ْكتَسبنَ َو سئَلُوا َّ
َّللاَ كانَ بِكل ْ

این آیات مربوط به آیات گذشتهاى است ،كه متعرض احكام ارث و احكام نكاح بود،
در این آیات آن احكام را تاكید مىكند و بعضى از احكام كلى را هم نتیجه مىگیرد ،احكامى
كه پارهاى از خللهایى كه در معاشرت بین مردان و زنان رخ مىدهد را  ،اصالح مىكند.
هدف آیه  36تا  42سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 559 :

تشویق مسلمین به احسان و انفاق در راه خدا
ین َو
« َو ا ْعبُدُوا َّ
َّللاَ َو ال ت ِ
ُشركُوا بِ ِه شیْئا ً َو بِا ْل َو ِل َدی ِْن إِحْ سنا ً َو بِذِى ا ْلقُ ْربى َو ا ْلیَت َ َمى َو ا ْل َمس ِك ِ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
نَّ
َّللاَ ال
ب َو
ِ
ب َو اب ِْن السبِی ِل َو َما َملكَت أ ْی َمن ُك ْم إِ َّ
ب بِال َجن ِ
الصاح ِ
الجْ َُ ِار ذِى ا ْلقُ ْربى َو الجْ َُ ِار ال ُجن ِ
یحب َمن كانَ ْ
مختَاالً فَ ُخوراً»!...
ِ

هفت آیه است كه در آن مسلمین را تشویق و تحریك بر احسان و انفاق در راه خدا
نموده و در ازاى آن وعده جمیل داده و ترك آن را كه یا به انگیزه بخل است و یا به انگیزه
انفاق در راه خود نمایى است ،مذمت كرده است  -آرى كسى هم كه به عنوان خود نمایى
انفاق مىكند انفاق در راه خدا را ترك كرده است!
هدف آیه  43سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 569 :

نهی از نماز در حال مستی ،و بیان حکم تیمم
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال ت َ ْق َربُوا الصلَوةَ َو أَنت ُ ْم سك ََرى َحتى ت َ ْعلَ ُموا َما تَقُولُونَ َو ال ُجنُبا ً إِال عَا ِب ِرى
ائط أَ ْو لَ َمست ُ ُم النِسا َء
س ِبی ٍل َحتى ت َ ْغت َ ِ
سلُوا َو إِن كُنت ُم َّم ْرضى أ َ ْو عَلى سفَ ٍر أ َ ْو َجا َء أ َ َح ٌد ِمنكُم ِمنَ ا ْلغَ ِ
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عفُوا ًّ َ
غفُورا ً !»
َّللاَ كانَ َ
امس ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َو أ َ ْیدِی ُك ْم ِإنَّ َّ
طیبا ً فَ ْ
تجدُوا َما ًء فَتَیَ َّم ُموا ص ِعیدا ً ِ
فَلَ ْم ِ

آیاتى كه متعرض مساله شراب شده پنج طایفه است و اگر این پنج طایفه را پهلوى
هم بگذاریم ،این معنا به دست مىآید كه آیه مورد بحث بعد از آیه شریفه « :تتخذون منه
سكرا و رزقا حسنا »،و آیه شریفه «:قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و
االثم !» و قبل از آیه شریفه «:یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس
و اثمهما اكبر من نفعهما!» و نیز پیش از آیه شریفه «:یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر
و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه!» نازل شده و آیه سوره مائده،
آخرین آیهاى است كه در باره شراب نازل شده است .
وقوع آیه مورد بحث بین آیات قبل و آیات بعدش در حقیقت به منزله جمله معترضه
آوردن در بین دو سنخ مطلب است.
هدف آیه  44تا  58سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 575 :

شرح فتنه های یهود برای انحراف مسلمانان و جلوگیری از انفاق
شترونَ الضلَلَةَ َو یُ ِری ُدونَ أَن تَ ِضلُّوا الس ِبی َل»!...
« أ َ لَ ْم ت َ َر ِإلى الَّ ِذینَ أُوت ُوا نَ ِصیبا ً ِمنَ ا ْل ِكت َ ِ
ب یَ ُ

این آیات متعرض حال اهل كتاب است ،ستمكاریها و خیانتهایى را كه آنان در دین
خدا كردند تفصیل مىدهد .روشنترین طایفهاى كه این آیات با وضع آنان تطبیق مىكند
یهودند و این آیات سیاقى واحد و متصل دارد .خالصه كالم این كه از آیات مورد بحث بر
مىآید ،یهودیان به مؤمنین اظهار مودت و خیرخواهى مىكردهاند و از این راه آنان را فریب
مىدادهاند ،مثال به بخل و خوددارى از انفاق وادار مىكردند ،تا از این راه نگذارند زحمات
مؤمنین به نتیجه برسد و قدمى به سوى تقدم و تعالى بردارند ،این آن چیزى است كه از
ظاهر آیه بر مى آید و الزمه این كه در شان یهود و دوستان و هم رازهاى یهود نازل شده
سر داشتن با یهود همین بود كه به
باشد ،نیز همین معنا است چون ثمره دوستى و سر و ّ
وسیله تحریفات یهود از راه منحرف شوند و هر جا كه آنها بروند ،آنان نیز بروند.
هدف آیه  59تا  70سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 614 :

دعوت به اطاعت خدا و رسول و اولی االمر و تجهیز مسلمین برای جهاد
شىءٍ فَ ُردُّوهُ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ
الرسو َل َو أُولى األ َ ْم ِر ِمنك ْم فَ ِإن تَنَ َز ْعت ُ ْم فى ْ
یر َو أَحْ سنُ تَأ ْ ِویالً»!...
الرسو ِل ِإن كُنت ُ ْم ت ُؤْ ِمنُونَ ِب َّ
ِإلى َّ
اَّللِ َو ا ْلیَ ْو ِم االَ ِخ ِر ذَ ِلك َخ ٌ
َّللاِ َو َّ

در این آیات مردم را تشویق و تحریك مىكند ،به این كه خدا را اطاعت كنند و
رسول و اولى االمر را نیز اطاعت كنند و بدین وسیله ریشههاى اختالف و مشاجره و نزاع
را قطع نموده ،هر جا كه با یكدیگر درگیر شدند مساله را به خدا و رسولش ارجاع دهند و
از نفاق بپرهیزند ،چنین نباشند كه به ظاهر اظهار ایمان كنند ولى وقتى خدا و رسول بعد از
ارجاع مساله مورد اختالف به ضرر یكى حكم كرد ،ناراحت شوند و كفر باطنیشان از این
كه تسلیم حكم خدا شوند بازشان بدارد و نیز تشویق مىكند به این كه تسلیم اوامر خدا و
رسول باشند و هم چنان این مطالب را دنبال مىكند ،تا برسد به آیاتى كه دعوت به جهاد
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مىكند و حكم جهاد را روشن مىسازد و به كوچ كردن از وطن در راه خدا مىپردازد ،پس
همه این آیات مؤمنین را براى جهاد در راه خدا تجهیز مىكند و نظام داخلیشان را منظم
مىسازد.
هدف آیه  71تا  76سوره نساء

المیزان ج  4 :ص 664 :

تشویق به صبر و جهاد در راه خدا و مبارزه با فتنه انگیزی یهود
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ُخذُوا ِح ْذ َرك ْم فَان ِف ُروا ثُبَا ٍ
ت أَ ِو ان ِف ُروا َج ِمیعاً»!...

به طورى كه مالحظه مىكنید این آیات در مقایسه با آیات قبل به منزله ذى المقدمة
نسبت به مقدمه است .سادهتر بگویم آن آیات سخن از اطاعت خدا و رسول و اولى االمر
داشت تا در این آیات غرض از آن اطاعت را كه صبر در مقابل جهاد در راه خدا است بیان
كند و معلوم است كه تحریك مؤمنین بسوى جهاد جز این كه مردم مطیع خدا و رسول و
اولى االمر باشند ،به نتیجه نمىرسد مخصوصا در ایامى كه این آیات نازل مىشده مؤمنین
در محنتى شدید قرار داشتند ،چون نزول این آیات در ربع دوم از مدت اقامت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در مدینه بوده ،كه دشمنان دین از هر طرف هجوم آوردند ،تا نور خدا
را خاموش سازند و بنیان دین را كه در حال باال رفتن بود براندازند.
از سوى دیگر اطراف شهر مدینه و پیرامون مسلمانان آن جا ،قبایلى از یهود بودند،
كه دائما براى مؤمنین دردسر ایجاد مىكردند و با آنان مىجنگیدند و همین یهودیان و
منافقین  ،مشركین را علیه مسلمانان تشجیع مىكردند و در مقاومت علیه مسلمین دلخوش
مىساختند و در بقا و ادامه بر كفر و جمود خود تشویق نموده و وادارشان مىكردند تا بیشتر
به آزار مسلمانانى كه در مكه بودند بپردازند .
بنا بر این مىتوان گفت كه این آیات مثل این كه در همین مقام است  ،كه كید
یهودیان علیه مسلمین را خنثى كند و آثار القائات آنان بر مؤمنین را از بین ببرد.
هدف آیه  77تا  80سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 3 :

مالمت رفتار سست ایمانها در برخورد با فرمان جهاد
« أ َ لَ ْم ت َ َر إِلى الَّ ِذینَ قِی َل ل ُه ْم ُكفُّوا أ َ ْی ِدیَ ُك ْم َو أ َ ِقی ُموا الصلَوةَ َو َءات ُوا َّ
یه ُم ا ْل ِقتَا ُل إِذَا
الزكَوةَ فَلَ َّما ُك ِتب َ
عل َ ِ
ق ِمن ُه ْم ْ
علَ ْینَا ا ْل ِقتَا َل لَ ْو ال أَ َّخ ْرتَنَا
َّللاِ أ َ ْو أَش َّد َخشیَةً َو قَالُوا َربَّنَا ِل َم َكتَبْت َ
فَ ِری ٌ
یخ ْ
شونَ النَّاس َك َخشیَ ِة َّ
یر ِل َم ِن اتَّقَى َو ال ت ُظلَ ُمونَ فَتِیالً»!...
إِلى أ َ َج ٍل قَ ِری ٍ
ب قُ ْل َمت َ ُع ال ُّد ْنیَا قَ ِلی ٌل َو االَ ِخ َرةُ َخ ٌ

این آیات متصل به آیات قبل مىباشند و همه یك سیاق دارند و یك هدف را تعقیب
مىكنند .این آیات مشتمل است بر استشهاد به وضع طائفهاى دیگر از مؤمنین كه ایمانشان
ضعیف است و در آن اندرز و تذكرى هم هست به اینكه دنیا ناپایدار و نعمتهاى آخرت
پایدار و دائمى است و نیز در این آیات حقیقتى از حقائق قرآنى را در خصوص حسنات و
سیئات بیان فرموده است .
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المیزان ج  5 :ص 24 :

بیان اندرز برای تقویت مسلمانان سست ایمان
« َو یَقُولُونَ طاعَةٌ فَ ِإذَا بَ َر ُزوا ِم ْن ِعندِك بَیَّت طائفَةٌ ِمن ُه ْم َ
َّللاُ یَ ْكت ُب َما یُبَ ِیت ُونَ
یر الَّذِى تَقُو ُل َو َّ
غ َ
اَّللِ َو ِكیالً »!...
فَأَع ِْرض عَن ُه ْم َو ت َ َوك ْل عَلى َّ ِ
َّللا َو َكفَى بِ َّ
(81تا/84نساء)

این آیات بىارتباط به ما قبلش نیست ،گویا بقیه گفتارى است كه در آیات قبل در
مالمت مسلمانان ضعیف االیمان داشت و فائده این تتمه اندرز آنان است  ،اندرز به نصایحى
كه بصیرتشان مىدهد ،البته اگر بخواهند تدبر نموده و داراى بصیرت بشوند!
هدف آیه  85تا  91سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 41 :

دستور قتال با مشرکین دو چهره و منافق
سیئَةً یَكُن لَّهُ ِك ْف ٌل ِم ْن َها َو كانَ َّ
« َّمن یَشفَ ْع شفَعَةً َحسنَةً یَكُن لَّهُ نَ ِص ٌ
یب ِمن َها َو َمن یَشفَ ْع شفَعَةً ِ
َّللاُ
شىءٍ ُّم ِقیتاً»!...
عَلى كل ْ

این آیات متصل به آیات قبل است و اتصالش از این جهت است كه همه این هفت آیه
درباره امر قتال با طائفهاى از مشركین یعنى مشركین دو چهره و منافق سخن مىگوید .اگر
در این آیات دقت شود روشن مىگردد كه درباره كسانى از مشركین نازل شده كه چون به
مسلمانان بر مىخوردند اظهار ایمان مىكردند و چون به محل خود برمىگشتند با مشركین
در شرك آنان شركت مىنمودند و در نتیجه درباره جنگیدن با آنان دچار تردید مىشدند،
مسلمانان نیز درباره قتال با اینگونه افراد مردد بودند! خداى سبحان در این آیات فرمان داده
كه باید یا مهاجرت كنند و یا قتال ،و مؤمنین را از اینكه در حق آنان شفاعت كنند بر حذر
مىدارد !
ملحق به این طائفه قومى دیگرند كه در این آیات به آنان فرمان مىدهد باید یا تسلیم
شوند و یا آماده جنگ گردند  ،چون در این آیات سخن صلح رفته و دو جمله در دو آیه
آورده :یكى بیانگر حال شفاعت و دیگرى بیانگر حال تحیت!
هدف آیه  92تا  94سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 58 :

نهی تشریعی قتل عمد
یر َرقَبَ ٍة ُّمؤْ ِمنَ ٍة َو ِدیَةٌ
« َو َما كانَ ِل ُمؤْ ِم ٍن أَن یَ ْقت ُ َل ُمؤْ ِمنا ً ِإال َخطئا ً َو َمن قَت َ َل ُمؤْ ِمنا ً َخطئا ً فَتَحْ ِر ُ
یر َرقَبَ ٍة ُّمؤْ ِمنَ ٍة َو ِإن
ُّمسلَّ َمةٌ ِإلى أ َ ْه ِل ِه ِإال أَن یَص َّدقُوا فَ ِإن كانَ ِمن قَ ْو ٍم َ
عد ٍُو لَّ ُك ْم َو ه َُو ُمؤْ ِمنٌ فَتَحْ ِر ُ
یر َرقَبَ ٍة ُّمؤْ ِمنَ ٍة فَ َمن لَّ ْم یَ ِج ْد فَ ِصیَا ُم
كانَ ِمن قَ ْو ِم بَ ْینَك ْم َو بَ ْینَ ُهم ِمیثَ ٌ
ق فَ ِدیَةٌ ُّمسلَّ َمةٌ ِإلى أ َ ْه ِل ِه َو تحْ ِر ُ
ع ِلیما ً َحكیماً! َو َمن یَ ْقت ُ ْل ُمؤْ ِمنا ً ُّمتَعَ ِمدا ً فَ َج َزا ُؤهُ َج َهنَّ ُم
َّللاُ َ
َّللاِ َو كانَ َّ
ین ت َ ْوبَةً ِمنَ َّ
شه َْری ِْن ُمتَتَا ِبعَ ِ
َخ ِلدا ً فِی َها َو َ
عذَابا ً ع َِظیماً»!...
ع َّد لَهُ َ
علَ ْی ِه َو لَعَنَهُ َو أ َ َ
َّللاُ َ
غ ِضب َّ

چون آیه در مقابل آیه بعدى قرار دارد كه مىفرماید «:و من یقتل مؤمنا متعمدا ...
!» و مراد از نفى در جمله مورد بحث نفى اقتضاء است ،مىخواهد بفرماید :در مؤمن بعد
از دخولش در حریم ایمان و قرقگاه آن ،دیگر هیچ اقتضائى براى كشتن مؤمنى مثل خودش
وجود ندارد  ،هیچ نوع كشتن مگر كشتن از روى خطا!
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آیه مورد بحث با این حال در مقام آن است كه بطور كنایه از كشتن مؤمن به عمد
نهى تشریعى كند و بفرماید خداى تعالى هرگز این عمل را مباح نكرده و تا ابد نیز مباح
نمى كند و او كشتن مؤمن ،مؤمن دیگر را تحریم كرده ،مگر در یك صورت و آن صورت
خطا است ،چون در این فرض  -كه قاتل قصد كشتن مؤمن ندارد یا بدین جهت كه اصال
قصد كشتن را ندارد و یا اگر قصد دارد به این خیال قصد كرده كه طرف كافرى است جائز
القتل که در مورد كشتن او هیچ حرمتى تشریع نشده است .
هدف آیه  95تا  100سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 70 :

تبیین درجات مجاهدین و موقعیت قاعدین
« ال یَست َ ِوى ا ْلقَ ِع ُدونَ ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ َ
َّللاِ ِبأ َ ْم َو ِل ِه ْم َو
یر أُولى
الضر ِر َو ال ْم ُُ َج ِه ُدونَ فى س ِبی ِل َّ
َ
غ ُ
َّللاُ الحْ ُُسنى َو
َّللاُ ال ْم ُُ َج ِه ِدینَ ِبأ َ ْم َو ِل ِه ْم َو أَنفُس ِِه ْم عَلى ا ْلقَ ِع ِدینَ د ََر َجةً َو ُكالً َو َ
ع َد َّ
أَنفُس ِِه ْم فَض َل َّ
َّللاُ ا ْل ُم َج ِه ِدینَ عَلى ا ْلقَ ِع ِدینَ أَجْ را ً ع َِظیما ً »!...
فَض َل َّ

غرض از جمله مورد بحث ترغیب و تحریك مسلمانان بر قیام به امر جهاد است ،
تا مسلمین در رفتن به جهاد شتاب نموده  ،از یكدیگر سبقت بگیرند!
دلیل دیگر بر اینكه مراد این معنا است این است كه خداى سبحان اولى الضرر (
بیماران و نابینایان و امثال آنان) را استثناء كرده  ،سپس حكم كرد به اینكه قاعدون و
مجاهدین یكسان نیستند ،با اینكه اولى الضرر در مساوى نبودنشان با مجاهدین در راه خدا
مانند قاعدینند .
هدف آیه  101تا  104سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 96 :

بیان نماز خوف و احکام آن
صروا ِمنَ الصلَو ِة ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَن یَ ْف ِتنَ ُك ُم الَّ ِذینَ
ض فَلَیْس َ
علَیْك ْم ُجنَا ٌ
ضر ْبت ُ ْم فى األ َ ْر ِ
« َو ِإذَا َ
ح أَن ت َ ْق ُ
عد ًُّوا ُّم ِبیناً101(»!...تا/104نساء)
َكفَ ُروا ِإنَّ ا ْل َك ِف ِرینَ كانُوا لَك ْم َ

در این آیات نماز خوف و نماز شكسته در سفر تشریع شده و منتهى مىشود به
ترغیب مؤمنین به اینكه مشركین را تعقیب كنند و در جستجوى آنان باشند.
این آیات مرتبط و متصل به آیات قبل است ،چون سخن از نماز خوف دارد كه
مربوط به میدانهاى جنگ است و سخن از شكستن نماز در سفر دارد كه آن نیز بى ارتباط با
جنگ نیست ،چون جهاد غالبا مستلزم مسافرت است  ،آیات قبل هم درباره جهاد سخن
مىگفت و متعرض شؤون مختلف آن بود .
هدف آیه  105تا  126سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 109 :

توصیه به عدل در داوری و قضاوت
« ِإنَّا أ َ َ
َّللاُ َو ال تَكُن ِل ْل َخائنِینَ َخ ِصیماً»!...
نز ْلنَا ِإلَیْك ا ْل ِكتَب ِبا ْل َحق ِلتَحْ ُك َم بَینَ النَّ ِ
اس ب َما أ َ َراك َّ

آنچه دقت و تدبر در این آیات به ما افاده مىكند این است كه این آیات سیاقى واحد
دارند و در یك زمینه سخن دارند و آن توصیه به عدل در داورى و نهى از این كه قاضى در
قضاى خود به یكى از دو طرف دعوى متمایل بشود و حاكم در حكم راندنش به سوى
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مبطلین گرایش یابد و بر صاحبان حق جور كند ،حال مبطل هر كه مىخواهد باشد و محق
هر كه مىخواهد باشد!
و این معنا را با اشاره به پارهاى از حوادثى كه در زمان نزول این آیات رخ داده و
سپس بحث پیرامون حقایق دینیهاى كه مربوط به آن حوادث است بیان مىكند و نتیجه
مىگیرد كه پس مؤمنین باید ملتزم به آن حقایق دینى باشند و آن را رعایت كنند .به مؤمنین
هشدار مى دهد كه دین خدا در واقع یك حقیقت است  ،نه صرف اسم و مردم وقتى از منافع
آن برخوردار مىشوند كه به راستى متلبس به دین و متصف به دیندارى باشند و صرف
اینكه خود را متدین نام بگذارند آن منافع را به ایشان عاید نمىسازد .
و ظاهرا آن حادثه و قصه همان است كه جمله «:و من یكسب خطیئة او اثما ثم یرم
به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا!» بدان اشاره دارد ،چون از این آیه استفاده مىشود كه
در آن روز گناهى از قبیل دزدى و قتل نفس یا اتالف مال مردم یا اضرار به مردم و یا
گناهى نظیر اینها كه مرتكبش مىتواند آن را به گردن دیگران بیندازد اتفاق افتاده بود و
منظور مرتكب این بوده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم را در حكم كردن به اشتباه
بیندازد و مثال مردى بىگناه را مجازات كند ولى خداى تعالى آن جناب را از اشتباه حفظ
كرده است .
و ظاهرا همین داستان نیز مورد اشاره آیات اول مورد بحث بوده باشد  ،آنجا كه
مىفرماید «:و ال تكن للخائنین خصیما !» و آنجا كه مىفرماید «:یستخفون من الناس!» و
آنجا كه مىفرماید «:ها انتم هؤالء جادلتم عنهم!» چون خیانت هر چند ظاهرش آن خیانتهائى
است كه در امانتها و سپردهها واقع مىشود و لیكن سیاق آیه شریفه «:ان هللا الیحب من
كان خوانا اثیما یستخفون من الناس  »!...چنین دست مىدهد كه مراد از خیانت ،آن قسم
خیانتى است كه در سرقت و امثال آن تحقق مىیابد .
به این عنایت كه مؤمنین تن واحدى فرض شده و اموال مؤمنین  ،اموال آن یك تن
فرض شده  ،بطورى كه اگر مال یكى به سرقت برود دیگران مسؤولند و دیگران باید
رعایت احترام مال او را بكنند و در حفظ و حمایت آن اهتمام بورزند و بنا بر این عنایت
اگر بعضى از این تن واحد به مال بعض دیگر تعدى كند در حقیقت به خود تعدى و خیانت
كرده است .
و بنا بر این ،تدبر در آیات شریفه این معنا را به ذهن نزدیك مىكند كه گویا قصه
مورد نظر آیه ،سرقتى بوده كه از بعضى مؤمنین سر زده و داستان به اطالع رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم رسیده و سارق براى دفاع از خود یك فرد بىگناهى را متهم ساخته و
خویشاوندان دزد واقعى اصرار ورزیدهاند كه به نفع آنان حكم بفرماید و مبالغه كردهاند در
اینكه حكم را به نفع آنان و علیه متهم تغییر دهند و در نتیجه این آیات نازل شده و متهم را از
تهمتى كه به وى زدهاند تبرئه نموده است .
و از این آیات حجت بودن رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و عصمتش و حقائقى
دیگر نیز استفاده مىشود كه بیانش ( درجای خود در المیزان) آمده است.
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هدف آیه  127تا  134سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 156 :

تاکید بر الهی بودن احکام نازله درباره حقوق زنان و ایتام
ساء الَّتى ال
یهنَّ َو َما یُتْلى َ
ب فى یَتَ َمى النِ ِ
« َو یَست َ ْفت ُونَك فى النِ ِ
ساء قُ ِل َّ
علَیْك ْم فى ا ْل ِكتَ ِ
َّللاُ یُ ْفتِیك ْم فِ ِ
ت ُؤْ ت ُونَ ُهنَّ َما ُك ِتب لَ ُهنَّ َو ت َ ْر َ
غبُونَ أَن تَن ِك ُحو ُهنَّ َو ا ْل ُمستَضعَ ِفینَ ِمنَ ا ْل ِو ْلد َِن َو أَن تَقُو ُموا ِل ْلیَتَ َمى
ع ِلیماً»!...
َّللاَ كانَ ِب ِه َ
ِبا ْل ِق ِ
یر فَ ِإنَّ َّ
سط َو َما ت َ ْفعَلُوا ِم ْن َخ ٍ

گفتار در این آیات در حقیقت برگشت به مطالب اول سوره است كه آنجا نیز سخن
در امور زنان بود ،مسائل ازدواج و اینكه ازدواج با چه كسانى حرام است و مسائل ارث و
غیره را بیان مىكرد ،در اینجا نیز به همان مسائل پرداخته شده و آنچه سیاق به ما مىفهماند
این است كه این آ یات بعد از آن آیات نازل شده و اینكه مردم بعد از شنیدن آن آیات در امر
زنان از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم سؤالهائى كرده بودند ،چون در آیات اول سوره
رسوم ریشه دار عرب را لغو و باطل اعالم كرده و آنچه مردم جاهلیت از حقوق زنان در
اموال و در معاشرتها پایمال كرده بودند را احیاء كرده بود و جاى آن داشت كه سؤال كنند
و توضیح بخواهند .
خداى تعالى رسول گرامى خود را دستور داد تا در پاسخشان بگوید كه :احكامى كه
در شریعت او به نفع زنان و به ضرر مردان تشریع شده فتاوائى است آسمانى و احكامى
است الهى و خود آن جناب در تشریع آنها هیچگونه دخالتى نداشته و نه تنها در تشریع این
احكام دخالت ندارد بلكه در تشریع هیچ حكمى دیگر و از آن جمله تشریع احكام مربوط به
ایتام زنان هیچ دخالتى ندارد و باز این تنها نیست بلكه خداى تعالى بطور كلى در باره ایتام
دستورشان داده كه به قسط و عدالت رفتار كنند!
آنگاه چند حكم از احكام اختالفى بین زن و شوهر را كه مورد ابتالء عموم است
بیان فرموده است.
هدف آیه  135سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 175 :

بیان حکم ادای شهادت با قیام به عدل
س ُك ْم أَ ِو ا ْل َو ِل َدی ِْن َو األَ ْق َربِینَ ِإن
سط ش َهدَا َء ََّّللِ َو لَ ْو عَلى أَنفُ ِ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا كُونُوا قَ َّو ِمینَ بِا ْل ِق ِ
یَك ُْن َ
َّللاَ كانَ
به َما فَال تَتَّبِعُوا ال ْهَُ َوى أَن ت َ ْع ِدلُوا َو ِإن ت َ ْل ُوا أ َ ْو ت ُ ْع ِرضوا فَ ِإنَّ َّ
غنِیا ًّ أ َ ْو فَ ِقیرا ً فَ َّ
اَّللُ أ َ ْولى ِ
بِ َما ت َ ْع َملُونَ َخبِیراً!»

در این آیه( كه غرض از آن بیان حكم شهادت است!) قبل از پرداختن به اصل
غرض صفت قوام بالقسط را آورد ،براى این بوده كه خواسته است مطلب را به تدریج بیان
كند ،از باال گرفته در دائره وسیعى حكم عمومى قیام به قسط را بیان كند  ،آنگاه به اصطالح
عوام به مساله مورد غرض گریز بزند  ،چون این مساله یكى از فروعات آن صفت است،
پس گویا فرموده «:كونوا شهداء هلل  -گواهانى در راه خدا باشید!» و این براى شما میسر
نمى شود مگر بعد از آنكه قوامین به قسط باشید ،ناگزیر باید نخست قوامین به قسط شوید تا
بتوانید گواهانى براى خداى تعالى بوده باشید .
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در جمله «:شهداء هلل!» مىفرماید :گواهانى باشید و این گواهیتان براى خدا باشد،
یعنى در شهادت خود غایت و هدفى به جز رضاى خداى تعالى نداشته باشید و معناى براى
خدا بودن شهادت این است كه شهادت مصداق پیروى حق و به خاطر اظهار حق و زنده
كردن حق باشد!
هدف آیه  136تا  147سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 180 :

بیان الزامی بودن ایمان به جمیع معارف الهی
ب الَّذِى أَ َ
نز َل ِمن
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َء ِ
امنُوا ِب َّ
ب الَّذِى نَ َّز َل عَلى َرسو ِل ِه َو ا ْلكتَ ِ
اَّللِ َو َرسو ِل ِه َو ا ْل ِكت َ ِ
اَّللِ َو َملَئ َكتِ ِه َو ُكت ُ ِب ِه َو ُرس ِل ِه َو ا ْلیَ ْو ِم االَ ِخ ِر فَقَ ْد ض َّل ضلَال بَ ِعیداً»!...
قَ ْب ُل َو َمن یَ ْكفُ ْر ِب َّ

در اول آیات شریفه مؤمنین را با اینكه ایمان آوردهاند دستور مىدهد براى بار دوم
ایمان بیاورند و اینكه گفتیم براى بار دوم ایمان بیاورند به خاطر دو قرینه بود ،قرینه اول
اینكه متعلق ایمان دوم را بطور تفصیل شرح مىدهد و مىفرماید «:به خدا و رسول او و
كتاب او ایمان بیاورید  »!...و قرینه دوم این است كه تهدید كرده كه اگر به تك تك این
جزئیات و تفاصیل ایمان نیاورید به ضاللتى بعید گمراه شدهاید! پس معلوم مىشود كه مراد
از ایمان اول ایمان بطور اجمال و سر بسته و در بسته است و مراد از ایمان دوم  ،ایمان به
تفاصیل ى است كه در آیه بیان نموده و حاصل مضمون آیه این است كه مؤمنین باید ایمان
سربسته و اجمالى خود را بر تك تك این جزئیات بگسترند ،براى اینكه این جزئیات معارفى
هستند كه به یكدیگر مرتبط و وابستهاند و هر یك مستلزم بقیه است .
یكى از مصادیق نفاق این است كه مؤمنى كه اظهار ایمان مىكند روش و مسیرى
را پیش بگیرد كه در آخر منتهى شود به رد بعضى از آن معارف و احكام ،مثال از مجتمع
مؤمنین كنار بكشد و به طرف مجتمع كفار نزدیك گردد و آنها را دوست خود بگیرد و
خردهگیرىهائى كه آنان به دین و اهل ایمان دارند تصدیق كند و یا اعتراض و استهزائى كه
آنان نسبت به حق و اهل حق دارند بپذیرد و به همین جهت بوده كه خداى تعالى بعد از این
آیه متعرض حال منافقین شده و آنان را به عذاب الیم تهدید كرده است.
هدف آیه  148تا  149سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 200 :

نهی از زشت کالمی و بددهانی مگر برای ظلم شدگان
ع ِلیماً»!...
َّللاُ ا ْل َجه َْر ِب
سمیعا ً َ
ِ
َّللاُ ِ
« ال ِ
السوء ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل إِال َمن ظ ِل َم َو كانَ َّ
یحب َّ

اینكه فرمود :خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمىدارد كنایه است از اینكه
در شریعتى كه تشریع فرموده ،این عمل را نكوهیده شمرده ،حال چه نكوهیده به حد حرمت
و چه اینكه زشتى آن به حد حرمت نرسد و از حد كراهت و اعانه تجاوز نكند! لیكن كسى كه
مورد ظلم شخصى یا اشخاصى قرار گرفته ،مىتواند در مورد خصوص آن شخص و یا
اشخاص و در خصوص ظلمى كه به وى رفته ،سخن زشت و با صداى بلند بگوید ( و همین
خود قرینه است بر اینكه چنین كسى نمىتواند هر چه از دهانش بیرون بیاید به او نسبت دهد
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و حتى آیه شریفه داللت ندارد بر اینكه نمىتواند بدىهاى دیگر او را كه ربطى به ظلمش
ندارد به زبان بیاورد بلكه تنها مىتواند با صداى بلند ظلم كردنش را بگوید و صفات بدى از
او را به زبان آورد كه ارتباط با ظلم او دارد).
هدف آیه  150تا  152سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 205 :

بیان حقیقت کفر یهود و نصاری
ض َو
َّللاِ َو ُرس ِل ِه َو یَقُولُونَ نُؤْ ِمنُ بِبَ ْع ٍ
اَّللِ َو ُرس ِل ِه َو یُ ِری ُدونَ أَن یُفَ ِرقُوا بَینَ َّ
« إِنَّ الَّ ِذینَ یَ ْكفُ ُرونَ بِ َّ
ض َو یُ ِری ُدونَ أَن یَت َّ ِخذُوا بَینَ ذَ ِلك سبِیالً» !...
نَكفُ ُر بِبَ ْع ٍ

این آیات ،انعطاف و توجهى به حال اهل كتاب كرده ،حقیقت كفر آنان را بیان
مىكند و عدهاى از مظالم و گناهان و سخنان فاسدشان را شرح مىدهد:
منظور از این كفار كه به خدا و پیامبران او كفر مىورزند ،اهل كتاب یعنى یهود و
نصارا است كه یهود به موسى ایمان مىآورند ولى به عیسى و محمد علیهما السالم كفر
مىورزند و نصارا به موسى و عیسى علیهما السالم ایمان دارند ولى به محمد
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كفر مىورزند و این دو طائفه مىپندارند كه به خدا و به بعضى از
رسوالن او كفر نورزیده ،تنها به بعضى دیگر از رسوالن او كفر ورزیدهاند ،در حالى كه در
آیه مورد بحث بطور مطلق فرموده :اینها به خدا و همه رسوالن خدا كفر ورزیدهاند!
هدف آیه  153تا  169سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 208 :

بیان ادعاها و ظلم های یهود
ب أَن ت ُِنز َل َ
یه ْم ِكتَبا ً ِمنَ الس َم ِ
ْبر ِمن ذَ ِلك فَقَالُوا أَ ِرنَا َّ
اء فَقَ ْد سأَلُوا ُموسى أَك َ
« یَسئَلُك أ َ ْه ُل ا ْل ِكت َ ِ
َّللاَ
علَ ِ
ُ
َجه َْرةً فَأ َ َخذَتْ ُه ُم الص ِعقَة ِبظ ْل ِم ِه ْم ث ُ َّم ات َخذُوا ا ْلعِجْ َل ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم ا ْلبَ ِینَت فَعَفَ ْونَا عَن ذَ ِلك َو
َءات َ ْینَا ُموسى س ْلطنا ً ُّم ِبیناً»!...

