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ترجمه فارسی متن کامل تفسير سوره مبارکه توبه در تفسير جوامع الجامع
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ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص705 :
سوره توبه
اين سوره مدنى است ،و تعداد آيات آن در مكتب كوفى  ،921و در مكتب بصرى  931آيه است ،زيرا بصريها َب ِريء ِم َن
ْ
ال ُم ْش ِر ِك َين را آيهاى مستقل دانستهاند.

َّ
السالم فرموده است« :انفال» و «برائت» هر دو يك سوره است ،على عليه ّ
امام صادق عليه ّ
السالم فرموده است :آيه ِب ْس ِم الل ِه
َّ
َّ ْ
من َّالر ِح ِيم بر آغاز اين سوره نازل نشده و دليلش اين است كه «بسم الله» در مورد امان و رحمت است ،و حال آن كه سوره
الرح ِ
برائت ،براى عذاب ،و شمشير ،نازل شده است.
بعضى گفتهاند :دو سوره «انفال» و «توبه» در گذشته قرين همديگر و هفتمين سوره از سورههاى هفتگانه طوالنى ناميده
مىشد.
[سوره التوبة ( :)1آيات  9تا ]4
َّ َ
َ َ ُ َ
ْ َْ َ َ َ ْ
راءة م َن َّالله َو َر ُسوله إ َلى َّالذ َين َ
عاه ْد ُت ْم م َن ْال ُم ْشرك َين (َ )9فس ُ
َب َ
ض أ ْر َب َعة أش ُهر َو ْاعل ُموا أ َّنك ْم غ ْي ُر ُم ْع ِج ِزي الل ِه َو أ َّن
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ف
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ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ َ ْ َ َّ
َ
ُ َ
َّالل َه ُم ْخزي ْالكافر َين (َ )2و َأذان م َن َّالله َو َر ُسوله إ َلى َّ
اس َي ْو َم ال َحج اْل ك َب ِر أ َّن الل َه َب ِريء ِم َن ال ُم ْش ِر ِك َين َو َر ُسول ُه ف ِإ ْن ُت ْب ُت ْم ف ُه َو
الن
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َخ ْير َل ُك ْم َو إ ْن َت َو َّل ْي ُت ْم َف ْاع َل ُموا َأ َّن ُك ْم َغ ْي ُر ُم ْعجزي َّالله َو َبشر َّالذ َين َك َف ُروا ب َعذاب َأليم ( )3إ َّال َّالذ َين َ
عاه ْد ُت ْم م َن ْال ُم ْشرك َين ُث َّم َلمْ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ ُّ ِ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َّ ْ ِ َّ َّ َ ُ ُّ ْ
َّ
َ
ُ
ظاهروا عليكم أحدا فأ ِتموا ِإلي ِهم عهدهم ِإلى مد ِت ِهم ِإن الله ي ِحب المت ِقين ()4
ينقصوكم شيئا و لم ي ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص705 :
ترجمه:
اين اعالن بيزارى است از طرف خداوند و پيامبرش ،براى مشركانى كه شما با آنها ،عهد و پيمان بستهايد)9( .
پس اى مشركان ،چهار ماه در زمين به سير و سياحت بپردازيد ،و بدانيد كه شما نمىتوانيد خدا را ناتوان سازيد ،و همانا
خداوند ،خواركننده كافران است)2( .
اعالميهاى است از خدا و رسولش به مردم در روز حج اكبر ،كه خداوند و پيامبرش از مشركان بيزارند ،پس اگر توبه و بازگشت
نماييد ،آن براى شما بهتر است ،و اگر سرپيچى كنيد بدانيد كه شما قدرت به ناتوان ساختن خدا نداريد (كه از قلمرو قدرتش
خارج شويد) ،و كافران را به مجازات دردناك بشارت و مژده بده ()3
مگر كسانى از مشركان كه با آنها پيمان بستيد و چيزى از پيمان شما نكاستند و كسى را بر ّ
ضدتان تقويت نكردند ،پيمانشان را
تا پايان ّمدت محترم شماريد ،زيرا خداوند پرهيزكاران را دوست مىدارد)4( .
تفسير:
2

َب َ
راءة خبر مبتداى محذوف است ،و «من» براى ابتداى غايت ،و معناى عبارت اين است:
اين آيات اعالن بيزارى است از جانب خدا و پيامبرش به سوى آنان كه شما با ايشان عهد بستهايد.
َ َّ
و مىتوان گفت« :براءة» مبتداست (اگرچه نكره است ّاما به وسيله صفت كه ما بعدش مىباشد ،تخصيص يافته) و « ِإلى ال ِذ َين
َ
عاه ْد ُت ْم» خبر آن است ،مثل :رجل
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص705 :
من قريش فى الدار « »9و بنا بر وجه دوم معناى آيه چنين است« :خدا و رسولش از عهدى كه با مشركان بستهايد بيزارند ،و
پيمان آنها به سوى خودشان افكنده شده است».
َْ
َفس ُ
اْل ْ
ض  ...خطاب به مشركان است :امر شدهاند كه چهار ماه حرام را هر جا دوست دارند در روى زمين به سير و
ر
ي
ف
وا
يح
ِ
ِ
ِ
ّ
سياحت بپردازند و هيچ كس متعرض آنها نمىشود ،زيرا ماههاى حرام هنگام أمن و خوددارى از جنگ و كشتار است و بعضى
شوال ،ذى قعده ،ذى ّ
شوال سال نهم هجرت نازل شد .منظور از اين ماههاى چهارگانهّ ،
گفتهاند اين سوره در ماه ّ
حجه و ّ
محرم
است ،و بعضى گفتهاند مراد از چهار ماه ،بيست روز از ذى ّ
حجه ،و ماههاى كامل ّ
محرم ،صفر و ربيع اْلول ،و ده روز هم از
ماه ربيع اآلخر مىباشد.
فلسفه حرمت اين ماهها آن است كه مردم در اين مدت در امان باشند و قتل و كشتار آنان ممنوع باشد .و همين وجه بهترين
وجه است.
ّ
ّ َّ
تمام ّ
مفسران بر اين موضوع ّاتفاق نظر دارند كه وقتى اين آيات نازل شد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نخست آنها را
تسليم ابو بكر كرد و سپس از او گرفت و به على عليه ّ
السالم داد ،هر چند در تفصيل اين داستان مختلف سخن گفتهاند ،و ما آن
را در كتاب كبير مجمع البيان شرح دادهايم.
السالم مىفرمايد :امام على عليه ّ
امام باقر عليه ّ
السالم روز عيد قربان در حالى كه شمشيرش را كشيده بود مردم را مورد خطاب
قرار داد و فرمود :نبايد برهنهاى خانه خدا را طواف كند و نه مشركى عمل حج را انجام دهد .هر كس در اين امر براى ّمدتى
قرار و پيمانى گرفته تا آخر اين ّمدت اجازه دارد و پس از آن قرارش لغو مىشود و كسانى كه چنين قرارى ندارند ،فقط تا چهار
ماه مهلت دارند ،و سپس آيات سوره برائت را
__________________________________________________
 -9رجل مبتدا« ،من قريش» صفت« ،فى الدار» ّ
جار و مجرور ،خبر.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص710 :
بر آنان قرائت فرمود .بعضى گفتهاند سيزده آيه از ّاول سوره و برخى گفتهاند :سى يا چهل آيه را خواند.
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َّ
َ َ ُ َ
َو ْاعل ُموا أ َّنك ْم غ ْي ُر ُم ْع ِج ِزي الل ِه از يد قدرت او نمىتوانيد فرار كنيد ،اگرچه زمانى شما را مهلت دهد.

ْ
ّ
َ َ َّ َّ َ ُ ْ
كاف ِر َين خداوند كافران را خوار مىسازد ،در دنيا به وسيله كشتن ،و در آخرت با كيفر دادن و معذب ساختن.
ال
ي
ز
خ
ِ
و أن الله م ِ

َ
َّ
َو أذان ِم َن الل ِه دليل رفع «أذان» عينا همان است كه در كلمه «براءة» قبال ذكر شد ،و جمله هم عطف بر همان جمله است و
كلمه «اذان» به معناى «ايذان» است ،چنان كه «امان» و «عطا» به معناى «ايمان و اعطاء» مىباشد ،معناى جمله نخست،
إخبار به ثبوت برائت است ،و دومى إخبار به وجوب اعالم برائت كه از سوى خدا و پيغمبرش درباره معاهدان و پيمانشكنان
صادر شده ،به همه مردم ،چه آنان كه عهد و ميثاقى بستهاند و چه آنها كه چنين پيمانى نبستهاند.
َْ َ ْ َ ْ َ
اْل ْك َبر مراد روز عرفه است و بعضى گفتهاند ،روز عيد قربان است زيرا در اين روز حج كامل مىشود و اعمال ّ
مهمش
يوم الحج
ِ
السالم زمام مركبش را گرفت و پرسيدّ :
به اتمام مىرسد .مردى آمد خدمت موال على عليه ّ
حج اكبر چيست؟ حضرت فرمود:
يومك هذا ،خل عن دابتى»9« .
َّ
ّ َّ
َ َّ
بأن الله) حذف گرديده ،ولى بندرت ّإن الله به كسره همزه نيز خوانده شده،
أ َّن الل َه َب ِريء حرف «با» به دليل تخفيف( ،از كلمه
به اين دليل كه «اذان» به معناى «قول» است.
ّ
َو َر ُس ِول ِه عطف است بر ضمير مستتر در «برىء» يا بر محل « ّان» مكسوره با اسمش ،و بعضى آن را به نصب خواندهاند بنا بر
اين كه عطف بر اسم « ّإن» و يا اين كه
__________________________________________________
 -9حج اكبر همين امروز است ،زمام مركب مرا رها كن.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص711 :
«واو» به معناى «مع» باشد.
َ
ف ِإ ْن ُت ْب ُت ْم اگر از كفر و فريبكارى توبه كنيد و برگرديد ،بهتر است از اين كه در آن باقى بمانيد.
َّ
َو ِإ ْن َت َول ْي ُت ْم و اگر به ايمان و اعتقاد پشت كنيد:

َّ
َ َ َ ُ َ
ف ْاعل ُموا أ َّنك ْم غ ْي ُر ُم ْع ِج ِزي الل ِه نمىتوانيد از خدا سبقت گيريد و از كيفر و عذابش خود را وارهانيد.

َْ
إ َّال َّالذ َين َ
عاه ْد ُت ْم م َن ْال ُم ْشرك َين اين جمله ،استثنا از جمله « َفس ُ
اْل ْ
ض» است ،زيرا استثنا به معناى استدراك است ،و
ر
ي
ف
ا
و
يح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
معناى آيه چنين مىشود :اما آنان كه پيمانها را نشكستهاند و هيچ چيز از شرايط عهد و ميثاق را كم نكردهاند و هيچ كس از
دشمنان را بر شما نشورانيدهاند پيمانها را كه با آنها بستهايد تا پايان مدت برقرار داريد .و ارزش وفاكننده به عهد را همانند
فريبكار ندانيد.

4

[سوره التوبة ( :)1آيات  5تا ]6
َ َ َْ ََ َْ
وه ْم َو ْاح ُص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
اْل ْش ُه ُر ْال ُح ُر ُم َف ْاق ُت ُلوا ْال ُم ْشرك َين َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
وه ْم َو ْاق ُع ُدوا َل ُه ْم ُك َّل َم ْر َصد َفإ ْن ُتابوا َو َأ ُ
قاموا
ف ِإذا انسلخ
ِِ
ِ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
الص َ
ْ
َّ
َ
ْ
َّ
الم َّالله ُث َّم َأ ْبل ْغهُ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
جارك فأج ْر ُه َحتى َي ْس َمع ك َ
الة َو َآت ُوا َّالزكاة فخلوا َسبيله ْم إن الله غفور َرحيم (َ )5و إن أ َحد من ال ُمشركين ْاست َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ
ِ
َم ْأ َم َن ُه ذل َك ب َأ َّن ُه ْم َق ْوم ال َي ْعل ُم َ
ون ()6
ِ ِ
ترجمه:
پس هر گاه كه ماههاى حرام به پايان رسيد ،هر جا كه مشركان را يافتيد آنها را بكشيد ،و دستگيرشان سازيد و آنها را در
محاصره قرار دهيد و هر جا در كمين آنان بنشينيد ،اگر توبه كردند و نماز بپا داشتند و زكات دادند آنها را به راهشان رها كنيد،
زيرا كه خداوند
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص712 :
بسيار بخشنده و آمرزنده است)5( .
هر گاه يكى از مشركان به تو پناه برد ،او را پناه ده تا سخن خداى را بشنود ،و سپس او را به محل امنش برسان ،زيرا آنها مردمى
ناآ گاه مىباشند)6( .
تفسير:
َ َ َ ْ َْ
ف ِإذا ْان َسل َخ اْلش ُه ُر منظور از أشهر ،ماههايى است كه به پيمانشكنان اجازه داده شده است كه در روى زمين آزاد باشند.
َ ْ ُ ْ
فاق ُتلوا ال ُم ْش ِر ِك َين پس از گذشتن وقت مهلت ،مشركان را به قتل رسانيد :در هر كجا و هر حال كه باشند :در حرم يا جاى
ديگر ،در حال احرام يا حاالت ديگر ،آنها را از دم شمشير بگذرانيد.
َو ُخ ُذ ُ
وه ْم دستگيرشان كنيد« .أخيذ» به معناى اسير است.
َو ْاح ُص ُر ُ
وه ْم آنها را در بند كنيد ،و از برخوردارى نسبت به آزاديها منعشان سازيد.
بعضى گفتهاند معنايش اين است :نگذاريد به مسجد الحرام درآيند.
َو ْاق ُع ُدوا َل ُه ْم ُك َّل َم ْر َصد در هر گذرگاه ،و ميان هر ّ
جادهاى مراقب آنها باشيد.
َ ْ
َ َْ َ
ُ َّ
كل َم ْر َصد ظرف و منصوب است ،مثلْ :لق ُع َد َّن ل ُه ْم ِصراط َك ال ُم ْس َت ِق َيم « »9كه صراطك ظرف و منصوب.
َ
َ َ ُّ
فخلوا َس ِبيل ُه ْم (پس از آن كه توبه كردند و  )...آنها را به حال خود بگذاريد تا هر جا كه مىخواهند به آزادى بگردند ،دست از
متعرضشان نشويد ،يا اين كه بگذاريد اعمال ّ
آنها برداريد و ّ
حج را انجام دهند و در مسجد الحرام داخل شوند.
َّ َ
ِإ َّن الل َه غ ُفور َر ِحيم خداوند گناهان گذشته آنها را از قبيل كفر و فريبكاريشان مىآمرزد.
5

__________________________________________________
 -9اعراف :96 /در سر راه راست تو ،براى آنها به كمين مىنشينم -م.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص715 :
«احد» اين كلمه مرفوع به فعل شرط مقدر كه فعل بعدى ّ
مفسر آن است و در تقدير اين گونه است :و ان استجارك احد
استجارك :معناى آيه چنين است :اگر يكى از مشركان پس از انقضاى مدت مهلت كه پيمانى ميان تو و او نيست به سوى تو
بيايد و درخواست امان كند تا اين كه آنچه از قرآن و دين را كه مردم را به آن دعوت مىكنى ،بشنود ،او را امان ده تا سخن خدا را
ّ
استماع كند و آن را مورد تفكر و انديشيدن قرار دهد ،زيرا محكمترين دالئل و براهين در قرآن است.
ْ
ُ َ
ّ
ث َّم أ ْب ِل ْغ ُه َمأ َم َن ُه و سپس ،اگر اسالم نياورد او را به خانهاش كه محل امن اوست برسان و بعد اگر خواستى بدون فريبكارى و
خيانت با او جنگ را آغاز كن ،و اين حكم براى هميشه برقرار است.
«ذلك» اين دستور كه بايد او را پناه دهى به اين دليل است كه آنها مردمى نادانند يعنى از ايمان و دين چيزى نمىفهمند بنا بر
اين بايد آنها را امان دهى ،تا سخن حق را بشنوند و آ گاه شوند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  7تا ]8
َ
ْ
َّ
ْ َ ََ ْ َ ُ َ ُ َ
ون ل ْل ُم ْشرك َين َع ْهد ع ْن َد َّالله َو ع ْن َد َر ُسوله إ َّال َّالذ َين َ
َك ْي َف َي ُك ُ
قاموا لك ْم ف ْاس َت ِق ُيموا ل ُه ْم ِإ َّن الل َه
رام فما است
عاه ْد ُت ْم ِع ْن َد ال َم ْس ِج ِد الح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
يك ْم إ اال َو ال ذ َّمة ُي ْر ُض َون ُك ْم ب َأ ْفواهه ْم َو َت ْأبى ُق ُل ُوب ُه ْم َو َأ ْك َث ُر ُه ْم فاس ُق َ
ُيح ُّب ْال ُم َّتق َين (َ )7ك ْي َف َو إ ْن َي ْظ َه ُروا َع َل ْي ُك ْم ال َي ْر ُق ُ
ون
ف
وا
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
()8
ترجمه:
چگونه براى مشركان در نزد خدا و رسولش پيمانى خواهد بود؟ مگر براى كسانى كه نزد مسجد الحرام با آنها پيمان بستيد ،پس
تا هر زمان كه آنان در برابر شما ،وفادار باشند ،شما نيز وفادارى كنيد كه
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص715 :
خداوند پرهيزكاران را دوست مىدارد)7( .
چگونه برايشان پيمانى است ،در حالى كه اگر بر شما غالب شوند ،نه مالحظه خويشاوندى با شما را مىكنند ،و نه پيمان را،
شما را با زبانهايشان خشنود مىكنند ولى دلهايشان با آن مخالف است و بيشتر آنها اهل فسقاند)8( .
تفسير:
َْ َ َ ُ ُ ْ
ون ِلل ُم ْش ِر ِك َين َع ْهد چگونه براى آنها عهد و پيمانى درست و صحيح به وجود مىآيد؟ بلكه با فريب و نيرنگى كه در
كيف يك
باطن آنهاست و ّنيت بر هم زدن آن را دارند ،محال است كه پيمانشان پابرجا بماند ،و شما چنين اميدى به آنان نداشته باشيد.
6

إ َّال َّالذ َين َ
عاه ْد ُت ْم اما كسانى از آنها را كه در مسجد الحرام با ايشان عهد بستيد و پيمانشكنى از آنها ظاهر نشده ،مثل بنى
ِ ِ
كنانه ،و بنى ضمره ،پس در انتظار وضع آنان باشيد و با ايشان جنگ نكنيد.
ََ ْ َ ُ َ ُ
قاموا لك ْم تا موقعى كه آنان بر سر پيمان خود پابرجا باشند ،شما نيز هم چنان به شرايط عهد خود با آنها وفادار باشيد.
فما است
َ
ك ْي َف تكرار اين كلمه به اين دليل است كه برقرار ماندن مشركان بر سر پيمان خود بعيد به نظر مىآيد ،و فعلش به دليل وجود
قرينه حذف شده است .معناى آيه اين است :چگونه براى آنان عهدى برقرار مىشود و حال آن كه اگر بر شما دست يابند و
غلبه پيدا كنند ،با سابقه ايمان و پيمانها كه از شما دارند ،نه مالحظه خويشاوندى با شما را دارند و نه عهد و پيمانى را لحاظ
مىكنند:
ُ
يك ْم إ اال «ال» :خويشاوندى ،قرابت .چنان كه ّ
َْ ُ ُ
حسان بن ثابت در شعر خود مىگويد:
ال يرقبوا ِف ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص717 :
لعمرى ان الك من قريش

كال السقب من رأل النعام «»9

بعضى گفتهاند كلمه «ال» به معناى «سوگند» و بعضى گفتهاند به معناى «معبود» است.
ُ ُ
ُي ْرض َونك ْم خداوند با اين فعل به وصف حال مشركان پرداخته كه باطنشان مخالف با ظاهرشان مىباشد.
ْ ُُ
َو َتأبى قل ُوب ُه ْم منظور اين است كه كينههايى كه در دلهايشان نهان دارند ،با سخنان زيبايى كه بر زبان مىرانند مخالف است.
َو َأ ْك َث ُر ُه ْم فاس ُق َ
ون بيشتر آنها در كفر و شرك افراط مىكنند و ّ
مروت و مردانگى ندارند كه آنان را از اين امور بازدارد چنان كه در
ِ
بعضى كافران ديده مىشود كه از آنچه باعث آبروريزى مىشود ّ
عفت مىورزند و از خلف وعده و پيمانشكنى خوددارى
مىكنند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  1تا ]93
َّ َ ُ
ُْ
َ ُُ َ
ُ َْ َ ُ َ
ا َ
ْاش َت َر ْوا بآيات َّالله َث َمنا َق ِليال َف َص ُّدوا َع ْن َسب ِيله إ َّن ُه ْم َ
ولئ َك ُه ُم
أ
ساء ما كانوا يعملون ( )1ال ي ْرقبون ِفي مؤ ِمن ِإال و ال ِذمة و َ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الة َو ِ َآت ُوا َّالز َ
الص َ
ون (َ )99و إ ْن َن َك ُثوا أ ْي َ
كاة َفإ ْخ ُ
وان ُك ْم في الدين َو ُن َفص ُل اآلْيات ل َق ْوم َي ْع َل ُم َ
ْال ُم ْع َت ُد َ
قاموا َّ
ون (َ )91فإ ْن ُتابوا َو َأ ُ
مان ُهمْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َق ْوما َن َك ُثوا َأ ْي َ
ون (َ )92أ ال ُتقات ُل َ
مان َل ُه ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْن َت ُه َ
م ْن َب ْعد َع ْهده ْم َو َط َع ُنوا في دين ُك ْم َفقات ُلوا َأئ َّم َة ْال ُك ْفر إ َّن ُه ْم ال َأ ْي َ
مان ُه ْم َو
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َّ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُّ
ْ
ول و هم بدؤكم أول مرة أ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه ِإن كنتم مؤ ِم ِنين ()93
هموا بإخ
راج الرس ِ
ِِ ِ
__________________________________________________
 -9به جانم سوگند كه خويشى تو ،با قريش مانند خويشى ّبچه شتر ،با شترمرغزاده استّ .
حسان از قبيله خزرج ،حدود سال
 563م .در مدينه متولد شد ،سرآمد شاعران زمان بود ،خدماتش نسبت به پيغمبر اكرم روشن است .او ،در ّرد شاعران بىدين
كه آن حضرت را هجو مىكردند شعر مىگفت .در صد و بيست سالگى از دنيا رفت نخستين كسى است در اسالم كه شعر دينى
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سرود در قصايدش آيات قرآن را بسيار آورده است .ارزش مهم شعر او آن است كه منبع مصادر تاريخ اسالم است .تصحيح
گرجى نقل از دائرة المعارف اسالمى -376 /7 ،م.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص715 :
ترجمه:
اينها آيات خدا را به بهاى اندكى فروختند ،و (مردم) را از راه او ،بازداشتند ،آنها كارهاى بدى انجام مىدادند)1( .
درباره هيچ مؤمنى رعايت خويشاوندى و پيمان را نمىكنند ،و اينها تجاوزكارانند)91( .
پس اگر توبه كنند و نماز بپاى دارند و زكات بدهند ،برادران دينى شما خواهند بود ،و ما آيات خود را براى گروهى كه مىدانند
شرح مىدهيم)99( .
و اگر پيمانهاى خود را پس از استحكام بشكنند و آيين شما را مورد طعن قرار دهند ،با پيشوايان كفر پيكار كنيد ،زيرا آنها
پيمانى ندارند ،شايد از اين كارشان دست بردارند)92( .
چرا با مردمى كه پيمانهايشان را شكستند و تصميم به بيرون راندن پيامبر گرفتند ،نمىجنگيد ،و حال آن كه آنها نخستين مرتبه
با شما آغاز به جنگ كردند ،آيا از آنها مىترسيد ،با اين كه خداوند سزاوارتر است كه از او ترس داشته باشيد ،اگر مؤمن
هستيد)93( .
تفسير:
ْ
اش َت َر ْوا  ...آيات الهى را كه عبارت از قرآن و اسالم است به بهايى اندك كه پيروى از هوا و هوس است تبديل كردند ،و در نتيجه
از راه خدا منحرف شدند و ديگران را هم منحرف ساختند.
ْال ُم ْع َت ُد َ
ون ستمكارانى كه در نهايت تجاوز و كفر قرار گرفته باشند.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص715 :
َ
ف ِإ ْن ُتابوا اگر از كفر ،و پيمانشكنى خود ،توبه كنند .برادران دينى شمايند .در اين عبارت مبتدا محذوف است و تقدير چنين
است :فهم اخوانكم.
َ َُ ُ
ْيات ما اين آيات را به تفصيل بيان مىكنيم ،و اين جمله به عنوان تعر يض است كه گويا خداوند مىفرمايد :تنها
و نفصل اآل ِ
كسى كه در تفصيل آيات الهى بينديشد ،عالم و داناست نه غير او.
َُ
َو ِإ ْن َنكثوا و اگر پس از بستن عهدها ،آنها را بشكنند و به عيبجويى در دين شما قد علم كنند.
َ ُ َ َ ْ ُ
قاتلوا أ ِئ َّمة الك ْف ِر پس با آنها به جنگ و قتال برخيزيد.
ف ِ
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در اين آيه با اين كه امكان داشت به جاى «ائمة الكفر» ضمير «هم» بياورد ّاما اسم ظاهر آورده تا بفهماند وقتى كه آنان در
حالت شرك از روى ّ
تمرد ،خوى بزرگان عرب را ترك و نقض عهد و پيمان كردند ،و سپس ايمان آوردند :نماز را بپا داشتند و
زكات را ادا كردند ،و براى مسلمانان برادران دينى شدند ،و پس از اين مرحله ،از اسالم برگشتند و ّ
مرتد شدند و در نتيجه عهد و
پيمانى را كه همان بيعت دينى است برهم زدند و دين خدا را مورد طعن قرار دادند ،در اين صورت ،اينها سردمداران كفر و
ضاللت و پيشگامان در اين ورطه خواهند بود.
از حذيفه نقل شده است كه اهل اين آيه يعنى مصاديق آن ،هنوز نيامدهاند ،و نيز امير المؤمنين عليه ّ
السالم اين آيه را در روز
جنگ جمل قرائت كرد و سپس فرمود :اى مردم به خدا سوگند رسول خدا به من سفارش كرد و فرمود :على جان! در آينده
نزديك با گروههاى پيمانشكن ،طغيانگر ،و اهل نفاق ،به جنگ و جدال ،درگير خواهى شد»9« .
َّ ُ ْ َ ْ َ َ
مان ل ُه ْم براى آنها عهد و پيمانى نيست ،يعنى عهد و پيمانشان را
ِإنهم ال أي
__________________________________________________
-9
ّ
َّ ّ َّ
َّ
سلم و قال لى :يا ّ
على لتقاتلن الفئة ّالناكثة و الفئة الباغية و الفئة
اما و الله لقد عهد الى رسول الله صلى الله عليه و آله و
المارقة.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص715 :
رعايت نمىكنند.
بعضى از ّقراء ،اين كلمه را «إيمان» بكسر همزه خواندهاند ،و معنايش اين است.
پس از پيمانشكنى و ترك ديانت ،به آنها امانى داده نمىشود ،يا اين كه در حقيقت براى آنها ،نه اسالم ،و نه ايمانى است ،و به
اظهار ايمانشان اعتبارى نيست.
َل َع َّل ُه ْم َي ْن َت ُه َ
ون اين جمله متعلق به فعل« :قاتلوا» است :بايد غرض شما را از جنگ با پيشوايان كفر اين باشد كه آنان از ّ
تمرد و
پيمانشكنى خود دست بردارند ،و اين دستور خداوند ،دليل بر زياد بودن فضل و كرامت اوست.
َأ ال ُتقات ُل َ
ون همزه براى (استفهام) تقرير (ى) است ،و مقصود از آن ،تشويق مؤمنان به جنگ با كافران است.
ِ
َن َك ُثوا َأ ْي َ
مان ُه ْم پيمانهايى را كه بسته بودند ،شكستند.

ّ
َّ ُ
ول تصميم آنها براى بيرون راندن پيامبر از مكه ،موقعى تحقق يافت كه درباره آن با يكديگر مشورت كردند،
َو َه ُّموا ِب ِإ ْخ
راج الرس ِ
ِ
و خداوند به آن حضرت دستور به هجرت فرمود و حضرت از آنجا بيرون رفت.
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ُ
َو ُه ْم َب َد ُؤك ْم آنها جنگ با شما را آغاز كردند و هر كس آغاز به جنگ كند ستمكارتر است ،پس چه چيز شما را مانع مىشود از
اين كه هم چنان با آنها بجنگيد؟
َ ْ
أ َتخ َش ْو َن ُه ْم در اين عبارت خداوند مسلمانان را سرزنش مىكند از اين كه با كافران نمىجنگند و بر ترسشان از اين امر
توبيخشان مىفرمايد.
َ َّ َ َ ْ
فالل ُه أ َح ُّق أ ْن َتخ َش ْو ُه پس خدا سزاوارتر است كه بايد از او ترسيد.
ُ
ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َين چرا كه مؤمن از هيچ كس جز خدا نمىترسد.
[سوره التوبة ( :)1آيات  94تا ]96
َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ
ُ َ
َ
َّ َ ُ
ْ
قات ُل ُ
وب الل ُه َعلى
وه ْم ُي َعذ ْب ُه ُم الل ُه ِبأ ْي ِديك ْم َو ُيخ ِز ِه ْم َو َي ْن ُص ْرك ْم َعل ْي ِه ْم َو َي ْش ِف ُص ُد َور ق ْوم ُم ْؤ ِم ِن َين ( )94و يذ ِهب غيظ قل ِوب ِهم و يت
ِ
شاء َو َّالل ُه َعليم َحكيم (َ )95أ ْم َحس ْب ُت ْم َأ ْن ُت ْت َر ُكوا َو َل َّما َي ْع َلم َّالل ُه َّالذ َين َ
َم ْن يَ
جاه ُدوا م ْن ُك ْم َو َل ْم َي َّتخ ُذوا م ْن ُدون َّالله َو ال َر ُسوله وَ
ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُِ
ِ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ال المؤ ِم ِنين و ِليجة و الله خ ِبير ِبما تعملون ()96
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص715 :
ترجمه:
با آنها پيكار كنيد ،تا خداوند آنان را به دست شما مجازات كند ،و آنها را رسوا و شما را بر آنها پيروز گرداند ،و سينههاى
گروهى از مؤمنان را شفا بخشد)94( .
و خشم دلهاى مؤمنان را از ميان ببرد ،و خداوند توبه هر كس را كه بخواهد مىپذيرد ،و خداوند بسيار دانا و درستكار است.
()95
« »9آيا گمان كرديد كه به حال خود رها مىشويد ،در حالى كه هنوز كسانى از شما كه جهاد كردند و جز خدا و رسولش و
مؤمنان را محرم اسرار انتخاب نكردند ،مشخص نشدهاند؟ و خداوند به آنچه انجام مىدهيد آ گاه است)96( .
تفسير:
خداوند پس از آن كه در آيات قبل مؤمنان را براى ترك مقاتله با پيمانشكنان و مشركان توبيخ كرد ،اكنون در اين آيات تأكيد
مىكند كه حتما با آنها كارزار كنيد ،و پس از امر به قتال به آنها وعده مىدهد كه دشمنانشان را به دست آنها با كشته شدن كيفر
ّ
مىكند و به ذلت اسيرى دچارشان مىسازد و مؤمنان را بر آنها پيروز مىنمايد و دلهاى سوخته گروهى از مؤمنان را كه قبيله
«خزاعه» « »2مىباشد شفا مىدهد و سرد و
__________________________________________________
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ّ
 -9در ترجمه اين آيه بيشتر از مجمع البيان ترجمه رسولى محالتى استفاده شده ،زيرا تفسير نمونه چنان معنى كرده است كه با
مضارع مجزوم در جواب امر ،درست درنمىآيد -م.
ّ
 -2استاد گرجى از صحاح نقل كرده :خزاعه ،قبيلهاى است از «أزد» كه چون از مكه خارج شدند تا اين كه جاهاى ديگر
بروند خزاعه با آنها مخالفت كردند و همانجا مقيم شدند ،خزع :مخالفت كرد -م.

ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص720 :
ّ
خنك مىسازد .ابن عباس گفته است كه مراد از اين گروه ،طوايفى از يمن ،هستند كه به مكه آمده و مسلمان شده بودند و به
اين جهت تحت شكنجه و آزار مشركان قرار گرفته بودند .رسول خدا آنها را دلدارى داد و فرمود« :مژده باد شما را كه گشايش
نزديك است»»9« .
َ َ ُُ
ْ
َو ُيذ ِه ْب غ ْيظ قل ِوب ِه ْم خشم دلهاى مؤمنان را كه از كثرت آزار مشركان به وجود آمده ،با اين يارى و پيروزى از بين ببرد ،پوشيده
نيست كه تمام اين وعدهها نصيب اهل ايمان شد و اين خود يكى از داليل صحت نبوت پيغمبر اسالم بود.
ّ
َو َي ُت ُ
وب َّالل ُه َعلى َم ْن َي ُ
شاء اين جمله مستأنفه و آغاز سخن است و خبر مىدهد كه بزودى خداوند از كفر بعضى مردم اهل مكه
مىگذرد و توبه آنها را مىپذيرد ،و اين نيز ّ
تحقق يافت و بسيارى از آنها اسالم آوردند.
َّ
َو الل ُه َع ِليم خداوند همان طور كه به امور گذشته علم دارد ،به آنچه كه در آينده نيز واقع مىشود علم و آ گاهى دارد« .حكيم»:
هيچ كارى را انجام نمىدهد مگر اين كه در آن ،حكمت و مصلحتى است.
«ام» « »2منقطعه است و از همزه آن معناى توبيخ استفاده مىشود و خالصه معناى آيه اين است كه :اى مردم شما هرگز به
ّ
حال خود واگذار نمىشويد تا هنگامى كه اهل اخالص از شما مشخص و ممتاز شوند و آنها كسانىاند كه در راه خدا و براى
خدا به جهاد مىپردازند.
َ
ُ
َو ل ْم َي َّت ِخذوا َ ...و ِل َيجة غير از خدا و پيامبر و مؤمنان ،ديگرى را به دوستى نمىگيرند كه تمام اسرار زندگى خود را براى آنها
فاش كنند.
__________________________________________________
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أبشروا ّ
فان الفرج قريب.
َ
 -2حرف عطف است كه جمله استفهامى را بر استفهام ديگر عطف مىكند و در اين آيه ،جمله عطف شده است بر جمله« :أ
ال ُتقات ُل َ
ون» كه در آيه قبل ذكر شده است ،از تفسير نمونه.
ِ
11

ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص721 :
َ
َو ل َّما معناى اين كلمه «توقع» است و داللت مىكند بر اين كه تشخيص ميان اين گروه مؤمنان و روشن شدن مطلب ،امرى
ّ
است مورد توقع و انتظار.
َ
ُ
َو ل ْم َي َّت ِخذوا اين جمله عطف است بر «جاهدوا» و داخل در صله «الذين» مىباشد كه گويا چنين گفته است« :و لما يعلم»
خداوند علم به اين ندارد كه در ميان شما ،كوششكنندگان و اهل اخالصى وجود داشته باشد ،جز آنها كه غير از خدا دوستانى
گرفتهاند« .وليجة» بر وزن فعيله از «ولج» است يعنى دوست و صاحب اختيار .مثل «دخيل» از «دخل».
َّ
منظور از نفى علم خدا ،نفى معلوم است :چنين اشخاصى وجود ندارند مثل :ما علم الله ما قيل فى فالن :خدا نمىداند چيزى
را كه درباره فالنى گفته شده است ،يعنى چيزى در اين باره يافت نمىشود ،و تحقق نيافته است.
[سوره التوبة ( :)1آيات  97تا ]98
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ولئ َك أ ْن َيك ُونوا ِم َن ال ُم ْه َت ِد َين
ساجد الل ِه من آمن ِبالل ِه و اليوِم اآل ِْخ ِر و أقام الصالة و آتى الزكاة و لم يخش ِإال الله فعسى أ ِ
ِ
()98
ترجمه:
مشركان حق ندارند كه مساجد خدا را تعمير كنند در حالى كه به كفر خود گواهى مىدهند ،آنها اعمالشان نابود شده و در آتش
جاودانه خواهند ماند)97( .
مسجدهاى خدا را تنها كسى آباد مىكند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نماز را بپا دارد و زكات را بپردازد و جز از خدا
نترسد ،اميد است كه اين گونه افراد از هدايت
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص722 :
يافتگان باشند)98( .
تفسير:
َ ْ
كان ِلل ُم ْش ِر ِك َين براى مشركان درست نيست و پايدار نمىماند كه مساجد الهى را آباد كنند.
ما