این آیات سؤالى را كه اهل كتاب از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كردهاند بازگو
مى كند و آن این بوده كه خداى تعالى كتابى را از آسمان بر خود آنان نازل كند ،چون آنها با
نزول قرآن به وسیله وحى جبرئیل آن هم آیه آیه و تكه تكه قانع نشده بودند و خواستند تا
كتابى در بسته مانند مرغى از هوا به سوى آنان پائین آید و سپس به جواب آنان پرداخته
مىفرماید «:از موسى بزرگتر از این را خواستند ،بدو گفتند :خدا را آشكارا به ما نشان ده
كه صاعقه آنان را به خاطر ظلمشان بگرفت ،با این حال باز ایمان نیاورده ،بعد از آن همه
معجزه ،گوساله را خداى خود گرفتند و ما از این ظلمشان نیز درگذشتیم و به موسى دلیلى
قاطع و روشن دادیم!»
هدف آیه  170تا  175سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 240 :

دعوت جامعه بشری برای ایمان به قرآن و رسول هللا«ص»
َامنُوا َخیرا ً لَّ ُك ْم َو إِن تَ ْكفُ ُروا فَ ِإنَّ ََّّللِ َما فى
الرسو ُل بِا ْل َحق ِمن َّربِ ُك ْم فَئ ِ
« یَأَی َها النَّاس قَ ْد َجا َء ُك ُم َّ
ع ِلیما ً َح ِكیماً»!...
َّللاُ َ
الس َم َو ِ
ت َو األَ ْر ِ
ض َو كانَ َّ

بعد از آنكه از پیشنهاد اهل كتاب و درخواستشان مبنى بر اینكه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كتابى از آسمان بر ایشان نازل كند پاسخشان داد و بیان كرد كه رسول
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او هر چه آورده به حق آورده و از ناحیه پروردگارش آورده و كتابى كه از ناحیه
پروردگارش آورده ،حجتى است قاطع كه هیچ شكى و تردیدى در آن نیست ،اینك در این
آیات نتیجه گیرى كرده كه پس قرآن حق دارد تمامى بشر را دعوت كند به سوى رسول
اسالم و كتاب او !
خطاب در اول آیات عمومى است و همه اهل كتاب و غیر اهل كتاب را و یا به
عبارت دیگر تمامى بشر را مورد خطاب قرار داده است و مضمون آن متفرع و نتیجه
گیرى از بیانى است كه قبال در باره اهل كتاب داشت و اگر خطاب را عمومى كرد براى
این بود كه نه شایستگان براى این دعوت و براى ایمان به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
منحصر در اهل كتاب بودند و نه رسالت رسول خدا اختصاص به قومى خاص داشت!
هدف آیه  176سوره نساء

المیزان ج  5 :ص 250 :

بیان سهم کالله
ام ُرؤٌا َهلَك لَیْس لَهُ َولَ ٌد َو لَهُ أ ُ ْختٌ فَلَ َها نِصف َما تَ َرك َو
« یَست َ ْفت ُونَك قُ ِل َّ
َّللاُ یُ ْفتِیك ْم فى ا ْل َكلَلَ ِة إِ ِن ْ
ان م َّما تَ َرك َو إِن كانُوا إِ ْخ َوةً ِر َجاالً َو
ین فَلَ ُه َما الثُّلُث َ ِ
ه َُو یَ ِرث ُ َها إِن لَّ ْم یَكُن لها َولَ ٌد فَ ِإن كانَتَا اثْنَت َ ِ
ع ِلی ُم!»
شىءٍ َ
َّللاُ لَك ْم أَن تَ ِضلُّوا َو َّ
ین یُبَینُ َّ
ِنسا ًء فَ ِللذَّك َِر ِمثْ ُل َحظ األُنثَیَ ِ
َّللاُ ِبكل ْ

از این آیه شریفه سهام و یا به عبارتى فریضههاى كالله یعنى خویشاوندان پدرى و
مادرى و یا پدرى تنها را بطورى كه سنت آن را تفسیر كرده بیان مىكند ،همچنانكه بر
حسب بیان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آیه اول سوره سهام كالله مادرى را بیان
مىكرد ،دلیل بر این معنا این است كه سهام و فریضههائى كه در اینجا آمده بیشتر از سهامى
است كه در آنجا آمده و از این آیات استفاده مىشود كه سهام مردان از سهام زنان بیشتر
است!
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هدف و فلسفه نزول سوره مائده
( المیزان ج  5 :ص ) 255:

دعوت به وفای عهدها ،پایداری در پیمانها ،و نهی از نقض میثاقها
بهی َمةُ األَ ْنعَ ِم إِال َما یُتْلى
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا أ َ ْوفُوا ِبا ْلعُقُو ِد أ ُ ِحلَّت لَكُم ِ
َ
علَ ْی ُك ْم َ
َّللاَ یحْ ُك ُم َما یُ ِریدُ» ! ...
َ
یر ِ
محلى الص ْی ِد َو أنت ُ ْم ُح ُر ٌم إِنَّ َّ
غ َ
(1تا/3مائده)

اگر در آیات این سوره ،آیات اول و آخر و وسطش دقت كنیم و در مواعظ و
داستانهائى كه این سوره متضمن آنها است تدبر كنیم ،خواهیم دریافت كه غرض جامع از
این سوره دعوت به وفاى به عهدها و پایدارى در پیمانها و تهدید و تحذیر شدید از شكستن
آن و بى اعتنائى نكردن به امر آن است و اینكه عادت خداى تعالى به رحمت و آسان كردن
تكلیف بندگان و تخفیف دادن به كسى كه تقوا پیشه كند و ایمان آورد و باز از خدا بترسد و
احسان كند جارى شده ،نیز بر این معنا جارى شده كه نسبت به كسى كه پیمان با امام خویش
را بشكند و گردنكشى و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پیمان در آید و طاعت امام را ترك
گوید و حدود و میثاقهائى كه در دین گرفته شده بشكند  ،سختگیرى كند .
و به همین جهت است كه مىبینى بسیارى از احكام حدود و قصاص ،داستان مائده
زمان عیسى علیهالسالم ،كه از خدا خواست مائدهاى از آسمان براى او و یارانش بیاید،
داستان دو پسران آدم و اشاره به بسیارى از ظلمهاى بنى اسرائیل و پیمانشكنىهاى آنان در
این سوره آمده است .در آیاتى بر مردم منت مىگذارد كه دینشان را كامل و نعمتشان را
تمام كرد و طیبات را بر ایشان حالل و خبائث را بر ایشان حرام كرد و احكام و دستوراتى
بر ایشان تشریع كرد كه مایه طهارت آنان است و در عین حال عسر و حرجى هم نمىآورد.
مناسب با زمان نزول این سوره نیز تذكر این مطالب بوده ،براى اینكه اهل حدیث و
تاریخ اتفاق دارند بر اینكه سوره مائده آخرین سوره از سورههاى مفصل قرآن است ،كه در
اواخر ایام حیات رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بر آن جناب نازل شده ،در روایات شیعه
و سنى هم آمده كه در مائده ناسخ هست ولى منسوخ نیست ،چون بعد از مائده چیزى نازل
نشد تا آن را نسخ كند و مناسب با این وضع همین بود كه در این سوره به حفظ پیمانهائى كه
خداى تعالى از بندگانش گرفته و خویشتن دارى در حفظ آنها سفارش كند!
هدف آیه  4و  5سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 323 :

بیان ضابطهاى كلى براى تشخیص حالل از حرام
كلبِینَ تُعَ ِل ُمون ُهنَّ م َّما
« یَسئَلُونَك َما ذَا أ ُ ِح َّل ل ُه ْم قُ ْل أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الطیِبَت َو َما َ
علَّ ْمت ُم ِمنَ ال َج َو ِارح ُم ِ
ب»!...
َّللاِ َ
َّللاُ فَكلُوا م َّما أَ ْمسكْنَ َ
َ
سری ُع ِ
َّللاَ إِنَّ َّ
علَ ْی ِه َو اتَّقُوا َّ
علَ ْی ُك ْم َو ا ْذك ُُروا اس َم َّ
علَّ َم ُك ُم َّ
الحسا ِ
َّللاَ ِ
( 4و/5مائده)
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در آیه اول سؤالى است مطلق و كلى و جوابى هم كه از آن داده شده عمومى و
مطلق است و در آن ضابطهاى كلى براى تشخیص حالل از حرام است داده و آن این است
كه حالل آن چیزى است كه تصرف در آن  -البته نه هر تصرف بلكه تصرفى كه هر عاقلى
غرض از آن چیز را همان تصرف مىداند ،از قبیل خوردن نان نه خفه كردن كودكى به
وسیله نان  -امرى طیب و معقول شمرده شود .
و اگر طیبات را مطلق آورد این اطالق نیز براى این است كه بفهماند معتبر در
تشخیص طیب از خبیث فهم متعارف عموم مردم است  ،نه فهم افراد استثنائى كه یا از
پارهاى خبائث لذت مىبرند و یا از پارهاى طیبات دچار تهوع مىشوند ،پس هر چیزى كه
فهم عادى عموم مردم آن را طیب بداند آن طیب است و هر چیزى هم كه طیب شد حالل
است.
و اگر حلیت و طیب بودن را بفهم متعارف انسانها واگذار كردیم از پیش خود
نكردیم  ،بلكه همانطور كه گفتیم از این جهت بود كه هیچ مطلقى شامل فرد غیر متعارف
نمىشود و این مساله در فن اصول ثابت شده است .
هدف آیه  6و  7سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 353 :

بیان حكم طهارتهاى سهگانه
امس ُحوا
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِإذَا قُ ْمت ُ ْم ِإلى الصلَو ِة فَا ْغ ِ
ق َو ْ
سلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َو أَ ْی ِدیَ ُك ْم ِإلى ا ْل َم َرا ِف ِ
ین َو ِإن كُنت ُ ْم ُجنُبا ً فَاط َّه ُروا َو ِإن كُنت ُم َّم ْرضى أَ ْو عَلى سفَ ٍر أَ ْو َجا َء
ِب ُر ُءو ِ
س ُك ْم َو أ َ ْر ُجلَك ْم ِإلى ا ْل َك ْعبَ ِ
امس ُحوا ِب ُو ُجو ِهك ْم َو
أ َ َح ٌد ِمنكُم ِمنَ ا ْلغَ ِ
طیبا ً فَ ْ
تجدُوا َما ًء فَتَیَ َّم ُموا ص ِعیدا ً ِ
ائط أ َ ْو لَ َمست ُ ُم النِسا َء فَلَ ْم ِ
علَ ْی ُك ْم لَعَلَّك ْم
طه َر ُك ْم َو ِلیُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َ
َّللاُ ِلیَجْ عَ َل َ
أ َ ْیدِیكُم ِم ْنهُ َما یُ ِری ُد َّ
علَیْكم ِم ْن َح َرجٍ َو لَ ِكن یُ ِری ُد ِلیُ ِ
تَشك ُُرونَ »!...

آیه اول از این آیات متعرض حكم طهارتهاى سهگانه یعنى غسل ،وضو و تیمم
است ،آیه بعدش جنبه متمم و یا مؤكد حكم آن را دارد ،البته در بیان حكم طهارتهاى سهگانه
یك آیه دیگر هست كه در سوره نساء قرار دارد و آن آیه زیر بود كه مىفرمود ... «:و ال جنبا
اال عابرى سبیل حتى تغتسلوا و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء
فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم ان هللا كان عفوا غفورا !» و آیه سوره

مائده از آیه سوره نساء روشنتر و گویاتر و نسبت به جهات حكم شاملتر است!
هدف آیه  8تا  14سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 383 :

بیان كلیاتى از امور مهم دنیائى و آخرتى  ،فردى و اجتماعى مومنین
سط َو ال یَجْ ِر َمنَّك ْم شنَئ َانُ قَ ْو ٍم عَلى أَال تَ ْع ِدلُوا
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا كُونُوا قَ َّو ِمینَ ََّّللِ ش َهدَا َء ِبا ْل ِق ِ
یر ِب َما ت َ ْع َملُونَ »!...
َّللاَ ِإنَّ َّ
ا ْع ِدلُوا ه َُو أ َ ْق َرب ِللت َّ ْق َوى َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ َخ ِب ُ

اتصال این آیات به آیات قبل روشن است و هیچ غبارى بر آن نیست  ،چون یك
سلسله خطابهائى است به مؤمنین كه در آنها كلیاتى از امور مهم دنیائى و آخرتى ،فردى و
اجتماعى آنان را بیان مىكند .
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هدف آیه  15تا  19سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 395 :

دعوت اهل کتاب به پیروی از رسول هللا و قرآن
ب قَ ْد َجا َءك ْم َرسولُنَا یُبَینُ لَ ُك ْم كثِیرا ً ِم َّما كنت ُ ْم ْ
یر قَ ْد
ب َو یَ ْعفُوا عَن ك ِث ٍ
تخفُونَ ِمنَ ا ْلكت َ ِ
« یَأ َ ْه َل ا ْلكت َ ِ
ب ُّمبِینٌ »!...
َجا َءكم ِمنَ َّ
ور َو كت َ ٌ
َّللاِ نُ ٌ

خداى تعالى بعد از آنكه مساله پیمان گرفتن از اهل كتاب بر اینكه رسوالن او را
یارى و تعظیم و احكام او را حفظ كنند ،خاطر نشان كرد و نیز بعد از آنكه مساله نقض
پیمان را ذكر كرد ،اینك در این آیات آنان را دعوت فرموده به اینكه به فرستادهاى كه او
فرستاده و به كتابى كه او بر وى نازل كرده ایمان بیاورند چیزى كه هست این دعوت را با
زبان معرفى رسول و كتاب و استدالل بر اینكه آن رسول و كتاب حقند و اتمام حجت علیه
آنان بیان كرده است.
عالوه بر تعریف و اقامه بینه و استدالل و اتمام حجت ،این آیات مطلب دیگرى را
نیز متعرض شده و آن رد گفتار بعضى از مسیحیان است ،كه گفتهاند :مسیح پسر خدا است
و رد گفتار بعضى از یهودیان كه گفتهاند :ما یهودیان پسران و دوستان خدائیم!!
هدف آیه 20تا  26سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 464 :

بیان نقض میثاق یهود و گرفتاری آنها به سرگردانی و عذاب تیه
علَ ْی ُك ْم ِإ ْذ َجعَ َل فِی ُك ْم أَن ِبیَا َء َو َجعَلَكُم ُّملُوكا ً َو َءاتَاكُم
َّللاِ َ
« َو ِإ ْذ قَا َل ُموسى ِلقَ ْو ِم ِه یَقَ ْو ِم ا ْذك ُُروا نِ ْع َمةَ َّ
ت أَ َحدا ً ِمنَ ا ْلعَلَ ِمینَ »!...
َّما لَ ْم یُؤْ ِ

این آیات بى ربط با آیات قبل و بدون اتصال به آنها نیست براى اینكه آیات قبل
بطورى كه مالحظه كردید سخنى از سر پیچى اهل كتاب در قبول دعوت اسالم داشت ،این
آیات نیز به پاره اى از میثاقهائى كه از اهل كتاب گرفته شده بود اشاره دارد و آن میثاق این
بود كه با خدا پیمان بستند كه نسبت بدانچه موسى مىگوید مطیع محض باشند ،ولى در برابر
موسى جبهه گیرى نموده ،بطور صریح دعوتش را رد كردند و خداى تعالى در كیفر این
گناهشان به عذاب تیه و سرگردانى كه خود عذابى از ناحیه خدا بود گرفتار نمود!
هدف آیه  27تا  32سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 484 :

بیان جنایات حسد و داستان پسران آدم
ْنى َءا َد َم ِبا ْل َحق ِإ ْذ قَ َّربَا قُ ْربَانا ً فَتُقُ ِب َل ِم ْن أَ َح ِد ِه َما َو لَ ْم یُتَقَبَّ ْل ِمنَ االَ َخ ِر قَا َل
« َو اتْ ُل َ
عل َ ِ
یه ْم نَبَأ َ اب ْ
َّللاُ ِمنَ ا ْل ُمت َّ ِقینَ »!...
أل َ ْقتُلَنَّك قَا َل ِإنَّ َما یَتَقَبَّ ُل َّ

این آیات از داستان پسران آدم خبر مىدهد و سبب پدید آمدن آنرا حسد دانسته،
مىفرماید حسد كار آدمى را به جائى مىكشاند كه حتى برادر برادر خود را بنا حق به قتل
برساند و آنگاه كه فهمید از زیانكاران شده پشیمان مىگردد ،پشیمانىاى كه هیچ سودى
ندارد.
این آیات به همین معنا مربوط به گفتار در آیات قبل است كه در باره بنى اسرائیل
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مى فرمود استنكافشان از ایمان به فرستاده خدا و امتناعشان از قبول دعوت حقه جز به
خاطر حسد و ستمگرى نبود ،آرى همه اینها آثار شوم حسد است ،حسد است كه آدمى را
وادار مىكند برادر خود را بكشد و سپس او را در آتش ندامت و حسرتى مىاندازد كه راه
فرار و نجاتى از آن نیست  ،پس باید كه اهل عبرت از این داستان عبرت گرفته در حس
حسادت و سپس در كفرى كه اثر آن حسادت است اصرار نورزند!
هدف آیه  33تا  40سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 531 :

بیان حد شرعی مفسدین و دزدان
ض فَسادا ً أَن یُقَتَّلُوا أَ ْو یُصلَّبُوا أَ ْو
َّللاَ َو َرسولَهُ َو یَسعَ ْونَ فى األ َ ْر ِ
« إِنَّ َما َجزؤُا الَّ ِذینَ ی َح ِاربُونَ َّ
ى فى ال ُّد ْنیَا َو لَ ُه ْم فى االَ ِخ َر ِة
ِیه ْم َو أَ ْر ُجلُ ُهم ِم ْن ِخلَفٍ أ َ ْو یُنفَ ْوا ِمنَ األَ ْر ِ
تُقَط َع أ َ ْید ِ
ض ذَ ِلك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌ
اب ع َِظی ٌم»!...
َ
عذ َ ٌ

این آیات خالى از ارتباط با آیات قبل نیست ،براى اینكه آیات قبل كه داستان
برادركشى فرزندان آدم را نقل مىكرد و مىفرمود به همین جهت بر بنى اسرائیل نوشتیم كه
چنین و چنان ،گو اینكه ارتباط مستقیمش با مطالب قبل بود كه پیرامون حال و وضع بنى
اسرائیل سخن مىگفت و گو اینكه در آن آیات بطور صریح نه یك حد شرعى بیان شده بود و
نه یك حكم الهى و لیكن بطور ضمنى و یا به عبارتى به مالزمه با آیات مورد بحث كه
بیانگر حد شرعى مفسدین و دزدان است ارتباط دارد .
هدف آیه  41تا  50سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 551 :

دستورالعمل حکمیت و قضاوتهای رسول هللا «ص»
عونَ فى ا ْل ُك ْف ِر ِمنَ الَّ ِذینَ قَالُوا َءا َمنَّا ِبأ َ ْف َو ِه ِه ْم َو لَ ْم ت ُؤْ ِمن
سر ُ
« یَأَیُّ َها َّ
الرسو ُل ال یحْ ُزنك الَّ ِذینَ یُ ِ
ب س َّمعُونَ ِلقَ ْو ٍم َءا َخ ِرینَ لَ ْم یَأْت ُوك ی َح ِرفُونَ ا ْلك ِل َم ِمن بَ ْع ِد
قُلُوبُ ُه ْم َو ِمنَ الَّ ِذینَ َهادُوا س َّمعُونَ ِل ْلك ِذ ِ
َّللاُ ِفتْنَتَهُ فَلَن تَ ْم ِلك لَهُ
اض ِع ِه یَقُولُونَ ِإ ْن أُو ِتیت ُ ْم َهذَا فَ ُخذُو ُه َو ِإن لَّ ْم ت ُؤْ تَ ْو ُه فَاحْ ذَ ُروا َو َمن یُ ِر ِد َّ
َم َو ِ
ى َو لَ ُه ْم فى االَ ِخ َر ِة
َّللاِ شیْئا ً أُولَئك الَّ ِذینَ لَ ْم یُ ِر ِد َّ
ِمنَ َّ
َّللاُ أَن یُ ِ
طه َر قُلُوبَ ُه ْم لهَ ُُ ْم فى ال ُّد ْنیَا ِخ ْز ٌ
اب ع َِظی ٌم»!...
َ
عذ َ ٌ

این آیات داراى اجزائى مرتبط به هم بوده و همه یك زمینه و یك سیاق دارند كه از
آن بر مىآید در باره طائفهاى از اهل كتاب نازل شده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را
در پارهاى از احكام تورات و اینكه آیا این حكم از تورات است و یا نیست َح َكم قرار داده
بودند و امید داشتند كه آن جناب حكمى بر خالف حكم تورات كند تا بهانهاى به دست آورند
و از حكم تورات فرار كنند و لذا به یكدیگر مىگفتند :اگر بر طبق میل شما حكم كرد آنرا
بگیرید و اگر همان حكم تورات را كرد از او بر حذر باشید!
و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آنان را به حكم تورات ارجاع داد ،به همین جهت
اهل كتاب از آن جناب اعراض كردند.
و نیز از سیاق آیات بر مىآید كه در آن میان طائفهاى از منافقین بودند كه به هر
طرف كه اهل كتاب متمایل مىشدند آنها نیز به همان سوى متمایل مىشدند و منظورشان این
بود كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را وادار سازند تا بر طبق هواى دل آنان حكمى
بكند و در مسالهاى كه براى اهل كتاب پیش آمده بود طرفدارى از اقویاء كند و خالصه
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همان رسم جاهلیت را به كار گیرد.
این آیات در عین اینكه در باره داستانى شخصى نازل شده بیاناتش مستقل است و
مقید به آن قصه نیست و این خود از مشخصات آیات قرآنى است كه هر چند در باره شان
نزول معینى نازل شده باشد و سبب خاصى از حوادث واقعه ،زمینه نزول آن آیات باشد مع
ذلك آن سبب خاص به عنوان مصداقى از مصادیق بسیار تلقى شده كه بعدها نیز تحقق
مىیابد و این بدان جهت است كه قرآن كریم در باره عصر نزولش و مردم آن عصر نازل
نشده كتابى است جهانى و دائمى ،مقید به زمان و مكان خاصى نیست و به قوم یا حادثه
خاصى اختصاص ندارد  ،همچنانكه در آن آمده «:ان هو اال ذكر للعالمین!»
هدف آیه  51تا  54سوره مائده

المیزان ج  5 :ص 601 :

نهی و تهدید شدید خدا درباره دوستی با اهل کتاب
ض َو َمن یَتَ َولهَّ ُُم
صرى أ َ ْو ِلیَا َء بَ ْعض ُه ْم أ َ ْو ِلیَا ُء بَ ْع ٍ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَت َّ ِخذُوا ا ْلی ُهو َد َو النَّ َ
َّللاَ ال یَ ْهدِى ا ْلقَ ْو َم الظ ِل ِمینَ »!...
ِمن ُك ْم فَ ِإنَّهُ ِمن ُه ْم إِنَّ َّ

سیر اجمالى در این آیات آدمى را در باره اتصال آنها به ما قبلش و نیز به ما بعدش
كه مىفرماید «:انما ولیكم هللا و رسوله  »!...و نیز اتصال آن دو آیه به ما بعدش كه
مىفرماید «:یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الذین اتخذوا دینكم هزوا  »!...و نیز اتصال آنها به
آیه «:یا ایها الرسول  »!...دچار تردید و توقف مىكند .
اما چهار آیه مورد بحث که به یهود و نصارا تذكر مىدهد و ما این را مىدانیم كه
قرآن كریم در آیاتى كه در مكه نازل شده هیچ صحبتى از یهود نكرده ،چون آن روز احتیاج
و سر و كارى با این دو طائفه نبوده و تنها در آیات مدنى سخن از این دو طائفه رفته است،
آن هم در آیاتى كه در اول هجرت نازل شده ،چون در اوائل هجرت بود كه مسلمانان ناگزیر
بودند با یهودیان معاشرت و آمیزش داشته باشند و یا با آنان پیمان و عهد ببندند و یا تنها در
مقام دفع كید و مكر یهود بوده باشند ولى هیچ تماس و اصطكاكى با نصارا نداشتند مگر در
نیمه آخر ده سال توقف آن جناب در مدینه و بعید نیست چهار آیه مورد بحث در این مدت
نازل شده باشد و شاید مراد از كلمه فتح در این آیات فتح مكه باشد ،لیكن احتمال قابل اعتماد
این است كه سوره مائده در سال حجة الوداع و بعد از فتح مكه نازل شده باشد .
بنا بر این یا مراد از كلمه فتح  ،فتح دیگرى غیر از فتح مكه است و یا اینكه این
آیات قبل از فتح مكه و قبل از نزول همه سوره نازل شده است .
سؤال دیگرى كه در این آیات هست این است كه آیا آیه چهارم كه مىفرماید «:یا
ایها الذین آمنوا من یرتد منكم  »! ...متصل به سه آیه قبل از خودش است؟ و سؤال دیگر
اینكه این گروهى كه احتمال مىرفته كه از دین خود مرتد شوند و آیه به عنوان پیشگوئى از
ارتداد آنها خبر مىدهد چه كسانى بودهاند؟ سؤال چهارم اینكه منظور از آن طائفهاى كه
خداى تعالى وعده آمدنشان را داده كیانند؟ هر یك از این سؤالها بر ابهام آیه مىافزاید و
روایاتى كه در شان نزول آمده ،در این باره بسیار مختلف است و آن روایات چیزى جز
نظریه شخصى مفسرین سلف نبوده ،همچنانكه غالب روایات شان نزول همین وضع را
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دارند و این اختالف شدید نیز خودش باعث ابهام بیشتر آیه و مایه اضطراب ذهن آدمى در
فهم آیه شده است .
ابهام دیگرى بر همه آن ابهامها اضافه كن و آن این است كه همه مىدانیم كه
تعصبهاى مذهبى تا چه حد در اظهار نظرها دخالت مىكرده و شواهدى از این دخالتها
در روایات و كلمات مفسرین سلف و خلف در المیزان از نظر خواننده گذشت.
و آنچه كه بعد از تدبر در این آیات به دست مىآید این است كه همانطور كه گفتیم
اجزاى این آیات به یكدیگر متصل است ،ولى بریده از ما قبل و ما بعد است و آیه چهارم از
متممات غرضى است كه مقصود افاده و بیان آن است ،چیزى كه هست باید در فهم معناى
آن بارى به هر جهت كردن و مسامحه روا داشتن پرهیز كرد و مانند بسیارى از مفسرین در
اظهار نظر مسامحه روا نداشت ،آن هم در آیهاى كه به بیانى كه مىآید صفات و
خصوصیات قومى ذكر شده و نام و نشانهاى آن قوم آمده .
آنچه بطور اجمال از این آیات به دست مىآید این است كه خداى سبحان در این آیات
مؤمنین را از اینكه یهود و نصارا را اولیاى خود بگیرند ،بر حذر داشته و با شدیدترین لحن
تهدیدشان مىكند و در یك پیشگوئى به آینده امر امت در اثر این مواالت و دوستى با دشمنان
خبر مىدهد و مىفرماید كه اگر چنین كنید بنیه روش دینى خود را از دست مىدهید و آن
وقت است كه خداى تعالى مردمى دیگر برمىانگیزد كه قائم به امر دین شوند و بنیه دین را
بعد از انهدام به حالت اصلى و اولیش بر گردانند!
هدف آیه  55تا  56سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 3 :

تعیین ولی مومنین
َّللاُ َو َرسولُهُ َو الَّ ِذینَ َءا َمنُوا الَّ ِذینَ یُ ِقی ُمونَ الصلَوةَ َو یُؤْ ت ُونَ َّ
الزكَوةَ َو ُه ْم َر ِكعُونَ !»
« إِنَّ َما َو ِلیُّ ُك ُم َّ

روایات بسیارى از طریق امامیه و هم از طریق خود اهل سنت هست كه همه داللت
دارند بر اینكه این دو آیه در شان على بن ابیطالب علیهالسالم وقتى كه در نماز انگشتر خود
را صدقه داد ،نازل شده است!
هدف آیه  57تا  66سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 35 :

دستور پرهیز از دوستی با دشمنان دین
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَت َّ ِخذُوا الَّ ِذینَ ات َخذُوا دِینَك ْم ه ُُزوا ً َو لَ ِعبا ً ِمنَ الَّ ِذینَ أُوت ُوا ا ْل ِكتَب ِمن قَ ْب ِلك ْم َو
َّللاَ إِن كُنت ُم ُّمؤْ ِمنِینَ »!...
ار أ َ ْو ِلیَا َء َو اتَّقُوا َّ
ا ْل ُكفَّ َ

این آیات از دوستى كفار و اهل كتابى كه خدا و آیات خدا را استهزا مىكنند نهى
مىكند و زشتیها و صفات پلید آنان و عهدشكنیشان را نسبت به خدا و مردم بر مىشمرد و
در ضمن مردم مسلمان را به رعایت عهد و پیمان تحریك نموده و نقض عهد و پیمانشكنى
را مذمت مى كند و با اینكه ممكن است شان نزول آنها مختلف باشد لیكن همه داراى یك
سیاقند.
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هدف آیه  67سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 59 :

دستور ابالغ والیت امیرالمومنین«ع»
َّللاُ یَ ْع ِص ُمك ِمنَ
نز َل إِلَیْك ِمن َّر ِبك َو إِن لَّ ْم ت َ ْفعَ ْل فَ َما بَلَّ ْغت ِرسالَتَهُ َو َّ
« یَأَی َها َّ
الرسو ُل بَ ِل ْغ َما أ ُ ِ
َّللاَ ال ی ْهدِى ا ْلقَ ْو َم ا ْل َك ِف ِرینَ !»
النَّ ِ
اس إِنَّ َّ

در این آیه دو نكته بطور روشن بیان شده یكى دستوري است كه خداى تعالى به
رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم داده است( البته دستور أكیدى كه پشت سرش فشار و تهدید
است!) به اینكه پیغام تازهاى را به بشر ابالغ كند! و یكى هم وعدهاى است كه خداى تعالى
به رسول خود داده كه او را از خطراتى كه در این ابالغ ممكن است متوجه وى شود
نگهدارى كند!
آیه شریفه از یك امر مهمى  -كه یا عبارتست از مجموع دین و یا حكمى از احكام -
آن كشف مىكند .
و آن امر هر چه هست امرى است كه رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از تبلیغ آن
مى ترسد و در دل بنا دارد آن را تا یك روز مناسبى تاخیر بیندازد ،چه اگر ترس آن جناب و
تاخیرش در بین نبود حاجتى به این تهدید نبود كه بفرماید «:و ان لم تفعل فما بلغت رسالته!»
آیه كشف مىكند :آن حكم ،حكمى است كه مایه تمامیت دین و استقرار آن است،
حكمى است كه انتظار مىرود مردم علیه آن قیام كنند و در نتیجه ورق را برگردانیده و آنچه
را كه رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از بنیان دین بنا كرده منهدم و متالشى سازند و نیز
كشف مىكند از اینكه رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هم این معنا را تفرس مىكرده و از آن
اندیشناك بوده و لذا در انتظار فرصتى مناسب و محیطى آرام  ،امروز و فردا مىكرده كه
بتواند مطلب را به عموم مسلمین ابالغ كند و مسلمین هم آن را بپذیرند .
و در چنین موقعى این آیه نازل شده است و دستور فورى و أكید به تبلیغ آن حكم
داده است!
در آیه شریفه رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مامور به تبلیغ حكمى شده كه تبلیغ و
اجراى آن مردم را به این شبهه دچار مىكند كه نكند رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم این
حرف را بنفع خود مىزند ،چون جاى چنین توهمى بوده كه رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
از اظهار آن اندیشناك بوده ،از همین جهت بوده كه خداوند امر أكید فرمود كه بدون هیچ
ترسى آنرا تبلیغ كند و او را وعده داد كه اگر مخالفین در صدد مخالفت بر آیند آنها را
هدایت نكند!
این مطلب روایاتى را كه هم از طرق عامه و هم از طرق امامیه وارد شده است
تایید مىكند ،چون مضمون آن روایات این است كه آیه شریفه در باره والیت على
علیهالسالم نازل شده و خداوند رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را مامور به تبلیغ آن نموده
و آن جناب از این عمل بیمناك بوده كه مبادا مردم خیال كنند وى از پیش خود پسر عم خود
را جانشین خود قرار داده است و به همین مالحظه انجام آن امر را به انتظار موقع مناسب
تاخیر انداخت تا اینكه این آیه نازل شد ،ناچار در غدیر خم آنرا عملى كرد و در آنجا فرمود:
« من كنت مواله فهذا على مواله!»
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« هر كه من موالى اویم این  -على بن ابیطالب  -نیز موالى اوست!»
هدف آیه  68تا  86سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 90 :

بیان مصایب اهل کتاب ناشی از عدم احیای دین و دوری از خدا
نز َل إِلَ ْیكُم ِمن َّربِ ُك ْم َو
شىءٍ َحتى ت ُ ِقی ُموا الت َّ ْو َراةَ َو
« قُ ْل یَأ َ ْه َل ا ْل ِكت َ ِ
االنجی َل َو َما أ ُ ِ
ِ
ب لَست ُ ْم عَلى ْ
نز َل إِلَیْك ِمن َّربِك ط ْغیَنا ً َو ُك ْفرا ً فَال تَأْس عَلى ا ْلقَ ْو ِم ا ْل َك ِف ِرینَ »!...
یزیدَنَّ َكثِیرا ً ِمن ُهم َّما أ ُ ِ
لَ ِ

در این آیات این معنا را بیان مىكند كه وسیله اقامه دین صحیح كه همان دین فطرت
است بازگشت به سوى خدا و حفظ ارتباط به حضرت او و قطع رابطه نكردن با اوست!
در این آیات به یهود و نصارا اعالم خطر شده است كه بزودى دچار این مصیبت
مىشوند و نیز به آنان خبر مىدهد كه نخواهند توانست تورات و انجیل و سایر كتب آسمانى
شان را اقامه و احیا كنند!
اتفاقا تاریخ هم این مطلب را تصدیق كرده و نشان داده كه این دو ملت همواره به
جرم بریدن رشته ارتباط با خدا دچار تشتت مذاهب و دشمنى و بغضاى بین خودشان
بودهاند!
در آیه «:فاقم وجهك للدین حنیفا!» و آیات دیگرى از این سوره ،مسلمانان را هم از
اینكه روش اهل كتاب را پیش گرفته و از خداى تعالى بریده و بازگشت به سویش را ترك
كنند زنهار مىدهد!
هدف آیه  87تا  89سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 156 :

بیان برخی از احکام فرعی دین اسالم
یحب ا ْل ُم ْعتَ ِدینَ !»
طیبَ ِ
َّللاَ ال ِ
َّللاُ لَ ُك ْم َو ال تَ ْعتَدُوا إِنَّ َّ
ت َما أ َ َح َّل َّ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال ت َح ِر ُموا ِ

این سه آیه و تعدادى از آیاتى كه بعد از آنها واقع شدهاند ،یعنى حدود صد و اندى از
آیات این سوره در مقام بیان پارهاى از احكام فرعى هستند و این آیات مجموعا نظیر جمله
معترضهایست كه در بین دو دسته از آیاتى واقع شدهاند كه متعرض داستانهاى مسیح
علیهالسالم و مسیحیان است .
و این آیات چون طوایف متفرقهاى هستند و در باره احكام مختلفى نازل شدهاند ،از
این جهت مىتوان گفت هر كدام براى خود مستقلاند و در فهمانیدن مدلول خود تمام و غیر
مربوط به ما بقى آیاتاند ،بنا بر این مشكل است گفته شود كه همه آنها یكدفعه نازل شدهاند و
یا با بقیه آیات سوره نازل شدهاند ،زیرا مضامین این آیات طورى است كه نمىتوان بین آنها
ارتباط بر قرار كرد ،تا بتوان آنرا شاهد این حرف قرار داد .در این سه آیه نیز مطلب از
همین قرار است.
هدف آیه  90تا  93سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 172 :

بیان حکم تحریم شراب ،قمار ،انصاب و ازالم
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِإنَّ َما ْ
س ِم ْن َ
ْطن فَاجْ تَنِبُوهُ
ْسر َو األَنصاب َو األ َ ْزلَ ُم ِرجْ ٌ
الخَُ ْم ُر َو ا ْل َمی ُ
ع َم ِل الشی ِ
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لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ »!...

این آیات همگى در مقام بیان احكام شراب هستند و در بعضى از آنها قمار و در
بعضى دیگر انصاب و ازالم هم عالوه شده است .اگر دو آیه «:یسئلونك عن الخمر و المیسر
قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما !» و آیه «:یا ایها الذین آمنوا ال
تقربوا الصلوة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون!» با آیه «:قل انما حرم ربى الفواحش ما
ظهر منها و ما بطن و االثم!» و آیه مورد بحث تا جمله «:انتم منتهون!» همه به هم منضم و
یكجا در نظر گرفته شوند سیاقهاى مختلفشان این معنا را مىرساند كه شارع مقدس شراب
را بتدریج تحریم فرموده است!
هدف آیه  94تا  99سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 202 :

بیان حکم شکار در حال احرام
َّللاُ َمن ی َخافُهُ
شىءٍ ِمنَ الص ْی ِد تَنَالُهُ أ َ ْیدِی ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم ِلیَ ْعلَ َم َّ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا لَیَ ْبلُ َونَّ ُك ُم َّ
َّللاُ بِ ْ
اب أ َ ِلی ٌم»!...
ب فَ َم ِن ا ْعتَدَى بَ ْع َد ذَ ِلك فَلَهُ َ
عذ َ ٌ
بِا ْلغَ ْی ِ

این آیات در باره حكم شكارهاى دریایى و صحرایى در حال احرام ،نازل شده است.
هدف آیه  100سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 216 :

بیان مثالی برای غلبه حق و دین حق
ب لَعَلَّ ُك ْم
َثرةُ ا ْل َخ ِبی ِ
ث فَاتَّقُوا َّ
َّللاَ یَأُولى األَ ْلبَ ِ
« قُل ال یَست َ ِوى ا ْل َخبِیث َو الطیِب َو لَ ْو أ َ ْع َجبَك ك َ
ت ُ ْف ِل ُحونَ !»

این آیه آیهاي است مشتمل بر یك مثال كلى كه خداوند آن مثال را براى بیان
خصوصیتى كه براى دین حق است در بین سایر ادیان و رفتار مردم نسبت به دین حق و
دین باطل بكار برده است و آن خصوصیت این است كه اعتبار در هر جا با حق است و لو
اینكه اهل حق و جمعیت آن كم و معدود باشند و در برابر خیر و سعادت باید تسلیم شد ،هر
چند بیشتر مردم مخصوصا اقویا از آن گریزان و روىگردان باشند!
هدف آیه 101و 102سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 220 :

منع سوال از غیب و سرنوشت یا از ناگفته های خدا
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَسئَلُوا ع َْن أَشیَا َء ِإن ت ُ ْب َد لَ ُك ْم ت َسؤْ ُك ْم َو ِإن تَسئَلُوا عَن َها ِحینَ یُ َّ
نز ُل ا ْلقُ ْر َءانُ
َّللاُ َ
ور َح ِلی ٌم!»
ت ُ ْب َد لَ ُك ْم َ
َّللاُ عَن َها َو َّ
عفَا َّ
غف ُ ٌ

این آیه مؤمنین را نهى مىكند از اینكه از چیزهایى سراغ بگیرند و مطالبى را
بپرسند كه اگر برایشان آشكار شود ناراحت مىشوند ،گر چه از بیان اینكه از چه كسى
بپرسند ساكت است ،لیكن از اینكه بعدا مىفرماید «:و ان تسئلوا عنها حین ینزل القرآن تبد
لكم!» و همچنین از اینكه در آیه بعد مىفرماید «:قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها
كافرین!» بدست مىآید كه مقصود سؤال از رسول هللا «ص» است و نیز گر چه در آیه
روى سخن به مؤمنین عصر رسول هللا «ص» و غرض ،نهى از سؤاالت معینى است ،لیكن
از علتى كه از آیه براى نهى استفاده مىشود بدست مىآید كه آیه ،سؤاالت غیر مورد غرض
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را كه مشمول عفو خداوند شدند نیز شامل مىشود و در نتیجه سؤال از هر چیزى كه خداى
تعالى دریچه اطالع از آن( با اسباب عادى) را بروى بشر بسته است ممنوع شده است،
زیرا خطرى كه در سؤال از اینگونه امور است منحصر در سؤاالت اصحاب رسول
هللا«ص» نیست ،پرسش از روز مرگ خود ،مثال و یا روز مرگ دوستان و عزیزان یا
پرسش از زوال ملك و عزت ،همیشه مظنه هالكت و بدبختى است و چه بسا همان جستجو
و بدست آوردن مطلب خود باعث هالكت و بدبختى شود ،آرى نظامى كه خداى تعالى
زندگى بشر بلكه جمیع عالم كون را به آن نظام منتظم ساخته نظامى است حكیمانه ،از روى
حكمت است كه امورى را براى آدمیان آشكار و امور دیگرى را نهان داشته است و دست و
پا كردن براى اخفاى آنچه ظاهر و اظهار آنچه مخفى است باعث اختالل نظامى است كه
گسترده شده است!
هدف آیه  103و 104سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 229 :

لغو قوانین جاهلیت
َّللاُ ِمن ِ
َّللاِ
ترونَ عَلى َّ
« َما َجعَ َل َّ
بح َ
یر ٍة َو ال سائبَ ٍة َو ال َو ِصیلَ ٍة َو ال َح ٍام َو لَ ِكنَّ الَّ ِذینَ َكفَ ُروا یَ ْف ُ
ْثر ُه ْم ال یَ ْع ِقلُونَ »!...
ا ْل َكذِب َو أَك ُ

اینها اصناف چهارگانه انعامى هستند كه مردمان جاهلیت براى آنها احتراماتى قائل
بوده اند و به همین منظور احكامى براى آنها جعل كرده بودند ،اینك در این آیه شریفه خداى
تعالى مىفرماید :این احكام از ناحیه من نیست!
هدف آیه  105سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 238 :

بیان راه مراقبت نفس مومنین و تحفظ جامعه اسالمی
َّللاِ َم ْر ِجعُ ُك ْم َج ِمیعا ً فَیُنَ ِبئُكُم
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َ
ضركُم َّمن ض َّل ِإذَا ا ْهت َ َد ْیت ُ ْم ِإلى َّ
علَ ْی ُك ْم أَنفُس ُك ْم ال یَ ُّ
ِب َما كُنت ُ ْم تَ ْع َملُونَ !»

این آیه نهى مى كند مؤمنین را از اینكه به كار هدایت گمراهان پرداخته و از هدایت
خویش بازمانده و در حقیقت در راه نجات مردم خود را به هالكت بیندازند.
البته ،دعوت به خدا و امر به معروف و نهى از منكر چون خود یكى از شؤون
بخود پرداختن و راه خدا پیمودن و وظیفه الهى را انجام دادن است ،تعارضی با این آیه
ندارد!
ازجمله «:گمراهان بشما ضرر نمىرسانند!» می توان این معنا را استفاده كرد كه
كفار هیچ وقت نمىتوانند به جامعه اسالمى پرداخته و آن را بصورت جامعه غیر اسالمى
در آورند ،بعبارت دیگر ممكن است معناى آیه این باشد كه :شما اى مسلمین هدایت خود را
حفظ كنید و بدانید كه گمراهان هیچوقت نمىتوانند با قوه قهریه خود مجتمع اسالمى شما را
به یك مجتمع غیر اسالمى تبدیل كنند!
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هدف آیه  106تا  109سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 284 :

بیان نحوه ادای شهادت
ع ْد ٍل ِمن ُك ْم أَ ْو
ان ذَ َوا َ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ش َه َدةُ بَ ْینِ ُك ْم ِإذَا َح َ
ضر أ َ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْوت ِحینَ ا ْل َو ِصیَّ ِة اثْنَ ِ
ان ِم ْن َ
ت تحْ ِبسونَ ُه َما ِمن بَ ْع ِد الصلَو ِة
ض فَأَصبَتْكُم ُّم ِصیبَةُ ا ْل َم ْو ِ
ضر ْبت ُ ْم فى األ َ ْر ِ
یر ُك ْم ِإ ْن أَنت ُ ْم َ
غ ِ
َءا َخ َر ِ
َّللاِ إِنَّا إِذا ً لَّ ِمنَ
فَیُ ْق ِ
شترى ِب ِه ث َ َمنا ً َو لَ ْو كانَ ذَا قُ ْربى َو ال نَ ْكت ُ ُم ش َه َدةَ َّ
ان ِب َّ
اَّللِ إِ ِن ْ
ارت َ ْبت ُ ْم ال نَ ِ
س َم ِ
االَثِ ِمینَ »!...

سه آیه اول راجع به شهادت است و آیه آخرى هم از نظر معنى بىارتباط با آنها
نیست.
هدف آیه 110و 111سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 316 :

دعوت به وفای عهد و حذر از عهدشکنی و کفران نعمت الهی
ُس »!...
كر ِن ْع َمتى َ
علَیْك َو عَلى َو ِل َد ِتك ِإ ْذ أَیَّدتُّك ِب ُروح ا ْلقُد ِ
« ِإ ْذ قَا َل َّ
َّللاُ یَ ِعیسى ا ْبنَ َم ْریَ َم ا ْذ ْ

این دو آیه و همچنین آیات بعدى كه داستان نزول مائده را حكایت مىكند و نیز آیات
بعد از آن كه متضمن خبرى است از خداوند به عیسى بن مریم «ع» به اینكه بزودى خداوند
از او از اینكه چرا نصارا او و مادرش را براى خود دو معبود اتخاذ كردند باز خواست
مىكند همگى با غرضى كه افتتاح این سوره به منظور ایفاى آن بوده مرتبط هستند و آن
غرض دعوت به وفاى به عهد و شكر نعمت و تحذیر از عهدشكنى و كفران نعمتهاى الهى
است  ،همین مطالب است كه آخر سوره را با اول آن مربوط ساخته و وحدت سیاق را در
سراسر سوره حفظ كرده است.
هدف آیه  112تا  115سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 323 :

بیان نحوه درخواست مائده حواریون عیسی«ع»
اء قَا َل اتَّقُوا
نز َل َ
علَ ْینَا َمائ َدةً ِمنَ الس َم ِ
« إِ ْذ قَا َل ا ْل َح َو ِاریُّونَ یَ ِعیسى ا ْبنَ َم ْریَ َم َه ْل یَست َ ِطی ُع َربُّك أَن یُ ِ
َّللاَ إِن كنت ُم ُّمؤْ ِمنِینَ 112(»!...تا/115مائده)
َّ

این آیات ،داستان نزول مائده را بر مسیح و یارانش یاد آورى مىكند ،گر چه
تصریح ندارد به اینكه چنین مائدهاى نازل شده ،لیكن از اینكه آیه آخرى مشتمل است بر
وعده قطعى و بدون قید به اینكه نازل خواهد كرد و از اینكه خداى متعال همانطورى كه
خودش خود را وصف كرده ،تخلف در وعده نمىكند ،استفاده مىشود كه چنین مائدهاى نازل
كرده است.
هدف آیه  116تا  120سوره مائده

المیزان ج  6 :ص 345 :

نتیجه گیری از هدف سوره مائده :رعایت عهدالهی
َّللا قَا َل س ْب َحنَك
اس ِ
ُون َّ ِ
َّللاُ یَ ِعیسى ا ْبنَ َم ْریَ َم َء أَنت قُ ْلت ِللنَّ ِ
« َو إِ ْذ قَا َل َّ
ین ِمن د ِ
اتخذُونى َو أ ُ ِم َى إِلَ َه ِ
ع ِل ْمتَهُ ت َ ْعلَ ُم َما فى نَ ْفسى َو ال أَ ْعلَ ُم َما فى
ق إِن كُنت قُ ْلتُهُ فَقَ ْد َ
َما یَكُونُ لى أ َ ْن أَقُو َل َما لَیْس لى ِب َح ٍ
ب»!...
نَ ْفسِك إِنَّك أَنت َ
علَّ ُم ا ْلغُیُو ِ

غرض از نظم و نسق این آیات بیان اعترافاتى است كه عیسى علیهالسالم به زبان
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خود نموده و وضع زندگى دنیوى خود را حكایت كرده باشد كه حق او نبوده در باره خود
ادعائى كند كه حقیقت ندارد ،چه او در برابر چشم خدا بوده ،چشمى كه نه خواب دارد و نه
كم دید مىشود و اینكه او ذرهاى از آنچه خداوند برایش تحدید و معین نموده تجاوز نكرده
است ،چیزى جز آنچه مامور به گفتنش بوده نگفته و كارى جز آنچه خداوند مامور به
انجامش نموده نكرده است و آن كار همان شهادت است ،خداوند هم او را در این اعترافات و
در آنچه كه در باره حق ربوبیت خدا و عبودیت بندگان ذكر نموده تصدیق فرموده است ،به
این بیان آیات مورد بحث منطبق مىشود بر غرضى كه به خاطر آن این سوره نازل شده
است و آن غرض عبارتست از بیان حقى كه خداوند براى خود به گردن بندگان قرار داده و
آن وفاى به عهدى است كه با خداى خود بستهاند و اینكه نباید آن عهد را بشكنند ،یعنى نباید
از روى القیدى و بىبندوبارى شانه از زیر بار تكالیف تهى سازند و هر چه بخواهند بكنند و
هر جا بخواهند آزادانه بچرند ،چنین حقى از طرف خداى تعالى به آنان داده نشده و خودشان
هم قادر به رسیدن به این آرزو نیستند ،این است آن غرضى كه این سوره از اول تا به آخر
آن را بیان مىكند!

هدف و فلسفه نزول سوره انعام
( المیزان ج  7 :ص ) 3:

بیان توحید خدای تعالی
ور ث ُ َّم
ت َو األَ ْرض َو َجعَ َل الظلُ َم ِ
الر ِح ِیم! الحْ َُ ْم ُد ََّّللِ الَّذِى َخلَقَ الس َم َو ِ
سم َّ
« ِب ِ
ت َو النُّ َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ین ث ُ َّم قَضى أَ َجالً َو أَ َج ٌل ُّمس ًّمى ِعن َدهُ ث ُ َّم أَنت ُ ْم
به ْم یَ ْع ِدلُونَ ! ه َُو الَّذِى َخلَقَكُم ِمن ِط ٍ
الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِب َر ِ
سبُونَ !»
س َّر ُك ْم َو َجه َْر ُك ْم َو یَ ْعلَ ُم َما تَ ْك ِ
َّللاُ فى الس َم َو ِ
ض یَ ْعلَ ُم ِ
ت َو فى األ َ ْر ِ
ترونَ ! َو ه َُو َّ
ت َ ْم ُ
(1تا/3انعام)

غرضى كه این سوره در مقام ایفاى آن است همان توحید خداى تعالى است البته
توحید به معناى اعم و اینكه اجماال براى انسان پروردگارى است كه همان او پروردگار تمام
عالمیان است ،از او است ابتداى هر چیز و به سوى او است بازگشت و انتهاى هر چیز،
پروردگارى كه به منظور بشارت بندگان و انذار آنان پیغمبرانى فرستاد و در نتیجه بندگان
مربوبش به سوى دین حق او هدایت شدند.
این است اجمال آن چیزى كه این سوره در مقام اثبات آن است ،زیرا بیشتر آیاتش به
صورت استدالل علیه مشركین و مخالفین توحید و نبوت و معاد است ،البته مشتمل بر
اجمالى از وظایف شرعى و محرمات دینى نیز مىباشد.
در ثنایى كه در این سه آیه هست ،اشارهاى نیز به معارف حقیقىاي كه دعوت دینى
متكى بر آن است شده و آن معارف در حقیقت به منزله ماده شریعت است و به سه نظام
تفكیك مىشود:
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 -1نظام عمومى خلقت كه آیه اولى به آن اشاره مىكند .
 -2نظامى كه خصوص انسان از جهت وجود دارد و آیه دوم مشتمل بر آنست.
 -3نظام عمل انسان كه آیه سوم به آن اشاره مىكند!
پس آنچه كه از مجموع این سه آیه به دست مىآید عبارتست از ثناى بر پروردگار
بدان جهت كه عالم كبیرى را ایجاد فرمود كه انسان در آن زندگى مىكند و عالم صغیرى را
كه همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت آغازش به گل و از طرف انجامش
به اجل مكتوب ،ایجاد فرمود و ثنا بر اینكه بر آشكار و نهان آدمى و تمامى اعمال او آگاهى
دارد!
هدف آیه  4تا  11سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 19 :

بیان تکذیب حق از طرف مشرکین و پاسخ اعتراضات آنها
به ْم ِإال كانُوا عَن َها ُم ْع ِر ِضینَ »!...
یهم ِم ْن َءایَ ٍة ِم ْن َءایَ ِ
ت َر ِ
« َو َما تَأْتِ ِ

این آیات اشاره است به تكذیب مشركین و كفار و پافشاریشان در انكار حق و
استهزاء شان به آیات خداوند سبحان و نیز موعظه و انذار و جوابى است بر پارهاى از
یاوههائى كه در انكار حق صریح به هم بافتند .
هدف آیه  12تا  18سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 33 :

تعلیم برهانی بر توحید و بعث و معاد
الرحْ َمةَ لَیَجْ َمعَنَّ ُك ْم إِلى یَ ْو ِم ا ْل ِقیَ َم ِة ال
ض قُل ِ ََّّللِ َكتَب عَلى نَ ْف ِ
« قُل ِل َمن َّما فى الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْر ِ
س ِه َّ
َریْب ِفی ِه الَّ ِذینَ َخس ُِروا أَنفُس ُه ْم فَ ُه ْم ال یُؤْ ِمنُونَ »!...

این آیات از جمله آیاتى است كه با مشركین در امر توحید و معاد احتجاج مىكند،
دو آیه اول آن متضمن برهان بر معاد و بقیه كه پنج آیه است به طورى كه خواهید دید در
باره توحید به دو نحو اقامه برهان مىنماید.
هدف آیه 19و 20سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 49 :

احتجاج به وحدانیت خدا بوسیله وحی
لى َهذَا ا ْلقُ ْر َءانُ ألُنذ َِركُم ِب ِه َو َمن
شهی ُد بَیْنى َو بَ ْینَ ُك ْم َو أ ُ ِ
ْبر ش َه َدةً قُ ِل َّ
شىءٍ أَك ُ
َّللاُ ِ
« قُ ْل أَى ْ
وح َى إِ َّ
َّللاِ َءا ِل َهةً أ ُ ْخ َرى قُل ال أَش َه ُد قُ ْل إِنَّ َما ه َُو إِلَهٌ َو ِح ٌد َو إِنَّنى بَ ِرى ٌء م َّما
بَلَ َغ أ َ ئنَّ ُك ْم لَتَش َه ُدونَ أَنَّ َم َع َّ
ُشركُونَ »!...
ت ِ

این آیات احتجاج مىكند بر مساله وحدانیت خداى تعالى از راه وحى و حال آنكه این
مساله عقلى و از مسائلى است كه عقل از طرق مختلفى به آن راه دارد و لیكن صرف این
جهت باعث نمىشود كه نتوان آنرا از طریق وحى صریح قطعى هم اثبات نمود ،مگر
غرض از برهان عقلى ،جز تحصیل یقین چیز دیگرى است؟
وقتى غرض از آن تحصیل یقین به وحدانیت خدا باشد و بر حسب فرض ،وحى
الهى هم قطعى و غیر قابل تردید باشد چه مانعى دارد كه همان وحى برهان بر وحدانیت خدا
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قرار گیرد آنهم وحیى چون قرآن كه اساسش متكى بر تحدى است!
هدف آیه  21تا  32سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 58 :

بیان مظالم مشرکین و انحراف آنها از اصول عقاید پاک
َّللاِ َكذِبا ً أ َ ْو َكذَّب بِئَایَتِ ِه ِإنَّهُ ال یُ ْف ِل ُح الظ ِل ُمونَ »!...
ترى عَلى َّ
« َو َم ْن أَظلَ ُم ِم َّم ِن ا ْف َ

در این آیات مظالم مشركین و انحرافاتى را كه در اصول عقاید پاك یعنى توحید،
نبوت و معاد داشتند برای رسول هللا«ص» بیان مىفرماید.
هدف آیه  33تا  36سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 86 :

دستورالعمل برای دعوت دینی در محیط آزاد
َّللاِ یجْ َح ُدونَ »!...
« قَ ْد نَ ْعلَ ُم إِنَّهُ لَیَحْ ُزنُك الَّذِى یَقُولُونَ فَ ِإن ُه ْم ال یُك َِذبُونَك َو لَ ِكنَّ الظ ِل ِمینَ ِبئَایَ ِ
ت َّ

این آیات رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را در لغزشهائى كه مشركین در باره امر
دعوت وى داشتند تسلیت داده و با وعده حتمى نصرتش  ،دلخوش مىسازد و بیان مىكند كه
دعوت دینى دعوتى است كه باید در محیط آزاد و با حفظ اختیار اشخاص صورت گیرد ،تا
هر كه مىخواهد ایمان آورد و هر كه مىخواهد كفر ورزد و چون دعوت دینى اساسش بر
اختیار است ،قدرت و مشیت حتمى الهى در آن دخالت نمىكند و اشخاص را مجبور به قبول
نمىسازد و گرنه خداوند مىتوانست تمامى افراد بشر را بر هدایت مجتمع سازد!
هدف آیه  37تا  55سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 97 :

احتجاج به امر توحید و معجزه نبوت
كثر ُه ْم ال
« َو قَالُوا لَ ْو ال نُ ِز َل َ
علَ ْی ِه َءایَةٌ ِمن َّربِ ِه قُ ْل ِإنَّ َّ
نز َل َءایَةً َو لَ ِكنَّ أَ َ
َّللاَ قَاد ٌِر عَلى أَن یُ ِ
یَ ْعلَ ُمونَ »!...

در این آیات در خصوص امر توحید و معجزه نبوت احتجاجات گوناگونى شده
است.
هدف آیه  56تا  73سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 159 :

نهی از بت پرستی و دالیل آن
َّللاِ قُل ال أَتَّبِ ُع أَ ْه َوا َءك ْم قَ ْد ضلَ ْلت إِذا ً َو َما أَنَا ِمنَ
نهیت أ َ ْن أ َ ْعبُ َد الَّ ِذینَ تَ ْد ُ
ُون َّ
عونَ ِمن د ِ
« قُ ْل إِنى ِ
ا ْل ُم ْهت َ ِدینَ »!...