ّ
َّ
َأ ْن َي ْع ُم ُروا َ
ساج َد الل ِه مراد تعمير كردن مسجد الحرام است و علت جمع آوردن «مساجد» وجوهى است:
م
ِ
 -9اين كه هر نقطهاى از مسجد الحرام ،خود مسجدى است.
 -2مسجد الحرام قبله تمام مسجدهاست پس هر كس آن را آباد كند ،گويى تمام مسجدها را آباد كرده است.
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َّ
 -3جنس مسجدها اراده شده پس مقدمترين و باالترين همه آنها در اين حكم داخل است .و بعضى از ّقراء «مسجد الله» به
صورت مفرد خواندهاند.
شاه ِد َين اين كلمه حال است از «واو» در «يعمروا» و معناى اين كه مشركان ،بر ضرر خود به كفر خود شهادت مىدهند آن
ِ
است كه كفرشان ظاهر و آشكار است ،و بتهاى خود را بر اطراف خانه كعبه نصب كرده و دور آن با حالت عريان طواف
ّ
مىكردند و هربار كه دور خانه مىگشتند ،براى آن سجده مىكردند ،و بعضى گفته ،چنين مىگفتندّ :لبيك ال شريك لك ،اال
شريك هو لك ،تملكه و ما ملك»9« .
روايت شده است كه مؤمنان مهاجر و انصار ،اسيرانى را كه از مشركان در جنگ بدر گرفته بودند مالمت و سرزنش مىكردند،
حضرت على عليه ّ
السالم عمويش عباس را به دليل جنگ با رسول خدا و قطع رحم توبيخ كرد .عباس در جواب گفت:
بديهاى ما را بخاطر مىآوريد ّاما خوبيهايمان را كتمان مىكنيد؟ مهاجرين و انصار گفتند :مگر
__________________________________________________
 -9پاسخ مىدهم تو را اى خدا كه شريكى برايت نيست ،جز شريكى كه خودت هستى ،و مالك شريك و مالك تمام ما يملك
شريك ،خودت هستى.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص725 :
شما نيكى هم داريد؟ اسيران گفتند :آرى ،ما مسجد الحرام را آباد مىكنيم و پردهدارى كعبه را بر عهده داريم و حاجيان را آب
مىدهيم و اسير آزاد مىكنيم ،اين جا بود كه آيه ذيل نازل شد:
ُ
َ َ ُ
ولئ َك َح ِبط ْت أ ْعمال ُه ْم كارهاى عبادى مشركان از قبيل عمارت مسجد ،سقايت حاج و پردهدارى كعبه و آزاد كردن بردگان،
أ ِ
باطل و بىارزش است.
ِإ َّنما َي ْع ُم ُر تعمير مسجد ،تنها از مؤمنان پذيرفته است .مراد از تعمير مسجد پايهريزى و ترميم خرابيها و پاك ساختن و تنظيف
آن ،و روشن كردن چراغهايش مىباشد و شامل آباد كردن آن با عبادت و ذكر نيز مىشود و مقصود از «ذكر» ياد گرفتن و ياد
دادن علوم است بلكه اين امر ،بهترين و مهمترين مصداق ذكر است ،و آباد كردن مسجد شامل خوددارى از سخنان اضافى و
بىفايده در آنجا نيز مىشود.
در حديث آمده است كه در آخر ّالزمان مردمى از امت من به وجود خواهند آمد كه بيايند در مسجد دور هم بنشينند و ذكرشان
دنيا و دوستى آن باشد ،با اينها همنشينى نداشته باشيد ،خدا هم به آنها نيازى ندارد».
َ ْ َّ َّ
َو ل ْم َيخ َش ِإال الل َه اين گونه اشخاص در باب دين و تقوا ،غير از خداى تعالى از هيچ كس بيم و هراسى ندارند و بر رضايت و
خشنودى او ،رضايت ديگرى را تقديم نمىدارند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  91تا ]22
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ِ
فائزون ( )21يبش ُرهم ر بهم ِب َرحمة ِمنه و ِرضوان و جنات لهم ِفيها ن ِعيم م ِقيم (ِ )29
()22
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َّ
يأتى فى آخر ّالزمان ناس من ّامتى ،ياتون المساجد ،يقعدون فيها حلقا ،ذكرهم الدنيا و ّ
حب الدنيا ،ال تجالسوهم فليس لله بهم
حاجة.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص725 :
ترجمه:
آيا آب دادن حاجيان و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند كسى قرار داديد كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده ،و در راه او
جهاد كرده است؟ اينها هرگز مساوى نيستند ،و خداوند ،مردم ستمكار را هدايت نمىكند)91( .
آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با ثروتها و جانهايشان در راه خدا جهاد كردند ،مقامشان در نزد خدا برتر است و
همينها رستگارانند)21( .
پروردگارشان آنها را به رحمتى از خود و خشنودى و باغهاى بهشتى كه در آن براى ايشان نعمتهاى جاودانه است ،بشارت
مىدهد)29( .
همواره و تا ابد در اين باغها ،خواهند بود ،چرا كه نزد خداوند ،پاداشى عظيم است)22( .
تفسير:
ّ
تقدير آيه اين است :ا جعلتم اهل سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام ،كمن آمن بالله «آيا سيرآبكنندگان حجاج و
آبادكنندگان مسجد را ،مانند كسى قرار داديد كه به خدا و  ...ايمان آورده است  »...و مؤيد اين تقدير ،قول كسى است كه
چنين خوانده است :سقاة الحاج و عمرة المسجد الحرام »9« .خالصه در اين آيه ،تشبيه اهل شرك و اعمال باطل آنها را به
مؤمنان و كارهاى درست آنها ،امرى ناپسند شمرده و تساوى و
__________________________________________________
 -9آب دهندگان حجاج ،و آبادكنندگان مسجد -م.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص727 :
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همسنگى آنان را زشت دانسته است و اين همانند قرار دادن را كه از ناحيه خود كفار برخاسته است خداوند ،ظلمى ديگر عالوه
بر كفرشان ناميده است ،و سپس در عظمت مقام مؤمنانى كه كارهاى برشمرده در آيه را انجام دادهاند ،مىفرمايد:
َّ
َ َ
أ ْعظ ُم َد َر َجة ِع ْن َد الل ِه اينها از غيرشان :مؤمنهايى كه اهل اين كارها نيستند ،نزد خداوند درجاتى باالتر دارند ،و همينها «فايز»
اند يعنى فوز و رستگارى ويژه اينهاست .در آخر آيه كلماتى را كه مورد بشارت واقع شدهاند ،نكره آورده« :رحمة» «رضوان»
«نعيم» «مقيم» ،زيرا اين امور برتر از آنند كه به توصيف وصف كننده درآيند يا در تعريف معرف گنجانده شوند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  23تا ]24
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فاس ِقين ()24
ترضونها أحب ِإليكم ِمن الل ِه و رس ِول ِه و ِجهاد ِفي س ِب ِيل ِه فتربصوا حتى يأ ِتيَ الله ِبأم ِر ِه و الله ال يه ِدي القوم ال ِ
ترجمه:
اى اهل ايمان اگر پدران و مادران شما ،كفر را بر ايمان ترجيح دهند آنها را ولى خود قرار ندهيد و كسانى كه آنها را اولياء خود
قرار دهند ،ظالم و ستمگرند)23( .
بگو :اگر پدران ،و فرزندان ،و برادران و همسران و طايفه شما و ثروتهايى كه بدست آوردهايد و تجارتى كه از كساد شدنش بيم
داريد ،و مسكنهاى مورد عالقه شما ،در نظرتان
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص725 :
از خدا و پيامبرش ،و جهاد در راه او محبوبتر است ،در انتظار اين باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند ،و خداوند
گروه نافرمانبردار را هدايت نمىكند)24( .
تفسير:
وقتى كه مؤمنان به هجرت مأمور شدند و تصميم گرفتند كه حركت كنند ،بعضى را همسرانشان و بعضى را پدر و مادر و
فرزندانشان از سفر ممانعت مىكردند و آنها نيز به خاطر اين خويشاوندان ،مهاجرت را ترك مىكردند .اين بود كه خداوند براى
آنها توضيح داد كه امر دين بر خويشاوندى و نسب ّ
مقدم است ،و هر گاه براى امر دينى الزم باشد كه آدمى با پدر و مادر و
فرزندانش قطع رابطه كند ،در مورد رابطه با اجنبى اولى و سزاوارتر است.
ْ ُ
ِإ ِن ْاس َت َح ُّبوا الك ْف َر اگر كفر را برگزينند و آن را بر ايمان ترجيح دهند ،در حديث آمده است:
َّ
َّ
ال يجد احدكم طعم االيمان ّ
حتى يحب فى الله و يبغض فى الله
«هيچ كس از شما طعم ايمان را نمىچشد ،مگر اين كه دوستى و دشمنىاش فقط براى خدا باشد».
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ُ
َو َع ِش َير ُتك ْم «عشرتكم» به صورت مفرد ،هم خوانده شده است»9« .

ْ َّ َ
َ
ف َت َر َّب ُصوا َح َّتى َيأ ِتيَ الل ُه ِبأ ْم ِر ِه اين جمله تهديد است چنان كه «حسن» گفته است:

ّ
خداوند در اين قسمت اين گروه را به كيفرى دنيوى يا اخروى ترسانده ،و در اين آيه ،مؤمن ّ
بشدت موظف شده است كه به
خاطر دين از پدر و مادر ،و فرزندان و اهل و قبيله خود ،و تمام بهرههاى دنيوى صرف نظر كند.
پروردگارا ما را بر آنچه موافق خشنودى خودت مىباشد موفقدار ،تا دورتران را
__________________________________________________
 -9استاد گرجى از ّ
كشاف نقل كرده است «عشيرتكم ،و عشيراتكم» ،نيز خوانده شده ،و حسن عشائركم خوانده است.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص725 :
براى تو دوست و نزديكان را بخاطر تو دشمن داريم.
[سوره التوبة ( :)1آيات  25تا ]27
ْ َ
َ ُ َْ
َ
ُ َْ ُ ََ
ُ َّ
َ
ُ
َ
ُ َ
واط َن ك ِث َيرة َو َي ْو َم ُح َن ْين ِإذ أ ْع َج َب ْتك ْم كث َر ُتك ْم فل ْم ُت ْغ ِن َع ْنك ْم ش ْيئا َو ضاق ْت َعل ْيك ُم اْل ْر ُض ِبما َر ُح َب ْت ث َّم
ل َق ْد َن َص َرك ُم الل ُه ِفي َم
ِ
َ
َ
َو َّل ْي ُت ْم ُم ْدبر َين (ُ )25ث َّم أ ْن َز َل َّالل ُه َسك َين َت ُه َعلى َر ُسوله َو َع َلى ْال ُم ْؤمن َين َو أ ْن َز َل ُج ُنودا َل ْم َت َر ْوها َو َع َّذ َب َّال ِذ َين َك َف ُروا َو ذل َك َج ُ
زاء
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ْ
ُ َّ َ ُ ُ َّ
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
كاف ِر َين ( )26ثم يتوب الله ِمن بع ِد ِذلك على من يشاء و الله غفور ر ِحيم ()27
ال ِ
ترجمه:
خدا شما را در بسيارى از مكانها يارى فرمود ،و در روز (جنگ) حنين ،وقتى كه فراوانى ّ
جمعيتتان ،شما را به شگفتى درآورده
بود ،و هيچ مشكلى را براى شما حل نكرد ،و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد پس پشت كرده فرار نموديد)25( .
سپس خداوند آرامش خود را بر پيامبرش و مؤمنان نازل فرمود ،و لشكرهايى را فرستاد كه شما آنها را نمىديديد و كسانى را كه
كافر بودند كيفر كرد ،و اين بود سزاى كافران)26( .
پس خداوند ،بعد از اين توبه هر كس را بخواهد مىپذيرد ،و خداوند آمرزنده و مهربان است)27( .
تفسير:
ّ
ّ
موقعيتهاى آن« .حنين» سرزمينى است ميان مكه و طائف كه در آنجا جنگ مسلمانان ،با ّكفار
«مواطن» ميدانهاى جنگ و
ّ
هوازن و ثقيف واقع شد .مسلمانان دوازده هزار نفر بودند كه ده هزار از مسلمانان پر و پا قرصى بودند كه در فتح مكه حاضر
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص725 :
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ّ
بودند و دو هزار هم از «طلقا» و آزادشدگان مكه به آنان پيوسته بودند ّاما افراد هوازن و ثقيف با تمام افراد ديگر كه از ّكفار به
آنها پيوسته بودند چهار هزار نفر بودند.
ّ
وقتى دو گروه در مقابل هم قرار گرفتند .مردى از مسلمانان كه از بسيارى مسلمين و قلت ّكفار خوشحال شده بود گفت :هرگز
امروز مغلوب نخواهيم شدّ ،اما وقتى پيامبر اكرم سخن او را شنيد خوشش نيامد .بعضى گفتهاند گوينده اين سخن ابو بكر بوده
است .چنان كه خداوند فرموده است:
َ
ُ َْ ُ
أ ْع َج َب ْتك ْم كث َر ُتك ْم فراوانى افرادتان شما را به شگفتى درآورده است.
جنگ سختى درگرفت و مسلمانان كه به دليل كثرتشان مغرور شده بودند و تاب مقاومت نداشتند شكست خوردند ،آن چنان
ّ
مكه رسيدّ .اما پيامبر هم چنان مقاومت مىكرد ،و على عليه ّ
السالم نيز پرچم را در دست گرفته ،با
كه آوازه شكست آنان به
ّ
ّكفار مىجنگيد ،و عباس بن عبد المطلب هم در طرف راست لگام قاطر رسول خدا را بدست گرفته بود و ابو سفيان پسر حارث
ّ
بن عبد المطلب نيز با نه نفر از بنى هاشم در طرف چپ آن حضرت بودند و «أيمن» پسر ّام ايمن هم ،نفر دهم آنها بود كه در آن
روز كشته شد .پيامبر به عباس كه صداى رسايى داشت ،فرمود كه مردم را صدا بزند ،فريادش بلند شد :اى گروه مهاجران و
انصار ،اى اهل بيعت شجره ،و اى اصحاب سوره بقره ،كجا فرار مىكنيد پيامبر خدا اين جاست! مردم برگشتند در حالى كه
مىگفتند :لبيك لبيك ،در اين حال فرشتگان كه كالهخودها بر سر داشتند و سوار بر اسبهاى ابلق بودند نازل شدند ،رسول اكرم
ّ
به نحوه تالش و مبارزه مسلمانان نظر افكند و فرمود« :اكنون تنور جنگ داغ شد ،من پيامبر راستينم ،من فرزند عبد المطلبم».
« »9يارى از طرف خداوند آمد ،و «هوازن» شكست خوردند.
__________________________________________________
-9
ّ
اآلن حمى الوطيس انا ّالنبي ال كذب ،انا بن عبد المطلب.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص725 :
بما َر ُح َب ْت «ما» مصدريه ،و «ب» به معناى «مع» است« :مع رحبها» و ّ
جار و مجرور در محل حال است ،معناى آيه چنين
ِ
است :از بسيارى ترستان جايى براى فرارتان در زمين پيدا نمىكنيد ،پس گويا زمين بر شما تنگ شده است.
ُ َّ
ث َّم َول ْي ُت ْم ُم ْد ِب ِر َين شكست خورديد.

َ ْ
ُ َ َ َّ
ث َّم أ ْن َزل الل ُه َس ِك َين َت ُه خداوند رحمت خود را كه مايه آرامش آنها بود برايشان نازل فرمودَ « .على َر ُس ِول ِه َو َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َين» بر
پيامبرش و مؤمنان كه ثابت قدم با او ماندند.
َّ َّ
َ
َو َعذ َب ال ِذ َين ك َف ُروا كافران را كيفر داد :كشته و اسير شدند ،زنان و اوالدشان آواره شدند و سرمايه و ثروتهايشان به غارت
رفت.
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ُ َّ َ ُ ُ َّ
وب الل ُه پس از اين جريان گروهى از كافران مسلمان مىشوند و خداوند توبه آنان را مىپذيرد.
ثم يت
برخى گفتهاند در روز جنگ احد؟؟؟ ،شش؟؟؟ هزار تن از مشركان اسير شدند و تعدادى بىشمار شتر و گاوشان به غنيمت
رفت.
[سوره التوبة ( :)1آيه ]28
ُ َّ
َ
َ َ َ
رام َب ْع َ
يا َأ ُّي َها َّالذ َين َآم ُنوا إ َّن َما ْال ُم ْشر ُك َ
ون َن َجس َفال َي ْق َر ُبوا ْال َم ْسج َد ْال َح َ
عام ِه ْم هذا َو ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم َع ْيلة ف َس ْوف ُي ْغ ِنيك ُم الل ُه ِم ْن ف ْض ِل ِه
د
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َ
إ ْن َ
شاء ِإ َّن الل َه َع ِليم ح ِكيم ()28
ِ
ترجمه:
اى مؤمنان ،اهل شرك بهطور حتم نجسند ،پس از امسال به بعد نبايد نزديك مسجد الحرام شوند ،و اگر شما از فقر و تنگدستى
مىترسيد ،خداوند ،بزودى اگر بخواهد شما را از فضل خود توانگر خواهد ساخت ،چرا كه او بسيار دانا و با حكمت است.
()28
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص750 :
تفسير:
« ّالنجس» اين كلمه مصدر و به معناى ذو نجس :شىء پليد است زيرا كافران صفت مشرك بودن را كه به منزله نجاست
مىباشد به همراه خود دارند ،يا اين كه خداوند به دليل مبالغه در ّمتصف بودن آنها به اين صفت ،آنان را نجس العين به حساب
آورده است .از ابن عباس نقل شده است كه ّكفار نجسند مثل سگ و خوك.
حسن مىگويد هر كس با مشركى مصافحه كند بايد دست خود را بشويد .امام باقر و صادق عليه ّ
السالم مىفرمايند :هر كس با
خيس بودن دست ،با شخص كافرى مصافحه كند بايد دستش را بشويد و اگر نتوانست بشويد آن را بر خاك بمالد»9« .
َفال َي ْق َر ُبوا ْال َم ْسج َد ْال َح َ
رام پس از حج امسال (سال نهم هجرى) ديگر نبايد حج و عمرهاى بجا آورند ،چنان كه در دوران
ِ
جاهليت اين كارها را انجام مىدادند.
َ
ّ
َو ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم َع ْيلة اگر مىترسيد كه وقتى مشركان را از عمل حج مانع شديد ،از بسيارى منافع بازرگانى ،و ارزاقى كه بسوى مكه
حمل مىكنند ،محروم ،و در نتيجه مبتال به فقر و تنگدستى خواهيد شد.
ُ َّ
َ
َ َ
ف َس ْوف ُي ْغ ِنيك ُم الل ُه ِم ْن ف ْض ِل ِه بيم نداشته باشيد كه خداوند به طريق ديگر ،با فضل و كرمش شما را بىنياز خواهد ساخت .اين
ّ
بود كه بعدا اهالى « ّ
جده» و «صنعاء» و «جرش» و «تباله» « »2مسلمان شدند ،اينها با خود خشكبار و غذا به مكه حمل
مىكردند و اين سود بيشترى براى مردم داشت و خداوند بارانهاى بسيارى فرو فرستاد بهطورى كه خير و بركت براى آنها
فراوان شد.
__________________________________________________
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 -9من صافح الكافر ،و يده رطبة ،غسل يده و اال مسحها بالحائط.
 -2اعراب كلمات از تصحيح استاد گرجى گرفته شده است.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص751 :
[سوره التوبة ( :)1آيه ]21
َ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ
ون د َين ْال َحق م َن َّالذ َين ُأ ُوتوا ْالك َ
ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َ
َْْ
تاب
ِ ِ
ِ
قاتلوا ال ِذين ال يؤ ِمنون ِبالل ِه و ال ِباليوِم اآل ِْخ ِر و ال يحرمون ما ح َّرم الله و رسوله و ال ي ِدين ِ
ِ
َ َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
صاغرون ()21
حتى يعطوا ال ِجز ية عن يد و هم ِ
ترجمه:
با آن دسته از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز رستاخيز ندارند ،و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده ،حرام ندانند ،و به دين حق
نمىگروند ،پيكار و كارزار كنيد ،تا بدست خود با خوارى و فروتنى جزيه دهند)21( .
تفسير:
از ابن عباس نقل شده است كه شيطان در دلهاى مسلمانان ترس از گرسنگى را ايجاد كرد و گفت از كجا مىخوريد و چگونه
مىتوانيد امرار معاش كنيد .بعد خداوند متعال آنها را امر كرد كه با اهل كتاب بجنگند ،و با گرفتن جزيه از آنها و فتح
سرزمينها و گرفتن غنايم آنها را ثروتمند و بىنياز ساخت.
ّ
م َن َّالذ َين ُأ ُوتوا ْالك َ
تاب اين جمله ،بيان براى «الذين» ى قبلى و جملههاى بعدش است.
ِ ِ
ِ
خداوند در اين آيه از اهل كتاب ايمان به خدا را نفى مىكند به اين دليل كه به خداوند چيزهايى نسبت مىدهند كه از ساحت
قدس او بدور است ،و مىفرمايد:
ايمان به آخرت هم ندارند ،زيرا در اين امر نيز اعمالشان ناشايست است .و دليل آن كه آنها حرام خدا و رسولش را حرام
نمىدانند ،آن است كه آنچه در كتاب و ّ
سنت حرام شده ،حرام نمىدانند.
وجه تسميه «جزيه» آن است كه اين هم قسمتى از چيزى است كه ّكفار اهل ّذمه بايد بدهند.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص752 :
«عزيد» دست چه كسى؟ دو احتمال است :دست معطى ،يا آخذ؟ اگر مراد دست دهنده باشد در معناى آيه دو تعبير خواهد
بود:
الف :با اهل كتاب بجنگيد تا وقتى كه از روى تسليم و بدون خوددارى كردن ،جزيه بدهند.
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ب :بطور نقدى دست بدست بدهند ،نه نسيه باشد و نه حواله به كس ديگرى.
و اگر يد آخذ اراده شود معنايش اين است كه از روى قدرت و تسلطى كه شما بر آنها داريد يا از انعامى كه شما بر آنها روا
مىداريد آن را بپردازند.
َو ُه ْم صاغ ُر َ
ون جزيه از آنها گرفته مىشود در حالى كه حقير و خوارند :خود با پاى پياده مىآيند آن را تسليم مىكنند ،جزيه
ِ
دهنده ايستاده ،و گيرنده نشسته ،يقهاش را مىگيرد و به جبر او را مىكشد و مىگويد :وظيفهات را انجام بده.
[سوره التوبة ( :)1آيات  31تا ]33
َ
َ ْ
ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
َّ
قاتل ُه ُم
ضاهؤن قول ال ِذين كفروا ِمن قبل
واه ِهم ي
َو قال ِت ال َي ُه ُود ُع َز ْير ا ْب ُن الل ِه َو قال ِت َّالنصارى الم ِسيح ابن الل ِه ِذلك قولهم ِبأف
ِ
ِ
بار ُه ْم َو ُر ْه َ
بان ُه ْم َأ ْربابا م ْن ُدون َّالله َو ا ْل َمس َيح ْاب َن َم ْر َي َم َو ما ُأم ُروا إ َّال ل َي ْع ُب ُ
َّالل ُه َأ َّنى ُي ْؤ َف ُك َ
ون (َّ )31ات َخ ُذوا َأ ْح َ
واحدا ال ِإ َله
لها
إ
وا
د
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إ َّال ُه َو ُس ْب َ
ون َأ ْن ُي ْطف ُؤا ُن َور َّالله ب َأ ْفواهه ْم َو َي ْأ َبى َّالل ُه إ َّال َأ ْن ُيت َّم ُن َور ُه َو َل ْو َكر َه ْالكاف ُر َ
ون (ُ )39ير ُيد َ
حان ُه َع َّما ُي ْشر ُك َ
ون (ُ )32هوَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّالذي َأ ْر َس َل َر ُس َول ُه ب ْال ُهدى َو دين ْال َحق ل ُي ْظه َر ُه َع َلى الدين ُكله َو َل ْو َكر َه ْال ُم ْشر ُك َ
ون ()33
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
ترجمه:
يهوديان گفتند :عزير پسر خداست و نصرانيان گفتند :مسيح پسر خداست ،اين سخنى است كه بر زبان دارند كه مانند گفتار
كافران پيشين است ،خداى لعنتشان كند چگونه دروغ مىگويند؟ ()31
اينها ،دانشمندان و راهبان خود را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند ،و نيز مسيح فرزند مريم را ،در حالى كه جز به عبادت
معبود يگانهاى كه هيچ معبودى جز او نيست ،دستور نداشتند ،او پاك و ّ
منزه است از آنچه شريك وى قرار مىدهند)39( .
اينها مىخواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند ،در حالى كه خداوند هيچ نمىخواهد مگر اين كه نورش را به كمال
رساند ،اگرچه كافران كراهت داشته باشند)32( .
او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا او را بر همه آيينها غالب گرداند هر چند مشركان آن را نپسندند.
()33
تفسير:
َّ
ُع َز ْير ْاب ُن الل ِه جمله مبتدا و خبر است ،و چون «عزير» عجمى و معرفه است غير منصرف مىباشد ،و كسانى كه با تنوين و
منصرفش خواندهاند آن را عربى دانستهاند ،نه عجمى.
اين حرف را كه عزير پسر خداست ،بعضى از يهوديان گفتند ،نه همه آنها.
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َ َُُْ ْ َْ
واه ِه ْم منظور آن است كه اين گفتار را از پيش خود گفتند بدون اين كه هيچ گونه دليل عقلى داشته باشند و يا از
ِذلك قولهم ِبأف ِ
كتاب آسمانى نقل كنند.
َ َ َّ
َ
ُ
ضاه ُؤ َن « »9ق ْول ال ِذ َين ك َف ُروا در اين آيه حذف و تقدير واقع شده ،يعنى يضاهى قولهم قول بوده كلمه «قول» كه مضاف بوده
ي ِ
حذف شده و مضاف اليه (هم) ضميمه فعل شده و به صورت جمع «يضاهون» درآمده و جاى مضاف را گرفته است و
__________________________________________________
 -9چنان كه در قسمت تفسير بيان شده معلوم مىشود شارح آيه را بدون همزه خوانده است.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
معنايش اين است :گفتار بعضى از يهود و نصارا كه در زمان رسول اكرم بودند همانند گفته پيشينيان آنها بود ،منظور اين كه اين
عقيده كفرآميز در ميان آنها سابقه طوالنى دارد ،و مىتوان گفت مراد اين است كه گفته اينها مانند گفته مشركان است كه
مىگفتند :فرشتگان دختران خدايند.
اين آيه با همزه« :يضاهؤن» نيز خوانده شده است :عرب مىگويد« :امرأة ضهياء» بر وزن «فعيل» زنى كه مانند مرد ،حيض
نمىشود.
َ
قات َل ُه ُم َّالل ُه خدا آنها را لعنت كندَ « .أ َّنى ُي ْؤ َف ُك َ
ون» :چگونه از حق منحرف مىشوند.
َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
بان ُه ْم أ ْربابا اينها دانشمندان و راهبان خود را -در حالل شمردن آنچه خدا حرام دانسته ،و حرام شمردن
اتخذوا أحبارهم و ره
آنچه خدا حالل كرده -اطاعت و پيروى مىكردند هم چنان كه از دستورهاى فرمانروايان پيروى مىشود.
ْ
َو ال َم ِس َيح ْاب َن َم ْر َي َم آن حضرت را نيز شايسته پرستش دانستند ،زيرا وى را پسر خدا مىگفتند.