این آیات تتمه احتجاجاتى است كه در سابق علیه مشركین بر مساله توحید و معارف
مربوط به آن از نبوت و معاد شده بود.
هدف آیه  74تا  83سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 220 :

تعلیم حجتهای ابراهیم «ع» به رسول هللا«ص»
« َو ِإ ْذ قَا َل ِإب َْر ِهی ُم أل َ ِبی ِه َء َ
ین»!...
از َر أ َ تَت َّ ِخذُ أَصنَاما ً َءا ِل َهةً ِإنى أَ َراك َو قَ ْو َمك فى ضلَ ٍل ُّم ِب ٍ

این آیات بیان عالىترین و كاملترین مصداق ایمان و قیام به دین فطرت و نشر عقیده
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توحید و پاكى از شرك و دوگانگى است و این همان هدف مقدسى است كه ابراهیم براى آن
قیام نمود و در روزگارى كه مردم سنت توحید را كه نوح و انبیاى بعد از او گوشزدشان
كرده بودند از یاد برده و دنیا در تیول وثنیت درآمده بود براى روشن كردن آن احتجاج
كرد ،پس این آیات با حجتهائى كه در آنها بر دین فطرت اقامه شده در حقیقت براى مزید
بینائى رسول خدا است نسبت به ادلهاى كه در همین سوره و قبل از این آیات خدا به او تلقین
نمود و در چهل جا فرموده :اینطور بگو و چنین استدالل كن ،كه متجاوز از بیست تاى از
آن گذشت!
هدف آیه  84تا  90سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 335 :

بیان استمرار توحید فطری در قرون متمادی
َاو َد َو سلَ ْی َمنَ َو
« َو َو َه ْبنَا لَهُ ِإسحَقَ َو یَ ْعقُوب كالًّ َه َد ْینَا َو نُوحا ً َه َد ْینَا ِمن قَ ْب ُل َو ِمن ذُ ِریَّتِ ِه د ُ
سنِینَ »!...
أَیُّوب َو یُوسف َو ُموسى َو َه ُرونَ َو َكذَ ِلك نجْ ِزى ا ْل ُمحْ ِ

این آیات در عین اینكه سیاقش سیاق بیان توحید فطرى است ،این معنا را نیز
مى رساند كه عقیده به توحید در قرون گذشته در میان مردم محفوظ بوده و عنایت خاص
الهى و هدایتش نگذاشته كه این مطلب  ،در یك جاى از سلسله متصل بشریت بطور كلى از
بین برود  -به قول عوام حق و حقیقت باریك شدنى هست و لیكن قطع شدنى نیست  -آرى ،
ع نایتى كه پروردگار متعال به دین خود دارد این دین را از اینكه یكباره دستخوش هواهاى
شیطانى شیطانصفتان گردد و بكلى از بین رفته و در نتیجه غرض از خلقت عالم باطل شود
حفظ فرموده است .
هدف آیه  92تا  105سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 371 :

بیان احتجاج علیه اهل کتاب درباره قرآن و بیان توحید و اسماء حسنی
ق قَد ِْر ِه » !...
َّللاَ َح َّ
« َو َما قَد َُروا َّ
ب أَ َ
ق الَّذِى بَینَ یَ َد ْی ِه َو ِلت ُنذ َِر أ ُ َّم ا ْلقُ َرى َو َم ْن َح ْولهََُ ا َو الَّ ِذینَ
اركٌ ُّم ِ
صد ُ
« َو َهذَا ِكت َ ٌ
نز ْلنَهُ ُمبَ َ
صالته ْم ی َحافِظونَ »!...
یُؤْ ِمنُونَ بِاالَ ِخ َر ِة یُؤْ ِمنُونَ بِ ِه َو ُه ْم عَلى
ِ

در این آیات در باره قرآن علیه اهل كتاب كه مىگفتند «:ما انزل هللا على بشر من
شىء!» احتجاج شده است .
نخست ،كالم را با ذكر محاجه با اهل كتاب افتتاح نموده و سپس این معنا را
خاطرنشان مىسازد كه شدیدترین ظلمها شرك به خدا و افتراى بر او و یا انكار نبوت
پیغمبران واقعى و یا ادعاى چیزى است كه حقیقت نداشته باشد مثل همین كه گفتهاند«:
سانزل مثل ما انزل هللا!»
آنگاه سرانجام كار اینگونه ستمگران را در دم مرگ در آن موقعى كه مالئكه قبض
روح  ،دست به كار كشیدن جان آنان مىشوند ذكر نموده و در آخر آیات ادله توحید خداى
تعالى و پارهاى از اسماى حسنى و صفات علیاى او را ذكر مىكند .
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هدف آیه  106تا  113سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 429 :

دعوت به توحید
شر ِكینَ »!...
« اتَّبِ ْع َما أ ُ ِ
وح َى إِلَیْك ِمن َّربِك ال إِلَهَ إِال ه َُو َو أَع ِْرض ع َِن ا ْل ُم ِ

این آیات مانند آیات قبل راجع به توحید است!
هدف آیه  114تا  121سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 449 :

دستور پیروی از حکم خدا و اجرای حکم ذبح اسالمی
َّللاِ أَ ْبتَ ِغى َحكَما ً َو ه َُو الَّذِى أ َ َ
نز َل إِلَیْك ُم ا ْل ِكتَب ُمفَصالً َو الَّ ِذینَ َءاتَ ْینَ ُه ُم ا ْل ِكتَب یَ ْعلَ ُمونَ أَنَّهُ
یر َّ
« أ َ فَغَ َ
ُم َّ
ترینَ »!..
نز ٌل ِمن َّربِك بِال َحق فَال تَكُونَنَّ ِمنَ ا ْل ُم ْم ِ

این آیات مشتملند بر اینكه نباید جز خدا را َح َكم گرفت و به ُحكمش گوش داد در
حالى كه خداى متعال احكام خود را به تفصیل در كتاب خود بیان فرموده و مشتملند بر نهى
از پیروى و فرمانبردارى از بیشتر مردم زیرا فرمانبردارى از بیشتر مردم كه پیروى ظن
و تخمین مىكنند گمراه كننده است .
و در آخر آیات بیان مىكند كه مشركین  -كه اولیاى شیاطینند  -با مؤمنین در باره
خوردن مردار مجادله مى كنند و در این آیات به خوردن آنچه به نام خدا ذبح شده امر و از
آنچه به نام خدا ذبح نشده نهى شده است و اینكه آنچه خدا فرموده و براى بندگان خود پسندیده
همین است!
هدف آیه  122تا  127سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 463 :

بیان تاثیرهدایت الهی در جان مومن
اس َك َمن َّمثَلُهُ فى الظلُ َم ِ
« أ َ َو َمن كانَ َمیْتا ً فَأَحْ یَ ْینَهُ َو َجعَ ْلنَا لَهُ نُورا ً یَ ْمشى بِ ِه فى النَّ ِ
ت لَیْس ب َخ ِارجٍ
ِمن َها َكذَ ِلك ُزیِنَ ِل ْل َك ِف ِرینَ َما كانُوا یَ ْع َملُونَ »!...

آنچه از اولین آیه به ذهن ساده و بسیط تبادر مىكند اینست كه مثلى است كه براى
هر مؤمن و كافرى زده شده ،زیرا انسان قبل از آنكه هدایت الهى دستگیریش كند شبیه میتى
است كه از نعمت حیات محروم است و حس و حركتى ندارد و پس از آنكه موفق به ایمان
شد و ایمانش مورد رضایت پروردگارش هم قرار گرفت مانند كسى است كه خداوند او را
زنده كرده و نورى به او داده كه با آن نور مىتواند هر جا كه بخواهد برود و در پرتو آن
نور راه خود را از چاه و خیرش را از شر و نفعش را از ضرر تمیز دهد ،منافع و خیرات
را بگیرد و از ضرر و شر احتراز كند .
به خالف كافر كه مثلش مثل كسى است كه در ظلمت و تاریكى محض به سرمىبرد
و راه نجات و مفرى پیدا نمىكند ،كافر زندگى و مرگش و همچنین در عوالم بعد از مرگش
همه در ظلمت است ،در زندگى خیر را از شر و نفع را از ضرر تشخیص نمىدهد
هدف آیه  128تا  135سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 483 :

بیان سرپرستی و والیت ستمگران و شیطان به دیگران
االنس َو قَا َل أ َ ْو ِلیَا ُؤهُم ِمنَ
ْثرت ُم ِمنَ
االنس َربَّنَا
ِ
ِ
الجن قَ ِد استَك ْ
شر ُه ْم َج ِمیعا ً یَ َم ْع َ
« َو یَ ْو َم یحْ ُ
شر ِ
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َّللاُ ِإنَّ
است َ ْمت َ َع بَ ْعضنَا ِببَ ْع ٍ
ار َمثْ َوا ُك ْم َخ ِل ِدینَ ِفی َها ِإال َما شا َء َّ
ض َو بَلَ ْغنَا أ َ َجلَنَا الَّذِى أ َ َّج ْلت لَنَا قَا َل النَّ ُ
ع ِلی ٌم»!...
َربَّك َح ِكی ٌم َ

این آیات سرپرستى و والیتى را كه برخى از ستمگران بر برخى دیگر به اذن خدا
دارند  -مانند والیت شیاطین بر كفار  -تفسیر مىكند و بیان مىكند كه این كار از خداى
تعالى ظلم نیست ،به شهادت اینكه خود ستمگران و كفار به زودى در قیامت اعتراف مىكنند
به اینكه اگر معصیت كردند و یا به خداوند شرك ورزیدند به سوء اختیار خودشان بوده و
این خود آنان بودند كه با شنیدن نداى الهى و هشدارش نسبت به عذاب قیامت ،مغرور
زندگى دنیا شدند و راه ظلم را پیش گرفتند و ستمگران هم رستگار نخواهند شد .
و اینكه قضاى الهى با كفر و ظلم آنان موافق است سبب نمىشود كه كفر و ظلمشان
به خودشان نسبت داده نشود.
هدف آیه  136تا  150سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 493 :

بیان حکم خدا در خوردنی ها و رد احکام کفر و جاهلیت
شركائنَا فَ َما كانَ
« َو َجعَلُوا ََّّللِ ِم َّما ذَ َرأ َ ِمنَ ا ْل َح ْر ِ
ث َو األ َ ْنعَ ِم نَ ِصیبا ً فَقَالُوا َهذَا ََّّللِ بِ َزع ِْم ِه ْم َو َهذَا ِل َ
كائه ْم سا َء َما یَحْ ك ُمونَ »!...
كائه ْم فَال یَ ِص ُل إِلى َّ ِ
َّللا َو َما كانَ ََّّللِ فَ ُه َو یَ ِص ُل إِلى َ
ِل َ
شر ِ
شر ِ
(136تا/150انعام)

این آیات علیه مشركین در باره عدهاى از احكام حالل و حرام كه در خوردنیها میان
مشركین دایر بوده احتجاج نموده حكم خدا را در آنها بیان مىكند!
هدف آیه  151تا  157سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 512 :

بیان محرماتی که جاری بین کل ادیان بوده است!
ُشركُوا ِب ِه شیْئا ً َو ِبا ْل َو ِل َدی ِْن ِإحْ سنا ً َو ال تَ ْقتُلُوا أَ ْولَدَكم ِم ْن
« قُ ْل تَعَالَ ْوا أَتْ ُل َما َح َّر َم َربُّك ْم َ
علَیْك ْم أَال ت ِ
ق نحْ نُ نَ ْر ُزقُك ْم َو ِإیَّا ُه ْم َو ال ت َ ْق َربُوا ا ْلفَ َو ِحش َما ظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَطنَ َو ال تَ ْقتُلُوا النَّ ْفس الَّتى
ِإ ْملَ ٍ
َّللاُ ِإال ِبا ْل َحق ذَ ِلك ْم َوصاكُم ِب ِه لَعَلَّك ْم تَ ْع ِقلُونَ »!...
َح َّر َم َّ

این آیات محرماتى را بیان مىكند كه اختصاص به شریعت معینى از شرایع الهى
ندارد و آن محرمات عبارت است از:
شرك به خدا  ،ترك احسان به پدر و مادر  ،ارتكاب فواحش و كشتن نفس محترمه
بدون حق كه از آن جمله است كشتن فرزندان از ترس روزى ،نزدیك شدن به مال
یتیم مگر به طریق نیكوتر ،كمفروشى  ،ظلم در گفتار ،وفا نكردن به عهد خدا و
پیروى كردن از غیر راه خدا و بدین وسیله در دین خدا اختالف انداختن!
شاهد اینكه محرمات مذكور عمومى است و اختصاصى به یك شریعت ندارد  -این
است كه مىبینیم قرآن كریم همانها را از انبیا علیهمالسالم نقل مىكند كه در خطابهایى كه
به امتهاى خود مىكردهاند از آن نهى مىنمودهاند.
از این هم كه بگذریم اگر مساله را دقیقا مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید ادیان
الهى هر چه هم از جهت اجمال و تفصیل با یكدیگر اختالف داشته باشند ،هیچ یك از آنها
بدون تحریم این گونه محرمات معقول نیست تشریع شود و به عبارت سادهتر  ،معقول نیست
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دینى الهى بوده باشد و در آن دین اینگونه امور تحریم نشده باشد حتى آن دینى كه براى
سادهترین و ابتدایىترین نسل بشر تشریع شده است!!
هدف آیه  158تا  160سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 532 :

تهدید مشرکین بخاطر استنکاف از پیروی صراط مستقیم و تفرق در دین خدا
ت
ت َر ِبك یَ ْو َم یَأْتى بَ ْعض َءایَ ِ
تى بَ ْعض َءایَ ِ
« َه ْل یَ ُ
تى َربُّك أ َ ْو یَأ ْ َ
نظرونَ إِال أَن تَأْتِیَ ُه ُم ا ْل َملَئكَةُ أ َ ْو یَأ ْ َ
َر ِبك ال یَنفَ ُع نَ ْفسا ً إِی َمن َها لَ ْم تَك ُْن َءا َمنَت ِمن قَ ْب ُل أ َ ْو كَسبَت فى إِی َمن َها َخیرا ً قُ ِل انتَ ِظ ُروا إِنَّا
ُمنت َ ِظ ُرونَ »!...

این آیات مشركینى را كه از پیروى صراط مستقیم استنكاف مىورزند و در دین خدا
متفرق مىشوند تهدید مىكند و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را از آنان تبرئه مىنماید و
كسانى را كه نیكى مىكنند به جزاى نیك وعده و نوید مىدهد و جزاى روز قیامت را امرى
منجز معرفى مىكند .
هدف آیه  161تا  165سوره انعام

المیزان ج  7 :ص 542 :

بیان هدف رسول هللا در دعوت سوره انعام و عمل به آن
شر ِكینَ !»
« قُ ْل إِنَّنى َهدَانی َربى إِلى َ
صرطٍ ُّمست َ ِق ٍیم! دِینا ً قِیَما ً ِملَّةَ إِب َْر ِهی َم َحنِیفا ً َو َما كانَ ِمنَ ا ْل ُم ِ
« قُ ْل إِنَّ صالتى َو نُس ِكى َو محْ یَاى َو َم َماتى ََّّللِ َرب ا ْلعَلَ ِمینَ !»
شریك لَهُ َو بِذَ ِلك أ ُ ِم ْرت َو أَنَا أ َ َّو ُل ال ْم ُُس ِل ِمینَ »!...
« ال ِ

این آیات آخر سوره است و مشتمل است بر هدفى كه رسول خدا صلىهللا
علیهوآلهوسلّم در دعوت این سوره داشته و اینكه به آنچه دعوت مىكرده عامل نیز بوده و
نیز مشتمل است بر خالصه دالیلى كه در این سوره علیه عقیده شرك اقامه شده است!
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هدف و فلسفه نزول سوره اعراف
( المیزان ج  8 :ص ) 3:

بیان سیر تاریخی عهد الهی و تشریع برخی احکام اسالم
ج ِم ْنهُ ِلت ُنذ َِر بِ ِه َو
نز َل إِلَیْك فَال یَكُن فى صد ِْرك َح َر ٌ
سم َّ
الر ِح ِیم! المص! ِكت َ ٌ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب أُ ِ
ْ
ِذك َْرى ِلل ُمؤْ ِمنِینَ 1( »!...و/9اعراف)

این سوره مشتمل است بر مجموع مطالبى كه سورههاى ابتدا شده به حروف
مقطعه« الم و ص » مشتمل بر آن است .برداشت كالم در این سوره چنین است كه گویا
عهدى را كه خداوند از آدمیان گرفته كه او را بپرستند و چیزى را شریك او قرار ندهند
مبناى كالم قرار داده و آنگاه از سیر تاریخى این عهد كه بر حسب مسیر انسانیت در امم و
قرون گذشته نموده است بحث مىكند.
چون اكثر امم گذشته این عهد را شكسته و آن را از یاد بردند و در نتیجه وقتى
پیغمبرى در بین آنان مبعوث مىشده و آیات و معجزاتى مىآورده كه آنان را به یاد عهد خود
بیندازد تكذیب مىكردند و جز عده كمى به وسیله آن آیات متذكر نمىشدند .
عهد الهى كه در حقیقت اجمالى است از تفصیل دعوتهاى دینى الهى ،در طبیعت
انسان هاى مختلف از جهت اختالفى كه در استعداد قبول و رد آن دارند و همچنین از جهت
اختالف اماكن و اوضاع و احوال و شرایطى كه به نفوس آنان احاطه دارد مختلف مىشود.
در بعضى از نفوس پاك كه بر اصل فطرت باقى ماندهاند هدایت به سوى ایمان به خدا و
آیات او را نتیجه مىدهد و در بعضى دیگر كه همیشه اكثریت را تشكیل مىدهند و مردمى
پست و مستغرق در شهوات دنیایند خالف آن را  ،كه همان كفر و طغیان و سرپیچى است
نتیجه مىدهد و همین معنى باعث مىشود كه مؤمنین مورد الطاف خاص الهى قرار گرفته و
در دنیا موفقیت و نصرت و فتح و در آخرت نجات از آتش و بهرهمندى از بهشت و لذایذ
گوناگون آن نصیبشان گردد و در مقابل  ،كفار مورد غضب و لعنت خدا قرار گرفته به
عذابهاى ناگهانى كه همگى را هالك ساخته و نسلشان را قطع مىكند دچار مىشوند«:
فجعلناهم احادیث و مزقناهم كل ممزق!» تازه این عذاب دنیاىشان است و عذاب آخرت
بیچارهكنندهتر است و در آن عذاب كسى یارى نمىشود!
این است آن سنتى كه خداوند آن را در بین بندگان خود اجراء كرده و از این پس نیز
اجراء مىكند .شرح جزئیات همین سنت براى مردمى كه ایمان به خدا ندارند انذار است،
چون غرض از شرح آن واداشتن آنان به ایمان به خدا و آیات او است .همین شرح و بیان،
نسبت به مردم با ایمان یعنى آنان كه به طور اجمال علم به پروردگار خود و به مقام ربوبى
او دارند تذكر و یادآورى آیات خدا و تعلیم معارف دینى او و معرفت به خدا و اسماى حسنى
و صفات علیاى او و نیز شناسایى سنت جارى پروردگار در دنیا و آخرت است .
از آیه شریفه «:لتنذر به و ذكرى للمؤمنین!» هم این معنا استفاده مىشود و از آن به
خوبى بر مىآید كه غرض ادیان همین دو معنا است :انذار غیر مؤمنین و یادآورى مؤمنین!
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بر این اساس مىتوان گفت :این سوره بنا بر اینكه همه آن در مكه نازل شده باشد،
روى سخن در آن با مشركین مكه و تعداد اندكى كه به رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ایمان
آورده بودند خواهد بود و از خود آیات آن نیز این معنا ظاهر مىشود ،براى اینكه غالبا در
اول یا آخر آیات آن عموم مردم را انذار نموده و اقامه حجت و موعظه كرده و یا با ذكر
داستان آدم و ابلیس و داستانهاى نوح  ،هود  ،صالح  ،لوط  ،شعیب و موسى علیهالسالم
وسیله عبرتشان را فراهم ساخته است .
و این بیان در عین اینكه براى اكثریت مردم انذار است ،براى مؤمنین یادآورى و
تذكر است ،چون همین بیانات آنان را به یاد تفاصیل و جزئیاتى از معارف مربوط به مبدء و
معاد و آیات الهى مىاندازد كه اجمال ایمان خود آنان مشتمل بر آن است .
در اینجا باید خاطر نشان سازیم كه این سوره قسمت عمده و مقدار قابل مالحظهاى
از معارف الهى را متضمن است ،از آن جمله وصف ابلیس و لشكرش ،وصف قیامت و
میزان ،اعراف و عالم ذر و میثاق و وصف مردم با ایمانى كه همیشه به یاد خدایند و نیز از
آن جمله ذكر عرش و تجلى پروردگار و اسماى حسناى او و بیان این حقیقت كه براى قرآن
تاویلى است.
و نیز متضمن مجمالتى است از واجبات و محرمات مانند «:قل امر ربى بالقسط!»
و آیه «:انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن!» و آیه « :قل من حرم زینة هللا التى
اخرج لعباده و الطیبات من الرزق!»
هدف آیه 10تا 25سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 20 :

بیان ابتدای خلقت انسان و دخالت شیطان و هبوط آدم به دنیا
ض َو َجعَ ْلنَا لَ ُك ْم فِی َها َمعَ ِیش قَ ِلیالً َّما تَشك ُُرونَ »!...
« َو لَقَ ْد َم َّكنَّك ْم فى األ َ ْر ِ

این آیات ابتداى خلقت انسان و صورتبندى او و ماجراى آن روز آدم و سجده
مالئكه و سرپیچى ابلیس و فریب خوردن آدم و همسرش و خروجشان از بهشت و سایر
امورى را كه خداوند براى آن دو مقدر كرده بود بیان مىفرماید.
هدف آیه  26تا  36سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 82 :

بیان خطاب های الهی به بنی آدم در اول خلقت انسان
« یَبَنى َءا َد َم قَ ْد أَ َ
ت
نز ْلنَا َ
یر ذَ ِلك ِم ْن َءایَ ِ
علَیْك ْم ِلبَاسا ً یُ َو ِرى ْ
سو َءتِ ُك ْم َو ِریشا ً َو ِلبَاس الت َّ ْق َوى ذَ ِلك َخ ٌ
َّللاِ لَعَلَّ ُه ْم یَذَّك َُّرونَ »!...
َّ

در این آیات و همچنین آیات قبل از آن كه راجع به داستان سجده و بهشت بود
خطابهایى است كه اگر مورد دقت قرار گیرد و آنگاه در مقابل خطاباتى قرار داده شود كه
در آیات راجع به همین قصه در سایر سورهها مخصوصا در سوره طه است و این معنا هم
مالحظه شود كه سوره طه در مكه نازل شده و داستان سجده و بهشت آن اجمالى است از
آنچه كه در این سوره و در سوره بقره است كه در مدینه نازل شده ،بدست خواهد آمد كه این
خطابات یعنى خطاب یا بنى آدم تعمیم خطابهاى خصوصى است كه در آن آیات به خود آدم
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شده است .
بلكه به بیانى كه قبال گفته شد ،اصل داستان مربوط به آدم است و در این آیات به
عموم فرزندان او تعمیم یافته است .
و این چهار خطاب كه با قول« یا بنى آدم!» شروع شده ،سه موردش راجع به
تحذیر از فتنه شیطان و خوردن و نوشیدن و لباس مىباشد و تعمیم مطلبى است كه خداوند
آن را در سوره طه بدینگونه ذكر فرموده است «:یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك فال
یخرجنكما من الجنة فتشقى! ان لك ان ال تجوع فیها و ال تعرى! و انك ال تظما فیها و ال
تضحى!» و خطاب چهارم نیز تعمیم این قول خدا «:فاما یاتینكم منى هدى!» مىباشد .
احكامى كه در اینجا به طور اجمال ذكر شده شرایع الهىاي است كه بدون استثنا در
جمیع ادیان الهى وجود داشته است و نیز خواهیم دید كلیه مقدراتى كه انسان نسبت به سعادت و
شقاوت و امثال آن دارد همه منتهى به این داستان مىشود و در حقیقت آنچه از اینگونه
مقدرات براى بشر پیش مىآید حاصلى است كه از كشت آن روز درو مىشود و آن داستان
ریشه این شاخ و برگها و فهرست این تفاصیل است!
هدف آیه  37تا  53سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 137 :

بیان نتایج آخرین خطاب الهی
ب َحتى إِذَا
ترى عَلى َّ
َّللاِ َكذِبا ً أَ ْو َكذَّب ِبئ َایَتِ ِه أُولَئك یَنَال ُه ْم نَ ِصیب ُهم ِمنَ ا ْل ِكتَ ِ
« فَ َم ْن أَظلَ ُم ِم َّم ِن ا ْف َ
شهدُوا عَلى
َّللاِ قَالُوا ضلُّوا َ
َجا َءت ُه ْم ُرسلُنَا یَت َ َوفَّ ْون ُه ْم قَالُوا أَ ْینَ َما كُنت ُ ْم ت َ ْد ُ
ُون َّ
عونَ ِمن د ِ
عنَّا َو ِ
أَنفُس ِِه ْم أَن ُه ْم كانُوا َك ِف ِرینَ »!...

آیه اولى تفریع و استخراج از آخرین خطاب عام «:یا بنى آدم »!...است ،نظیر
تفریعاتى كه پس از هر كدام از خطابهاى عام قبلى ذكر شد و آیات بعدى همه راجع به
پیامدهاى دروغ بستن به خدا و عواقب وخیم تكذیب آیات او و همچنین بیان آثارى است كه
بر ایمان به خدا و عمل صالح مترتب مىشود ،اال دو آیه آخر كه در آن دو به اول كالم
برگشت شده و با ذكر مساله نزول كتاب ،حجت را بر آنان تمام كرده است .

هدف آیه  54تا  58سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 183 :

بیان دالیل ربوبیت الهی در نظام آفرینش و روزی رسانی
ار
ق الس َم َو ِ
َّللاُ الَّذِى َخلَ َ
ت َو األ َ ْرض فى ِ
« إِنَّ َربَّ ُك ُم َّ
ست َّ ِة أَیَّ ٍام ث ُ َّم استَ َوى عَلى ا ْلعَ ْر ِش یُ ْغشى الَّ ْی َل الن َه َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُّ
ْ
َّللاُ َرب
یَطلُبُهُ َحثِیثا ً َو
الشمس َو الق َم َر َو الن ُجو َم ُمس َّخ َر ِ
ت بِأ ْم ِر ِه أال لهُ الخَُ ل ُ
ارك َّ
ْ
ق َو األ ْم ُر تَبَ َ
ا ْلعَلَ ِمینَ »!...

این آیات یگانگى رب العالمین را به دو طریق تاكید مىنماید :یكى از این راه كه
خداى تعالى كسى است كه آسمانها و زمین را آفریده و امور آن را به نظام احسنى كه جمیع
اجزاء و اطراف آن را به هم مرتبط مىسازد تدبیر مىنماید  ،پس او به تنهایى رب العالمین
است!
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یكى هم از این راه كه خداى تعالى آن كسى است كه براى جمیع خالیق روزى
فراهم نموده و انواع میوهها و غالت و هر رزق دیگرى را به عجیبترین و لطیفترین
وجهى آفریده و این خود دلیل بر این است كه پروردگار دیگرى براى عالم نیست!
هدف آیه  59تا  72سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 217 :

بیان دعوت به توحید الهی در سرگذشت پیامبران ( نوح و هود)
َّللاَ َما لَكُم ِم ْن ِإلَ ٍه َ
عذَاب یَ ْو ٍم
علَ ْی ُك ْم َ
یر ُه ِإنى أَ َخاف َ
« لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا نُوحا ً ِإلى قَ ْو ِم ِه فَقَا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
غ ُ
ع َِظ ٍیم»!...
َّللاَ َما لَكم ِم ْن ِإلَ ٍه َ
یر ُه أ َ فَال تَتَّقُونَ »!...
« َو ِإلى عَا ٍد أ َ َخا ُه ْم هُودا ً قَا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
غ ُ

این آیات با ذكر داستان نوح علیهالسالم و اینكه چگونه مردم را به توحید و ترك
شرك دعوت مىنمود و قومش او را انكار نموده ،بر شرك خود اصرار مىورزیدند و اینكه
چگونه خداوند طوفان را بر ایشان مسلط نمود و همه را تا به آخر هالك ساخت و نوح و
گروندگان به وى را نجات داد ،تعقیب و دنباله آیات قبلى است كه آن نیز راجع به دعوت به
توحید و نهى از شرك به خداى سبحان و تكذیب آیات او بود و به منظور تكمیل همین بیان،
داستان عده دیگرى از انبیاء از قبیل هود ،صالح ،شعیب ،لوط و موسى علیهماالسالم را نیز
ذكر مىفرماید .
هدف آیه  73تا  79سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 227 :

بیان دعوت به توحید و مبارزات حضرت صالح
َّللاَ َما لَكم ِم ْن ِإلَ ٍه َ
یرهُ قَ ْد َجا َءتْكم بَیِنَةٌ ِمن َّربِ ُك ْم
« َو إِلى ث َ ُمو َد أَ َخا ُه ْم ص ِلحا ً قَا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
غ ُ
اب أَ ِلی ٌم»!...
َّللاِ َو ال تَ َمسو َها ِبسوءٍ فَیَأ ْ ُخذَ ُك ْم َ
َّللاِ لَك ْم َءایَةً فَذَ ُرو َها تَأْك ْل فى أ َ ْر ِ
ض َّ
َه ِذ ِه نَاقَةُ َّ
عذ َ ٌ

ثمود یكى از امتهاى قدیمى عرب بوده كه در سرزمین یمن در احقاف مىزیستهاند
و خداوند متعال شخصى از خود آنان را به نام صالح در میانشان مبعوث نمود .صالح
علیهالسالم قوم خود را كه مانند قوم نوح و هود مردمى بتپرست بودند به دین توحید دعوت
نمود و فرمود «:یا قوم اعبدوا هللا ما لكم من اله غیره!»
هدف آیه  80تا  84سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 231 :

دعوت به توحید الهی و مبارزات حضرت لوط
« َو لُوطا ً إِ ْذ قَا َل ِلقَ ْو ِم ِه أ َ تَأْت ُونَ ا ْلفَ ِحشةَ َما سبَقَكُم ب َها ِم ْن أ َ َح ٍد ِمنَ ا ْلعَلَ ِمینَ »!...