َو ما ُأم ُروا إ َّال ل َي ْع ُب ُ
واحدا ادله و براهين عقلى و نصوص منقول در تورات و انجيل آنها را ملزم مىسازد كه جز معبود يكتا
لها
إ
وا
د
ِ ِ ِ
ِ
ِ
را پرستش نكنند.
« ُس ْب َ
حان ُه» اين كلمه براى تنزيه است و ساحت قدس الهى را از شايبه شرك و همتا داشتن دور مىسازد.
ّ ّ َّ
ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ
محمد صلى الله
واه ِه ْم در اين آيه خداوند ،حال اهل شرك را ،كه با تكذيب كردن گفتههاى حضرت
ي ِر يدون أن يط ِفؤا نور الل ِه ِبأف ِ
ّ
عليه و آله و سلم درصدد باطل ساختن پيامبرى او هستند ،تشبيه به حالت كسى كرده است كه مىخواهد با دميدن خود نور با
عظمت الهى را خاموش كند ،همان نورى كه خداوند متعال اراده كرده تا نورافشانى و روشنى بخشى آن را به ّ
حد نهايى و
كمالش برساند.
«ل ُي ْظه َر ُه» خدا مىخواهد اين پيغمبرش را بر پيروان ّ
كليه اديان ،يا دين حق را بر
ِ ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص757 :
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تمام اديان جهان غلبه دهد.
ْ َّ
ُ ُ َ َ ْ
ون أ ْن ُيط ِف ُؤا جملهَ :و َيأ َبى الل ُه
در اين آيه ،خداوند ،فعل «ابى» را ،جارى مجراى «لم يرد» ساخته و به اين سبب در مقابل ي ِر يد
را آورده ،و گويا چنين فرموده است:
َّ
و ال يريد الله اال ان يتم نوره تنها چيزى كه خداوند مىخواهد به تمام و كمال رساندن نورش مىباشد.
[سوره التوبة ( :)1آيات  34تا ]35
َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ
َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ َ
وال َّالناس ب ْالباطل َو َي ُص ُّد َ
ون َع ْن َ
ون الذ َه َب
يل الل ِه و ال ِذين يك ِنز
ب
س
م
أ
ون
ل
ك
أ
ي
ل
بان
ه
الر
و
بار
ح
اْل
ن
م
يرا
ث
ك
يا أ ْيها ال ِذين آمنوا ِإن ِ ِ
ِ
َّ ِ
َّ َِ ِ
ِ ِ ِ َِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َْ َ ُ
َ ْ ْ
نار َجهن َم فتكوى ِبها ِجباهه ْم َو ُجن ُوبه ْم َو
َو ال ِف َّضة َو ال ُي ْن ِف ُق َونها ِفي َس ِب
يل َ ُالل ِه ُ فبشر ُهم ِبع ْذاب أ ِليم ( )34يوم يحمى عليها ِفي ِ
ِ
ُظ ُه ُور ُه ْم هذا ما َك َن ْز ُت ْم َْل ْن ُفس ُك ْم فذوقوا ما ك ْن ُت ْم َتكن ُز َ
ون ()35
ِ
ِ ِ
ترجمه:
ّ
اى كسانى كه ايمان آوردهايد اين امر مسلمى است كه بسيارى از دانشمندان يهود و ترسايان ،سرمايههاى مردم را به باطل
مىخورند و آنها را از راه خدا بازمىدارند ،آنان را كه طال و نقره را اندوخته مىكنند ،و آن را در راه خدا انفاق مىنمايند مژده
كيفرى دردناك بده)34( .
روزى كه آنها را در ميان آتش دوزخ بتابانند و به آن وسيله چهرهها و پهلوها و پشتهايشان را داغ نهند (به آنها گفته مىشود)
اين همان پولهايى است كه براى خود اندوخته بوديد ،اكنون بچشيد آنچه كه مىاندوختيد)35( .
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
تفسير:
خوردن مال به باطل ،آن است كه آن را از راه حرام بدست آورند و به مصرف برسانند ،و منظور آن است كه اين دانشمندان و
راهبان براى صدور و تخفيف احكام شرعى از عامه مردم رشوه مىگرفتند.
َو َّالذ َين َي ْكن ُز َ
ون و كسانى كه طال و نقره را كنز قرار مىدهند ،در تفسير اين آيه دو احتمال وجود دارد:
ِ
ِ
 -9اين كه مقصود ،بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان مسيحى باشد.
 -2مقصود مسلمانانى است كه مال و ثروت را روى هم انباشته و كنز مىنمايند -نه منافقان ،و خداوند اين گونه مسلمانان را
همدوش رشوهگيران (دين فروشان) يهود و نصارا قرار داده است.
مراد از «ترك انفاق در راه خدا» كه در ذيل آيه آمده ،منع زكات است ،چنان كه در حديث آمده است:
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مالى كه زكاتش داده شود «كنز» نيست ،اگرچه اندوخته و پنهان نگاه داشته شود ،ولى مالى كه زكاتش واجب شود و ادا نشود
«كنز» است ،اگرچه ظاهر و آشكار باشد»9« .
َو ال ُي ْنف ُق َونها ضمير به معناى «ذهب و فضه» برمىگردد كه دراهم و دنانير باشد و اين كه مفرد مؤنث آورده شده و نه ّ
مثنا ،به
ِ
اين سبب است كه هر كدام جملهاى كامل است (نه اين كه مفرد باشد) اين آيه مانند آيه ديگرى است كه مىفرمايدَ :و إنْ
ِ
ْ
ْ ُ
تان ِم َن ال ُم ْؤ ِم ِن َين اق َت َتلوا (حجرات( .)1 /كه فعل آن جمع مذكر غائب آمده ،نه مثناى مؤنث) بعضى گفتهاند تقدير آيه اين
طائ َف
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
است :و ال ينفقونها و الذهب مرجع ضمير «ها» فضه است كه مفرد مؤنث است ،و ذهب هم عطف بر آن مىباشد مثل اين
__________________________________________________
-9
ّ
ّ
ما ادى زكاته فليس بكنز ،و ان كان باطنا ،و ما بلغ ان يزكى فلم يزك فهو كنز و ان كان ظاهرا.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
شعر:
فانى و قيار بها لغريب

 ،كه معنايش اين است :و ّقيار كذلك :من در زندان غريبم و ّقيار (نام شترش) نيز غريب است.
اين كه از ميان اموال فقط طال و نقره را نام بردهاند به اين دليل است كه معيار ثروت و قيمت اشيا مىباشند و كسى اينها را
نگهدارى نمىكند مگر اين كه زايد بر احتياج روزانهاش باشد.
َ ْ
َي ْو َم ُي ْحمى َع َل ْ
نار َج َه َّن َم بر آن كنزها يا بر طال و نقرهها آن قدر آتش افروخته مىشود ،تا خود آتش مىشوند« .ف ُتكوى
ي
ف
ها
ي
ِ
ِ
ِبها» با آن گنجينههاى سرخ شده ،بر پيشانى و پهلو و پشتهاى آنان داغ نهاده مىشود.
ُ
ج ُ
باه ُه ْم َو ُج ُن ُوب ُه ْم َو ظ ُه ُور ُه ْم دليل اختصاص اين اعضا به يادآورى آن است كه هيچ كس ترك انفاق واجب نمىكند ،مگر به
ِ
واسطه غرضهاى دنيايى يعنى موقعيتى ميان مردم پيدا كنند و آبروى خود را حفظ كنند ،غذاهاى خوب بخورند و فربه شوند.
لباسهاى نرم و لطيف بر پشت و روى شانههاى خود بيندازند .بعضى گفتهاند:
دليلش آن است كه اين گروه در مقابل افراد بىبضاعت و تنگدست صورتهاى خود را درهم مىكشيدند و چينهاى پيشانى را
ضخيم مىساختند ،و در مجالس و محافل رو از آنها برمىگرداندند و پشت و پهلوى خود را بر آنها مىكردند.
َ
هذا ما ك َن ْز ُت ْم در اين جا ،ماده قول در تقدير است .به آنها گفته مىشود :اين همان چيزى كه در دنيا براى خود گنج ساخته
َ ُ
بوديدِْ « .ل ْن ُف ِسك ْم» براى استفاده خودتان.
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َُ ُ
فذوقوا پس بچشيد :گزند آنچه مىاندوختيد ،يا گزند حالت اندوختگىتان را.
[سوره التوبة ( :)1آيه ]36
َ
َْ
ْ َ ْ
إ َّن ع َّد َة ُّ
الش ُهور ع ْن َد َّالله ْاثنا َع َش َر َش ْهرا في كتاب َّالله َي ْو َم َخ َل َق َّ
ماوات َو اْل ْر َض ِم ْنها أ ْر َب َعة ُح ُرم ِذل َك الد ُين ال َقي ُم فال َتظ ِل ُموا
ِ ِ
ِ
الس ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ِ َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ ْ
َّ
َ
ُ
قاتلونكم كافة و اعلموا أن الله مع المت ِقين ()36
قاتلوا المش ِر ِكين كافة كما ي ِ
ِف ِيهن أنفسكم و ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
ترجمه:
شماره ماهها در نزد خدا ،و در كتاب خداوند از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريد ،دوازده ماه است ،چهارتا از آنها حرام
است ،اين آيين پابرجا است ،پس در اين ماهها بر خود ستم روا مداريد ،و دستهجمعى با مشركان بجنگيد چنان كه آنها بطور
ّاتفاق با شما مىجنگند ،و بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است)36( .
تفسير:
َّ
تاب الل ِه در لوح محفوظ يا در قرآن و يا در حكمى كه خود ثبت و ضبط كرده و درست و مصلحت ديده (حكم قضا و
ِفي ِك ِ
قدر).
م ْنها َأ ْر َب َعة ُح ُرم سه ماه قرين همديگرند ،ذى قعده ،ذى ّ
حجه ،و ّ
محرم ،و يكى از اينها جدا است ،و آن ماه رجب است .رسول
ِ
ّ
ّ َّ
ّ
خدا صلى الله عليه و آله و سلم در خطبهاى كه در حجة الوداع ايراد فرمود ،به همين مطلب اشاره دارد كه مىفرمايد« :آ گاه
باشيد كه زمان و جهان طبيعت هم اكنون در سير و گردش خود به همان نظام ّ
مرتبى برگشته است كه خداوند زمين و آسمانها را
بر آن حالت آفريد :هر سال دوازده ماه است ،و چهار ماه از آن ،حرام است» »9« .مقصود حضرت از اين سخنان آن است كه
اكنون ،حكم ماهها به همان حالتى برگشته است كه قبال بوده :حج بايد در همان ماه ذى ّ
حجه واقع شود.
و به اين ترتيب «نسىء» « »2را كه در جاهليت برقرار بود باطل ساخت.
ْ
ِذل َك الد ُين ال َقي ُم منظور اين كه حرام دانستن اين ماهها ،دين راستين و آيين ابراهيم و اسماعيل است ،و عرب هم اين روش را كه
از اين دو پيامبر به ارث برده
__________________________________________________
-9
اال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق َّالله السموات و االرضّ ،
السنة اثنا عشر شهرا ،منها اربعة حرم.
 -2شرح اين كلمه در آيه بعد مىآيد -م.
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ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
بودند دين خود قرار داده بودند .و اين ماههاى چهارگانه را محترم مىداشتند ،و جنگ در آن را حرام مىشمردند حتى اگر كسى
در اين ماهها بر قاتل پدرش دست مىيافت به او كارى نداشت.
ماه رجب را « ّ
اصم» گفتهاند (زيرا در اين ماه سر و صدا ،جنگ و فرياد ستم كشيدهاى شنيده نمىشد) اين ماه را «منصل
ّ
االسنة» نيز مىگفتند ،يعنى كنار گذاشتن نيزه (از اين رو در اين ماه ،تيرى به سوى دشمن پرتاب نمىشد) اين وضع در جاهليت
ادامه داشت تا اين كه منجر به «نسىء» شد و اين قانون الهى را تغيير دادند.
بعضى گفتهاند معناى آيه اين است :اين كه ما بيان كرديم حسابى درست و محكم است ،نه حكم نسىء كه اهل جاهليت آن را
اختراع كرده بودند.
َ ْ
َ ُ
فال َتظ ِل ُموا ِف ِيه َّن أ ْن ُف َسك ْم ظلم به نفس ،اين است كه آنچه در اين ماهها حرام شده حالل بدانند.
َ َّ
كافة حال است از فاعل يا از مفعول.
ْ
َم َع ال ُم َّت ِق َين خدا ،ياور پرهيزكاران است :در اين جمله خداوند به اهل تقوا وعده نصرت داده و به اين طريق آنها را به اين صفت
تشويق فرموده است.
[سوره التوبة ( :)1آيه ]37
َّ
َّ َ ُّ
َ ُ َ ُ َُ
ْ ُ ْ ُ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ُّ َ ُ
َّ َ َّ ُ َ
ُ
واط ُؤا ِع َّد َة ما َح َّر َم الل ُه ف ُي ِحلوا ما َح َّر َم الل ُه ُز ي َن
ِإنما الن ِس َيء ِز يادة ِفي الكف ِر يضل ِب ِه ال ِذين كف ُروا ي ِحلونه عاما و يحرمونه عاما ِلي ِ
َْ ْ َ ْ
َل ُه ْم ُسو ُء أ ْع ْ َ َّ ُ َ ْ
كاف ِر َين ()37
مال ِهم و الله ال يه ِدي القوم ال ِ
ِ
ترجمه:
تغيير دادن ماههاى حرام و تأخير حكم آن ،افزايشى در كفر است كه به سبب آن ،كافران گمراه مىشوند :يك سال آن را حالل و
سال ديگر آن را حرام مىدانند ،تا مطابق تعداد ماههايى شود كه
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص750 :
خداوند تحريم كرده است (و عدد چهار را به عقيده خود تكميل نمايند) و از اين راه آنچه را كه خداوند حرام كرده حالل
شمارند ،اعمال زشت آنان در نظرشان زيبا مىآيد ،و خداوند مردم كافر را هدايت نمىكند)37( .
تفسير:
نسىء آن است كه حرمت يك ماه حرام را به ماه ديگر موكول كنند توضيح اين كه عربها اهل جنگ و جدال بودند ،و از اين
لحاظ وقتى در حال جنگ بودند و ماه حرام مىرسيد بر آنها سخت بود كه جنگ را ترك كنند .بنا بر اين در اين ماه آن را حالل
َّ
ُ
واط ُؤا ِع َّد َة ما َح َّر َم الل ُه تا شماره ماههاى حرام را كه عدد چهار
و بجايش ماه ديگر را حرام مىدانستند ،لذا خداوند مىفرمايدِ :لي ِ
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است به حساب خود تكميل كنند و با آن مخالفت نكنند ،و حال آن كه خداوند حرمت را ويژه اين ماهها قرار داده و آنها با اين
اختصاص مخالفت مىكردند ،و گاهى عدد ماههاى يك سال را زياد ساخته و آن را سيزده ماه قرار مىدادند ،تا وقت زياد
َّ ْ
َ
َّ َّ َ ُّ ُ
ور ِع ْن َد الل ِه اثنا َع َش َر ش ْهرا مقصود اين كه تعداد ماهها فقط
داشته باشند ،به اين سبب خداوند تأكيد مىفرمايد كهِ :إن ِعدة الشه ِ
دوازدهتاست ،نه زيادت بر اين .ضمير در فعلهاى« :يحلونه» و «يحرمونه» به كلمه «نسىء» برمىگردد يعنى :هر گاه در يك
سال يكى از ماههاى حرام را حالل مىشمردند در سال بعد برمىگشتند و آن را حرام مىكردند.
َّ
«يضل» ،مجهول است ،و «يضل» معلوم نيز خواندهاند كه فاعلش «الله» باشد ،ولى قرائت اكثرين «يضل» است (مضارع
معلوم ثالثى مجرد).
«نسىء» به سه وجه خوانده شده است:
الف :نسىء ،با سكون «يا» و اثبات همزه.
بّ :
نسى ،با تشديد «يا» و حذف همزه.
ج :نسى ،بر وزن «هدى» تبديل «ى» از همزه كه نسأ بر وزن فعل ،مصدر نساءه
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص751 :
مسه ّ
باشد كه به معناى به تأخير انداختن است نسأه نسأ و نسيأ مثل ّ
مسا و مسيسا.
َّ
َ ُّ
ف ُي ِحلوا ما َح َّر َم الل ُه فقط به منظور اين كه شماره ماهها را تكميل كنند ،جنگ را كه خدا حرام كرده حالل مىكردند.
َّ
ُ َ َُ ْ ُ ُ َْ
مال ِه ْم خدا آنها را ذليل كرد ،و در نتيجه ،كارهاى زشت خود را نيك پنداشتندَ .و الل ُه ال َي ْه ِدي :خدا به آنها
ز ين لهم سوء أع ِ
لطفى ندارد بلكه ذليلشان مىگرداند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  38تا ]31
َّ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َ َ َ ُ
تاع ْال َ
اْل ْرض َأ َرض ُيت ْم ب ْال َحياة ُّالد ْنيا م َ
يا َأ ُّي َها َّالذ َين َآم ُنوا ما َل ُك ْم إذا ق َيل َل ُك ُم ْانف ُروا في َ
ياة
ح
م
ما
ف
ة
ر
ْخ
آل
ا
ن
ى
ل
إ
م
ت
ل
اق
اث
ه
الل
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ ُ ُّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ُ َ َ
َ َّ َ
ُّالد ْنيا ِفي اآل ِْخر ِة ِإال ق ِليل (ِ )38إال تن ِفروا يعذبكم عذابا أ ِليما و يستب ِدل قوما غيركم و ال تضروه شيئا و الله على كل شيْء ق ِدير
()31
ترجمه:
اى مؤمنان شما را چه شده است كه هر وقت به شما گفته مىشود :در راه خدا ،كوچ كنيد به زمين مىچسبيد ،آيا بجاى آخرت
به زندگى دنيا راضى شديد؟ بهره دنيا در برابر آخرت ،بجز اندكى نيست)38( .
اگر براى جهاد بيرون نرويد ،خداوند شما را به كيفرى دردناك مجازات مىكند و گروهى غير از شما را بجايتان قرار مىدهد.
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و هيچ زيانى به او نمىرسد ،و خدا به هر چيز تواناست)31( .
تفسير:
َّ َ ْ
اثاقل ُت ْم در اصل تثاقلتم بوده و «تا» در «ثا» ادغام ،و سپس همزه وصل به ّاول آن درآمده و به معناى «تباطأتم» است ،يعنى
تنبلى و كندى كرديد ولى در اين جا
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص752 :
ّ
متضمن معناى «ميل» است و از اين رو ّ
ّ
متعدى به «الى» شده و معناى عبارت اين است :متمايل به دنيا و لذتهايش شديد و
َ
َ
سختيهاى سفر را قابل ّ
تحمل ندانستيد ،و از همين مورد است آيه :أ ْخ َل َد إ َلى ْاْل ْرض َو َّات َب َع َه ُ
واه« :لكن او (بلعم باعورا) به
ِ
ِ
پستى گراييد و پيرو هواى نفسش شد»»9« .
بعضى گفتهاند معناى آيه اين است :به ماندن در سرزمين و خانههاى خودتان ميل و رغبت پيدا كرديد.
ّ
ّ َّ
اين قضيه درباره جنگ تبوك در سال دهم هجرت است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بعد از برگشتن از جنگ
طائف ،به مسلمانان دستور داد تا به سوى سرزمين تبوك حركت كنند و چون زمان برداشت محصول و ّ
شدت گرماى تابستان
بود و از طرفى راه دور و دشمن بسيار و قوى به نظر مىرسيد ،اين تكليف بر آنها سخت گران مىآمد و چنين گفتهاند كه براى
هيچ جنگى ،پيغمبر اكرم مقصد خود را بطور صريح بيان نمىكرد بلكه توريه مىفرمود ،جز در اين جنگ كه قبل از حركت
معلوم ساخت ،تا مردم آمادگى بهترى پيدا كنند.
ََ َْ ْ ُْ َ َ
َ
الئكة «به جاى شما
ِمن اآل ِْخ َر ِة :بدل اآلخرة حرف «من» مفيد عوض و بدليت است ،مثل اين آيه شريفه :لجعلنا ِمنكم م ِ
فرشتگان بياوريم» (زخرف.)61 /
َ
ُ
فما َمتاع  ...پس كاالى زندگانى دنيا در برابر (زندگانى) آخرت جز اندكى نيست.
َّ
ِإال َت ْن ِف ُروا اين عبارت خداوند ،بيانگر خشم او بر كسانى است كه در رفتن به جنگ سهلانگارى مىكنند ،زيرا آنها را به كيفرى
بزرگ و فراگير كه شامل دنيا و آخرت مىشود تهديد كرده ،و نيز اعالم نموده است كه آنها را هالك مىكند و در عوض ،گروه
ديگرى بهتر و مطيعتر از آنها مىآفريند ،و براى يارى دينش از آنها بىنياز است و كندىشان در اين امر هيچ اثرى در دين خدا
ندارد.
__________________________________________________
 -9اعراف.976 /
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :

27

بعضى گفتهاند :ضمير « َو ال َت ُض ُّر ُوه» به پيامبر برمىگردد ،چون خداوند وعده داده است كه آن حضرت را از ّ
شر مردم نگاه دارد،
و خوارش نسازد ،بلكه يارىاش كند ،و وعده خداوند هم امرى است حتمى و يقينى.
[سوره التوبة ( :)1آيه ]41
َ َ َ َّ
َّ
ْ ْ َُ ُ
إ َّال َت ْن ُص ُر ُوه َف َق ْد َن َص َر ُه َّالل ُه إ ْذ َأ ْخ َر َج ُه َّالذ َين َك َف ُروا ثانيَ ْاث َن ْين إ ْذ ُ
صاح ِب ِه ال َت ْح َز ْن ِإ َّن الل َه َم َعنا فأ ْن َزل الل ُه
ل
ول
ق
ي
ذ
إ
غار
ال
ي
ف
ما
ه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َّ
ِ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ِ ِ ُّ ْ َ َ َ ُ ِ ِ َّ
َ
ُ
َ
س ِكينته علي ِه و أيده ِبجنود لم تروها و جعل ك ِلمة ال ِذين كفروا السفلى و ك ِلمة الل ِه ِهيَ العليا و الله ع ِز يز ح ِكيم ()41
ترجمه:
ّ
اگر شما ياريش نكنيد خدا ياريش كرده آن گاه كه كافران ،بيرونش كرده بودند (از مكه) وقتى كه او دومين نفر از آن دو بود ،كه
در غار بودند .آن گاه كه به همراه خود مىگفت :غم مخور ،كه خدا با ماست .در اين موقع خداوند آرامش خود را بر او نازل
فرمود ،و با سربازانى كه آنها را نديده بوديد نيرومندش ساخت ،و كلمه كافران را پايين آورد ،و تنها كلمه خداوند باالترين
است ،و خداوند ،با ّ
عزت و درستكار است)41( .
تفسير:
مضمون آيه اين است اگر شما از يارى پيامبر دست كشيديد ،خداوند ،يارى وى را ثابت كرد و موقعى كه جز يك نفر با او باقى
نمانده بود او را پيروز ساخت .و از اين به بعد هم هرگز او را وانخواهد گذاشت.
ْ َ
َّ
َ
ِإذ أ ْخ َر َج ُه ال ِذ َين ك َف ُروا خداوند در اين آيه ،بيرون راندن پيامبر را به ّكفار اسناد
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
داده ،مثل :م ْن َق ْر َيت َك َّالتي َأ ْخ َر َج ْت َك «از دهكده تو ،كه تو را از خودش بيرون راند» ( ّ
محمد( .)93 /در اين آيه بيرون راندن
ِ ِ
ِ
پيامبر را به قريه نسبت داده است).
دليل اين اسناد در آيه مورد بحث اين است كه وقتى كافران آماده بيرون راندن او شدند خداوند به او اجازه داد كه از ميان آن
مردم بيرون رود ،پس گويا آنها آن حضرت را اخراج كردهاند.
ّ
ّ َّ
َ َ
َْ ْ
ثال ُث ثالثة» « »9منظور از آن دو تا ،پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ابو بكر
ِثانيَ اثني ِن مراد يكى از آن دو است مثل « ِ
مىباشد« ،ثانى» منصوب و حال است« .اذ هما» بدل است از «اذ اخرجه» و «اذ يقول» بدل دوم است.
ّ
غار :شكاف بزرگى است در ميان كوه ،و منظور از آن در اين جا ،غار ثور است كه كوهى است در طرف راست مكه در مسافت
يك ساعت راه« .ال تحزن» بيم نداشته باش.
َّ
ِإ َّن الل َه َم َعنا خدا از ما اطالع دارد و بر حالمان آ گاه است ،ما را محافظت مىكند و يارى مىفرمايد .وقتى كه دو نفرى داخل
غار شدند خداوند دو عدد كبوتر را مأمور كرد ،آمدند در پاى غار تخم گذاردند و عنكبوت را فرستاد بر در غار پرده بافت و
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ّ
پيامبر دعا كرد :اللهم اعم ابصارهم (خدايا ديدههاى دشمنان را كور ساز) آنها آمدند اطراف غار مىگشتند نمىفهميدند خداوند
ديدههايشان را از ايشان گرفت.
السالم بجاى «عليه» على رسوله قرائت فرموده است .مراد از كلمه «سكينته»ّ :
َف َأ ْن َز َل َّالل ُه َسك َين َت ُه َع َل ْيه امام صادق عليه ّ
امنيت
ِ
ِ
و آرامشى است كه خداوند در قلب آن حضرت قرار داد و يقين داشت كه دشمنان دست بر او پيدا نمىكنند.
«جنود» منظور فرشتگان روز جنگ بدر و احزاب و حنين مىباشد ،و آنها در اين روز صورت و چشمهاى كافران را از ّ
توجه به
پيامبر بازمىداشتند.
__________________________________________________
 -9مائده.73 /
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص757 :
َ َ َّ
َ
ك ِل َمة ال ِذ َين ك َف ُروا دعوت كافران ،ديگران را به كفر.
َّ
َّ
«كلمة الله» :دعوت آن حضرت مردم را به اسالم« .كلمة الله» به نصب نيز خوانده شده است« .هى» ضمير فصل ،مفيد تأكيد
فضيلت و برترى سخن خدا در ّ
علو ،و انحصار اين ويژگى است در اين سخن ،نه تعميم آن ،به كلمات ديگران.
[سوره التوبة ( :)1آيات  49تا ]43
َ
ون (َ )49ل ْو َ
ْانف ُروا خفافا َو ثقاال َو جاه ُدوا ب َأ ْموال ُك ْم َو َأ ْن ُفس ُك ْم في َسبيل َّالله ذل ُك ْم َخ ْير َل ُك ْم إ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
كان َع َرضا ق ِر يبا َو َس َفرا
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ُّ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ
ون َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َّالل ُه َي ْع َل ُم إ َّن ُه ْم َلكاذ ُبونَ
الله َلو ْاس َت َط ْعنا َل َخ َر ْجنا َم َع ُك ْم ُي ْهل ُك َ
قاصدا التبعوك و ِلكن بعد
ِ
ِ
ِ
ِ
ت علي ِهم الشقة وَ َسي َّح ِلفون ِب ُ ِ ِ
ْ
َ
َ
(َ )42ع َفا َّالل ُه َع ْن َك ل َم َأذ ْن َت ل ُه ْم َح َّتى َي َت َب َّي َن لك الذ َين َص َدقوا َو َت ْعل َ
كاذ ِب َين ()43
ال
م
ِ
ِ
ِ ِ
ترجمه:
سبكبار و سنگينبار ،كوچ كنيد و با ثروتها و جانهايتان در راه خدا جهاد نماييد ،كه اين بسود شما است اگر بدانيد)49( .
اگر بهرهاى نزديك و سفرى كوتاه بود از تو پيروى مىكردند ،اما اين مسافت به نظرشان دور آمد ،و همين زوديها سوگند ياد
خواهند كرد كه به خدا قسم ،اگر ما مىتوانستيم ،با شما بيرون مىآمديم ،اينها خود را به هالكت مىاندازند و خدا مىداند كه
آنها دروغ گويانند)42( .
خدا تو را عفو كرد ،چرا به آنها اجازه دادى ،پيش از آن كه راستگويان برايت روشن شوند ،و دروغگويان را بشناسى؟ ()43
تفسير:
ِخفافا َو ِثقاال در تفسير اين دو كلمه وجوهى ذكر شده كه ذيال بيان مىگردد.
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ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
 -9با ميل و رغبت ،با سختى و ّ
مشقت  -2بىسالح ،و با سالح  -3كم عائله ،پر عائله  -4سواره و پياده  -5جوان ،و پير -6
تندرست و بيمار.
َ ْ
َ ْ َ َ َ ُّ َ
فاء َو ال َعلى ال َم ْرضى «جنگ از ضعيفان و بيماران برداشته
ابن عباس :اين آيه بعدا نسخ شد و
خداوند فرمود :ليس على الضع ِ
ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُْ
َ
والكم و أنف ِسكم مطابق اين آيه جهاد با دشمنان به وسيله مال و جان واجب است ،در صورت
جاهدوا ِبأم ِ
است»( .توبه )19 /و ِ
لزوم و امكان ،به هر دو ،و در غير اين صورت به هر كدام كه ّ
ميسر باشد ،بر حسب مقتضاى حال و نياز.
«عرض» چيزى از منافع دنيا كه نصيب انسان مىشود ،معناى آيه اين است :اگر آنچه اين مردم را بسويش دعوت كردى،
سودى زودرس ،و مسافرتى نزديك مىبود ،تو را پيروى مىكردند.
«شقة» مسافت طوالنى و با زحمت.
َو َس َي ْحل ُف َ
ون وقتى كه از جنگ تبوك برگردى ،آنان كه از دستور تو ،سرپيچى كردند و به جنگ نيامدند سوگند به خدا مىخورند
ِ
و مىگويند :اگر مىتوانستيم مىآمديم.
فعل« :لخرجنا» جاى جواب قسم و نيز جواب «لو» شرطيه و همچنين خبر مىدهد از آنچه پس از برگشتن مسلمانان از جنگ
ّ
واقع مىشود كه متخلفان مىآيند و عذرخواهى مىكنند و سوگند ياد مىنمايند ،و اين خود از معجزات و خبر از غيب و آينده
است.
َ
َ
ل ِو ْاس َتط ْعنا اگر مىتوانستيم ،مراد توانايى مالى و بدنى است ،گويا براى نرفتن،
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
خود را به بيمارى زده بودند.
ُْ ُ َ َ
ون أ ْن ُف َس ُه ْم اين جمله ،يا بدل از «سيحلفون» است ،و يا حال به معناى «مهلكين» مقصود اين كه با سوگندهاى دروغ
يه ِلك
خويشتن را در هالكت مىاندازند.
َّ
َع َفا الل ُه َع ْن َك خداوند در اين آيه با لطف و مهربانى پيامبرش را مورد عتاب قرار داده به اين طريق كه پيش از بيان عتابآميز
سخن از عفو و گذشت به ميان آورده و اين گونه عتاب و نكوهش راجع به امرى جايز است كه غير آن اولى و بهتر بود انجام
َّ
شود ،بويژه درباره پيامبران ،و آنچه جار الله (زمخشرى) در اين آيه بيان داشته نادرست است ،زيرا او گفتهَ « :ع َفا الل ُه َع ْن َك»
حوا حضرت ّ
كنايه از جنايت و گناهى بزرگ مىباشد ،و حال آن كه پيشگاه قدس پيامبران ،و بخصوص بهترين فرزند ّ
محمد
ّ
ّ َّ
صلى الله عليه و آله و سلم پاكتر از آن است كه جنايتى به وى نسبت داده شود.
[سوره التوبة ( :)1آيات  44تا ]48
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ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ ْ
َّ
وال ِه ْم َو أ ْن ُف ِس ِه ْم َو الل ُه َع ِليم ِبال ُم َّت ِق َين (ِ )44إ َّنما َي ْس َتأ ِذ ُن َك ال ِذ َين ال
جاه ُدوا ِبأ ْم
ون ِبالل ِه َو ال َي ْوِم اآل ِْخ ِر أ ْن ُي
ال يستأ ِذنك ال ِذين يؤ ِمن
ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َُّ
ُ
ُ ْ ُ َ َّ
َ
الله َو ْال َي ْوم اآلْخر َو ْار َتاب ْت ُقل ُوب ُه ْم ف ُه ْم في َر ْيبه ْم َي َت َر َّد ُد َ
ون ( )45و لو أرادوا الخروج ْلعدوا له عدة و ِلكن ك ِره الله
يؤ ِمنون ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِِ
ِ
ْ
َ
ُ ُ ْ ََّ
َ
َ
َ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ُْ
َ َ َ ْ َُ
ُْ
ْ
َ
قاع ِد َين ( )46ل ْو َخ َر ُجوا ِفيكم ما زادوكم ِإال خباال و ْلوضعوا ِخاللكم يبغونكم ال ِفتنة و ِفيكم
ْان ِبعاث ُه ْم فث َّبط ُه ْم َو ِقيل اق ُع ُدوا َم َع ال
ِ
َ ُ َ َّ َ ْ ُ
َ ْ
َ
َ َّ ُ َ َ
َ َ َّ
َّ
َّ
ْ َ
جاء ال َح ُّق َو ظ َه َر أ ْم ُر الل ِه َو ُه ْم
ون ل ُه ْم َو الل ُه َع ِليم ِبالظ ِال ِم َين ( )47ل َق ِد ْاب َت َغ ُوا ال ِف ْت َنة ِم ْن ق ْبل َو قل ُبوا ل َك اْل ُم َور َح َّتى
سماع
كار ُه َ
ون ()48
ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
ترجمه:
آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند از تو اجازه نمىخواهند كه به مال و جان خويش جهاد كنند ،و خداوند از حال
پرهيزكاران آ گاه است)44( .
تنها كسانى از تو اجازه مىخواهند ،كه ايمان به خدا و روز رستاخيز ندارند و دلهايشان در ّ
شك است ،و از اين رو ،در شك و
ترديد بسر مىبرند)45( .
اگر مىخواستند كه براى جنگ بيرون روند ،وسيلهاى براى آن فراهم مىكردند ،اما خداوند از حركت آنها كراهت داشت ،لذا از
حركت بازشان داشت و به آنان گفته شد :با بازنشستگان بنشينيد)46( .
اگر با شما بيرون مىشدند ،جز تباهى و فساد چيزى براى شما نمىافزودند و ميان شما سعايت و اخالل مىكردند ،و برايتان
فتنهجويى مىنمودند ،و در ميان شما جاسوسانى از آنها وجود دارد ،و خدا به احوال ستمگران بسيار آ گاه است)47( .
اينها پيش از اين هم اقدام به فتنهانگيزى كردند ،و كارها را براى تو دگرگون ساختند تا اين كه حق فرارسيد و امر خداوند آشكار
شد ،در حالى كه آنها كراهت داشتند)48( .
تفسير:
عادت مؤمنان بر اين نيست كه بخاطر جنگيدن يا براى دوست نداشتن جنگ ،از تو كسب اجازه كنند ،بلكه منافقانند كه در
اين امر از تو اجازه مىخواهند.
َي َت َر َّد ُد َ
ون «ترديد» عبارت از حيرت و سرگردانى است ،چنان كه «ثبات» صفت شخص با استقامت و آ گاه است.
َ َّ
َ
َو ِلك ْن ك ِر َه الل ُه ْان ِبعاث ُه ْم خداوند نمىپسندد كه منافقان به جنگ روند ،زيرا مىداند اگر بروند ،به ّنمامى و سخنچينى در ميان
مسلمانان مىپردازند.
ََ َ
فث َّبط ُه ْم آنها را از رفتن بازداشت خداوند منافقان را بكندى در امر و تنبلى وادار كرد و خارشان ساخت ،چون مىدانست كه آنها
تبهكار و مفسدند.
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چون جمله « َو َل ْو َأ ُ
رادوا ْال ُخ ُر َ
وج» ،معناى نفى دارد ،پس از آن با كلمه «لكن» مطلب را استدراك كرده ،گويا چنين گفته است:
لم يخرجوا و لكن تثبطوا عن
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
الخروج :بيرون نرفتند اما از بيرون رفتن بازماندند ،زيرا خداوند نمىخواست كه بيرون روند ،و از اين رو تمايل آنها را براى
بيرون رفتن ضعيف ساخت.
َ
َو ِقيل :به آنها گفته شد :با آنها كه اهل جنگ نيستند و از كار افتادهاند ،از قبيل زنها و كودكان ،در خانههاى خود بنشينيد،
مراد از اين عبارت ،اين است كه پيامبر اكرم به آنها اجازه داد كه به جنگ نيايند ،و از اين مطلب استفاده مىشود كه اين اجازه
حضرت امرى قبيح نبوده هر چند بهتر آن بود كه چنين اجازهاى به آنان ندهد تا خود به خود نفاقشان آشكار شود.
َ
ُ
ل ْو َخ َر ُجوا ِفيك ْم در اين آيه خداوند متعال توضيح مىدهد كه به چه دليل منافقان را از تصميم رفتن به جهاد بازداشته و
مىفرمايد :اگر اينها با شما براى جهاد از خانههايشان بيرون مىآمدند ،جز بدى و تباهى چيزى براى شما نمىافزودند.
َ ُ
ََ َ
َو ْل ْوض ُعوا ِخاللك ْم كوشش مىكنند كه در ميان شما ،با سخن چينى و تبهكارى ،تفرقه بيفكنند« .وضع البعير وضعا» شتر
سرعت كرد .اوضعته أنا :آن را به شتاب درآوردم.
معناى آيه اين است :مركبهاى خود را در ميان شما به جوالن درمىآورند :به ايجاد فساد و تباهى سرعت مىبخشند ،چرا كه
سواره از پياده ،سرعتش بيشتر است.
ُ ْ َ
َي ْب ُغ َونك ُم ال ِف ْت َنة درصدد آن برمىآيند كه ميان شما آشوب به پا كنند تفرقه بيفكنند و ّنيتهايتان را در جنگ ،فاسد كنند.
َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ
ون ل ُه ْم در ميان شما جاسوسانى از آنان قرار دارند كه سخنان شما را گوش مىدهند و به آنان منتقل مىكنند.
و ِفيكم سماع
معناى ديگر اين فراز اين است :گروهى در بين شما هستند كه گفتار منافقان را مىشنوند و باور مىكنند و از آنها اطاعت
مىنمايند .مقصود ،مسلمانانى است كه ايمان ضعيف دارند.
َّ
َّ
َو الل ُه َع ِليم ِبالظ ِال ِم َين خداوند از حال تبهكاران و اهل فساد آ گاه است.
َ
ْ َ َ ُ
ل َق ِد ْاب َت َغ ُوا ال ِف ْت َنة ِم ْن ق ْبل «فتنه» اسمى است كه شامل هر بدى و تباهى مىشود.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص770 :
معناى آيه اين است كه منافقان سر راه تو موانعى به وجود مىآورند و كوشش مىكنند جمع شما را ّ
متفرق سازند .سعيد بن
جبير در تفسير اين آيه مىگويد :منافقان كه دوازده نفر بودند در جنگ تبوك ،شب عقبه سر راه بر پيغمبر گرفتند و به آن حضرت
سوء قصد كردند.
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َ َّ َ ْ ُ
َ ْ
جاء ال َح ُّق،
َو قل ُبوا ل َك اْل ُم َور دامهاى حيله و مكر براى تو گستردند و در برهم زدن امر تو به حيله و فريب متوسل شدندَ .ح َّتى
تا حق آمد :خداوند تو را پيروز ساخت.
َو َظ َه َر َأ ْم ُر َّالله دين خدا غالب شد و اهل دين او سرورى يافتندَ « .و ُه ْم كار ُه َ
ون» در حالى كه منافقان و كافران از اين امر
ِ
ِ
ناراحت و ناخشنودند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  41تا ]52
َ ْ ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ َْ َ
ْ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ
كاف ِر َين (ِ )41إ ْن ُت ِص ْب َك َح َس َنة َت ُس ْؤ ُه ْم َو ِإ ْن
و ِمنهم من يقول ائذن ِلي و
ال تف ِتني أال ِفي ال ِفتن ِة سقطوا و ِإن جهنم لم ِحيطة ِبال ِ
َ
َّ
ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ
ُ
َ
َ
ُتص ْب َك ُمص َيبة َي ُق ُولوا َق ْد َأ َخ ْذنا أ ْم َرنا م ْن ق ْبل َو َي َت َول ْوا َو ُه ْم فر ُح َ
ون ( )51قل لن ي ِصيبنا ِإال ما كتب الله لنا هو موالنا و على الل ِه
ِ
ْ ْ َْ َ
َ ْ ِ َ َ َ َّ ِْ
َّ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َّ
ُْ َْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
ُ
ْ
َ
فليتوك ِل المؤ ِمنون ( )59قل هل تربصون ِبنا ِإال ِإحدى الحسنيي ِن و نحن نتربص ِبكم أن ي ِصيبكم الله ِبعذاب ِمن ِعن ِد ِه أو ِبأي ِدينا
َف َت َر َّب ُصوا إ َّنا َم َع ُك ْم ُم َت َرب ُص َ
ون ()52
ِ
ترجمه:
و بعضى از اين منافقان ،كسى است كه مىگويد :به من اجازه بده و مرا به فتنه نيانداز .آ گاه باشيد كه اينها خود غرق در
فتنهاند،
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص771 :
و همانا دوزخ به كافران احاطه دارد)41( .
اگر به تو نيكى برسد بر آنها ناگوار آيد و اگر براى تو حادثه ناگوارى پيش آيد آنها مىگويند:
ما ،پيش از اين تصميم كار خود را گرفتهايم ،و با خوشحالى بازمىگردند)51( .
ّ
بگو :هيچ حادثهاى به ما نمىرسد مگر آنچه خدا برايمان نوشته است ،او موالى ماست ،و بر مؤمنان است كه تنها بر خدا توكل
كنند)59( .
 بگو :آيا درباره ما ،جز يكى از دو نيكى را انتظار داريد؟ ّاما ما براى شما چنين انتظار داريم كه خدا شما را به كيفرى مبتالسازد كه يا از طرف خودش برسد و يا به دست ما واقع شود ،پس منتظر باشيد كه ما نيز با شما منتظريم)52( .
تفسير:
ُ َ
« َو ِم ْن ُه ْم» از اين منافقانَ « ،م ْن َي ُقول ْائذ ْن ِلي» كسى هست كه مىگويد:
به من اجازه بده تا در خانه بنشينم و از جهاد دست بكشم « َو ال َت ْف ِتني» مرا گرفتار گناه و معصيت مكن ،منظور اين كه اگر
بدون اجازه تو ،دست از جنگ بكشم گنهكار خواهم شد .بعضى گفتهاند :اين فرد ّ
جد بن قيس بود كه گفت :همه انصار
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مىدانند كه من نسبت به زنان حرص فراوانى دارم ،به خاطر دختران زردگونه يعنى زنان روم مرا مفتون و دچار گناه مكن ،و در
مقابل ،از مال و ثروتم به تو كمك مىكنم و مرا از رفتن به جنگ معاف دار.
َ
ْ
ّ
ُ
أال ِفي ال ِف ْت َن ِة َس َقطوا آ گاه باشيد كه آنها هم اكنون خود در گناه و فتنه تخلف از فرمان خدا قرار دارند.
َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ
كاف ِر َين در روز قيامت آتش جهنم تمام اطراف آنها را مىگيرد و آنها را احاطه مىكند ،و مىتوان گفت
و ِإن جهنم لم ِحيطة ِبال ِ
منظور آن است كه هم اكنون در دنيا در احاطه آتش قرار دارند زيرا اسباب آن را در دنيا براى خود فراهم كردهاند ،پس گويا در
ميان آتش هستند.
ِإ ْن ُت ِص ْب َك َح َس َنة اگر در برخى از جنگها ،به تو پيروزى و غنيمت و نعمتى
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص772 :
برسد براى آنان نگرانى حاصل مىشود اما اگر بر عكس ،رنج و ناراحتى ،سختى و نكبتى رو به تو آورد ،مثل آنچه در روز جنگ
احد پيدا شد.
ُ َ َ ْ َ
َي ُقولوا ق ْد أ َخذنا أ ْم َرنا ما تصميم خود را گرفتهايم ،و قبل از همه گرفتاريها ،آنچه را وظيفه ماست از پرهيز و محكمكارى ،انجام
دادهايم.
َو َي َت َو َّل ْوا َو ُه ْم َفر ُح َ
ون و به اين بهانه خوشحال بودند و خود را از صحبت جنگ و جمع شدن براى آن دور مىداشتند.
ِ
ُْ َ
َّ
قل ل ْن ُي ِص َيبنا عبد الله ابى چنين قرائت كرده است« :هل يصيبنا» و «الم» در:

َّ َ
َ
«ما ك َت َب الل ُه لنا» براى اختصاص است :هيچ امرى به ما رو نمىآورد مگر اين كه خداوند آن را ويژه ما قرار داده ،خواه
پيروزى باشد يا شهادتُ « .ه َو َم ْوالنا» او ما را دوست مىدارد و ما او را دوست مىداريم.
ّ
َو َع َلى َّالله َف ْل َي َت َو َّكل ْال ُم ْؤم ُن َ
ون چون سزاوار است كه مؤمنان ،جز به خداوند توكل نكنند ،از اين رو آنچه سزاوار آنهاست بايد
ِ
ِ
ِ
انجام دهند.
َّ
ْ
ُق ْل َه ْل َت َر َّب ُص َ
ون ِبنا آيا براى ما هيچ توقع و انتظارى داريد؟ « ِإال ِإ ْح َدى ال ُح ْس َن َي ْي ِن» جز يكى از دو سرانجامى كه هر دو تايش از
نيكوترين سرانجامهاست ،و آن دو ،پيروزى و شهادت است.
ُ
َو َن ْح ُن َن َت َر َّب ُص ِبك ْم و ما نيز براى شما به يكى از دو عاقبت بد اميدواريم كه عبارتند از:

َ
ُ َّ
الف« :أ ْن ُي ِص َيبك ُم الل ُه ِب َعذاب ِم ْن ِع ْن ِد ِه» :اين كه خداوند شما را كيفرى دهد كه از آسمان بر شما نازل شود مثل آنچه بر قوم
عاد و ثمود نازل شد.
َ َ
ب« :أ ْو ِبأ ْي ِدينا» يا كيفرى كه به دست ما فرود آيد :شما را بكشيم كه چون كافريد.
34

َ
ف َت َر َّب ُصوا درباره ما آنچه را راجع به سرانجام كارمان ذكر كرديم منتظر باشيد.
إ َّنا َم َع ُك ْم ُم َت َرب ُص َ
ون ما هم با شما منتظريم ،و ناچار هر كداممان آنچه انتظار مىكشد خواهد ديد ،نه بيشتر از آن.
ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص775 :
[سوره التوبة ( :)1آيات  53تا ]55
َّ
َّ َ َ
ُق ْل َأ ْنف ُقوا َط ْوعا َأ ْو َك ْرها َل ْن ُي َت َق َّب َل م ْن ُك ْم إ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم َق ْوما فاسق َين (َ )53و ما َم َن َع ُه ْم َأ ْن ُت ْق َب َل م ْن ُه ْم َن َف ُ
قات ُه ْم ِإال أ َّن ُه ْم ك َف ُروا ِبالل ِه َو
ِِ
ِ
ِ
َ ُ ْ ْ َ َِ ْ ُ
َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ ُ ْ ُ ِ َ ُ ْ ُ َ َّ
ُ
ُ
َ
الد ُه ْم إ َّنما ُير ُيد َّاللهُ
وال ُه ْم َو ال َأ ْو ُ
َ
ْ
كارهون ( )54فال تع ِجبك أم
ِبرس ِول ِه و ال يأت
ون الصالة ِإال و هم ك َ ُسالى و ال ين ِفقون ِإال و هم ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ُّ
ُ
َ
َ
َ
َ ْ َ ُ ُْ َ ْ
َُ َُ ْ
كاف ُرون ()55
ِليعذبهم ِبها ِفي الح ِ
ياة الدنيا و تزهق أنفسهم و هم ِ
ترجمه:
بگو :چه با ميل و رغبت ،و چه با ناراحتى و كراهت به هر نحو كه انفاق كنيد ،هرگز از شما پذيرفته نمىشود ،چرا كه شما
مردمى بدكار هستيد)53( .
هيچ چيز مانع پذيرش نفقات آنها نشد جز اين كه آنها به خدا و رسولش كفر ورزيدند و به نماز وارد نمىشوند مگر با كسالت و
انفاق نمىكنند مگر از روى كراهت)54( .
ثروتها و فرزندانشان تو را شگفتزده نسازد ،چرا كه خدا مىخواهد آنان را به اين وسيله در دنيا عذاب كند و در حال كفر
جانشان بيرون آيد)55( .
تفسير:
َ َ
َ
ط ْوعا أ ْو ك ْرها اين دو كلمه حال مىباشد ،و فعل امر به معناى خبر است و معناى جمله اين است :انفاق شما هرگز پذيرفته
نمىشود ،چه از روى ميل و رغبت باشد و چه از روى بىميلى و ناراحتى .شبيه اين جمله در آيه ديگرى نيز به كار رفته است:
َ َ
َ
« ْاس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم أ ْو ال َت ْس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم»« :چه براى آنان طلب آمرزش كنى و چه نكنى هرگز خدا آنان را نمىآمرزد»( .توبه )81 /قول
ّ
كثير در شعر ذيل نيز از همين قبيل است:
أسيئى بنا او أحسنى ال ملومة

لدينا و ال مقلية ان تقلت

چه نسبت به ما ،بدى كنى و چه نيكى كنى ،ما تو را سرزنش نمىكنيم .و اگر
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص775 :
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دشمنى هم كنى تو را دشمن نمىداريم .بايد دانست كه چنين تعبيرى( :از لفظ امر ،معناى اخبار اراده شود) در صورتى صحيح
َّ
است كه از فحواى سخن فهميده شود و قرينهاى در كار باشد چنان كه عكس آن نيز آمده است ،مثل موارد دعا« :رحم الله
َّ
زيدا و الله غفر له» كه فعل ماضى معناى امر دعايى مىدهد.
َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ
فاس ِق َين اين عبارت علت براى قبول نشدن انفاق آنهاست.
ِإنكم كنتم قوما ِ

َ َ
أ َّن ُه ْم ك َف ُروا فاعل «منع» است :تنها چيزى كه مانع پذيرش نفقات منافقان شد كفر آنان است .كه خدا و پيامبرش را قبول
ندارند« .تقبل» با «ت» و «ى» هر دو خوانده شده است.
اعجاب نسبت به چيزى آن است كه انسان از نيكويى آن در ّ
تعجب شود و از ديدنش خشنود و مسرور گردد .معناى آيه اين
است :آنچه را از متاع دنيا كه به كافران داده شده نيكو مشمار زيرا خداوند مىخواهد آنها را با اين ثروت و سرمايه دچار عذاب
كند :مالشان را در معرض غنيمت و دستبرد قرار داده و آنها را مبتال به آفات و مصيبتها سازد ،و از طرفى با ناراحتى و بر خالف
ّ
ميل آنها آنان را مكلف مىسازد كه از اين اموال در راه خير صرف و خرج كنند و از طرف ديگر براى جمع آوردن و تكثير اموال و
تربيت فرزندان به آنها انواع زحمتها را بچشاند.
َو َت ْز َه َق َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو ُه ْم كاف ُر َ
ون مفهوم اين آيه نظير اين گفتار خداوند است:
ِ
َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
دادوا ِإثما «آنها را مهلت مىدهيم تا گناهشان افزايش يابد».
ِإنما نم ِلي لهم ِليز
(آل عمران )978 /مقصود از آيه مورد بحث اين است كه خداوند منافقان را با افزايش نعمتها بتدريج به سوى گناه و استحقاق
ّ
عذاب بكشاند :خدا اراده مىكند كه نعمت خود را بر آنان ادامه دهد تا در حالتى بميرند كه كافر باشند و با ّ
توجه به لذتهاى دنيا
از انديشه آخرت غافل بمانند.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص777 :
[سوره التوبة ( :)1آيات  56تا ]51
َ
َْ َ ُ َ ْ َ
َ َّ َ
َ َ ْ ُ َ َّ
الله إ َّن ُه ْم َلم ْن ُك ْم َو ما ُه ْم م ْن ُك ْم َو لك َّن ُه ْم َق ْوم َي ْف َر ُق َ
ون َمل َجأ أ ْو َمغارات أ ْو ُم َّد َخال ل َول ْوا ِإل ْي ِه َو ُه ْم
ون ( )56لو ي ِجد
و يح ِلفون ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
الصدقات فإ ْن أعطوا منها َرضوا َو إ ْن ل ْم ُي ْعط ْوا منها إذا ه ْم َي ْسخط َ
َي ْج َم ُح َ
ون (َ )57و من ُه ْم َم ْن َيلم ُزك في َّ
ون ( )58و لو أنهم رضوا
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ِ َ َّ ِ ِ
ِ َِّ
ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ
قالوا َح ْس ُب َنا َّالل ُه َس ُي ْؤت َينا الل ُه م ْن َف ْضله َو َر ُسول ُه إ َّنا إلى الله راغ ُب َ
ون ()51
ما آتاهم الله و رسوله و
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ترجمه:
اينها به خدا سوگند مىخورند كه از شمايند ،اما از شما نيستند ،بلكه مردمى هراسانند)56( .
اگر اينها پناهگاه يا نهانگاهها يا گريزگاههايى مىيافتند ،شتابان به سويش رو مىكردند)57( .
برخى از آنها در تقسيم صدقات بر تو خردهگيرى مىكنند ،و اگر از آن صدقات به آنها چيزى داده شود خشنود مىشوند ولى اگر
داده نشود در آن وقت خشمگين مىشوند)58( .
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اگر بدانچه خدا و رسولش به آنها داده راضى مىشدند و مىگفتند :خدا ما را بس است ،و بزودى خدا و رسولش از فضل خود
به ما مىبخشد ،ما تنها رضاى او را مىطلبيم)51( .
تفسير:
َلم ْن ُك ْم (كافران سوگند مىخورند) كه از جمله شما هستندَ « .ي ْف َر ُق َ
ون» :از كشتن و اسيرى مىترسند و به منظور ّ
تقيه تظاهر به
ِ
اسالم مىكنند.
َل ْو َيج ُد َ
ون اگر جايى پيدا مىكردند كه در آن ّ
تحصن كنند :سر كوهى يا قلعهاى يا غارى در ميان كوه  ...به سويش مىشتافتند.
ِ

َ
أ ْو ُم َّد َخال بر وزن مفتعل ،از ماده «دخل» است كه در اصل «مدتخل» بوده« ،ت»

ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص775 :
بعد از دال تبديل به دال و درهم ادغام شدهاند :و قرائت ديگر آن مدخل بدون تشديد و به معناى مكان دخول است كه به آنجا
پناه مىبرند و در آن النه مىكنند و از طرف ديگر منفذى براى فرار دارد.
َل َو َّل ْوا إ َل ْيه َو ُه ْم َي ْج َم ُح َ
ون با چنان سرعتى به سوى آن مىشتافتند كه هيچ چيز نتواند جلوشان را بگيرد .الفرس الجموح :اسب
ِ ِ
تيزرو.
ْ َ
َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َيل ِم ُزك بعضى از اين منافقان ،در تقسيم صدقات و غنايم بر تو عيب مىگيرند و طعن مىزنند .در جملههاى بعد ،اين
افراد عيبجو را تعريف مىكند كه اين مردم خشنودى و خشمشان براى خودشان است ،نه براى دينشان.
«اذا» اين كلمه براى مفاجات است :اگر از غنايم به آنها چيزى داده نشود ناگهان خشمگين و عصبانى مىشوند.
َ َ
َو ل ْو أ َّن ُه ْم جواب «لو» محذوف و جمله لكان خيرا لهم مىباشد ،و معناى آيه اين است :اگر اين منافقان ،از غنايم و صدقات به
همان كه خدا و رسولش به آنها مىدهند خشنود باشند و اظهار رضايت كنند و بگويند خدا ما را كافى است و بزودى خداوند
از فضل و بزرگوارى خود به ما عطا خواهد كرد و پيامبرش نيز به ما انعام و اكرام مىكند ،برايشان بهتر خواهد بود ،و نيز بهتر
است كه بگويند :ما بسوى او مايل و از حضرتش انتظار داريم كه فضل و كرمش را به ما گسترش دهد.
[سوره التوبة ( :)1آيه ]61
َّ َ َّ َ ُ
قات ل ْل ُف َقراء َو ْال َمساكين َو ْالعامل َين َع َل ْيها َو ْال ُم َؤ َّل َفة ُق ُل ُوب ُه ْم َو في الرقاب َو ْالغارم َين َو في َسبيل َّالله َو ْابن َّ
يل
ب
الس
ِإنما الصد ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ
َّ
َ
ف ِر َيضة ِم َن الل ِه َو الل ُه َع ِليم َح ِكيم ()61
ترجمه:
زكات و صدقات ويژه فقرا و مساكين و كاركنانى است كه به
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ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص775 :
جمعآورى آن مىپردازند و كسانى كه دلهايشان به اسالم متمايل شود ،و نيز براى آزادى بردگان ،و بدهكاران و در راه خدا و
واماندگان در راه ،اين يك فريضه الهى است ،و خداوند دانا و درستكار است)61( .
تفسير:
«انما» مفيد حصر است ،يعنى زكات مخصوص اين هشت گروه است و به ديگر گروهها نمىرسد ،چنان كه مىگويند :انما
السخاء لحاتم بخشندگى ويژه حاتم است ،يعنى غير او ،داراى اين صفت نيست .توضيح آن كه مىتوان زكات را به بعضى از اين
گروهها داد و به بعضى نداد ،اما به گروههاى ديگر نمىشود داد ،چنان كه از حذيفه و ابن عباس و غير اينها از صحابه نقل شده
است كه به هر كدام از اين گروهها داده شود مجزى است ،و مذهب ما نيز همين است.
«الفقراء» مردمان پاكدامنى كه با وجود نيازمندى از سؤال كردن خوددارى مىكنند ،و «مساكين» نيازمندانىاند كه سؤال
مىكنند ،و در معناى اين دو كلمه بر عكس نيز گفته شده استّ ،اما صحيحتر ،همان معناى اول است ،و بعضى گفتهاند
«فقير» كسى است كه هيچ چيز ندارد ،و «مسكين» كسى است كه آنچه دارد براى زندگىاش كافى نيست ،و بر عكس نيز
گفته شده است.
َ ْ
َ
عام ِل َين َعل ْيها كسانى كه در جمعآورى زكات و صدقات مىكوشند و آن را از مالداران دريافت مىكنند.
و ال ِ
ْ َّ ُ ُ
َو ال ُم َؤل َف ِة قل ُوب ُه ْم بزرگانى از عرب كه پيامبر اكرم از آنان دلجويى مىكرد تا به اسالم رو آوردند ،و به اين منظور در موقعى كه
مسلمانان اندك بودند سهمى از زكات را به آنها واگذار مىكرد.
«رقاب» بردگانى كه مكاتب « »9شده بودند ،از اين مورد به آنها كمك مىشد تا
__________________________________________________
 -9مكاتبه قرارى است كه ميان برده و مواليش بسته مىشود كه پولى بدهد و خود را آزاد كند و اين بر دو قسم است :مشروط
و مطلق.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص775 :
بتوانند بهاى كتابت را به مواليشان بپردازند و آزاد شوند ،و در غير مكاتب هم ،وقتى كه برخى بردگان در ّ
شدت قرار داشتند و
موالى آنها را مىآزردند ،از اين مورد خريده و آزاد مىشدند و واليت و سرپرستى آنها براى صاحبان زكات بود.
«غارمين» كسانى كه بدون اسراف و صرف مال در امور غير شرعى ،قرض كرده و مديون ماندهاند.
َّ
َ
يل الل ِه منظور ،جهاد و تمام مصالح مسلمانان است.
س ِب ِ
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َ ْ َّ
يل مسافرى كه از مال و ثروت خود دور مانده ،هر چند با توجه به مالى كه در وطن دارد ،ثروتمند است ّاما حاال در
و اب ِن الس ِب ِ
مسافرت فقير و تنگدست مىباشد.
َ َ
َّ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
راء ،اين است كه خدا صدقات را براى اين
«ف ِر يضة» به معناى مصدر تأكيدكننده است ،زيرا معناى جمله ِإنما الصدقات ِللفق ِ
موارد واجب ساخته است.
در چهار مورد آخر به جاى حرف «الم» از «فى» استفاده شده تا داللت كند بر اين كه اينها از چهار گروه اول سزاوارتر به اين
هستند كه زكات و صدقات در ميان آنها قرار گيرد ،زيرا «فى» مفيد معناى ّ
ظرفيت است.
ذكر اين آيه و بيان مصارف زكات در خالل بحث از اهل نفاق به اين علت است كه مىخواهد بگويد :چون زكات فقط در اين
ّ
مستحقان آن نيستند و بطور كلى از اين موارد دوراند ،حق ندارند درباره آن و
موارد بايد صرف شود بنا بر اين ،منافقان كه از
تقسيمكننده آن حرفى بزنند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  69تا ]63
ُ َّ
َّ
ْ
َّ
َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
َ ُ
ون ُه َو أذن قل أذ ُن َخ ْير لك ْم ُي ْؤ ِم ُن ِبالل ِه َو ُي ْؤ ِم ُن ِلل ُم ْؤ ِم ِن َين َو َر ْح َمة ِلل ِذ َين َآم ُنوا ِم ْنك ْم َو ال ِذ َين
و ِمنهم ال ِذين يؤذون الن ِبيَّ و يقول
َ
َ
َ
َ َْ
ُ
َ
َ َّ َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُي ْؤ ُذ َ
ُّ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ون َر ُسول الل ِه ل ُه ْم َعذاب أ ِليم (َ )69يح ِلفون ِبالل ِه لك ْم ِل ُي ْرضوك ْم َو الله َو َر ُسوله أ َحق أن ُي ْرض ُوه ِإن كانوا مؤ ِم ِنين ( )62أ لم
َ
ْ
ْ
َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ
خالدا ِفيها ِذل َك ال ِخ ْز ُي ال َع ِظ ُيم ()63
حاد ِد الله و رسوله فأن له نار جهنم ِ
يعلموا أنه من ي ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص775 :
ترجمه:
بعضى از منافقان ،كسانى هستند كه پيغمبر را مىآزارند و مىگويند :او گوش( :خوش باور) است بگو :خوش باور بودن او به
سود شما است ،او به خدا ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مىكند ،و براى آنها از شما كه ايمان آوردهاند رحمتى است ،و آنان كه
رسول خدا را بيازارند عذابى دردناك دارند)69( .
براى شما به خدا سوگند ياد مىكنند ،تا شما را راضى گردانند ،در حالى كه اگر ايمان داشتند سزاوارتر اين بود كه خدا و رسولش
را از خود ،راضى سازند)62( .
آيا توجه نداشتند كه هر كس با خدا و رسولش به دشمنى برخيزد كيفرش آتش دوزخ است كه در آن ،جاويدان مىباشد؟ اين
است رسوايى بزرگ)63( .
تفسير:
«اذن» كسى كه هر چه مىشنود تصديق كند و گفته هر كس را بپذيرد« ،اذن» گوش نام عضوى است كه با آن مىشنوند ،وقتى
كه شخصى را «اذن» مىگويند ،گويا تمام بدنش گوش است چنان كه به ديدبان «چشم» مىگويند.
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ُُ
أذ ُن َخ ْير مثل «رجل صدق» است كه مقصود از آن ،بزرگوارى و صالح است گويا خداوند متعال مىخواهد بگويد :آرى او
گوش است اما خوب گوشى ،يا مقصود اين است كه او ،در امور خير و در آنچه شنيدنش الزم است شنواست و در غير اين
مورد ،گوش نيستّ .
مؤيد اين معنا قرائت حمزه است كه «و رحمة» مجرور
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص750 :
و عطف بر «خير» خوانده ،اى اذن خير و رحمة ال يسمع غيرهما و ال يقبله « »9و در جمله بعد «اذن خير» را تفسير كرده
است كه به خدا ايمان مىآورد ،و از مؤمنان مىپذيرد :آنچه كه خبر مىدهند تصديق مىكند .به دليل همين معناست كه فعل:
َ
َ
«يؤمن» اول به «باء» و دوم به «الم» ّ
متعدى شده است .مثلَ :و ما أ ْن َت ِب ُم ْؤ ِمن لنا «تو حرف ما را نمىپذيرى»( .يوسف/
ُ
َ )97و َر ْح َمة ِ ...م ْنك ْم خطاب به منافقان است :پيامبر ،براى كسانى از شما كه اظهار ايمان مىكنند ،رحمت است و به همين
دليل حرف شما را مىشنود و ايمان شما را مىپذيرد و شما را رسوا نمىكند زيرا مصلحت خدا را چنان مىبيند كه شما باقى
بمانيد ،پس همان طور كه شما مىگوييد گوش است اما براى شما ،گوش خوبى است ،نه گوش بدى.
بنا بر اين خداوند گفته منافقان را درباره پيامبر مىپذيرد ،اما آنچه را آنان به قصد ّ
مذمت آن حضرت بيان مىكردند خداوند به
مدح او تفسير كرد و سالمت قلب آن حضرت را بيان فرمود .روايت شده است كه برخى ،پيامبر اكرم را ّ
مذمت و بدگويى
مىكردند ،و اين خبر به حضرت رسيد .بدگويان نگران شدند ،اما بعضى از آنان به ديگران گفتند :ناراحت نباشيد زيرا او گوش
شنواست و گفته هر كس را كه پيشش برود مىشنود ،ما مىرويم از طرف شما معذرتخواهى مىكنيم ،او هم مىپذيرد.
اين جمله« :اذن خير» نيز قرائت شده كه هر دو ،خبر از براى مبتداى محذوف باشد :هو أذن ،هو خير و معناى آيه چنين
مىشود :اگر آنچه شما مىگوييد ،درست باشد ،براى شما خوب است چرا كه عذرتان را مىپذيرد و به بد باطنىتان كيفرتان
نمىكند.
ُ ُ
َ ْ ُ َ َّ َ ُ
ون ِبالل ِه لك ْم ِل ُي ْرضوك ْم اين آيه خطاب به مسلمانان است كه منافقان آنچه
يح ِلف
__________________________________________________
 -9او ،فقط خوبى و رحمت را مىشنود ،و جز اين دو را نه ،مىشنود و نه ،مىپذيرد.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص751 :
مىخواستند بدگويى مىكردند و بعد پيش آنها به معذرتخواهى مىآمدند و سوگند ياد مىكردند تا عذرشان پذيرفته شود .از
اين رو خداوند به منافقان چنين پاسخ داد كه اگر شما چنان كه مىپنداريد :مؤمن هستيد ،سزاوارتر از هر چيز آن است كه خدا
َ ُ
و رسولش را به اطاعت و بندگى ،و موافقت و همراهى از خودتان ،راضى و خشنود سازيد ،و اين كه در فعل «أ ْن ُي ْرض ُوه» ضمير
را مفرد آورده ،به اين دليل است كه ميان خشنودى خدا و رسولش تفاوتى نيست و در حكم يك خشنودى است ،و مىتوان
َّ
گفت :حذف و تقديرى وجود دارد :و الله احق ان يرضوه ،و رسوله كذلك.
يحادون ،محادة مفاعله ،از «حد» به معناى «منع» است.
41