حضرت لوط از پیروان شریعت ابراهیم علیهالسالم بوده ،به خالف هود و صالح كه
از پیروان شریعت نوح علیهالسالم بودند.
لوط از بستگان ابراهیم علیهالسالم بوده و آن حضرت او را به سوى اهل سدوم و
اقوام مجاور آنان فرستاد ،تا آنان را كه مشرك و از بتپرستان بودند ،به دین توحید دعوت
كند .
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هدف آیه  85تا  93سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 234 :

دعوت به توحید الهی و مبارزات حضرت شعیب
َّللاَ َما لَكم ِم ْن إِلَ ٍه َ
یرهُ قَ ْد َجا َءتْكم بَیِنَةٌ ِمن َّربِك ْم
« َو إِلى َم ْدیَنَ أ َ َخا ُه ْم شعَیْبا ً قَا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
غ ُ
فَأ َ ْوفُوا ا ْلك ْی َل َو ا ْل ِم َ
ض بَ ْع َد إِصلَ ِح َها ذَ ِلك ْم
یزانَ َو ال ت َ ْب َخسوا النَّاس أَشیَا َء ُه ْم َو ال ت ُ ْف ِ
سدُوا فى األ َ ْر ِ
یر لَّ ُك ْم إِن كنت ُم ُّمؤْ ِمنِینَ »!...
َخ ٌ

اول این آیات عطف است بر داستان نوح «ع» ،شعیب «ع» نیز مانند نوح و سایر
انبیاى قبل از خود دعوت خویش را بر اساس توحید قرار داده بود.
هدف آیه  94تا  102سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 245 :

بیان عوامل نابودی جوامع فاسد و نتیجه گیری از داستان پیامبران
عونَ َ !...و لَ ْو أَنَّ
ساء َو
ضر ُ
الضر ِ
بى إِال أَ َخ ْذنَا أ َ ْهلَ َها بِا ْلبَأ ْ ِ
اء لَعَلَّ ُه ْم یَ َّ
َّ
« َو َما أ َ ْرس ْلنَا فى قَ ْریَ ٍة ِمن نَّ ٍ
یهم بَ َر َك ٍ
ض َو لَ ِكن َكذَّبُوا فَأ َ َخ ْذنَ ُهم بِ َما
أ َ ْه َل ا ْلقُ َرى َءا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْ نَا َ
ت ِمنَ الس َم ِ
اء َو األ َ ْر ِ
عل َ ِ
سبُونَ »!...
كانُوا یَ ْك ِ

این آیات مربوط و متصل به آیات قبلاند ،براى اینكه مطالبى را كه در آن آیات در
باره امتهاى گذشته بود خالصه كرده و در باره همه آنها مىفرماید :این امتها از این
جهت منقرض شدند كه بیشتر افرادشان فاسق و از زى عبودیت بیرون بودند و به عهد الهى
و آن میثاقى كه در روز اول خلقت از آنان گرفته شده بود وفا نكردند ،در نتیجه سنتهاى
الهى كه ذیال توضیح آن را خواهیم داد یكى پس از دیگرى در باره آنان جریان یافت و
منتهى به انقراضشان گردید:
آرى  ،خداى سبحان هر پیغمبرى را كه به سوى امتى از آن امتها مىفرستاد به
دنبال او آن امت را با ابتالى به نامالیمات و محنتها آزمایش مىكرد ،تا به سویش راه یافته
و به درگاهش تضرع كنند و وقتى معلوم مىشد كه این مردم به این وسیله كه خود یكى از
سنتهاى نامبرده باالست متنبه نمىشوند سنت دیگرى را به جاى آن سنت بنام سنت مكر
جارى مىساخت و آن این بود كه دلهاى آنان را بوسیله قساوت و اعراض از حق و عالقمند
شدن به شهوات مادى و شیفتگى در برابر زیبائیهاى دنیوى مهر مىنهاد .
بعد از اجراى این سنت ،سنت سوم خود یعنى استدراج را جارى مىنمود و آن این
بود كه انواع گرفتاریها و ناراحتىهاى آنان را بر طرف ساخته زندگیشان را از هر جهت
مرفه مىنمود و بدین وسیله روز به روز بلكه ساعت به ساعت به عذاب خود نزدیكترشان
مىكرد ،تا وقتى كه همهشان را به طور ناگهانى و بدون اینكه احتمالش را هم بدهند به دیار
نیستى مىفرستاد ،در حالى كه در مهد امن و سالمت آرمیده و به علمى كه داشتند و وسایل
دفاعیى كه در اختیارشان بود مغرور گشته و از اینكه پیشامدى كار آنها را به هالكت و
زوال بكشاند غافل و خاطر جمع بودند!
خداى تعالى در این آیات عالوه بر خالصهگیرى از آیات قبل یك حقیقت خالى از هر
شائبهاى را هم خاطر نشان ساخته و در جمله «:و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم
بركات من السماء  »!...بدان اشاره نموده است و آن حقیقت عبارت است از چیزى كه معیار
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و مدار اساس نزول نعمت و نقمت بر آدمیان است!
هدف آیه  103تا  126سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 265 :

بیان کیفیت آغاز رسالت و دعوت دینی موسی علیه السالم
ع ِقبَةُ
انظر َكیْف كانَ َ
« ث ُ َّم بَعَثْنَا ِمن بَ ْع ِد ِهم ُّموسى ِبئ َایَتِنَا إِلى فِ ْرع َْونَ َو َمالی ِه فَظلَ ُموا ب َها فَ ْ
س ِدینَ ! َو قَا َل ُموسى یَ ِف ْرع َْونُ إِنى َرسو ٌل ِمن َّرب ا ْلعَلَ ِمینَ »!...
ا ْل ُم ْف ِ

این آیات با بیان داستان موسى بن عمران علیهماالسالم شروع شده و از جزئیات آن
یعنى آمدنش به نزد فرعون و ادعایش بر اینكه خداوند مرا به سوى تو رسالت داده تا نجات
بنى اسرائیل را از تو بخواهم و آن دو معجزه را كه خداوند در شب طور به وى كرامت
فرموده ،ذكر مىكند .
این خصوصیات فهرست آن مطالبى است كه در این آیات ذكر شده و در آیات بعدى
اجمالى از بقیه داستان آنجناب در ایامى كه در مصر در میان بنى اسرائیل مىزیسته و
عذاب هایى كه بر قوم فرعون نازل شده و نجات بنى اسرائیل و داستان نزول تورات و
گوسالهپرستى بنى اسرائیل و داستانهاى متفرقه و عبرتانگیز دیگرى از بنى اسرائیل را
ذكر مي كند .
موسى علیهالسالم سومین پیغمبر اولى العزم و صاحب سومین كتاب آسمانى و
سومین شریعت است ،گو اینكه شریعتهاى خدایى همه یكى هستند و تناقض و تنافى در بین
آنها نیست ،اال اینكه از نظر اجمال و تفصیل و كمى و زیادى فروع مختلفند چون سیر بشر
از نقص بسوى كمال تدریجى و استعداد قبول معارف الهى در هر عصرى با عصر دیگر
مختلف است ،وقتى این سیر به پایان رسید و بشر از نظر معرفت و علم به عالىترین موقف
خود رسید آن وقت است كه رسالت نیز ختم شده و كتاب خاتم انبیاء و شریعتش در میان بشر
براى همیشه مىماند و دیگر بشر انتظار آمدن كتاب و شریعت دیگرى را ندارد .و اگر
امروز با اینكه خاتم پیغمبران صلوات هللا علیه مبعوث شده و آخرین كتاب آسمانى را آورده
و در عین حال بشر به مرحلهاى كه مىبایست از كمال برسد ،نرسیده براى این است كه دین
اسالم آنطور كه باید در مجتمعات بشرى گسترش نیافته و گر نه بشر مىتواند با بسط دائره
دین و بررسى حقایق معارف آن رو به كمال گذاشته و به تدریج مراحل علم و عمل را یكى
پس از دیگرى طى كند .
در اینجا ناگفته نگذاریم كه گر چه ،این گونه داستانهاى قرآنى را داستان موسى و
نوح و داستان هود و یا صالح مىنامیم ولى در حقیقت این داستانها داستان اقوام و مللى است
كه این بزرگواران در میانشان مبعوث شدهاند ،چون در این داستانها جریان حال آن اقوام و
رفتارى كه با پیغمبران خود كردهاند و سرانجام انكارشان و اینكه عذاب الهى همهشان را از
بین برده و منقرضشان نمود ایراد شده و لذا مىبینیم تمامى این داستانها به آیاتى ختم شده
كه كیفیت نزول عذاب و هالكت آنان را بیان مىكند.
غرض از این آیات بیان حال مردم از حیث قبول عهد الهى و رد آن است تا براى
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مردم و مخصوصا امت اسالم انذار و مایه عبرت بوده باشد  .بطور كلى سورههایى كه
اولش الف  -الم  -میم آمده در یك غرض مشتركند و آن همین انذار و تذكر مردم است!
هدف آیه  127تا  137سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 282 :

بیان مصائب بنی اسرائیل و مبارزات موسی«ع» با فرعونیان
ض َو یَذَ َرك َو َءا ِل َهتَك قَا َل
« َو قَا َل ال َمأل ُ ِمن قَ ْو ِم فِ ْرع َْونَ أ َ تَذَ ُر ُموسى َو قَ ْو َمهُ ِلیُ ْف ِ
سدُوا فى األَ ْر ِ
اَّلل َو
سنُقَتِ ُل أ َ ْبنَا َء ُه ْم َو نَستَحْ ِى نِسا َء ُه ْم َو إِنَّا فَ ْوقَ ُه ْم قَ ِه ُرونَ ! قَا َل ُموسى ِلقَ ْو ِم ِه است َ ِعینُوا ِب َّ ِ
ورث ُ َها َمن یَشا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه َو ا ْلعَ ِقبَةُ ِل ْل ُمت َّ ِقینَ »!...
ُ
اصبروا ِإنَّ األ َ ْرض ََّّللِ یُ ِ

این آیات مشتمل است بر اجمال آنچه كه بین موسى و فرعون( در ایامى كه موسی
علیهالسالم در میان قوم فرعون به سر مىبرده )،جریان یافته و آن خاطراتى را كه وى پس
از دعوت آنان به دین توحید و نجات دادن بنى اسرائیل داشته و آن معجزاتى را كه یكى پس
از دیگرى برایشان آورده تا آنجا كه خدا او و بنى اسرائیل را نجات داده و فرعون و
لشكریانش را غرق كرده و سرزمین مبارك و مشارق و مغارب آن را در اختیار او و
قومش گذاشته خاطر نشان مي سازد.
هدف آیه  138تا  154سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 297 :

بیان وقایع بعد از عبور بنی اسرائیل از دریا
سرءی َل ا ْلبَحْ َر فَأَت َ ْوا عَلى قَ ْو ٍم یَ ْع ُكفُونَ عَلى أَصنَ ٍام لَّ ُه ْم قَالُوا یَ ُموسى اجْ عَل لَّنَا إِلَها ً
« َو َج َو ْزنَا بِبَنى إِ ِ
َك َما ل ُه ْم َءا ِل َهةٌ قَا َل إِنَّ ُك ْم قَ ْو ٌم تجْ َهلُونَ »!...

در این آیات شروع مىشود به نقل پارهاى از داستانهاى بنى اسرائیل و حوادثى كه
بعد از خالصى از اسارت فرعونیان ،برایشان پیش آمد.
و اینكه گفتیم پارهاى براى این است كه قرآن كریم در این آیات تنها آن حوادثى را
نقل كرده كه با غرض منظور نظر در آیات قبل تناسب دارد و آن غرض بیان این جهت بود
كه هیچ وقت دعوت دینى متوجه به قومى نشد مگر اینكه اكثریت آن قوم را كسانى تشكیل
دادند كه به آن دعوت كافر و عهد خداى را ناقض بودند و خداوند مؤمنین ایشان را به مزید
كرامت خود و كافرین ایشان را به عذاب شدیدش اختصاص داد ،اینك در این آیات داستان
عبور بنى اسرائیل از دریا و درخواستشان از موسى مبنى بر اینكه موسى علیهالسالم جهت
ایشان بتى درست كند تا آن را عبادت كنند و داستان گوسالهپرستى و در ضمن آن مساله
نزول تورات را بیان مىكند .
هدف آیه  155تا  160سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 348 :

بیان معجزات موسی «ع» و رفتار کفرآمیز بنی اسرائیل
« َو ْ
شئْت أَ ْهلَ ْكتَ ُهم ِمن قَ ْب ُل
الرجْ فَةُ قَا َل َرب لَ ْو ِ
ار ُموسى قَ ْو َمهُ س ْب ِعینَ َر ُجالً ِل ِمیقَتِنَا فَلَ َّما أ َ َخذَت ُه ُم َّ
اخت َ َ
َ
َ
َ
َ
َو إِیَّ َى أ ت ْه ِل ُكنَا ب َما فعَ َل السف َها ُء ِمنَّا إِ ْن ِه َى إِال فِتْنَت ُك ت ُِض ُّل ب َها َمن تَشا ُء َو ت ْهدِى َمن تَشا ُء أنت
یر ا ْلغَ ِف ِرینَ »!...
َو ِلیُّنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْ
ار َح ْمنَا َو أَنت َخ ُ
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در این آیات چند فصل دیگر از داستانهاى بنى اسرائیل آمده و در آن بسیارى از
آیات و معجزاتى كه خداوند بر آنان نازل كرده بود ذكر شده و نیز خاطر نشان شده است كه
بنى اسرائیل نسبت به این آیات كه همه به منظور هدایت ایشان به راه حق و به سوى تقوا
نازل شده بود كفر ورزیده و ستم كردند!
هدف آیه  161تا  171سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 381 :

بیان تخلفات بنی اسرائیل و ماهیگیری روز شنبه
شئْت ُ ْم َو قُولُوا ِحطةٌ َو ا ْد ُخلُوا ا ْلبَاب س َّجدا ً نَّ ْغ ِف ْر
« َو إِ ْذ قِی َل لَ ُه ُم اس ُكنُوا َه ِذ ِه ا ْلقَ ْریَةَ َو كلُوا ِم ْن َها َحیْث ِ
سنِینَ »!...
ئَُ تِك ْم
سنزی ُد ا ْل ُمحْ ِ
لَ ُك ْم َخ ِطی َ
ِ

در این آیات چند قسمت دیگر از داستانهاى بنى اسرائیل و نافرمانىهاى ایشان نقل
شده كه بخاطر نقض عهدى كه كردند خداوند به عقوبت گرفتارشان كرده است و از
ستمگران كسانى برایشان مسلط كرده كه شكنجهشان دادهاند  ،این حال اسالف ایشان بوده از
این اسالف و نیاكان بنى اسرائیل نسلهایى به وجود آمدند كه آیات خدا را به بهاى اندكى
فروخته و در امر دین بىاعتنایى كردند  ،مگر عده كمى كه از حق نگذشتند .
هدف آیه  172تا  174سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 399 :

بیان شهادت روز الست و پیمان گرفتن از بنی نوع بشر
ور ِه ْم ذُ ِریَّت ُه ْم َو أَش َه َد ُه ْم عَلى أَنفُس ِِه ْم أَلَست بِ َربِ ُك ْم قَالُوا بَلى
« َو إِ ْذ أ َ َخذَ َربُّك ِمن بَنى َءا َد َم ِمن ظ ُه ِ
شه ْدنَا أَن تَقُولُوا یَ ْو َم ا ْل ِقیَ َم ِة إِنَّا كنَّا ع َْن َهذَا َ
غ ِف ِلینَ !»
ِ

این آیات مساله پیمان گرفتن از بنى نوع بشر بر ربوبیت پروردگار را ذكر مىكند و
خود از دقیقترین آیات قرآنى از حیث معنا و از زیباترین آیات از نظر نظم و اسلوب است!
هدف آیه  175تا  179سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 432 :

بیان داستان بلعم باعورا و سبب گمراهی او
علَی ِْه ْم نَبَأ َ الَّذِى َءات َ ْینَهُ َءایَتِنَا فَانسلَ َخ ِم ْن َها فَأَتْبَعَهُ الش ْیطنُ فَكانَ ِمنَ ا ْلغَا ِوینَ »!...
« َو اتْ ُل َ

این آیات داستان دیگرى از داستانهاى بنى اسرائیل را شرح مىدهد و آن داستان
بلعم بن باعورا است .خداى تعالى پیغمبر خود رسول اكرم صلوات هللا علیه را دستور
مى دهد كه داستان مزبور را براى مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشتن اسباب
ظاهرى و وسایل معمولى براى رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش كافى نیست  ،بلكه
مشیت خدا هم باید كمك كند و خداوند  ،سعادت و رستگارى را براى كسى كه به زمین
چسبیده و یكسره پیرو هوا و هوس گشته و حاضر نیست به چیز دیگرى توجه كند ،نخواسته
است ،زیرا چنین كسى راه به دوزخ مىبرد .
آنگاه نشانه چنین اشخاص را هم برایشان بیان كرده و مىفرماید :عالمت اینگونه
اشخاص این است كه دلها و چشمها و گوشهایشان را در آنجا كه به نفع ایشان است بكار
نمىگیرند و عالمتى كه جامع همه عالمتها است این است كه مردمى غافلند .
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هدف آیه  180تا  186سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 445 :

بیان تأثیر اسماء الحسنی در هدایت انسانها
« َو ََّّللِ األَس َما ُء ال ُحسنى فَا ْدعُوهُ ب َها َو ذَ ُروا الَّ ِذینَ یُ ْل ِح ُدونَ فى أَس َمئ ِه سیُجْ َز ْونَ َما كانُوا
یَ ْع َملُونَ »!...

این آیات متصل به آیات قبلى و به منزله تجدید بیان آن چیزى است كه كالم در آیات
قبلى بدان منتهى گردید .آیات مورد بحث به همان مطلبى اشاره مىكند كه كالم سابق بدان
منتهى گردید و آن این بود كه حقیقت معناى اینكه هدایت و اضالل از خدا است این است كه
او بشر را به اسماء حسناى خود دعوت كرده و باعث شد مردم دو فریق شوند یكى آن
عده اى كه هدایت خدا را قبول كردند و یكى آن افرادى كه نسبت به اسماء او الحاد ورزیده و
آیات او را تكذیب كردند و خداوند ایشان را به كیفر تكذیبشان بسوى دوزخ سوق مىدهد،
همچنانكه در آخر كالم سابق فرموده «:و لقد ذرانا لجهنم كثیرا من الجن و االنس  »!...و این
سوق دادن را بوسیله استدراج و امالء انجام مىدهد .
هدف آیه  187و  188سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 481 :

بیان انحصاری بودن علم به وقوع قیامت نزد خدای تعالی
ع ِة أَیَّانَ ُم ْرسا َها قُ ْل إِنَّ َما ِع ْل ُم َها ِعن َد َربى ال ی َج ِلی َها ِل َو ْقت َها إِال ه َُو ثَقُلَت فى
« یَسئَلُونَك ع َِن السا َ
َّللاِ َو لَ ِكنَّ أَ ْكثَ َر
الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْر ِ
ض ال تَأْتِیك ْم إِال بَ ْغتَةً یَسئَلُونَك َكأَنَّك َح ِف ٌّى عَن َها قُ ْل إِنَّ َما ِع ْل ُم َها ِعن َد َّ
َ
ونَ
اس ال یَ ْعل ُم »!...
النَّ ِ

در این دو آیه این معنا روشن مىشود كه علم به زمان وقوع قیامت از غیبهایى است
كه مختص به خداى تعالى است و كسى جز خدا از آن اطالعى ندارد و بطور كلى هیچ دلیلى
در تعیین وقت و حدس وقوع آن نیست ،پس قیامت بپا نمىشود مگر ناگهانى و در این بیان
با ذكر بعضى از اوصاف قیامت به حقیقت آن اشاره شده است.
هدف آیه  189تا  198سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 486 :

بیان میثاقهای انسان با خدا و پیمان شکنی های او
« ه َُو الَّذِى َخلَقَكُم ِمن نَّ ْف ٍس َو ِح َد ٍة َو َجعَ َل ِمن َها َز ْو َج َها ِلیَسكُنَ ِإلَی َها فَلَ َّما تَغَشا َها َح َملَت َح ْمالً َخ ِفیفا ً
َّللاَ َربَّ ُه َما لَ ْ
ئن َءات َ ْیتَنَا ص ِلحا ً لَّنَكُونَنَّ ِمنَ الش ِك ِرینَ »!...
فَ َم َّرت ِب ِه فَلَ َّما أَثْقَلَت َّدع ََوا َّ

زمینه كالم در این آیات همان زمینهاى است كه در سایر آیات این سوره بود و آن
عبارت بود از بیان میثاقهاى نوع انسانى و اینكه اغلب و اكثر افراد این نوع آن میثاقها را
شكستند!
هدف آیه  199تا  206سوره اعراف

المیزان ج  8 :ص 495 :

دستور اتخاذ سیره حسنه و رفتار مالیم به رسول هللا«ص»
ف َو أَع ِْرض ع َِن الجا ِه ِلینَ »!...
« ُخ ِذ ا ْلعَ ْف َو َو أْ ُم ْر بِا ْلعُ ْر ِ

این آیات آخر سوره است و در آنها مجددا غرضى را كه سوره بخاطر ایفاء آن
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نازل شده ذكر نموده یعنى به پیغمبرش دستور مىدهد به اینكه سیره حسنه و رفتار مالیمى
را اتخاذ كند كه دلها را متوجه آن سازد تا نفوس بدان بگرایند و نیز تذكر و در آخر ذكر را
هم توصیه مىكند.

هدف و فلسفه نزول سوره انفال
( المیزان ج  9 :ص ) 3:

بیان برخی اخبار جنگ بدر و مسئله غنایم جنگی
َّللاَ َو أَص ِل ُحوا
الرسو ِل فَاتَّقُوا َّ
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! یَسئَلُونَك ع َِن األَنفَا ِل قُ ِل األَنفَا ُل ََّّللِ َو َّ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َّللاَ َو َرسولَهُ ِإن كُنت ُم ُّمؤْ ِم ِنینَ 1(»!...تا/6انفال)
ذَات بَ ْی ِنك ْم َو أ َ ِطیعُوا َّ

از سیاق آیات این سوره بدست مىآید كه این سوره در مدینه و بعد از واقعه جنگ
بدر نازل شده ،به شهادت اینكه پارهاى از اخبار این جنگ را نقل مىكند و مسائل متفرقهاى
در باره جهاد و غنیمت جنگى و انفال و در آخر امورى را مربوط به هجرت ذكر مىنماید.
هدف آیه  7تا  14سوره انفال

المیزان ج  9 :ص 19 :

بیان مشیت و حکمت الهی پشت پرده وقایع جنگ بدر
ین أَن َها لَ ُك ْم َو تَ َودُّونَ أَنَّ َ
َّللاُ أَن
ت
یر ذَا ِ
ْ
الشوك ِة تَكُونُ لَك ْم َو یُ ِری ُد َّ
« َو إِ ْذ یَ ِع ُد ُك ُم َّ
غ َ
َّللاُ إِحْ دَى الطائفَت َ ِ
ق بِك ِل َم ِت ِه َو یَ ْقط َع دَابِ َر ا ْل َك ِف ِرینَ »!...
ق ا ْل َح َّ
یح َّ
ِ

این آیات اشاره به داستان بدر مىكند كه اولین جنگ در اسالم است و ظاهر سیاق
آیات چنانچه به زودى روشن خواهد شد این است كه بعد از پایان یافتن واقعه نازل شده
باشد.
در آیه نخست می فرماید :بیاد آرید زمانى را كه خداوند به شما وعده مىدهد( غلبه
بر یكى از دو طائفه عیر و نفیر را ) ،خداوند در این آیه نعمتها و سنتهاى خود را براى
ایشان برمىشمارد تا چنین بصیرتى بهم برسانند كه خداى سبحان امرى به ایشان نمىكند و
حكمى بر ایشان نمىآورد مگر بحق و در آن مصالح و سعادت ایشان و به نتیجه رسیدن
مساعى ایشان را در نظر مىگیرد و وقتى داراى چنین بصیرتى شدند دیگر در میان خود
اختالف نكرده و نسبت به آنچه كه خداوند براى آنان مقدر كرده و پسندیده اظهار كراهت
ننموده بلكه امر خود را به او محول نموده و او و رسول او را اطاعت مىكنند .
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هدف آیه  15تا  29سوره انفال

المیزان ج  9 :ص 43 :

بیان نکات ضروری درباره اصول جنگ وجهاد در اسالم
ار»!...
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا إِذَا لَ ِقیت ُ ُم الَّ ِذینَ َكفَ ُروا َزحْ فا ً فَال ت َُولُّو ُه ُم األَ ْدبَ َ

این آیات متضمن نواهى و اوامرى است راجع به جهاد اسالمى و مربوط و مناسب
با داستان جنگ بدر و نیز مردم را تشویق و تحریك مىكند بر ترس از خدا و زنهار مىدهد
از مخالفت خدا و رسول او و اینكه مردم خود را در معرض غضب خداى سبحان درآورند.
در آنها اشاره به پارهاى از وقایع كه در جنگ بدر رخ داده و منتهایى كه خداوند بر
مؤمنین نهاده ،نیز مىكند!
هدف آیه  30تا  40سوره انفال

المیزان ج  9 :ص 84 :

بیان عدم نزول عذاب آسمانی با وجود رسول هللا و استغفار مومنین
« َو إِ ْذ یَ ْمك ُُر ِبك الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِلیُثْ ِبت ُوك أ َ ْو یَ ْقتُلُوك أَ ْو ْ
یر
َّللاُ َو َّ
یخ ِر ُجوك َو یَ ْمك ُُرونَ َو یَ ْمك ُُر َّ
َّللاُ َخ ُ
كرینَ »!...
ا ْل َم ِ

منظور از عذاب كه در آیه نفى شده ،عذاب آسمانى موجب استیصال است ،كه این
امت را مانند عذاب سایر امم شامل مىشود ،اما خداوند سبحان در این آیه این چنین عذاب
را از این امت مادام كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم زنده و در میان آنان است و
همچنین بعد از درگذشت آنجناب مادام كه امت استغفار مىكنند نفى كرده است .
و از جمله «:و ما كان هللا لیعذبهم و انت فیهم و ما كان هللا معذبهم و هم
یستغفرون!» به ضمیمه آیاتى كه این امت را وعده عذابى مىدهد كه میان رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و امت حكم مىنماید مانند آیات «:و لكل امة رسول فاذا جاء رسولهم
قضى بینهم بالقسط و هم ال یظلمون »!...برمىآید كه براى این امت در آینده روزگارى است
كه استغفار از آنان منقطع گشته و دیگر مؤمنى خدا ترس كه استغفار كند نمىماند و در
چنان روزگارى خداوند آنان را عذاب مىكند!
هدف آیه  41تا  54سوره انفال

المیزان ج  9 :ص 115 :

بیان وجوب خمس غنیمت ،اندرز و استقامت در برابر دشمن دین
« َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما َ
ین َو
شىءٍ فَأَنَّ ََّّللِ ُخ ُمسهُ َو ِل َّ
لرسو ِل َو ِلذِى ا ْلقُ ْربى َو ا ْلیَتَ َمى َو ا ْل َمس ِك ِ
غ ِن ْمت ُم ِمن ْ
اَّللِ َو َما أَ َ
َّللاُ عَلى
نز ْلنَا عَلى َ
ان َو َّ
اب ِْن الس ِبی ِل ِإن كُنت ُ ْم َءا َمنت ُم ِب َّ
ان یَ ْو َم ا ْلتَقَى ا ْل َج ْمعَ ِ
ع ْب ِدنَا َی ْو َم ا ْلفُ ْرقَ ِ
ِیر »!..
شىءٍ قَد ٌ
كل ْ

این آیات مشتمل است بر بیان وجوب دادن خمس غنیمت ،استقامت در برابر دشمن،
اندرز آنان و بیان پارهاى از نكبتها كه خداوند دشمنان دین را بدان مبتال كرده ،بیچاره
شدنشان به مكر الهى و اینكه خداوند در بین آنان همان سنتى را معمول داشته كه در میان
قوم فرعون و كسانى كه پیش از ایشان بودند بخاطر تكذیب آیات و جلوگیرى از راه او
معمول داشته است .
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هدف آیه  55تا  66سوره انفال

المیزان ج  9 :ص 145 :

بیان احکام جنگ و صلح و پذیرش و نقض معاهدات صلح
َّللاِ الَّ ِذینَ َكفَ ُروا فَ ُه ْم ال یُؤْ ِمنُونَ !»
شر الد ََّواب ِعن َد َّ
« إِنَّ َّ
ع ْه َد ُه ْم فى كل َم َّر ٍة َو ُه ْم ال یَتَّقُونَ »!...
ع َهدت ِمن ُه ْم ث َّم یَنقُضونَ َ
« الَّ ِذینَ َ

آیات فوق احكام و دستوراتى است در باره جنگ و صلح و معاهدات جنگى و نقض
آن و غیره.
صدر آیهها قابل انطباق بر طوایف یهودى است كه در مدینه و اطراف آن
مىزیستهاند ،چون رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بعد از هجرتش به مدینه با این طوایف
معاهده بست بر اینكه آنان در مقام اخاللكارى و مكرش برنیامده و كسى را علیه او كمك
نكنند و در عوض بر دین خود باقى بوده و جانشان از ناحیه آن حضرت در امان باشد.
یهودیان این پیمان را شكستند ،آن هم نه یك بار و دو بار ،تا آنكه خداوند دستور جنگ با آنان
را داد و كارشان به آنجا كشید كه همه مىدانیم.
هدف آیه  67تا  71سوره انفال

المیزان ج  9 :ص 176 :

بیان احکام اسرای جنگی
َّللاُ یُ ِری ُد االَ ِخ َرةَ
سرى َحتى یُثْ ِخنَ فى األ َ ْر ِ
ض ت ُِری ُدونَ ع ََرض ال ُّد ْنیَا َو َّ
بى أَن یَكُونَ لَهُ أ َ َ
« َما كانَ ِلنَ ٍ
َّللاُ ع َِز ٌ
یز َح ِكی ٌم»!...
َو َّ

خداوند در این آیات مسلمانانى را كه در جنگ بدر شركت داشتند بدین جهت مورد
عتاب قرار داده كه از كفار اسیرانى گرفتند و آنگاه از رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلّم
درخواست كردند كه به قتل آنان فرمان ندهد و در عوض خونبها از آنان بگیرد و آزادشان
سازد تا بدین وسیله نیروى مالى آنان علیه كفار تقویت یافته و نواقص خود را اصالح كنند.
هر چند خداوند بشدت مسلمانان را عتاب كرد ولى پیشنهادشان را پذیرفت و تصرف
در غنیمت را كه شامل خونبها نیز مىشود برایشان مباح كرد .
در آخر آیات بیاني است كه گویا كفار را تطمیع نموده و در صورتى كه مسلمان
شوند وعده نیك مىدهد و اگر بخواهند به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم خیانت كنند
خداوند از آنان بى نیاز است!
هدف آیه  72تا  75سوره انفال

المیزان ج  9 :ص 187 :

بیان شرایط والیت و مواالت میان مومنین
صروا
« إِنَّ الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو َها َج ُروا َو َج َهدُوا بِأ َ ْم َو ِل ِه ْم َو أَنفُس ِِه ْم فى سبِی ِل َّ
َّللاِ َو الَّ ِذینَ َء َ
اووا َّو نَ ُ
شىءٍ َحتى
أُولَئك بَ ْعض ُه ْم أَ ْو ِلیَا ُء بَ ْع ٍ
ض َو الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو لَ ْم ی َه ِ
اج ُروا َما لَكم ِمن َولَیَ ِ
تهم ِمن ْ
َّللاُ بِ َما
صر إِال عَلى قَ ْو ِم بَ ْینَ ُك ْم َو بَیْن ُهم ِمیثَ ٌ
ق َو َّ
ِین فَعَلَ ْیك ُم النَّ ُ
اج ُروا َو إِ ِن استَ ُ
نصرو ُك ْم فى الد ِ
ی َه ِ
ونَ
یر»!...
تَ ْع َملُ بَ ِص ٌ

این آیات سوره انفال را ختم مىكند و به یك معنا برگشت معناى آن به آیاتى است كه
سوره به آن افتتاح مىشد و در آن مواالت میان مؤمنین را واجب نموده ،مگر اینكه بعضى
مهاجرت بكنند و بعضى تخلف كنند و رشته مواالت میان آنان و كفار بكلى قطع گردد.
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هدف و فلسفه نزول سوره توبه
( المیزان ج  9 :ص ) 193:

اعالم بیزاری و تشویق به قتال با مشرکین و افشای توطئه های منافقین
شر ِكینَ 1( »!...تا/16توبه)
َّللاِ َو َرسو ِل ِه ِإلى الَّ ِذینَ َ
« بَ َرا َءةٌ ِمنَ َّ
ع َهدتم ِمنَ ا ْل ُم ِ

این آیات ،آغاز دستهاي از آیات است كه به نام سوره توبه و یا برائت نامیده شده
است .آیات این سوره بر خالف سایر سورهها كه اواخرش همان منظورى را افاده مىكند كه
اوائلش افاده مىكرد ،داراى غرض واحدى نیست.
اول این سوره مربوط به بیزارى از كفار است و قسمتى از آن مربوط به قتال با
مشركین و قتال با اهل كتاب و یك قسمت مهمى از آن در باره منافقین صحبت مىكند و
آیاتى از آن مسلمانان را به قتال تحریك مىكند و عدهاى متعرض حال كسانیست كه از جنگ
تخلف ورزیدند و آیاتى مربوط به دوستى و والیت كفار است ،آیاتى راجع به زكات است و
همچنین مطالبى دیگر ،لیكن مىتوان گفت قسمت معظم آن مربوط به قتال با كفار و آیات
راجع به منافقین است.
هدف آیه  17تا  24سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 264 :

بیان شرایط جاودانگی و ارزش اعمال نزد خدا
شه ِدینَ عَلى أَنفُس ِِهم بِا ْل ُك ْف ِر أُولَئك َحبِطت أَ ْع َملُ ُه ْم َو فى
سج َد َّ
« َما كانَ ِل ْل ُم ِ
شر ِكینَ أَن یَ ْع ُم ُروا َم ِ
َّللاِ ِ
النَّ ِار ُه ْم َخ ِل ُدونَ »!...

حاصل مضمون این آیات این است كه اعمال بندگان وقتى مرضى خداوند و نزد او
جاودانه مىماند كه از روى حقیقت ایمان به او و فرستادهاش و همچنین ایمان به روز جزا
باشد و گر نه حبط شده صاحبش را بسوى سعادت رهبرى نخواهد كرد و معلوم است كه از
لوازم ایمان حقیقى  ،انحصار دادن والیت است به خدا و رسول او!
هدف آیه  25تا  28سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 288 :

بیان نصرت خدا در جنگ حنین ،و اعالم منع ورود مشرکین به مسجدالحرام
َثرت ُك ْم فَلَ ْم ت ُ ْغ ِن عَنك ْم شیْئا ً َو ضاقَت
َّللاُ فى َم َو ِ
صرك ُم َّ
ین إِ ْذ أ َ ْع َجبَتْك ْم ك َ
اطنَ كثِ َ
« لَقَ ْد نَ َ
یر ٍة َو یَ ْو َم ُحنَ ٍ
علَیْك ُم األ َ ْرض ِب َما َر ُحبَت ث َّم َولَّ ْیت ُم ُّم ْد ِب ِرینَ »!...
َ

این آیات به داستان جنگ حنین اشاره نموده و بر مؤمنین منت مىگذارد كه چگونه
مانند سایر جنگها كه در ضعف و كمى نفرات بودند آنها را نصرت داد ،آن هم چه نصرت
عجیبى! و بخاطر تایید پیغمبرش آیات عجیبى نشان داد ،لشكریانى فرستاد كه مؤمنین ایشان
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را نمىدیدند و سكینت و آرامش خاطر در دل رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و مؤمنین
افكند و كفار را بدست مؤمنین عذاب كرد!
در میان این آیات آیهاي است كه ورود مشركین را در مسجد الحرام ممنوع و تحریم
كرده و فرموده بعد از امسال نباید به مسجد الحرام نزدیك شوند و آنسال ،سال نهم هجرت
بود ،همانسالى كه على علیهالسالم سوره برائت را به مكه برد و طواف در اطراف خانه را
در حال برهنگى و وارد شدن مشركین را در مسجد الحرام ممنوع اعالم نمود!
هدف آیه  29تا  35سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 314 :

بیان شرط اقامت اهل کتاب در بالد اسالمی با پرداخت جزیه
َّللاُ َو َرسولُهُ َو ال یَدِینُونَ
اَّللِ َو ال ِبا ْلیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو ال ی َح ِر ُمونَ َما َح َّر َم َّ
« قَتِلُوا الَّ ِذینَ ال یُؤْ ِمنُونَ ِب َّ
ِدینَ ا ْل َحق ِمنَ الَّ ِذینَ أُوت ُوا ا ْلكتَب َحتى یُ ْعطوا ا ْل ِج ْزیَةَ عَن یَ ٍد َو ُه ْم ص ِغ ُرونَ »!...

این آیات مسلمین را امر مىكند به اینكه با اهل كتاب كه از طوایفى بودند كه ممكن
بود جزیه بدهند و بمانند و ماندنشان آنقدر مفسده نداشت كارزار كنند .در ضمن از
انحرافشان از حق در مرحله اعتقاد و عمل  ،امورى را ذكر مىكند.
هدف آیه  36و  37سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 355 :

تثبیت حکم حرمت ماه های حرام چهارگانه
ت َو األ َ ْرض ِمن َها أ َ ْربَعَةٌ
َّللاِ یَ ْو َم َخلَقَ الس َم َو ِ
ب َّ
ور ِعن َد َّ
َشر شهْرا ً فى كت َ ِ
َّللاِ اثْنَا ع َ
« إِنَّ ِع َّدةَ الش ُه ِ
ً
ً
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
شركینَ كافة ك َما یُقَتِلُونَ ُك ْم كافة َو
ُح ُر ٌم ذَ ِلك ِ
یهنَّ أنفُسك ْم َو قتِلُوا ال ُم ِ
الدینُ القَیِ ُم فال تَظ ِل ُموا فِ ِ
َّللاَ َم َع ا ْل ُمت َّ ِقینَ !»
ا ْعلَ ُموا أَنَّ َّ
اطئ ُوا ِع َّدةَ
یحلُّونَهُ عَاما ً َو ی َح ِر ُمونَهُ عَاما ً ِلیُ َو ِ
« إِنَّ َما النَّسى ُء ِزیَا َدةٌ فى ا ْلك ْف ِر یُض ُّل بِ ِه الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِ
َّللاُ ال یَ ْهدِى ا ْلقَ ْو َم ا ْلك ِف ِرینَ !»
َّللاُ ُزیِنَ لَ ُه ْم سو ُء أ َ ْع َم ِل ِه ْم َو َّ
َّللاُ فَیُ ِحلُّوا َما َح َّر َم َّ
َما َح َّر َم َّ

در این دو آیه حرمت ماههاى حرام یعنى ذى القعده ،ذى الحجه ،محرم و رجب بیان
شده و حرمتى كه در جاهلیت داشت تثبیت گردیده و قانون تاخیر حرمت یكى از این ماهها
كه از قوانین دوره جاهلیت بود لغو اعالم شده و نیز مسلمین مامور شدهاند بر اینكه با همه
مشركین كارزار كنند.
هدف آیه  38تا  48سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 371 :

بیان حفاظت خدا از رسول هللا در غار ثور و توطئه های منافقین
ض أَ َر ِضیت ُم ِبا ْل َحیَو ِة
َّللاِ اثَّاقَ ْلت ُ ْم ِإلى األ َ ْر ِ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َما لَك ْم ِإذَا ِقی َل لَك ُم ان ِف ُروا فى س ِبی ِل َّ
ال ُّد ْنیَا ِمنَ االَ ِخ َر ِة فَ َما َمت َ ُع ا ْل َحیَو ِة ال ُّد ْنیَا فى االَ ِخ َر ِة ِإال قَ ِلی ٌل»!...

این آیات متعرض حال منافقین و بیان پارهاى از اوصاف و عالمتهاى آنان و
تلخىهائى كه اسالم از كید و مكر ایشان دید و مسلمین از نفاق ایشان كشیدند ،مىباشد.
در مقدمه آن ،مؤمنین را مورد عتاب قرار مىدهد كه چرا از جهاد شانه خالى
مىكنند و داستان یارى خدا را از پیغمبرش به رخ آنان مىكشد ،كه با آنكه بى یار و بى كس
از مكه بیرون آمد چگونه خداى تعالى نصرتش داد!
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المیزان ج  9 :ص 407 :

بیان فساد اعتقادات و خبث اوصاف باطنی منافقین
« َو ِم ْن ُهم َّمن یَقُو ُل ائْذَن لى َو ال ت َ ْفتِنى أَال فى ا ْل ِفتْنَ ِة سقَطوا َو ِإنَّ َج َهنَّ َم لَ ُم ِحیطةُ بِا ْلك ِف ِرینَ »!...

این آیات ،گفتارى در باره منافقین مىباشد و نیز بیان حال آنان را كه در آیات قبلى
بود دنبال نموده  ،پارهاى از حركات و حرفهاى آنان را نقل نموده  ،مطالبى خاطرنشان
مىسازد كه از خبث اوصاف باطنى و فساد اعتقادات آنان  -كه بر اساس ضاللت استوار
گشته  -پرده بر مىدارد .
هدف آیه  64تا  74سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 436 :

بیان توطئه قتل رسول هللا بوسیله منافقین صدر اسالم
َّللاَ ْ
« یحْ ذَ ُر ا ْل ُمنَ ِفقُونَ أَن ت َّ
ج َّما
علَی ِْه ْم
ُنز َل َ
مخ ِر ٌ
وبه ْم قُ ِل استه ِْز ُءوا إِنَّ َّ
َ
سورةٌ تُنَ ِبئ ُ ُهم ِب َما فى قُلُ ِ
تحْ ذَ ُرونَ »!...

این آیات به ذكر یك خصوصیت دیگرى از خصوصیات منافقین و زشتى دیگرى از
زشتیها و جرائم آنان مىپردازد كه همواره سعى داشتند با پرده نفاق آن را بپوشانند .آنان
كمال مراقبت را داشتند كه مبادا آن زشتى از پرده بیرون بیفتد و سورهاى از قرآن در باره
آن نازل شود و نقشه شوم آنان را نقش بر آب كند .
این آیات خبر مىدهد از اینكه منافقین جمعیتى معتنابهى بودهاند ،چون مىفرماید«:
ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة  -اگر ما از طائفهاى از شما بگذریم طائفه دیگرى از
شما را عذاب خواهیم كرد!»
و نیز داللت دارد بر اینكه منافقین با یك باند دیگرى از منافقین ارتباط داشتهاند ،
چون مىفرماید «:المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض  -مردان و زنان منافق با یكدیگر
ارتباط دارند!» و نیز داللت دارد بر اینكه همه ادعاى مسلمانى و ایمان داشتند ،حتى آن
روزى كه زبان به كلمه كفر باز كردند و كفر درونى خود را بیرون ریختند  ،چون آیه «:قد
كفرتم بعد ایمانكم »!...بخوبى بر این معنا داللت دارد.
و نیز برمىآید همه براى پیاده كردن نقشهاى كه با هم ریخته بودند فعالیت مىكردند
و در موقع طرح آن به كفر خود تصریح كرده و تصمیم بر امر بزرگى گرفته بودند ،كه
خداى تعالى میان آنان و انجام تصمیمشان حائل شد و امیدشان ناامید و نقشهها و فعالیتهایشان
خنثى گردید .این معنا را از آیه «:و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسالمهم و هموا بما لم
ینالوا »!...بخوبى مىتوان فهمید .
و نیز برمىآید كه پارهاى از حركات و عملیات كه از تصمیم خطرناك آنها حكایت
كند از ایشان سرزده بود ،كه وقتى بازخواست شدند این چه كارى بوده كه كردید بهانه
آوردهاند به عذرى كه بدتر از گناه بوده و این معانى را از آیه «:و لئن سالتهم لیقولن انما كنا
نخوض و نلعب »!...مىتوان استفاده كرد :آیات بعد از این آیه در یك سیاق متصل و مربوط
بهم  ،داللت دارند بر اینكه این واقعه در ایامى اتفاق افتاده كه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم براى رفتن به جنگ تبوك از مدینه خارج شده و هنوز برنگشته بود،
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این معنا را از آیه «:فان رجعك هللا الى طائفة منهم »!...و آیه «:سیحلفون باهلل لكم اذا انقلبتم
الیهم »!...مىتوان فهمید .
با این معنا ،انطباق این آیات با روایت عقبه روشنتر از روایات دیگرى است كه
داستانهاى دیگرى براى شان نزول این آیات نقل مىكند.
هدف آیه  75تا  80سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 471 :

بیان عاقبت کار متخلفین از حکم صدقات و استهزا کنندگان انفاقگران
َّللاَ لَ ْ
ئن َءاتَانَا ِمن فَض ِل ِه لَنَص َّدقَنَّ َو لَنَكُونَنَّ ِمنَ الص ِل ِحینَ »!...
« َو ِمن ُهم َّم ْن َ
ع َه َد َّ

این آیات طائفه دیگر از منافقین را یادآور مىشود كه از حكم صدقات تخلف ورزیده
و از دادن زكات سرپیچیدند ،با اینكه قبال مردمى تهى دست بودند و با خدا عهد كرده بودند
كه اگر خداى تعالى به فضل خود بى نیازشان سازد حتما تصدق دهند و از صالحان باشند،
ولى بعد از آنكه خداى تعالى توانگرشان ساخت بخل ورزیده و از دادن زكات دریغ نمودند .
و نیز طائفه دیگرى از منافقین را یاد مىكند كه توانگران با ایمان را زخم زبان زده
 ،ایشان را مالمت مىكردند كه چرا مال خود را مفت از دست مىدهند و زكات مىپردازند
و تهى دستان را زخم زبان زده  ،مسخره مىكردند( كه خدا چه احتیاج به این صدقه ناچیز
شما دارد!) و خداوند همه این طوائف را منافق خوانده و بطور قطع حكم كرده كه ایشان را
نیامرزد!
هدف آیه  81تا  96سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 482 :

بیان کیفر تخلف کنندگان از فرمان جهاد رسول هللا«ص»
َّللاِ
َّللاِ َو ك َِرهُوا أَن ی َج ِهدُوا ِبأ َ ْم َول ِه ُِ ْم َو أَنفُس ِِه ْم فى س ِبی ِل َّ
« فَ ِر َح ا ْل ُم َخلَّفُونَ ِب َم ْقعَ ِد ِه ْم ِخلَف َرسو ِل َّ
ار َج َهنَّ َم أَش ُّد َح ًّرا لَّ ْوكانُوا یَ ْفقَ ُهونَ »!...
َوقَالُوا ال تَن ِف ُروا فى الحْ َُ ِر قُ ْل نَ ُ

این آ یات قابل ارتباط و اتصال به آیات قبل هست ،چون همان غرضى را كه آن
آیات دنبال مىكرد این آیات دنبال مىكند.
هدف آیه  97تا  106سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 500 :

بیان کفر و نفاق اعراب بادیه نشین و کیفرآنان
« األَع َْراب أَش ُّد ك ْفرا ً َو ِنفَاقا ً َو أَجْ د َُر أَال یَ ْعلَ ُموا ُحدُو َد َما أ َ َ
ع ِلی ٌم
َّللاُ َ
َّللاُ عَلى َرسو ِل ِه َو َّ
نز َل َّ
َح ِكی ٌم»!...

در این آیات هم ،گفتار در پیرامون همان غرضى است كه آیات قبلى متعرض آن
بود ،در اینجا وضع اعراب را نسبت به كفر و نفاق و ایمان بیان مىكند ،البته در خالل آنها
آیه صدقه نیز آمده است.
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هدف آیه  107تا  110سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 529 :

بیان نفاق سازندگان مسجد ضرار
َّللاَ َو َرسولَهُ
ارب َّ
سجدا ً ِض َرارا ً َو ك ْفرا ً َو ت َ ْف ِریقَا بَینَ ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ َو إِ ْرصادا ً ِل َم ْن َح َ
« َو الَّ ِذینَ ات َخذُوا َم ِ
َّللاُ یَش َه ُد إِن ُه ْم لَ َك ِذبُونَ »!...
ِمن قَ ْب ُل َو لَیَحْ ِلفُنَّ إِ ْن أ َ َر ْدنَا إِال ا ْل ُحسنى َو َّ

این آیات عده دیگرى از منافقین را یادآور مىشود كه مسجد ضرار را ساخته بودند
و وضع ایشان را با وضع مؤمنین كه مسجد قبا را ساخته بودند مقایسه مىكند.
هدف آیه  111تا  123سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 536 :

بیان پاداش جهادگران ،منع دوستی با مشرکان ،و دستور تفقه در دین
َّللاِ فَیَ ْقتُلُونَ َو
اشترى ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ أَنفُس ُه ْم َو أ َ ْم َولهَ ُُم بِأَنَّ لَ ُه ُم ا ْل َجنَّةَ یُقَتِلُونَ فى سبِی ِل َّ
« إِنَّ َّ
َ
َّللاَ
َ
َ
ْ
َ
ًّ
َّللاِ فاستَ ْبش ُِروا
عل ْی ِه َحقا فى الت َّ ْو َرا ِة َو
یُ ْقتَلُونَ َوعْدا ً َ
ان َو َم ْن أ ْوفى بِعَ ْه ِد ِه ِمنَ َّ
االنجی ِل َو القُ ْر َء ِ
ِ
بِبَ ْی ِع ُك ُم الَّذِى بَایَ ْعت ُم بِ ِه َو ذَ ِلك ه َُو ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظی ُم »!...

این آیات در باره مطالب گوناگونى است كه یك غرض واحدى  ،همه را به هم
مرتبط و به آن غرضى كه آیات قبلى در مقام بیان آن بود مربوط مىسازد  ،زیرا این آیات
در پیرامون جنگ و جهاد است .
بعضى از آنها مؤمنین مجاهد را مدح نموده و وعده جمیل داده است و بعضى از
آنها از محبت و دوستى با مشركین و طلب مغفرت جهت ایشان نهى مىكند.
بعضى دیگر از آنها داللت بر گذشت خداى تعالى از آن سه نفرى دارد كه در جنگ
تبوك تخلف ورزیدند  ،بعضى دیگر اهل مدینه و اطراف آن را مامور مىكند به اینكه با
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هر جا كه خواست براى قتال بیرون رود بیرون روند و از
آنجناب تخلف نكنند .
بعضى دیگر مردم را دستور مىدهد كه از هر طائفه عدهاى بكار تفقه در دین و
آموختن معارف آن پرداخته  ،پس از مراجعت به سوى قوم خود در میان آنان به تبلیغ دین
بپردازند!
و بعضى از آنها حكم مىكند به اینكه باید با كفار همجوار كارزار كنند!
هدف آیه  124تا  129سوره توبه

المیزان ج  9 :ص 557 :

بیان ضابطه ای برای شناخت منافقین و مومنین
سورةٌ فَ ِم ْن ُهم َّمن یَقُو ُل أَیُّك ْم َزا َدتْهُ َه ِذ ِه إِی َمنا ً فَأ َ َّما الَّ ِذینَ َءا َمنُوا فَ َزادَت ُه ْم إِی َمنا ً َو
نزلَت
َ
« َو إِذَا َما أ ُ ِ
ُه ْم یَست َ ْبش ُِرونَ !»

آیات سوره برائت با این چند آیه ختم مىشود و این آیات حال مؤمنین و منافقین در
موقع نزول سوره قرآنى را بیان مىكند و بدین وسیله نشانه دیگرى از نشانههاى نفاق را
شرح مىدهد كه با آن مؤمن از منافق تشخیص داده مىشود و آن این است كه در موقع
نزول قرآن به یكدیگر مى گویند :این آیه ایمان كدامتان را زیاد كرد؟ و یا به یكدیگر نگاه
مىكنند و مىگویند مبادا كسى شما را ببیند!
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و در آخر رسول گرامى خود را به وصفى توصیف مىكند كه دلهاى مؤمنین به وى
متمایل شود و او را دستور مىدهد به اینكه اگر مردم از او روى گردانیدند بر خدا توكل
جوید!

هدف و فلسفه نزول سوره یونس
( المیزان ج  10 :ص ) 3:

تأکید مردم به التزام به توحید ،انذار و قضاء عدل بین رسول هللا و امتش
ع َجبا ً أَ ْن أَ ْو َح ْینَا إِلى َر ُج ٍل
اس َ
ب ال َح ِك ِیم! أ َ كانَ ِللنَّ ِ
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم! الر! تِ ْلك َءایَت ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
ْ
نَّ
ونَ
نَّ
ینَ
سح ٌر
شر ال ِذ
به ْم قا َل الك ِف ُر إِ هذا ل ِ
ِمن ُه ْم أن أنذ ِِر الناس َو بَ ِ
ْق ِعن َد َر ِ
َءا َمنوا أ ل ُه ْم ق َد َم ِصد ٍ
ُّم ِبینٌ 1( »!...تا/10یونس)

این سوره مباركه  -همانطور كه از آیاتش پیداست  -در مكه نازل شده و از
سورههائى است كه نزول آن در اوائل بعثت بوده و این سوره بطورى كه از پیوستگى و
اتصال آیات كریمهاش پیداست یكباره نازل شده است .
غرض این سوره ،یعنى آن هدفى كه سوره براى بیان آن نازل شده ،عبارت است از
تاكید مردم به التزام به توحید! این تاكید را از راه بشارت و انذار انجام داده است .گویا این
سوره بعد از آنكه مشركین ،مساله وحى را انكار كردند و قرآن را سحر خواندند نازل شده و
ادعاى آنان را به این بیان رد كرده كه :قرآن كتابى است آسمانى و نازل شده به علم خداى
تعالى و آنچه از معارف توحید كه در آن است از قبیل وحدانیت خداى تعالى و علم و قدرت
او ،اینكه خلقت منتهى به او است ،سنتهاى عجیبى كه در خلقت عالم دارد ،اینكه خلق
همگى با اعمالشان به سوى او بر مىگردند و در برابر آنچه كردهاند جزاء داده مىشوند -
خیر باشد جزاى خیر داده مىشوند و شر باشد جزاى شر  -همه و همه امورى است كه آیات
آسمان و زمین بر آن داللت دارد و عقل سالم نیز به سوى آن راهنمائى مىكند .
پس  ،همه اینها معانى و معارفى است حق! و معلوم است كه كالمى كه بر چنین
معارفى داللت مىكند كالم حكیم است و سحر باطلى كه با عباراتى شیرین و فریبنده زینت
شده نمىتواند حاكى از چنین معارفى باشد .
دلیل بر آنچه گفتیم این است كه خداى تعالى سوره مورد بحث را با گفتار در باره
تكذیب دشمنان نسبت به قرآن كریم آغاز نموده و فرموده «:ا كان للناس عجبا ان اوحینا ...
قال الكافرون ان هذا لساحر مبین!» و با لحنى چون «:و اتبع ما یوحى الیك!» ختم فرموده
است و آن آغاز و این انجام را در خالل آیات آن نیز چند بار تذكر داده ،یكجا فرموده «:و
اذا تتلى علیهم آیاتنا »!...و جاى دیگر فرموده «:و ما كان هذا القرآن ان یفترى من دون هللا
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 »!...و جاى دیگر فرموده «:یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة  »!...و نیز فرموده «:فان كنت
فى شك مما انزلنا الیك »!...
پس همینكه مىبینیم این مطلب ،یعنى سخن از حقانیت قرآن در چند جاى سوره
تكرار شد و در اول و آخر آن آمده ،باید بفهمیم كه زمینه و اساس آیات این سوره همان
پاسخگوئى و رد انكار كفارى است كه وحى بودن قرآن را انكار مىكردند  ،و به همین
جهت است كه باز مىبینیم تهدیدهائى كه در این سوره آمده  -كه قسمت عمده سوره است -
در باره مكذبین آیات خدا از این امت است ،اینها هستند كه تهدیدشان كرده است به قضاء
بین آنان و بین پیامبرشان( صلوات هللا علیه) و فرموده «:این قضاء ،سنتى است كه خداى
تعالى در بین هر امتى با پیغمبرش جارى كرده است!»
و نیز مى بینیم كه سوره مورد بحث را با تعقیب همین جریان ختم نموده  ،بطورى
كه گوئى بیان حقیقت نامبرده از مختصات این سوره است .
بنابر این جا دارد كه ما سوره یونس را به سوره انذار و قضاء عدل بین رسول خدا
صلى هللا علیه و آله و بین امتش معرفى كنیم .اتفاقا سوره با همین قضاء ختم شده ،آنجا كه
خطاب به رسول گرامى خود فرموده «:و اصبر حتى یحكم هللا و هو خیر الحاكمین!»
هدف آیه  11تا  14سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 25 :

بیان دلیل تاخیر عذاب منکرین توحید و معاد
یه ْم أَ َجلُ ُه ْم فَنَذَ ُر الَّ ِذینَ ال یَ ْر ُجونَ ِلقَا َءنَا
اس
َّللاُ ِللنَّ ِ
« َو لَ ْو یُعَ ِج ُل َّ
َّ
الشر اس ِت ْع َجالَ ُهم ِبا ْل َخ ِ
ضى ِإلَ ِ
یر لَقُ َ
نه ْم یَ ْع َم ُهونَ »!...
فى ط ْغیَ ِ

بعد از آنكه در آیات قبل دو اصل از اصول دعوت حقه اسالم یعنى توحید و معاد را
یادآور شد و از طریق عقل فطرى بر آن دو اصل استدالل كرد و چند خبر هم از عاقبت
ایمان و سرانجام كفر به آن دو اصل را بیان نمود ،اینك در این آیات دو سؤال را مطرح
نموده و از آن پاسخ مىدهد :یكى اینكه چرا خداى تعالى منكرین این دو اصل را با اینكه در
ضاللت و كور دلى خود ادامه مىدهند و سر به طغیان بر مىآورند اینقدر مهلتشان مىدهد؟
و سؤال دوم اینكه علت ضاللت و طغیان آنان چیست( و با اینكه توحید و معاد به طریق عقل
فطرى ثابت است چرا آن را نمىپذیرند؟)
در پاسخ از این دو سؤال مىفرماید :جواب آن روشن است و جاى ابهامى در آن
نیست ،چون فرستادگان خداى تعالى در هر زمانى آن را براى مردم با ادلهاى روشن بیان
كردهاند ،چیزى كه هست شیطان اعمال این اسرافگران را در نظرشان زینت داده و در
نتیجه از یاد قیامت غافلشان ساخته است و با اینكه انبیاء بارها به یادشان آورده بودند باز آن
را از یاد بردند .
و اما اینكه چرا خداى تعالى مهلتشان مىدهد و در نزول عذاب بر آنان عجله
نمىكند؟ جوابش این است كه مىخواهد آنان را امتحان كند تا آنچه در باطن نهفته دارند به
صورت گناه بیرون بریزند  ،چون دنیا دار ابتالء و امتحان است!
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هدف آیه  15تا  25سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 31 :

تعلیم احتجاجاتی به رسول هللا «ص» علیه منکرین معاد
ان َ
علَی ِْه ْم َءایَاتُنَا بَیِنَ ٍ
یر َهذَا أَ ْو بَ ِد ْلهُ قُ ْل َما
« َو إِذَا تُتْلى َ
ت قَا َل الَّ ِذینَ ال یَ ْر ُجونَ ِلقَا َءنَا ائْ ِ
غ ِ
ت بِقُ ْر َء ٍ
عذَاب یَ ْو ٍم
لى إِنى أ َ َخاف إِ ْن عَصیْت َربى َ
یَكُونُ لى أ َ ْن أُبَ ِدلَهُ ِمن تِ ْلقَاى نَ ْفسى إِ ْن أَتَّبِ ُع إِال َما یُو َحى إِ َّ
ع َِظ ٍیم»!...

در این آیات احتجاج هائى آمده كه خداى تعالى آنها را به رسول گرامى خود تلقین
فرموده ،تا آن جناب با آن احتجاجها گفتههاى كفار را در باره كتاب خدا و یا عقائدشان را
در باره خدایان خود و یا پیشنهادهاى نابجاى آنان را ،رد سازد!
هدف آیه  26تا  30سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 58 :

بیان سزای اعمال و برگشت همگان به خدای حق
تر َو ال ِذلَّةٌ أُولَئك أَص َحب الجْ َُ نَّ ِة ُه ْم
« ِللَّ ِذینَ أَحْ سنُوا ا ْل ُحسنى َو ِزیَا َدةٌ َو ال یَ ْر َه ُ
ق ُو ُجو َه ُه ْم قَ ٌ
فِی َها َخ ِل ُدونَ »!...

این آیات مطالبى جدیدى را بیان مىكند كه برگشت آنها به ذكر سزاى اعمال و
برگشتن همه خالیق به سوى خداى حق است ،البته در آیات سابق نیز اشارهاى به این
مطالب بود .در این آیات یگانگى خداى تعالى در ربوبیت اثبات شده است!
هدف آیه  31تا  36سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 69 :

تعلیماتی برای رسول هللا برای مقابله با سه نوع عقیده در ربوبیت
ْصر َو َمن ْ
ت َو
ض أ َ َّمن یَ ْم ِلك
ج ا ْل َح َّى ِمنَ ا ْل َم ِی ِ
یخ ِر ُ
« قُ ْل َمن یَ ْر ُزقُكُم ِمنَ الس َم ِ
اء َو األ َ ْر ِ
ْ
السم َع َو األَب َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّللاُ فقُ ْل أفال تَتَّقُونَ »!...
یخ ِر ُ
ج ا ْل َمیِت ِمنَ ا ْل َحى َو َمن یُدَبِ ُر األ ْم َر فسیَقُولُونَ َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّللاُ یَ ْب َدؤُا ْ
الخَُ ْلقَ ث َّم یُ ِعی ُدهُ فأنى ت ُؤْ فكُونَ !»
شركائكم َّمن یَ ْب َدؤُا ال َخ ْلقَ ث َّم یُ ِعی ُدهُ ق ِل َّ
« ق ْل َه ْل ِمن َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّللاُ ی ْهدِى ِل ْل َحق أ ف َمن ی ْهدِى إِلى ا ْل َحق أحَقُّ أن
شركائكم َّمن ی ْهدِى إِلى ا ْل َحق ق ِل َّ
« قُ ْل َه ْل ِمن َ
یهدِى إِال أَن ی ْهدَى فَ َما لَك ْم َكیْف تحْ ُك ُمونَ »!...
یُتَّبَ َع أ َ َّمن ال ِ

این آیات حجتهائى است قاطع بر ربوبیت خداى تعالى و رسول گرامى خود را
دستور مىدهد كه این حجتها را علیه مشركین اقامه نماید .
هدف آیه  37تا  45سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 88 :

بیان هدایت خلق بوسیله وحی و نزول کتابهای آسمانی
ب ال
ُون َّ
َّللاِ َو لَ ِكن تَصدِیقَ الَّذِى بَینَ یَ َد ْی ِه َو تَ ْف ِصی َل ا ْل ِكتَ ِ
« َو َما كانَ َهذَا ا ْلقُ ْر َءانُ أَن یُ ْف َ
ترى ِمن د ِ
َریْب فِی ِه ِمن َّرب ا ْلعَلَ ِمینَ »!...

در این آیات به مطالب اول سوره برگشته ،كه قرآن را معرفى مىكرد و مىفرمود:
قرآن كتابى است نازل از ناحیه خداى تعالى و هیچ شكى در آن نیست و نیز در این آیات
دلیل این معنا را تلقین مىكند و این آیات به آیات قبل كه مىفرمود «:قل هل من شركائكم من
یهدى الى الحق قل هللا یهدى للحق  »!...اتصال دارد و ما در آنجا گفتیم كه یكى از مراحل
هدایت خداى تعالى به سوى حق همین است كه مردم را از طریق وحى به انبیایش و نازل
كردن كتابهائى بر آنان  ،خلق را به سوى دین حق ،آن دینى كه خودش براى خلقش
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مىپسندد ،هدایت فرماید ،مانند كتابهائى كه بر نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمد
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل فرموده و این آیات آن كتابها را یادآور شده  ،اقامه حجت مىكند
بر اینكه قرآن یكى از آن كتابها است كه به سوى حق هدایت مىكند .به همین جهت با
یادآورى قرآن اشارهاى هم به آن كتابها نموده فرموده «:و لكن تصدیق الذى بین یدیه و
تفصیل الكتاب ال ریب فیه من رب العالمین!» و در آخر آیات به ذكر مساله حشر  ،كه یكى
از مقاصد این سوره است و قبال نیز سخن از آن رفته بود برگشت شده است.
هدف آیه  46تا  56سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 99 :

بیان ارتباط سنت ارسال رسل و سنت نابودی جوامع فاسد
اشاره به شرایط نزول عذاب بر امت اسالم
شهی ٌد عَلى َما یَ ْفعَلُونَ »!...
« َو ِإ َّما نُ ِریَنَّك َب ْعض الَّذِى نَ ِع ُد ُه ْم أ َ ْو نَت َ َوفَّیَنَّك فَ ِإلَ ْینَا َم ْر ِجعُ ُه ْم ث َّم َّ
َّللاُ ِ

این آیات از سنتى الهى خبر مىدهند كه همواره در میان خلقش جارى است و آن
این است كه خداى سبحان  ،با قضایى حق قضاء رانده و تقدیرى كرده كه نه رد مىشود و
نه تبدیل و آن این است كه به سوى هر امتى رسولى گسیل بدارد تا رسالتها و پیامهایش را
به آن امت برساند ،آنگاه خودش بین آن رسول و آن امت حكم فصل كند! یعنى آن پیامبر و
گروندگان به او را حفظ نموده منكرین را كه نبوت آن پیامبر را تكذیب مىكنند هالك
فرماید!
در این آیات بعد از بیان آن سنت ،رسول گرامى خود صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را
دستور داده كه به امتش خبر دهد كه آنچه در امتهاى گذشته جارى شده بود در این امت نیز
جارى خواهد شد و این امت هیچگونه امتیاز و استثنایى از این كلیت ندارد ،چیزى كه هست
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در آنچه كه خداى تعالى تلقینش كرده چیزى براى پاسخ از
سؤال مشركین كه پرسیده بودند وقت عذاب كى است بیان نفرموده و تنها این را فرموده كه
قضاى الهى حتمى است و این امت( نیز مانند سایر امتها ) عمر و اجلى دارد ،همانطور
كه یك فرد از انسان عمرى دارد و بعد از تمام شدن عمرش اجلش فرا مىرسد و اما اینكه
زمان نزول آن اجل كى است بطور عجیبى مبهم گذاشت و هیچ اشارهاى به آن نفرمود.
و ما در المیزان در تفسیر آیه «:و ما كان هللا لیعذبهم و انت فیهم و ما كان هللا
معذبهم و هم یستغفرون!»(/انفال) گفتیم كه این آیه خالى از اشعار و اشاره به این معنا نیست
كه امت اسالم بعد از رحلت رسول خدا چیزى نمىگذرد كه نعمت استغفار از آنان گرفته
مىشود و آن وقت است كه عذاب بر آنان نازل مىشود .در سوره انفال آنچه در اینجا مبهم
ذكر شده توضیح داده و این خبر كه امت اسالم چنین و چنان مىشود یكى از اخبار غیبى
قرآن كریم است!
هدف آیه  57تا  70سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 114 :

بیان اوصاف قرآن کریم
ُور َو ُهدًى َو َرحْ َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِمنِینَ »!...
« یَأَی َها النَّاس قَ ْد َجا َءتْكُم َّم ْو ِعظةٌ ِمن َّربِ ُك ْم َو ِ
شفَا ٌء ِل َما فى الصد ِ
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در این آیات به اوصاف قرآن كریم و صفات كریمه آن برگشته و به دنبالش مطالبى
متفرق آمده كه با آیات قبل كه مربوط به غرض سوره بود مرتبط است و نیز در آن ،كلماتى
در موعظت و حكمت و استدالل بر اثبات مطالبى گوناگون و كلماتى در اوصاف اولیاء هللا
و بشارت به آنان آمده است.
هدف آیه  71تا  74سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 148 :

عبرت از نابودی جوامع فاسد و عوامل سقوط آنها
َّللا
َبر َ
« َو ا ْت ُل َ
یرى ِبئ َایَ ِ
علَیْكم َّمقَ ِ
َّللا فَعَلى َّ ِ
ت َّ ِ
وح ِإ ْذ قَا َل ِلقَ ْو ِم ِه یَقَ ْو ِم ِإن كانَ ك َ
امى َو ت َ ْذ ِك ِ
عل َ ِ
یه ْم نَبَأ َ نُ ٍ
علَیْك ْم ُ
ون»! ...
شركا َء ُك ْم ث ُ َّم ال یَك ُْن أ َ ْم ُر ُك ْم َ
لى َو ال ت ِ
ت َ َوك ْلت فَأَجْ ِمعُوا أ َ ْم َر ُك ْم َو َ
ُنظ ُر ِ
غ َّمةً ث ُ َّم ا ْقضوا ِإ َّ

این آیات اجمالى از داستان نوح علیهالسالم و رسوالن بعد از آن جناب  -تا زمان
موسى و هارون علیهماالسالم  -را بیان نموده و به ذكر معاملهاى كه خداى سبحان با
امتهائى كه رسوالن خود را تكذیب كردند ،مىپردازد و فرموده كه آن امتها را هالك و
مؤمنین به انبیاء را نجات داد! و غرض از بیان این سرگذشت این است كه اهل تكذیب ،از
این امت عبرت بگیرند.
هدف آیه  75تا  93سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 156 :

بیان اسرار تشابه دعوت رسول هللا«ص» با دعوت موسی «ع»
ْبروا َو كانُوا قَ ْوما ً
« ث ُ َّم بَعَثْنَا ِمن بَ ْع ِد ِهم ُّموسى َو َه ُرونَ إِلى فِ ْرع َْونَ َو َمالی ِه بِئ َایَتِنَا فَاستَك ُ
مجْ ِر ِمینَ »!..

خداى تعالى بعد از ذكر داستانى از نوح علیهالسالم و اجمالى از داستان انبیاء بعد از
نوح و قبل از موسى علیهالسالم در آیات قبل  ،اینك در این آیات رشته سخن را به داستان
موسى و برادر و وزیرش ،هارون و سرگذشتى كه با فرعون و درباریانش داشتند كشیده و
در عین اینكه داستان را بطور اختصار و كوتاه آورده ،با سیاقى آورده كه همه فصول آن با
سرگذشت رسول اسالم و دعوتش از فرعونصفتان قومش و طاغیان قریش منطبق است و
به فهرستى از سرگذشت رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلّم و مسلمین كه ذیال ایراد مىشود
اشاره دارد:
 -1ایمان نیاوردن طاغیان قریش  - 2ایمان آوردن ضعفاى قریش و غیر قریش كه تحت
شكنجه آن طاغیان بودند  - 3ناگزیر شدن جمعى از مسلمانان ضعیف به اینكه از
شهر و وطن خود كوچ كنند  - 4هجرت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم با جمعى
از مؤمنین به مدینه طیبه  - 5تعقیب مؤمنین به وسیله فرعونصفتان این امت و
درباریان آنان  - 6هالكت آن فراعنه به كیفر گناهانشان  - 7منزل دادن خداى تعالى
مؤمنین را به بركت اسالم در منزلگاهى صدق  - 8روزى دادن به آنان از طیبات 9
– اختالف كردن مؤمنین بعد از آنكه حق برایشان معلوم گشت  - 10اینكه خداى
تعالى به زودى در بین آنان داورى خواهد كرد!
پس ،بنا بر این همه موارد مذكور تصدیق آن اسرارى است كه خداى سبحان در این
آیات به پیامبرش سپرده و به زودى امتش با تاویل آن اسرار و خارجیت آنها روبرو خواهد
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شد!
هدف آیه  94تا  103سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 179 :

بیان شرط اذن الهی در پذیرش قلبی ایمان
« فَ ِإن كُنت فى شكٍ ِم َّما أ َ َ
نز ْلنَا ِإلَیْك فَسئ َ ِل الَّ ِذینَ یَ ْق َر ُءونَ ا ْلكتَب ِمن قَ ْب ِلك لَقَ ْد َجا َءك ا ْلحَقُّ ِمن َّر ِبك
ترینَ »!...
فَال تَكُونَنَّ ِمنَ ا ْل ُم ْم ِ

این آیات متضمن استشهادى است بر حقانیت معارفى كه در مورد مبدأ و معاد و در
باره قصص انبیاء و امتهاى آنان ،در این سوره نازل شده ،كه از جمله آن انبیاء نوح و
موسى و پیغمبران بین آن دو و امتهاى آنان است ،كه داستان آنان را كه اهل كتابهاى
آسمانى در آن كتابها  -كه قبل از نزول قرآن بر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم -نازل شده
بود خوانده بودند ،بطور اجمال ذكر كرده است .
آنگاه بیانى آورده كه به منزله خالصهگیرى از بیانات سابق است و آن این است كه
آنان به هیچ وجه مالك نفس خود نخواهند شد كه به دلخواه خود به خدا ایمان بیاورند مگر
آنكه خداى تعالى اذن دهد و خدا به كسى اذن مىدهد ایمان آورد كه خودش مهر بر دل وى
نزده باشد و پلیدى را بر او مسلط نكرده باشد و گرنه كسى كه كلمة هللا( اراده و مشیت خدا)
علیه او محقق شده دیگر به خدا و آیات او ایمان نخواهد آورد ،تا زمانى كه عذاب را ببیند،
در آن هنگام ایمان مىآورد  ،ولى دیگر چه سود!
هدف آیه  104تا  109سوره یونس

المیزان ج  10 :ص 194 :

جمع بندی مطالب سوره یونس
َّللاِ َو لَ ِك ْن أَ ْعبُ ُد َّ
ُون َّ
« قُ ْل یَأَی َها النَّاس إِن كُنت ُ ْم فى شكٍ ِمن دِینى فَال أَ ْعبُ ُد الَّ ِذینَ تَ ْعبُ ُدونَ ِمن د ِ
َّللاَ
الَّذِى یَتَ َوفَّا ُك ْم َو أ ُ ِم ْرت أَ ْن أَكُونَ ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ  »!...این آیات ،آیات آخر سوره یونس است

كه در آن خالصه بیانات سوره آمده و اشارهاى اجمالى به مساله توحید  ،معاد و
نبوت نیز نموده است .خداوند در این آیات رسول گرامى خود را دستور مىدهد كه
از قرآن پیروى كند و منتظر آن باشد كه خداى عز و جل بین او و امتش حكم كند!

هدف و فلسفه نزول سوره هود
( المیزان ج  10 :ص ) 199:

بیان توحید الهی بر اساس معارف قرآن کریم
یر»!...
سم َّ
الر ِح ِیم! الر! ِكت َ ٌ
ب أُحْ ِك َمت َءایَتُهُ ث َّم فُصلَت ِمن لَّد ُْن َح ِك ٍیم َخ ِب ٍ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/4هود)
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این سوره همانطور كه از آغاز و انجامش و از زمینهاى كه همه آیاتش دارد بر
مى آید در این مقام است كه غرض آیات قرآنى را با همه كثرت و تشتتى كه در آنها است
بیان نموده از مضامین همه آنها خالصهگیرى كند و خاطر نشان مىسازد كه اساس و جان
تمامى معارف مختلفى كه آیات قرآنى متضمن آن است یك حقیقت است:
اگر قرآن كریم سخن از معارف الهى دارد و اگر در باره فضایل اخالقى سخن
مىگوید و اگر احكامى در باره كلیات عبادات و معامالت و سیاسات و والیتها تشریع مىكند
و اگر از اوصاف خالیقى از قبیل :عرش ،كرسى ،لوح ،قلم ،آسمان ،زمین ،فرشتگان ،جن،
شیطانها ،گیاهان ،حیوانات و انسان سخن به میان مىآورد و اگر در باره آغاز خلقت و انجام
آن حرف مى زند و بازگشت همه را نخست به سوى فنا و سپس به سوى خداى سبحان
مىداند و خب ر از روز قیامت و قبل از قیامت ،یعنى از عالم قبر و برزخ مىدهد و از
روزى خبر مىدهد كه همه براى رب العالمین و به امر او بپا مىخیزند و همه در عرصهاى
جمع گشته سؤال و بازخواست و حساب و سنجش و گواهى گواهان را مىبینند و در آخر
بین همه آنان داورى شده گروهى به بهشت و جمعى به دوزخ مىروند ،بهشت و دوزخى كه
داراى درجات و دركاتى هستند و نیز اگر بین هر انسانى و بین عمل او و نیز بین عمل او و
سعادت و شقاوت او و نعمت و نقمت او و درجه و دركه او و متعلقات عمل او از قبیل وعده
و وعید و انذار و تبشیر از راه موعظه و مجادله حسنه و حكمت رابطه برقرار دانسته و در
باره آن رابطهها سخن مىگوید ،همه اینها بر آن یك حقیقت تكیه دارد و آن حقیقت چون روح
در تمامى آن معارف جریان یافته و آن یك حقیقت ،اصل و همه اینها شاخه و برگ آنند ،آن
حقیقت ،زیر بنا و همه اینها كه دین خدا را تشكیل مىدهند بر آن پایه بنا نهاده شدهاند و آن
یك حقیقت عبارت است از توحید حق تعالى ،البته توحیدى كه اسالم و قرآن معرفى كرده و
آن این است كه انسان معتقد باشد به اینكه خداى تعالى رب همه اشیاى عالم است و غیر از
خداى تعالى در همه عالم ربى وجود ندارد و اینكه انسان به تمام معناى كلمه تسلیم او شود و
حق ربوبیت او را اداء كند و دلش جز براى او خاشع نگشته ،بدنش جز در برابر او خضوع
نكند ،خضوع و خشوعش تنها در برابر او  -جل جالله – باشد!
و این توحید ،اصلى است كه با همه اجمالى كه دارد متضمن تمامى تفاصیل و
جزئیات معانى قرآنى است ،چه معارفش و چه شرایعش و به عبارتى اصلى است كه اگر
شكافته شود همان تفاصیل مىشود و اگر آن تفاصیل فشرده شود به این اصل واحد برگشت
مىكند .
پس ،این سوره همه معارف قرآنى را نخست در این چهار آیه اول بطور اجمال
ذكرنموده ،سپس در طول سوره به تفصیل آن مىپردازد ،البته آن تفصیل را در قالب انذار و
تبشیر ریخته ،انذار و تبشیرى كه با ذكر سنت جارى خدا در بندگان و ایراد اخبار امتهاى
گذشته و داستان اقوام نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و موسى و سرنوشتى كه استكبار
از پذیرفتن دعوت الهى و نیز افساد در زمین و اسراف در این فساد انگیزى دارد صورت
گرفته و نیز به توصیف وعدههاى الهى براى مؤمنین و صاحبان اعمال صالح و توصیف
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تهدیدهائى كه خدا به طبقه كفار و تكذیبگران آیاتش داده ،پرداخته و در خالل این مسائل
امور دیگرى از معارف الهى راجع به توحید ،نبوت و معاد نیز خاطر نشان شده است .
هدف آیه  5تا  16سوره هود

المیزان ج  10 :ص 216 :

بیان دعاوی قوم رسول هللا و جواب آنها
ُور ُه ْم ِلیَست َ ْخفُوا ِم ْنهُ أَال ِحینَ یَست َ ْغشونَ ِثیَابَ ُه ْم یَ ْعلَ ُم َما یُس ُِّرونَ َو َما یُ ْع ِلنُونَ
« أَال ِإن ُه ْم یَثْنُونَ صد َ
ُور»!...
ِإنَّهُ َ
ع ِلی ُم ِبذَا ِ
ت الصد ِ

این آیات پارهاى از رفتار و گفتار مشركین در رد بر نبوت خاتم االنبیاء
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و نیز رفتار و گفتارى كه در رد كتاب نازل بر آن حضرت داشتهاند
را حكایت نموده و از آنها با ذكر دلیل و حجت پاسخ مىدهد.
از جمله رفتار ناپسندشان این بوده كه به خداى تعالى بى حرمتى مىكردند و از
جمله گفتارهاى باطلشان این بوده كه مىگفتند :چرا آن عذابى كه ما را بدان تهدید مىكنى
نازل نمىشود؟ و چرا با این پیامبر گنجى نازل نشد؟ و یا چرا همراه او فرشتهاى نیامد؟ و یا
گفتند :این قرآن را وى به دروغ به خدا نسبت مىدهد .
البته در این آیات پارهاى معارف دیگر نیز خاطر نشان شده است!
هدف آیه  17تا  24سوره هود

المیزان ج  10 :ص 269 :

تاکید برآسمانی بودن قرآن
« أ َ فَ َمن كانَ عَلى بَ ِینَ ٍة ِمن َّر ِب ِه َو یَتْلُوهُ شا ِه ٌد ِم ْنهُ َو ِمن قَ ْب ِل ِه ِكتَب ُموسى ِإ َماما ً َو َرحْ َمةً أُولَئك
ق ِمن َّر ِبك َو
ار َم ْو ِع ُد ُه فَال تَك فى ِم ْریَ ٍة ِم ْنهُ إِنَّهُ ال َح ُّ
یُؤْ ِمنُونَ ِب ِه َو َمن یَ ْكفُ ْر ِب ِه ِمنَ األَحْ َزا ِ
ب فَالنَّ ُ
اس ال یُؤْ ِمنُونَ »!...
كثر النَّ ِ
لَ ِكنَّ أَ َ

از ظاهر این آیات برمىآید كه در زمینه دلخوش كردن رسول خدا صلىهللا
علیهوآلهوسلّم و تقویت ایمان آن جناب به كتاب خدا و تاكید بصیرتش نسبت به وظیفهاش
سخن دارد  .پس سیاق كالم در این آیات سیاق خطاب به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم
است ،همانطور كه در آیات قبل ،تا آنجا كه مشركین متهمش كردند به دروغ بستن به خدا،
روى سخن به آن جناب بود.
بعد از نقل آن اتهام باز روى سخن به آن جناب كرد كه علیه مشركین تحدى كن و
بگو :اگر راست مىگویند ده سوره مثل قرآن بیاورند و به خدا افترا ببندند! و در آخر به آن
جناب امر مىكند به اینكه دلخوش بدارد و بر علمى كه نسبت به خدائى بودن قرآنش دارد
ثبات به خرج دهد ،یعنى بداند كه او بر حق است و به خدا افتراء نبسته ،پس از اینكه اكثر
مردم( مشركین) از پذیرفتن دعوتش اعراض مىكنند دل چركین نباشد و در ایمان و علم
خود دچار تردید نگردد!
هدف آیه  25تا  35سوره هود

بیان تاریخ دعوت و مبارزات نوح علیه السالم
ِیر ُّمبِینٌ »!...
« َو لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا نُوحا ً إِلى قَ ْو ِم ِه ِإنى لَ ُك ْم نَذ ٌ

المیزان ج  10 :ص 293 :
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در این آیات متعرض قصص انبیاء علیهمالسالم شده و نخست داستان نوح را آورده
و بعد از آن سرگذشت جماعتى از انبیاء بعد از نوح علیهالسالم را ذكر كرده مانند هود و
صالح و ابراهیم و لوط و شعیب و موسى علیهالسالم.
داستان نوح را به چند فصل تقسیم كرده كه در فصل اول ،احتجاجهایى را كه نوح
علیهالسالم با قوم خود در مساله توحید داشته آورده ،چون بطورى كه خداى تعالى در كتاب
مجیدش ذكر كرده ،آن جناب اولین پیغمبرى است كه براى دین توحید بر علیه بتپرستى قیام
كرده است.
در مساله توحید ،بیشتر احتجاجهایى كه قرآن كریم از آن جناب نقل كرده ،از باب
مجادله« بالتى هى احسن!» مجادله به بهترین طریق مىباشد .
البته بعضى از آن احتجاجها جنبه موعظه و اندكى از آنها جنبه حكمت داردكه
متناسب با تفكر انسانهاى اولى و با فكر ساده قدیمیان و مخصوصا ساده اندیشىهایشان در
مسائل اجتماعى مىباشد.
هدف آیه  36تا  49سوره هود

المیزان ج  10 :ص 331 :

بیان فصلهای آخر داستان حضرت نوح و چگونگی نابودی قوم او
وح أَنَّهُ لَن یُؤْ ِمنَ ِمن قَ ْو ِمك إِال َمن قَ ْد َءا َمنَ فَال تَ ْبتَئس ِب َما كانُوا یَ ْفعَلُونَ »!...
« َو أ ُ ِ
وح َى إِلى نُ ٍ

این آیات تتمه داستان نوح علیهالسالم است و مشتمل بر چند فصل است ،مثال فصلى
در اینكه آن جناب به قوم خود خبر داد كه عذاب بر آنان نازل مىشود و فصلى دیگر در
اینكه خداى سبحان به وى دستور داد كشتى درست كند و فصلى دیگر در اینكه عذاب كه
عبارت بود از طوفان ،چگونه نازل شد و فصلى در داستان غرق شدن پسرش و فصلى در
قصه نجات یافتن خود و همراهانش ،لیكن در عین اینكه مشتمل بر چند فصل است همه
فصولش به وجهى به یك فصل برگشت مىكند و آن عبارت است از فصل قضا و حكمى كه
خداى سبحان بین آن جناب و قوم كافرش كرد!
هدف آیه  50تا  60سوره هود

المیزان ج  10 :ص 440 :

بیان دعوت و مبارزات حضرت هود و نابودی قوم عاد اولین
َّللاَ َما لَكم ِم ْن إِلَ ٍه َ
ترونَ »!...
« َو إِلى عَا ٍد أ َ َخا ُه ْم هُودا ً قَا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
یرهُ إِ ْن أَنت ُ ْم ِإال ُم ْف ُ
غ ُ

این آیات ،داستان هود پیغمبر علیهالسالم و قوم او یعنى قوم عاد اول را بیان مىكند
و آن جناب اولین پیغمبر بعد از نوح علیهالسالم است كه خداى تعالى در كتاب مجیدش نام
مىبرد و از كوشش او در اقامه دعوت حقه و قیامش بر علیه بتپرستى تشكر مىكند و در
چند جا از كالم مجیدش بعد از شرح داستان قوم نوح  ،داستان قوم هود كه همان قوم عاد
است و نیز قوم ثمود را ذكر مىكند.
هدف آیه  61تا  68سوره هود

المیزان ج  10 :ص 459 :

بیان دعوت و مبارزات حضرت صالح و نابودی قوم ثمود
َّللاَ َما لَكم ِم ْن ِإلَ ٍه َ
ض َو
یرهُ ه َُو أَنشأَكُم ِمنَ األَ ْر ِ
« َو إِلى ث َ ُمو َد أَ َخا ُه ْم ص ِلحا ً قَا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
غ ُ
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یب»! ...
مج ٌ
است َ ْع َم َرك ْم ِفی َها فَاست َ ْغ ِف ُرو ُه ث ُ َّم ت ُوبُوا ِإلَ ْی ِه ِإنَّ َربى قَ ِر ٌ
یب ِ

این آیات كریمه داستان صالح پیغمبر علیهالسالم و قوم او را كه همان قوم ثمود
بودند شرح مىدهد و صالح علیهالسالم سومین پیغمبرى است كه به دعوت توحید و علیه
وثنیت قیام كرد و ثمود را به دین توحید خواند و در راه خدا آزارها و محنتها دید تا آنكه
سرانجام خداى عز و جل بین او و قومش این چنین حكم كرد كه قومش را هالك ساخته و او
و مؤمنین به او را نجات دهد!
هدف آیه  69تا  76سوره هود

المیزان ج  10 :ص 475 :

بیان بشارت فرزنددار شدن ابراهیم «ع» و خبر نابودی قوم لوط
شرى قَالُوا سلَما ً قَا َل سلَ ٌم فَ َما لَبِث أَن َجا َء بِعِجْ ٍل َحنِیذٍ»!...
« َو لَقَ ْد َجا َءت ُرسلُنَا إِب َْر ِهی َم بِا ْلبُ َ

این آیات ،داستان بشارت یافتن ابراهیم علیهالسالم به اینكه صاحب فرزند خواهد شد
را در بردارد و این در حقیقت به منزله زمینه چینى است براى بیان داستان رفتن مالئكه
نزد لوط پیغمبر براى هالك كردن قوم او  ،چون این داستان در ذیل آن داستان آمده و در
دنباله داستان بشارت یافتن ابراهیم علیهالسالم بیانى آمده كه قصه هالك كردن قوم لوط را
توجیه و بیان مىكند و آن این جمله است « :انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر
مردود!»
هدف آیه  77تا  83سوره هود

المیزان ج  10 :ص 502 :

بیان دعوت و مبارزات حضرت لوط و نابودی قوم لوط
یب»!...
به ْم ذَ ْرعا ً َو قَا َل َهذَا یَ ْو ٌم ع َِص ٌ
به ْم َو ضاقَ ِ
« َو لَ َّما َجا َءت ُرسلُنَا لُوطا ً سى َء ِ

این آیات داستان عذاب قوم لوط را بیان مىكند و مىتوان گفت كه به یك حساب تتمه
آیات قبلى است كه داستان نازل شدن مالئكه و وارد شدن آنان بر ابراهیم علیه السالم و
بشارت دادن به والدت اسحاق را ذكر مىكرد چون بیان آن مطالب در واقع زمینه چینى بود
براى بیان عذاب قوم لوط .
هدف آیه  84تا  95سوره هود

المیزان ج  10 :ص 538 :

بیان دعوت و مبارزات شعیب (ع) با مردم مدین و نابودی قوم او
َّللاَ َما لَكم ِم ْن إِلَ ٍه َ
یرهُ َو ال تَنقُصوا ا ْل ِمكیَا َل َو
« َو إِلى َم ْدیَنَ أ َ َخا ُه ْم شعَیْبا ً َقا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
غ ُ
ا ْل ِم َ
محیطٍ »!...
علَیْك ْم َ
یر َو إِنى أ َ َخاف َ
عذَاب یَ ْو ٍم ِ
یزانَ إِنى أ َ َرام ب َخ ٍ

این آیات ،داستان شعیب علیهالسالم و قوم او را كه همان اهل مدین باشند مىسراید،
اهل مدین بتها را مىپرستیدند و بیمارى كمفروشى در بین آنان شایع و فسادهاى دیگر نیز
در میان ایشان رایج شده بود ،خداى سبحان شعیب علیهالسالم را به سوى آنان مبعوث كرد و
آن جناب قوم مدین را به سوى دین توحید و كیل و وزن به سنگ تمام و عادالنه و ترك فساد
در زمین دعوت نموده ،بشارتها داد و اندرز كرد و در موعظه آنان سعى بلیغ نمود تا جایى
كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :شعیب علیهالسالم خطیب انبیاء بود .
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لیكن جز با رد و عصیان جوابى به او ندادند و حتى تهدیدش كردند كه تو را
سنگسار مىكنیم و یا گفتند :تو را از دیار خود تبعید مىكنیم! آزار و اذیت او و عده كمى
كه به او ایمان آورده بودند را به نهایت رساندند و نمىگذاشتند مردم به او ایمان بیاورند و
راه خدا را به روى مردم مىبستند.
به این رفتار خود ادامه دادند تا آنجا كه جناب شعیب علیهالسالم از خدا خواست تا
بین او و آنان حكم نموده و آنان را هالك كند!
هدف آیه  96تا  99سوره هود

المیزان ج  10 :ص 569 :

بیان اجمالی از دعوت موسی (ع) و سرنوشت شوم فرعون
ین»!...
طن ُّمبِ ٍ
« َو لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا ُموسى بِئ َایَتِنَا َو س ْل ٍ

این آیات به داستان موسى كلیم هللا علیهالسالم اشاره دارد و نام آن جناب در قرآن
كریم بیش از سایر انبیاء برده شده یعنى نزدیك به صد و سى و چند جاى قرآن اسمش برده
شده و در سى و چند سوره به داستانهایش اشاره شده است و قرآن كریم اعتناى بیشترى به
شرح زندگى آن حضرت نسبت به سایر انبیاء دارد ،منتهى چیزى كه هست خداى تعالى در
خصوص این سوره سخن از آن جناب را بطور مجمل آورده و به اشارهاى اجمالى اكتفاء
نموده است .
هدف آیه  100تا  108سوره هود

المیزان ج  11 :ص 3 :

بیان آثار شوم شرک به خدا در ملت های گذشته
علَیْك ِمن َها قَائ ٌم َو َح ِصیدٌ»!...
اء ا ْلقُ َرى نَقُصهُ َ
« ذَ ِلك ِم ْن أَنبَ ِ

در این آیات به داستانهاى قبل بازگشت نموده و نظرى اجمالى و كلى در آنها نموده
و سنت خدا را در میان بندگانش خالصه مىكند و آثار شومى را كه شرك به خدا براى امم
گذشته ببار آورد و آنان را به هالكت در دنیا و عذاب جاودانه آخرت مبتال نمود برمىشمارد
تا عبرتگیران عبرت گیرند!
هدف آیه  109تا  119سوره هود

المیزان ج  11 :ص 55 :

عبرت از داستان گذشتگان و عدم رکون به ظالمان
ُالء َما یَ ْعبُ ُدونَ ِإال َك َما یَ ْعبُ ُد َءابَا ُؤهُم ِمن قَ ْب ُل َو إِنَّا لَ ُم َوفُّو ُه ْم نَ ِصیب ُه ْم
« فَال تَك فى ِم ْریَ ٍة ِم َّما یَ ْعبُ ُد َهؤ ِ
َ
وص»!...
یر َمنقُ ٍ
غ َ

پس از آنكه داستانهاى امتهاى گذشته و سرانجام شرك و فسق و لجبازى و انكار
آیات خدا و استكبارشان را از قبول حق كه انبیاى آنان بدان دعوت مىكردند ،براى پیغمبر
گرامیش تفصیل داد خاطرنشان مىسازد كه چگونه رفتارشان ایشان را به هالكت و عذاب
استیصال و در آخرت و روزى كه اولین و آخرین یكجا جمع مىشوند به عذاب دائمى دوزخ
مبتال مى سازد و پس از آنكه در آیات گذشته آن تفصیالت را خالصه نموده ،اینك در آیات
مورد بحث به پیغمبرش دستور مىدهد كه او و هر كه پیرو اوست از آن داستانها عبرت
گیرند و براى خود كسب یقین كنند ،كه شرك و فساد در زمین آدمى را جز به سوى هالكت
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و انقراض رهنمون نمىشود ،الجرم مىبایستى دست از طریق عبودیت برنداشته ،خویشتن
دارى و نماز را شعار خود سازند و بر ستمكاران ركون و اعتماد نكنند كه اگر چنین كنند
آتش آنان را خواهد گرفت و دیگر جز خدا یاورى نخواهند داشت!
هدف آیه  120تا  123سوره هود

المیزان ج  11 :ص 94 :

دلیل نقل تاریخ ملل گذشته در قرآن
ق َو َم ْو ِعظةٌ َو ِذك َْرى
« َو ُكالً نَّقُص َ
الرس ِل َما نُث َ ِبت ِب ِه فُؤَادَك َو َجا َءك فى َه ِذ ِه ا ْل َح ُّ
علَیْك ِم ْن أَنبَ ِ
اء ُّ
ِل ْل ُمؤْ ِم ِنینَ »!...

این آیات غرضى را كه سوره هود در صدد بیان آن است براى رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم خالصه مىكند و به او خبر مىدهد كه سوره مذكور بیان كننده حق
كالم در باره مبدأ و معاد و سنت جارى خدا در میان بندگانش مىباشد.
پس در حقیقت این سوره براى آن حضرت جنبه تعلیم حق و نسبت به مؤمنین جنبه
موعظه و تذكر را دارد ،همچنانكه نسبت به كفار كه از ایمان به خدا استنكاف مىورزند
جنبه اتمام حجت را دارد ،پس به ایشان آخرین حجت خود را برسان و بگو هر چه
مىخواهید بكنید ما هم هر چه به نظرمان رسید مىكنیم ،تا ببینیم چگونه سنت خدایى آنطور
كه خودش بیان داشته جریان مىیابد و چگونه مصلحین را سعادتمند و مفسدین را بدبخت
مىكند .
و در آخر ،آن حضرت را به عبادت خدا و توكل بر او توصیه مىكند ،زیرا امر،
همهاش به دست او است!

هدف و فلسفه نزول سوره یوسف
( المیزان ج  11 :ص ) 98:

بیان والیت الهی بر بندگان مخلَص خود
بیان چگونگی انتقال بنی اسرائیل به مصر
ین!»
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم! الر! تِ ْلك َءایَت ا ْل ِكتَ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب ا ْل ُمبِ ِ
ُ
«إِنَّا أ َ َ
نز ْلنَهُ ق ْر َءنا ً ع ََربِیًّا لَّعَلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُونَ !»
صص بِ َما أ َ ْو َح ْینَا إِلَیْك َهذَا ا ْلقُ ْر َءانَ َو إِن كنت ِمن قَ ْب ِل ِه لَ ِمنَ ا ْلغَ ِف ِلینَ !»
«نحْ نُ نَقُص َ
علَیْك أَحْ سنَ ا ْلقَ ِ
(1تا/3یوسف)

غرض این سوره بیان والیتى است كه خداوند نسبت به بندهاش دارد ،البته آن
بنده اش كه ایمان خود را خالص و دلش را از محبت او پر كرده و دیگر جز به سوى او به
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هیچ سوى دیگرى توجه نداشته باشد!
آرى ،چنین بندهاى را خداوند خودش عهدهدار امورش شده ،او را به بهترین وجهى
تربیت مىكند و راه نزدیك شدنش را هموار و از جام محبت سرشارش مىكند ،آنچنان كه او
را خالص براى خود مىسازد و به زندگى الهى خود زندهاش مىكند ،هر چند اسباب
ظاهرى همه در هالكتش دست به دست هم داده باشند ،او را بزرگ مىكند هر چند حوادث
او را خوار بخواهند ،عزیزش مىكند هر چند نوائب و نامالیمات روزگار او را به سوى
ذلت بكشاند و قدر و منزلتش را منحط سازد.
خداوند این غرض را در خالل بیان داستان یوسف تامین نموده و در هیچ سورهاى
از قرآن كریم هیچ داستانى به مانند داستان یوسف بطور مفصل و از اول تا به آخر نیامده
است .عالوه ،در این سوره غیر از داستان یوسف داستان دیگرى هم نیامده و سورهاى است
مخصوص به حضرت یوسف علیهالسالم!
در جملهاى كه بعد از رؤیاى یوسف و تعبیر پدرش آورده و فرموده:
« لقد كان فى یوسف و اخوته آیات للسائلین!»

اشعار به این معنا دارد كه گویا اشخاصى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم
داستان یوسف و یا مطلبى را سؤال كرده بودند كه با این داستان ارتباط داشته و این اشعار
مؤید آن روایاتى است كه مىگوید قومى از یهود ،مشركین مكه را وادار كردند تا نزد رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شده از سبب انتقال بنى اسرائیل به مصر پرسش كنند  -چون بنى
اسرائیل فرزندان یعقوب بودند كه خود ساكن سرزمین شام بودند  -مشركین هم این سؤال را
در میان نهادند و در جوابشان این سوره نازل شد .
بنا بر این ،غرض این سوره ،بیان داستان یوسف علیهالسالم و داستان آل یعقوب
است .خداوند با بیان این داستان غرض عالى از آن را استخراج كرده است و آن مساله
والیت خداى تعالى نسبت به بندگان مخلص است كه در ابتداء و خاتمه این سوره بطور
چشمگیرى منعكس است!
هدف آیه  4تا  6سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 103 :

آماده سازی یوسف «ع» در راه والیت و تقرب الهی
سج ِدینَ »!...
َشر ك َْوكَبا ً َو
« ِإ ْذ قَا َل یُوسف أل َ ِبی ِه یَأَبَ ِ
ْ
ت ِإنى َرأَیْت أ َ َح َد ع َ
الشمس َو ا ْلقَ َم َر َرأَیْت ُه ْم لى ِ

این آیات رؤیاى یوسف را  -كه در خواب دید و تعبیر خوابى كه پدرش یعقوب نمود
و نهى كرد از اینكه براى برادرانش تعریف كند  -خاطرنشان مىسازد و این خواب بشارتى
بوده كه خداى سبحان به یوسف داده تا مادهاى روحى براى تربیت او بوده باشد و او را در
راه والیت و تقرب به خدا آماده سازد.
این آیات به منزله مدخلى است بر داستان آن جناب.
خداوند در ابتداء و شروع به تربیت یوسف ،رؤیایى به او نشان داد و در داستانش
هم ابتدا از آن رؤیا خبر مى دهد و این بدان جهت بوده كه از همان آغاز تربیت دورنماى
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آینده درخشان او و والیت الهى كه خداوند او را بدان مخصوص مىكند به وى نشان داده
باشد ،تا براى او بشارتى باشد كه همواره در طول زندگى و تحوالتى كه مىبیند در مد
نظرش بوده باشد و در نتیجه مصیبتهایى كه مىبیند و شدائدى كه با آنها روبرو مىگردد به
یاد آن دورنما بیفتد و نفس را به خویشتن دارى و تحمل آن مشقات راضى كند!
این بود حكمت اینكه خداوند خصوص اولیاء خود را به آینده درخشانشان و مقام
قربى كه براى آنان در نظر داشته بشارت داده است و از آن جمله فرموده:
« اال ان اولیاء هللا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون  -تا آنجا كه مىفرماید :لهم البشرى فى
الحیوة الدنیا و فى اْلخرة!»
هدف آیه  7تا  21سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 116 :

بیان جدائی یوسف از پدر و انتقالش به قصر عزیز مصر
« لَّقَ ْد كانَ فى یُوسف َو ِإ ْخ َوتِ ِه َءایَتٌ ِللسائ ِلینَ »!...

از اینجا شروع به داستان مىشود ،در حقیقت بشارتى كه قبال داده بود عنوان
مقدمهاى را داشت كه بطور اجمال اشاره به سرانجام قصه مىنمود.
آیات مورد بحث فصل اول داستان را متضمن است ،كه همان مفارقت یوسف از
یعقوب و بیرون شدنش از خانه پدر تا پابرجا شدنش در خانه عزیز مصر .
البته در خالل این احوال ،به چاه انداختن برادران و بیرون شدنش به دست مكاریان
و فروخته شدنش و حركتش به سوى مصر نیز اشاره دارد.
هدف آیه  22تا  34سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 156 :

بیان زندگی و گرفتاریهای یوسف در قصر عزیز مصر
سنِینَ »!...
« َو لَ َّما بَلَ َغ أَش َّدهُ َءات َ ْینَهُ ُحكْما ً َو ِع ْلما ً َو َكذَ ِلك نجْ ِزى ا ْل ُمحْ ِ

این آیات داستان یوسف را در آن ایامى كه در خانه عزیز بود بیان مىكند كه نخست
مبتال به محبت همسر عزیز و مراودهاش با وى و دعوتش به سوى خود شد و سپس مبتال
شد به عشق زنان شهر نسبت به وى و اینكه او را به سوى خود مىخواندند و این خود بالى
بزرگى بود كه در خالل آن عفت نفس و طهارت دامن او معلوم گشت و عفتش مورد تعجب
همه واقع شد و از این عجیبتر عشق و محبتى بود كه او نسبت به پروردگارش مىورزید .
هدف آیه  35تا  42سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 230 :

بیان دوره زندان یوسف«ع» و شروع اعالم دین توحید
ین»!...
« ث ُ َّم بَدَا ل ُهم ِمن بَ ْع ِد َما َرأ َ ُوا االَیَ ِ
ت لَیَس ُجنُنَّهُ َحتى ِح ٍ

این آیات متضمن قسمتى از داستان آن جناب است و آن ،داستان به زندان رفتن و
مدتى در زندان ماندن اوست كه مقدمه تقرب تام او به دربار پادشاه مصر شد و سرانجام
عزیز مصر گردید!
و در ضمن با بیان عجیبى دعوتش را به دین توحید در زندان  ،نقل نموده و بیان
مى كند كه براى اولین بار خود را معرفى كرد كه از دودمان ابراهیم و اسحاق و یعقوب
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است!
هدف آیه  43تا  57سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 250 :

بیان عوامل خروج یوسف از زندان و رسیدن به عزیزی مصر
ضر َو أ ُ َخ َر یَا ِبس ٍ
اف َو س ْب َع سنبُلَ ٍ
« َو قَا َل ا ْل َم ِلك ِإنى أ َ َرى س ْب َع بَقَ َر ٍ
ت
ت ِ
ان یَأْكلُ ُهنَّ س ْب ٌع ِع َج ٌ
ت ُخ ٍ
س َم ٍ
برونَ »!...
یَأَی َها ا ْل َمأل ُ أ َ ْفت ُونى فى ُر ْءیَ َى إِن كُنت ُ ْم ِل ُّ
لر ْءیَا ت َ ْع ُ

این آیات داستان خارج شدن یوسف علیهالسالم از زندان و رسیدنش به مقام عزیزى
مصر و اسبابى را كه در این سرنوشت دخالت داشت بیان مىكند و در آن آمده كه پادشاه
مصر براى بار دوم تهمتى را كه به وى زده بودند رسیدگى نموده و برائت و پاكى او را
معلوم مىسازد .
هدف آیه  58تا  62سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 283 :

بیان سفر پسران اسرائیل به مصر و مواجهه با یوسف«ع»
علَ ْی ِه فَعَ َرفَ ُه ْم َو ُه ْم لَهُ ُمن ِك ُرونَ !...
« َو َجا َء إِ ْخ َوةُ یُوسف فَ َد َخلُوا َ

فصل دیگرى از داستان یوسف علیهالسالم است كه در چند آیه خالصه شده و آن
عبارت از آمدن برادران یوسف نزد وى ،در خالل چند سال قحطى است تا از او جهت
خاندان یعقوب طعام بخرند و این پیشامد  -مقدمهاى شد كه یوسف بتواند برادر مادرى خود
را از كنعان به مصر نزد خود بیاورد ،و این برادر ،همان است كه با یوسف مورد حسادت
برادران واقع شد و برادران در آغاز داستان گفتند «:لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و
نحن عصبة »!...و بعد از آوردن او ،خود را به سایرین نیز معرفى نموده ،سرانجام یعقوب
را هم از بادیه كنعان به مصر منتقل ساخت .
و اگر در ابتداى امر ،خود را معرفى نكرد براى این بود كه مىخواست اول برادر
مادریش را احضار نماید تا در موقعى كه خود را به برادران پدریش معرفى مىكند او نیز
حاضر باشد و در نتیجه صنع خداى را نسبت به آن دو و پاداشى را كه خداوند به آن دو در
اثر صبر و تقواشان ارزانى داشت مشاهده كنند و بعالوه وسیلهاى براى احضار همه آنان
باشد .
و این پنج آیه متضمن آمدن فرزندان یعقوب به مصر و نقشهاى است كه یوسف
براى احضار برادر مادرى خود كشید ،كه اگر بار دیگر محتاج به طعام شدند تا او را
نیاورند طعام نخواهند گرفت ،ایشان نیز پذیرفتند.
هدف آیه  63تا  82سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 288 :

بیان سفر دوم پسران یعقوب به مصر و توقیف شدن برادر تنی یوسف
س ْل َمعَنَا أ َ َخانَا نَكتَ ْل َو ِإنَّا لَهُ لَ َح ِفظونَ »!...
یه ْم قَالُوا یَأَبَانَا ُمنِ َع ِمنَّا ا ْل َك ْی ُل فَأ َ ْر ِ
« فَلَ َّما َر َجعُوا ِإلى أ َ ِب ِ

این آیات داستان برگشتن برادران یوسف را بسوى پدرشان و راضى كردن پدر به
اینكه برادر یوسف را براى گرفتن طعام بفرستد و نیز بازگشتن ایشان را بسوى یوسف و
بازداشت كردن یوسف برادر خود را با حیلهاى كه طرح كرده بود بیان مىفرماید.
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هدف آیه  83تا  92سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 314 :

بیان نا امید نشدن یعقوب و دستور تجسس مجدد درباره یوسف
َّللاُ أَن یَأْتِیَنى ِب ِه ْم َج ِمیعا ً إِنَّهُ ه َُو ا ْلعَ ِلی ُم
صبر َج ِمی ٌل عَسى َّ
« قَا َل بَ ْل َّ
سولَت لَ ُك ْم أَنفُس ُك ْم أ َ ْمرا ً فَ ٌ
ا ْل َحكی ُم»!...

این آیات ،داستان گفتگوى پسران یعقوب با پدر را بیان مىكند كه بعد از مراجعت
سفر دوم خود از مصر به كنعان داستان بازداشت شدن برادر مادرى یوسف را به پدر گفتند
و او دستور داد تا بار دیگر به مصر برگشته از یوسف و برادرش جستجو كنند و در آخر،
یوسف خود را براى ایشان معرفى نمود .
هدف آیه  93تا  102سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 332 :

بیان انتقال بنی اسرائیل به مصر
ت بَ ِصیرا ً َو أْت ُونى ِبأ َ ْه ِلك ْم أَجْ َم ِعینَ »!...
« ا ْذ َهبُوا ِبقَ ِمیصى َهذَا فَأ َ ْلقُو ُه عَلى َوجْ ِه أَبى یَأ ْ ِ

در این آیات ،داستان یوسف علیهالسالم خاتمه مىپذیرد و این آیات متضمن دستور
یوسف علیهالسالم است كه برادران را وادار مىكند تا پیراهنش را به منزل پدر برده و به
روى او بیفكنند و او را در حالى كه دیدگانش بهبودى یافته با همه خاندانش به مصر بیاورند
و ایشان نیز چنین كردند و در آخر یوسف به دیدار پدر و مادر نایل آمد.
و اینكه فرمودَ «:و أْت ُونى ِبأ َ ْه ِلك ْم أَجْ َم ِعینَ !» فرمانى است از یوسف علیهالسالم به اینكه
خاندان یعقوب ،از خود آن جناب گرفته تا اهل بیت و فرزندان و نوهها و نتیجههاى او همه
از دشت و هامون به شهر مصر درآمده و در آنجا منزل گزینند .
هدف آیه  103تا  111سوره یوسف

المیزان ج  11 :ص 373 :

بیان اهداف مختلف ذکر داستان یوسف در قرآن:
عبرت ،بیان حقیقت ،هدایت و رحمت برای مومنین
اس َو لَ ْو َح َرصت ِب ُمؤْ ِم ِنینَ »!...
كثر النَّ ِ
« َو َما أ َ ُ

این آیات ،خاتمه سوره یوسف است و در آن این معنا را خاطرنشان مىسازد كه
ایمان كامل كه همان توحید خالص باشد مقام عزیز و فضیلت كمیابى است كه جز تعداد
اندكى از مردم به آن نمىرسند و اما اكثر مردم ایمانآور نیستند ،هر چند كه تو( ای رسول
خدا !) به ایمان ایشان حریص باشى و همه طاقت و توان خود را صرف كنى! و آن اقلیتى
هم كه ایمان مىآورند ،ایمانشان آمیخته به شرك است ،پس براى ایمان محض و توحید
خالص باقى نمىماند مگر تعداد اندكى از مردم! و این توحید خالص همان راهى است كه
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و همچنین پیروانش با بصیرت بدان دعوت مىكردند و خدا
هم ناصر او و نجات دهنده مؤمنین پیرو او از مهالك است و از مهالكى كه توحید و ایمانشان
را تهدید مىكند و از عذاب استیصال و ریشه كنى كه( وعده داده بود )،بزودى گریبانگیر
مشركین شده مستاصل و منقرضشان مىكند ،نجاتشان مىدهد همچنانكه سنت خدا در باره
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انبیاى گذشتهاش هم بطورى كه از داستانهایش برمىآید چنین بوده است.
و در داستانهاى ایشان عبرت ،بیان حقیقت و هدایت و رحمت است براى مؤمنین!

هدف و فلسفه نزول سوره رعد
( المیزان ج  11 :ص ) 386:

بیان حق بودن قرآن و رسالت رسول هللا«ص»
ْثر
سم َّ
« بِ ِ
نز َل إِلَیْك ِمن َّر ِبك ا ْلحَقُّ َو لَ ِكنَّ أَك َ
الر ِح ِیم! المر! ِت ْلك َءایَت ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب َو الَّذِى أ ُ ِ
اس ال یُؤْ ِمنُونَ 1 ( »!...تا/4رعد)
النَّ ِ

غرض این سوره بیان حقیقت قرآنى است كه بر رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلّم
نازل شده و اینكه این قرآن معجزه و آیت رسالت است و اما اینكه كفار آن را آیت و معجزه
نشمرده و به عنوان تعریض بر آن گفتند :چرا آیتى از ناحیه پروردگارش نازل نشد؟
گفتارشان مردود است و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نباید به آن اعتنا كند و ایشان هم
سزاوار نیست كه چنین سخنى بگویند!
دلیل بر این معنا هم آیه ابتداى سوره است كه مىفرماید «:و الذى انزل الیك من ربك
الحق و لكن اكثر الناس ال یؤمنون!» و آیه آخر سوره است كه مىفرماید« :و یقول الذین كفروا لست
مرسال قل كفى باهلل شهیدا بینى و بینكم!» و نیز جمله «:لو ال انزل علیه آیة من ربه!» است ،كه
مكرر از ایشان حكایت شده .
و خالصه بیان این است كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را مخاطب قرار
مىدهد به اینكه این قرآن كه بر تو نازل شده حق است ،حقى كه مخلوط به باطل نیست،
زیرا آنچه كه این قرآن بدان دعوت مىكند توحیدى است كه آیات تكوینى از قبیل بپاداشتن
آسمانها ،گستردن زمین ،تسخیر آفتاب و ماه و سایر عجایبى كه خدا در تدبیر آسمانها و
زمین و غرایبى كه در تقدیر آنها بكار برده  ،همه بر آن داللت دارند .
و نیز دلیل دیگر بر حقانیت آن ،اخبار و آثار گذشتگان است كه رسوالن با بیناتى
بسویشان آمدند و ایشان كفر ورزیده و تكذیبشان كردند و خدا هم ایشان را به گناهانشان
بگرفت ،این است آنچه كه این كتاب مشتمل بر آن است و همین خود آیتى است كه بر
رسالت تو داللت مىكند .
و اینكه گفتیم تعریضشان به قرآن مردود است ،دلیلش این است كه اوال تو شانى
بجز انذار مردم ندارى و اینطور نیست كه هر وقت هر كارى بخواهى بكنى بتوانى تا آنكه
از تو معجزاتى دلبخواه خود تراشیده به مثل این كلمات بر تو تعریض كنند .
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و ثانیا هدایت و اضالل هم آنطور كه ایشان پنداشتهاند در وسع آیات و معجزات
نیست تا انتظار داشته باشند با آوردنت معجزهاى كه ایشان پیشنهاد كردهاند هدایت شوند و از
ضاللت برهند ،زیرا هدایت و ضاللت به دست خداست ،او است كه بر اساس نظامى
حكیمانه هر كه را بخواهد هدایت و هر كه را بخواهد گمراه مىكند.
و اما اینكه گفتند «:لست مرسال  -تو فرستاده خدا نیستى!» در جوابشان همین یك
دلیل براى تو كافى است كه خدا در كالم خود به رسالت تو شهادت داده ،و معارف حقهاى
كه در قرآن تو است شاهد آن است .
از جمله حقایق باهر و واضحى كه در خصوص این سوره آورده ،حقیقتى است كه
جمله «:و انزل من السماء ماء  »!...و جمله «:اال بذكر هللا تطمئن القلوب!» و جمله «:یمحو
هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب!» و جمله «:هللف المكر جمیعا!» متضمن آن است!
هدف آیه  5و  6سوره رعد

المیزان ج  11 :ص 404 :

پاسخی به منکرین معاد
به ْم َو
« َو إِن ت َ ْع َجب فَعَ َج ٌ
ق َجدِی ٍد أُولَئك الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِب َر ِ
ب قَ ْولهُ ُُ ْم أ َ ِءذَا ُكنَّا ت َُربا ً أ َ ِءنَّا لَ ِفى َخ ْل ٍ
أُولَئك األ َ ْغلَ ُل فى أ َ ْعنَاقِ ِه ْم َو أُولَئك أَص َحب النَّ ِار ُه ْم فِی َها َخ ِل ُدونَ !»

این دو آیه عطف بر پارهاى از حرفهایى است كه مشركین در رد دعوت و رسالت
مىگفتند ،از آن جمله گفته بودند :چطور ممكن است آدمى بعد از مردن و خاك شدنش بار
دیگر زنده شود؟ و نیز گفته بودند :چرا پس آن عذابى كه ما را از آن مىترساند نازل
نمىشود و اگر او راست مىگوید پس چرا به این وعدهاش عمل نمىكند؟ آنگاه پس از نقل
گفتههاى ایشان جوابشان را مىدهد!
هدف آیه  7تا  16سوره رعد

المیزان ج  11 :ص 413 :

پاسخی به معترضین رسول هللا در ارائه نکردن معجزه
علَ ْی ِه َءایَةٌ ِمن َّر ِب ِه إِنَّ َما أَنت ُمنذ ٌِر َو ِلكل قَ ْو ٍم َهادٍ»!...
نز َل َ
« َو یَقُو ُل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا لَ ْو ال أ ُ ِ
این آیات متعرض گفتار كفار است كه گفتند «:لو ال انزل علیه آیة من ربه!» و آن را با

این بیان رد مىكند كه رسول خدا «ص» بجز پیغمبرى انذار كننده نیست كه خداوند او را بر
اساس سنتى كه دارد  -كه در همه قرون مردم را بسوى حق هدایت مىكند  -بسوى شما
فرستاده ،آنگاه دنباله همین پاسخ را تعقیب مىكند .
هدف آیه  17تا  26سوره رعد

المیزان ج  11 :ص 455 :

بیان فرق میان طریق حق و طریق باطل
« أَ َ
علَ ْی ِه فى
اء َما ًء فَسالَت أ َ ْو ِدیَةُ ِبقَد َِر َها فَاحْ ت َ َم َل الس ْی ُل َزبَدا ً َّرا ِبیا ً َو ِم َّما یُوقِ ُدونَ َ
نز َل ِمنَ الس َم ِ
ق َو ا ْلبَ ِط َل فَأ َ َّما َّ
الزبَ ُد فَیَ ْذ َهب ُجفَا ًء َو أَ َّما
َّللاُ ا ْل َح َّ
ضرب َّ
النَّ ِار ا ْبتِغَا َء ِح ْلیَ ٍة أ َ ْو َمت َ ٍع َزبَ ٌد ِمثْلُهُ َكذَ ِلك یَ ِ
َّللاُ األَ ْمثَا َل»!...
َما یَنفَ ُع النَّاس فَیَ ْمكُث فى األ َ ْر ِ
ضرب َّ
ض َكذَ ِلك یَ ِ

بعد از آنكه در ذیل آیات قبل حجت را علیه مشركین تمام نمود و آنگاه فرق میان
حق و باطل را و فرق میان كسانى كه آنرا مىگیرند و كسانى كه طالب اینند بطور وضوح
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بیان نموده و فرموده «:قل هل یستوى االعمى و البصیر ام هل تستوى الظلمات و النور!»
اینك در این آیات شروع مىكند به بیان تفصیلى فرق میان دو طریق ،یعنى طریق حق ،كه
همان ایمان به خدا و عمل صالح است و طریق باطل كه عبارت از شرك و عمل زشت
است! و همچنین فرق تفصیلى میان اهل آن دو طریق ،یعنى مؤمنین و مشركین و اینكه
طایفه اول را سالمت و خانه آخرت نصیب است و بهره طایفه دوم لعنت و سرانجام بد است
و اینكه خدا روزى را براى هر كس كه بخواهد گسترش مىدهد و براى هر كه بخواهد
محدود مىنماید!
سرآغاز همه این مطالب را با مثالى شروع كرده كه وضع حق و باطل و اثر خاص
هر یك از آن دو را روشن مىسازد ،آنگاه كالم را بر اساس آن مثل ادامه داده  ،وصف حال
دو طریق و دو فریق را بیان مىكند.
المیزان ج  11 :ص 480 :

هدف آیه  27تا  35سوره رعد

بیان آثار ذکرخدا و آرامش و اطمینان قلبی با ذکر خدا
َّللاَ یُ ِض ُّل َمن یَشا ُء َو ی ْهدِى إِلَ ْی ِه َم ْن
نز َل َ
علَ ْی ِه َءایَةٌ ِمن َّر ِب ِه قُ ْل إِنَّ َّ
« َو یَقُو ُل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا لَ ْو ال أ ُ ِ
أَنَاب!»
َّللاِ تَط َمئنُّ ا ْلقُلُوب»!...
ِكر َّ
« الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو تَط َمئنُّ قُلُوبُ ُهم بِ ِذك ِْر َّ
َّللاِ أَال بِذ ِ

بار دیگر به گفتار كفار برمىگردد ،كه گفتند «:لو ال انزل علیه آیة من ربه!» یعنى
چرا از ناحیه پروردگارش آیتى بر او نازل نشد كه ما ببینیم و با دیدنش هدایت شویم و از
شرك بسوى ایمان بگرائیم؟ خداوند پاسخ مىدهد به اینكه هدایت و ضاللت اثر آیت و مستند
به آن نیستند ،بلكه مستند به خود خدایند ،خداست كه هر كه را بخواهد هدایت و هر كه را
بخواهد گمراه مىكند!
و سنت او بر این جریان یافته كه كسانى را هدایت نماید كه بسوى او بازگشت كنند
و داراى قلبى باشند كه بیاد او آرامش و اطمینان داشته باشد ،این دستهاند كه داراى سرانجام
نیك و عاقبت خیرند و كسانى را گمراه كند كه به آیات واضحه و روشن او كفر بورزند ،كه
ایشان راست عذاب در دنیا در حالى كه عذاب آخرتشان دشوارتر است و بغیر از خدا هم
كسى نگهدار ندارند!
اگر بدون مشیت او هدایت امكان داشت دیگر چه وسیلهاى بهتر از معجزهاى مانند
قرآن؟ و اینكه مىبینید با بودن این معجزه روشن هم عدهاى هدایت نیافتهاند ،خود بهترین
شاهد است بر اینكه امر هدایت بدست خداست و او نخواسته است كسانى هدایت شوند كه
ضاللت بر ایشان نوشته شده و خود فرموده «:و من یضلل هللا فما له من هاد  -كسانى را كه
از اهل كفر و مكر ،خداوند گمراهشان كرده باشد دیگر هدایت شدنى نیستند!»
هدف آیه  36تا  42سوره رعد

المیزان ج  11 :ص 507 :

رد درخواست کفار برای ارائه معجزه تازه از طرف رسول هللا«ص»
ب َمن یُن ِك ُر بَ ْعضهُ قُ ْل ِإنَّ َما أ ُ ِم ْرت أَ ْن
نز َل ِإلَیْك َو ِمنَ األَحْ َزا ِ
« َو الَّ ِذینَ َءات َ ْینَ ُه ُم ا ْل ِكتَب یَ ْف َر ُحونَ ِب َما أ ُ ِ
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ب»!...
أ َ ْعبُ َد َّ
شرك ِب ِه ِإلَ ْی ِه أ َ ْدعُوا َو ِإلَ ْی ِه َمئ َا ِ
َّللاَ َو ال أ ُ ِ

این تتمه آیات سابق است و در آن باز هم گفتار كفار را كه گفته بودند «:لو ال انزل
علیه آیة من ربه!» تعقیب مىكند.
هدف آیه  43سوره رعد

المیزان ج  11 :ص 525 :

رد اعتراض منکرین رسالت رسول هللا (ص)
ب!»
« َو یَقُو ُل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا لَست ُم ْرسالً قُ ْل كفَى بِ َّ
شهیدَا بَیْنى َو بَ ْینَك ْم َو َم ْن ِعن َدهُ ِع ْل ُم ا ْل ِكتَ ِ
اَّللِ ِ

این آیه ،آخرین آیه سوره رعد است و با حرف و گفتار در آن را عطف بر كالمى
مىكند كه در ابتداء سوره آورده و فرموده بود «:و الذى انزل الیك من ربك الحق و لكن
اكثر الناس ال یؤمنون!» و این سومین باري است كه بر منكرین حقیقت كتاب هللا حمله نموده
و استشهاد مى كند به این كه خداوند و آنها كه علم به این كتاب دارند بر رسالت خاتم النبیین
گواهند!
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