ََ َ
فأ َّن ل ُه پس حق اين است كه براى او آتش دوزخ باشد ،مىتوان گفت« :فان له» عطف بر «انه» است بنا بر اين كه جواب «من»
َّ
محذوف و تقدير چنين باشد .أ لم يعلموا أنه من يحاد الله و رسوله يهلك فان له نار جهنم «« ( »9يهلك» جواب «من» بوده و
حذف شده است).
[سوره التوبة ( :)1آيات  64تا ]66
َْ َ ُ
َ
ون َأ ْن ُت َن َّز َل َع َل ْيه ْم ُس َورة ُت َنب ُئ ُه ْم بما في ُق ُلوبه ْم ُقل ْاس َت ْهز ُؤا إ َّن َّالل َه ُم ْخرج ما َت ْح َذ ُر َ
َي ْح َذ ُر ْال ُمناف ُق َ
ون (َ )64و ل ِئ ْن َسأل َت ُه ْم ل َي ُقول َّن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ
الله َو آياته َو َر ُسوله ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْ ِهز ُؤ َن ( ِ )65ال َت ْع َتذ ُر ِوا َق ْد َك َف ْر ُت ْم َب ْع َد إيمان ُك ْم إ ْن َن ْع ُف َع ْن طائفةَ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِإنما كنا نخوض و ن َلعب قل أ ِب ِ
ِ ِ ِ
ِ
م ْن ُك ْم ُن َعذ ْب طائ َفة بأ َّن ُه ْم ُ
كانوا ُم ْج ِر ِم َين ()66
ِ
ِ ِ
__________________________________________________
 -9آيا ندانستند كه هر كس با خدا و رسولش بجنگد هالك مىشود و سرانجامش به آتش دوزخ است؟
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص752 :
ترجمه:
منافقان از آن مىترسند كه آيهاى بر ّ
ضدشان نازل گردد و از اسرار درونشان خبر دهد .به آنها بگو :شما اكنون مسخره كنيد،
همانا خداوند آنچه را كه از آن بيم داريد آشكار مىسازد)64( .
و اگر از آنها بپرسى (كه چرا دين و خدا را به تمسخر مىگيرند) مىگويند :ما بازى و شوخى مىكرديم بگو :آيا خدا و آيات و
پيامبرش را مسخره مىكنيد؟ ()65
بگو :عذر نياوريد ،چرا كه شما پس از ايمان آوردن كافر شديد ،و ما اگر گروهى از شما را مورد عفو قرار دهيم گروهى ديگر را
كيفر خواهيم كرد زيرا آنها مجرم بودند)66( .
تفسير:
منافقان ،اسالم و اهلش را مسخره و استهزاء مىكردند ،و از طرفى مىترسيدند كه ممكن است روزى خداوند آيهاى درباره آنها
نازل كند و از درون زشت آنها خبر دهد و رسوا شوند.
ضمير در كلمات« :عليهم» و «تنبئهم» براى مؤمنين و در «قلوبهم» براى منافقان است ،و اين درست است ،زيرا معنا،
مقتضى آن است ،و مىتوان گفت ضمير در تمام اين موارد براى منافقان است ،زيرا وقتى سوره درباره منافقان نازل شده باشد،
پس گويا بر خود آنها نازل شده است ،يعنى وقتى كه اسرار آنها را فاش كند ،گويا آنها را به اين امور ،خبر داده است .بعضى
گفتهاند معناى آيه اين است :بايد منافقان از اين امر بترسند ،و فعل را در معناى انشاء و امر گرفتهاند ،نه خبر.
ُ
ق ِل ْاس َت ْه ِز ُؤا اين فعل امر ،به منظور وعيد و بيم دادن به كار رفته است.
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ّ َّ
َّ ْ
ِإ َّن الل َه ُمخ ِرج اى كافران خدا اظهار مىكند آنچه به دليل نفاقتان از روشن شدنش بيمناكيد .پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و
ّ
سلم از جنگ تبوك برمىگشت ،در حالى كه چهار نفر جلوتر از او ،راه مىرفتند ،مىخنديدند و مىگفتند :نگاه كنيد به اين مرد،
كه مىخواهد قصرهاى شام و حصارهاى آن را فتح كند ،هيهات ،هيهات! جبرئيل اين خبر را به حضرت رسول رساند ،حضرت
به ّ
عمار فرمود :اينها به من و قرآن طعنه مىزنند :ان
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
هؤالء يستهزءون بى و بالقرآن.
َو َلئ ْن َس َأ ْل َت ُه ْم َل َي ُق ُول َّن «كنا» :اگر از آنها بپرسى كه چرا مىخنديد مىگويند :درباره سواران و سوارى سخن مىگفتيمّ .
عمار به
ِ
َّ
ّ
دستور پيامبر رفت و از آنها پرسيد كه چرا مىخنديد؟ آنها همين پاسخ را دادند ،عمار گفت :صدق الله و رسوله ،خدا و رسولش
درست خبر دادند ،دل پيامبر را سوزانيديد خدا شما را بسوزاند .منافقان وقتى اين سخنان ّ
عمار را شنيدند براى معذرتخواهى
پيش پيغمبر آمدند ،اينجا بود كه اين آيه نازل شد.
برخى گفتهاند اين آيه درباره دوازده نفرى نازل شده است كه در گردنه ميان راه (عقبه) مخفى شده بودند تا پيغمبر خدا را از بين
ببرند و با همديگر مىگفتند :اگر ما را ببيند مىگوييم :شوخى و بازى مىكرديم.
ال َت ْع َت ِذ ُروا به عذرهاى دروغى متوسل نشويد ،زيرا پس از فاش شدن ّنيت سوء شما ،اين حرفها سودى ندارد.
َ َ
ق ْد ك َف ْر ُت ْم شما پس از اظهار ايمان ،كفر خود را آشكار ساختيد.
ِإ ْن َن ْع ُف به فرضى كه ما گروهى از شما را به دليل اقرار به ايمان ،بعد از نفاق ،مورد عفو قرار دهيم ،گروه ديگرى را به اين دليل
كه اصرار بر نفاق دارند كيفر خواهيم داد زيرا مجرمند ،معناى ديگر آيه اين است كه اگر يك گروه از شما را كه پيامبر را نيازردند
و او را مورد تمسخر قرار ندادند مورد عفو و گذشت قرار دهيم ،گروه ديگرى را كه او را آزردند و مسخره كردند عذاب و كيفر
ّ ّ
عز و جل قرار دادهاند.
مىكنيم .قرائت ديگر درباره آيه فوق اين است كه به صورت غايب خوانده و فاعلش را خداوند
[سوره التوبة ( :)1آيات  67تا ]71
ون َو ْال ُمناف ُ
ون ب ْال ُم ْن َكر َو َي ْن َه ْو َن َعن ْال َم ْع ُروف َو َي ْقب ُض َ
قات َب ْع ُض ُه ْم م ْن َب ْعض َي ْأ ُم ُر َ
ْال ُمناف ُق َ
ون َأ ْيد َي ُه ْم َن ُسوا َّالل َه َف َنس َي ُه ْم إ َّن ْال ُ
ناف ِق َين
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُُ ْ َ َ
َ َ ْ
َ َ َ َّ ُ ْ
ْ
َ ِْ ُ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
خال ِدين ِفيها ِهيَ حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب م ِقيم
ُه ُم ال
ناف َ ِ
قات َو الكفار َنار جهنم ِ
ناف ِقين و الم ِ
فاسقون ( )67وعد الله ال َم ِ
ِ
َّ
ْ َ ْ َ َُْْ ْ َ ُ َ
َ
ُ ُ
َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ
َْ
القك ْم ك َما ْاس َت ْم َت َع ال ِذ َين
الق ِهم فاستمتعتم ِبخ
كانوا أش َّد ِم ْنك ْم ق َّوة َو أ كث َر أ ْمواال َو أ ْوالدا ف ْاس َت ْم َت ُعوا ِبخ
( )68كال ِذين ِمن قب ِلكم
ِ
ِ
َ َ َْ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُّ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
م ْن َق ْبل ُك ْم ب َخ ْ َ ُ ْ
خاس ُرون ( )61أ ل ْم يأ ِت ِه ْم
ولئك ه ُم ال
ولئك ح ِبطت أع َمالهم ِفي الدنيا و اآل ِْخ َر ِة و أ َ ِ
الق ِهم و خضتم كال ِذي خاضوا أ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َن َب ُأ َّالذ َين م ْن َق ْبله ْم َق ْوم ُنوح َو عاد َو َث ُم َود َو َق ْوم إ ْبراه َيم َو أ ْصحاب َم ْد َي َن َو ْال ُم ْؤ َتفكات أ َت ْت ُه ْم ُر ُس ُل ُه ْم ب ْال َبينات َفما َ
كان َّاللهُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ُِ َ ُ ْ َ ْ
َ
ُ
ِليظ ِلمهم و ِلكن كانوا أنفسهم يظ ِلمون ()71
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
ترجمه:
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مردان و زنان منافق ،برخىشان از برخ ديگر آنهايند :كه امر به منكر و نهى از معروف مىكنند و دستهايشان را (از بخشش و
انفاق) مىبندند ،اينها خدا را فراموش كردند ،خدا هم آنها را از ياد برد ،به درستى كه منافقان فاسقند)67( .
خداوند به زنان و مردان منافق و نيز به كافران وعده آتش دوزخ داده كه در آن جاويدانند ،همين آنها را بس است ،و خدا
لعنتشان كرده و كيفرى هميشگى دارند)68( .
مانند كسانى كه پيش از شما بودند كه از لحاظ نيرو سختتر ،و از لحاظ ثروت و داشتن فرزند از شما بيشتر بودند ،و از آنچه
سهمشان بود
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص757 :
بهرهمند شدند ،شما نيز از نصيب خود بهرهمند شديد مانند كسانى كه پيش از شما از نصيب خود بهره بردند ،و شما (در گناه و
خالف) فرو رفتيد همانگونه كه آنها فرو رفتند ،و اعمالشان در دنيا و آخرت از بين رفت و همانها زيانكارانند)61( .
آيا خبر آنان كه پيش از ايشان بودهاند :قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهل مدين و آباديهاى واژگون شده ،كه پيامبرانشان
با دليلهاى روشن بسوى آنها آمدند ،به اينها نرسيده است؟ خدا به آنها ستم نكرد اما خود آنها به خويشتن ستم روا مىداشتند.
()71
تفسير:
َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن جملة «بعض» برخى از منافقان از جمله برخى ديگرشان هستند و برخى به برخى ديگر نسبت داده مىشوند.
مقصود اين است ،كه وقتى به مؤمنان مىگويند :ما از شماييم « »9و بر اين امر سوگند ياد مىكنند دروغ مىگويند و نيز اين
ُ
جمله در مقام تثبيت جمله « َو ما ُه ْم ِم ْنك ْم» « »2است .بعد از آن كه خداوند ّادعاى آنها را تكذيب كرده ،آنان را به حالتى
ْ
َ ُُ َ ْ َ
توصيف فرموده كه اصوال بر ّ
ون ِبال ُم ْنك ِر كفر و گناه را مورد تبليغ و ترويج ،قرار مىدهندَ .و َي ْن َه ْو َن
ضد حالت مؤمنان است :يأمر
َ َْْ
وف و از ايمان آوردن و انجام دادن عبادت و اطاعت خدا و رسول جلوگيرى مىكنند.
ع ِن المع ُر ِ
َ َْ ُ َ َ
ون أ ْي ِد َي ُه ْم به سبب پستى و حرص ،و لئامت و بخلى كه دارند ،از صرف مال در امور خيريه و صدقات و انفاق در راه
و يق ِبض
خدا ،دستهايشان را مىبندند.
َّ
َ
َن ُسوا الل َه خداى را از ياد بردند« .ف َن ِس َي ُه ْم» او نيز فضل و رحمتش را از آنان دريغ فرمود.
__________________________________________________
َ ُ
ِ -9إ َّن ُه ْم ل ِم ْنك ْم آيه  56همين سوره.
 -2مأخذ قبلى.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
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إ َّن ْال ُمنافق َين ُه ُم ْالفاس ُق َ
ون اهل نفاق پستترين مرتبه فسق را كه همانا طغيان در كفر ،و دور بودن از هر گونه خير و خوبى
ِِ
ِ
ِ
َ
خال ِدين ِفيها» :قرار است كه براى هميشه در آتش دوزخ بسوزند.
«
.
دارند
است،
ِ
ِهيَ َح ْس ُب ُه ْم همين آنها را كافى است .اين جمله داللت تمام دارد بر سختى عذاب آتش دوزخ ،و اين كه چيزى از آن شديدتر
نيست ،به خدا پناه مىبريم از آن.
َ
َّ
َو ل َع َن ُه ُم الل ُه خدا آنها را از خير خود دور سازد و پست و خوارشان گرداند.
َ
َو ل ُه ْم َعذاب ُم ِقيم مقصود از اين عذاب ،كباب شدن در آتش و سوختگى بر اثر آن نيست ،بلكه عذابى است دائمى شبيه به
عذاب آتش .و مىتوان گفت منظور از «عذاب مقيم» عذابى است كه هم اكنون در دنيا هم با آنهاست و لحظهاى از آنها جدا
نيست ،و آن عبارت از تعب و رنجى است كه از آتش نفاق مىچشند و هميشه از رسوايى كشف شدن درون ناپاكشان ترس و
بيم دارند.
َ َّ
َ ُ
كال ِذ َين ِم ْن ق ْب ِلك ْم در اعراب كاف تشبيه ،دو احتمال است:
 -9مرفوع و خبر از براى مبتداى محذوف) يعنى :انتم مثل الذين من قبلكم  -2منصوب و مفعول به :فعلتم مثل فعل الذين من
قبلكم .معناى آيه اين است:
شما از لذائذ دنيا بهرهمند شديد چنان كه آنها بهرهمند شدند و در شهوات فرورفتيد چنان كه آنها فرورفتند ،و ،جملهُ :
كانوا
ُ
ََ
أش َّد ِم ْنك ْم ،تشبيهى را كه در جمله پيش وجود دارد تفسير مىكند و فعل اين منافقان را به عمل كسانى كه قبل از آنها بودهاند،
تشبيه مىكند.
«خالق» نصيب ،بهره ،قسمت و آنچه براى انسان ّ
مقدر شده است چنان كه مىگويند :براى او قسمت و نصيبى است ،زيرا
براى او قسمت و معين شده است.
َو ُخ ْض ُت ْم شما در امور باطل و فساد داخل شديد.
ّ
َ َّ
ُ
كال ِذي خاضوا اى كالفوج الذى او كالخوض الذى مثل گروهى كه در گناه فرو رفتند يا همانگونه كه آنان فرو رفتند.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
ابن عباس مىگويد :مقصود بنى اسرائيل است .و خداوند ما مسلمانان را به آنها تشبيه كرده است قسم به آن كسى كه جانم در
دست اوست .شما كامال از آنها پيروى خواهيد كرد ،تا آنجا كه اگر فردى از آنها داخل سوراخ سوسمارى شده باشد شما هم
اين كار را انجام مىدهيد.
َو َأ ْصحاب َم ْد َي َن منظور ،پيروان «شعيب» استَ « .و ْال ُم ْؤ َ
كات» شهرهاى قوم لوط كه خداوند به بالى «خسوف» آنها را به
ف
ت
ِ ِ
ِ
زمين فرو برد ،و آباديهايشان را بر روى آنان خراب كرد« .إفك» زير و رو ساختن و تغيير دادن.
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َ َّ ْ
َ
كان الل ُه ِل َيظ ِل َم ُه ْم خداوند به آنها ستم روا نمىدارد ،چرا كه او حكيم است و بر حكيم روا نيست كه كار زشت انجام دهد و
فما
بدون جرم و گناه كيفر دهد.
«و لكن» اما آنها خود ،به سبب كفر ورزيدن و كفران نعمت نمودن ،به خود ستم كردند و مستحق عقوبت الهى شدند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  79تا ]73
َ
ون َّالز َ
الص َ
ون َو ْال ُم ْؤم ُ
كاة َو ُيط ُيع َ
الة َو ُي ْؤ ُت َ
ون ب ْال َم ْع ُروف َو َي ْن َه ْو َن َعن ْال ُم ْن َكر َو ُيق ُيم َ
ياء َب ْعض َي ْأ ُم ُر َ
َو ْال ُم ْؤم ُن َ
ون َّ
نات َب ْع ُض ُه ْم أ ْول ُ
ون
ِ ِ
ِ
ْ َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّالل َه َو َر ُس َول ُه ُأولئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم َّالل ُه إ َّن َّالل َه َعز يز َحكيم (َ )79و َع َد َّالل ُه ْال ُم ْؤمن َين َو ْال ُم ْؤمنات َج َّنات َت ْجري م ْن َت ْحت َها اْل ْن ُ
هار
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
خالد َين فيها َو َمساك َن َطي َبة في َج َّنات َع ْدن َو ر ْضوان م َن َّالله َأ ْك َب ُر ذل َك ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َعظ ُيم ( )72يا َأ ُّي َها َّالنبيُّ جاهد ْال ُك َّف َار وَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِْ
ِ
َ َ ُْْ ََ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ناف ِقين و اغلظ علي ِهم و مأواهم جهنم و ِبئس الم ِصير ()73
الم ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
ترجمه:
و مردها و زنان با ايمان ،برخى از آنان دوستان برخى ديگرند ،امر به معروف و نهى از منكر مىكنند ،و نماز بپا مىدارند و زكات
مىدهند ،و خدا و رسولش را اطاعت مىكنند ،اينهايند كه خداوند مورد رحمتشان قرار خواهد داد .براستى كه خداوند با ّ
عزت
و با حكمت است)79( .
خداوند به مردان و زنان مؤمن باغهايى از بهشت وعده داده كه نهرها از زير درختانش روان است ،جاودانه در آن خواهند ماند
و مسكنهاى پاكيزهاى در باغهاى بهشت ،و خشنودى خداوند (از همه اينها) بزرگتر است ،اين است پيروزى با عظمت)72( .
اى پيامبر با كافران و منافقان مبارزه كن و بر آنها سخت بگير ،جايگاهشان دوزخ است ،و چه بد سرانجامى دارند)73( .
تفسير:
َ
َب ْع ُض ُه ْم أ ْول ُ
ياء َب ْعض اين جمله در اين آيه ،در مقابل جمله « َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن َب ْعض» در آيه قبل است »9« ،و معنايش اين است كه
ِ
هر كدام از مؤمنان دوستى و نصرت ديگرى را بر خود الزم مىداند .و مجموعه آنها در مقابل ديگران يك قدرت و يك نيرو
محسوب مىشود.
ُ
َّ
ّ
َس َي ْر َح ُم ُه ُم الل ُه «سين» بيان مىكند كه رحمت خداوند بر مؤمنان حتمى است ،و وعده الهى را مؤكد مىسازد نظيرَ :س َي ْج َعل
ُ
َ
َل ُه ُم َّالر ْح ُ
من ُو ادا «خداى مهربان بزودى براى آنان ،دوستى قرار خواهد داد»( .مريم )16 /وَ ،س ْوف ُي ْؤ ِت ِيه ْم أ ُج َور ُه ْم «بزودى
پاداشهاى آنان را خواهد داد»( .نساءَ )952 /ع ِز يز كسى كه بر هر چه وجود دارد غلبه دارد و مىتواند هر كارى انجام دهد،
پس خداوند مىتواند پاداش دهد ،و هم مىتواند كيفر كندَ « .ح ِكيم» هر چيز را به جايش مىگذارد و هر كارى را در وقت خود
انجام مىدهد.
__________________________________________________
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 -9كه درباره منافقان مىباشد.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
َ
َ َ
ساك َن طي َبة مكانهايى كه زندگى در آن ،پاكيزه است خداوند آنها را از جواهر (لؤلؤ ،ياقوت سرخ ،و زبرجد سبز) بنا كرده
وم ِ
است.
من ع َ
َع ْدن اسم ّ
خاص و علم است ،به دليل قول خداوندَ :ج َّن َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ
باد ُه «باغهاى عدنى كه خداوند رحمان به
ات عدن ال ِتي وعد َّالرح ِ
ِ
بندگانش وعده كرده است.
(مريم.)69 /
ّ
ّ َّ
دليل ديگر بر اين معنا ،سخنى است كه ابو درداء از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل كرده است:
َّ
عدن :دار الله التي لم ترها عين و لم تخطر على قلب بشر ال يسكنها غير ثالثة:
ّ
ّالن ّبيون ،و الصديقون ،و ّ
الشهداء يقول َّالله ّ
عز و جل :طوبى لمن دخلك
« :عدن ،خانه خداوند است كه هيچ چشمى آن را نديده و به انديشه هيچ كس خطور نكرده ،و جز سه گروه در آن ،جاى
ندارند« :پيامبران ،صديقان ،و شهيدان» خداوند به بهشت عدن مىفرمايد :خوشا به حال كسى كه در تو وارد شود.
بعضى گفتهاند« :عدن» شهرى است در بهشت.
َّ َ ْ
ْ
َو ِرضوان ِم َن الل ِه أ ك َب ُر اندكى از رضايت و خشنودى خداوند از تمام نعمتهاى بهشتى كه بيان شد ،بهتر و باالتر است ،زيرا
خشنودى اوست كه باعث كمال هر سعادت و نيكبختى و موجب هر گونه رستگارى مىشود ،و به سبب خشنودى اوست كه
انسان از بزرگداشت و بخشش او بهرهمند مىگردد و بخشش و كرامت ،بزرگترين نوع پاداش و اجر و ثواب است.
«ذلك» اشاره است به :همه آنچه كه خدا براى نيكوكاران وعده كرده ،و يا به رضوان و خشنودى خداوند ،يعنى اين است فوز
عظيم نه آنچه مردم ،فوز و رستگارىاش خوانند( .ضمير فعل« :هو» مفيد حصر و تأكيد است).
ْ ُ
جاه ِد الك َّف َار با كافران با شمشير بجنگ ،و با منافقان ،با دليل و برهان.
ِ
ّ
امام صادق عليه ّ
السالم در تفسير اين آيه مىفرمايد :به كمك اهل نفاق با كافران بجنگ و بعد فرمود آيا شنيدهايد كه پيامبر صلى
ّ
َّ
الله عليه و آله و سلم با منافقان بجنگد؟ (نه ،بلكه) با آنها مدارا
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص750 :
مىكرد»9« .
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ُْْ َ
َو اغلظ َعل ْي ِه ْم آنها را دوست مدار .از حسن نقل شده است :مبارزه با منافقان آن است كه حدود الهى را دربارهشان اجرا كنند.
[سوره التوبة ( :)1آيه ]74
ُ
ُ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َّ
َ ْ ُ َ َّ
َ
ُ َ َ ْ ُ
ناه ُم الل ُه َو َر ُسول ُه ِم ْن
الم ِه ْم َو َه ُّموا ِبما لم ينالوا و ما نقموا ِإال أن أغ
ون ِبالل ِه ما قالوا َو ل َق ْد قالوا ك ِل َمة الك ْف ِر َو ك َف ُروا َب ْع َد ِإ ْس
يح ِلف
ِ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
َف ْضله فإ ْن َي ُت ُوبوا َيك َخ ْيرا ل ُه ْم َو إ ْن َي َت َول ْوا ُي َعذ ْب ُه ُم الل ُه َعذابا أليما في ُّالدنيا َو اآلْخ َرة َو ما ل ُه ْم في اْل ْ
ض ِم ْن َو ِليٍّ َو ال ن ِصير ()74
ر
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ترجمه:
اينها به خدا قسم مىخورند كه چيزى نگفتهاند ،و حال آن كه سخن كفر را گفته و بعد از اسالم آوردنشان كافر شدند و آهنگ
كارى كردند كه بدان نرسيدند ،اينها فقط از اين انتقام مىكشيدند كه خدا ،و رسولش آنان را به فضل و كرم خود بىنياز
ساختهاند ،پس اگر توبه كنند برايشان خوب است ،و اگر روى بگردانند خداوند آنها را در دنيا و آخرت به مجازات دردناكى
كيفر خواهد داد ،و در سراسر روى زمين ،نه يارى دارند و نه ياورى)74( .
تفسير:
به خدا سوگند ياد كردند چيزهايى كه از آنها نقل شده نگفتهاند و حال آن كه سخنان كفرآميز گفته بودند و بعد از تظاهر به اسالم
كفر خود را آشكار ساختند.
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ّ
ّ
َّ ّ َّ
هل سمعتم ّان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قاتل منافقا؟ ّانما كان يتالفهم.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص751 :
َ ُ
َو َه ُّموا ِبما ل ْم َينالوا تصميم گرفتند كه ناگهانى به پيامبر حمله كنند .موقعى كه حضرت از غزوه تبوك بازمىگشت دوازده نفر يا
به قولى پانزده نفر همعهد شدند تا شبانه ،وقتى كه شتر پيغمبر به باالى عقبه مىرسد ،او را از روى شتر به ميان ّدره پرت كنند،
بدين جهت ّ
عمار بن ياسر مهار ناقه او را گرفته مىكشيد ،و «حذيفه» از پشت ،آن را مىراند ،در اين بين حذيفه صداى پاى
شتر و بهم خوردن سالحها را شنيد .تا برگشت و نگاه كرد ،مردانى را ديد كه صورتهايشان را بسته بودند .گفت :دور شويد اى
ّ
ّ َّ
دشمنان خدا ،و بر سر و روى مركبهاى آنها زد تا ايشان را از رو به رو شدن با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم دور ساخت.
وقتى كه حضرت پايين آمد به حذيفه فرمود :كدامشان را شناختى؟ حذيفه گفت :هيچ كدام .پيغمبر فرمود :آنها فالن و فالن
َّ
بودند .حذيفه عرض كرد يا رسول الله آنها را نمىكشى؟ فرمود ،دوست ندارم كه عرب بگويند:
ّ
ّ َّ
(پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم) هر وقت به يارانش دست مىيابد آنها را به قتل مىرساند.
از امام باقر عليه ّ
السالم نقل شده است كه هشت نفر آنها از قريش و چهار نفر از عرب بودند»9« .
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َو ما َن َق ُموا منكر نشدند و عيب ندانستند مگر اين امر را كه خدا و رسولش از فضل و كرم خود ،بىنيازشان ساخته بود .حقيقت
معناى آيه اين كه اين منافقان عوض شكر نعمت خدا ،ناسپاسى و كفران نعمت كردند ،در حالى كه سزاوار بود نعمت را با شكر
و سپاس استقبال كنند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  75تا ]78
َّ
ُ
َ
الصالح َين (َ )75ف َل َّما ُ
َو م ْن ُه ْم َم ْن َ
عاه َد َّالل َه َلئ ْن آتانا م ْن َف ْضله َل َن َّص َّد َق َّن َو َل َن ُك َون َّن م َن َّ
آتاه ْم ِم ْن ف ْض ِل ِه َب ِخلوا ِب ِه َو َت َول ْوا َو ُه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون (َ )76ف َأ ْع َق َب ُه ْم نفاقا في ُق ُلوبه ْم إلى َي ْوم َي ْل َق ْو َن ُه بما َأ ْخ َل ُفوا َّالل َه ما َو َع ُد ُوه َو بما ُ
كانوا َي ْكذ ُب َ
ُم ْعر ُض َ
ون (َ )77أ َل ْم َي ْع َل ُموا َأ َّن َّاللهَ
ِ
َ ِ َّ ِ ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ِ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َّ
ُ
ُ
ُ
وب ()78
يعلم ِسرهم و نجواهم و أن الله عالم الغي ِ
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كانت ثمانية منهم من قريش و اربعة من العرب.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص752 :
ترجمه:
بعضى از آنها با خدا عهد كردهاند كه اگر از فضل و رحمتش به ما عطايى بخشد ،به يقين صدقه خواهيم داد و از نيكوكاران
خواهيم بود)75( .
اما وقتى كه از فضل خود به آنها بخشيد ،بخل ورزيدند و با اعتراض روى برگرداندند)76( .
پس خداوند نفاقى را در دلهايشان تا روزى كه او را مالقات كنند انداخت ،زيرا پيمانى را كه با خدا بستند مخالفت كردند ،و
دروغ مىگفتند)77( .
آيا ندانستند كه خداوند ،راز نهان و سخن درگوشى آنها را مىداند و محققا خداوند داناى تمام پنهانيهاست؟ ()78
تفسير:
َّ
شخص مورد بحث ثعلبة بن حاطب است كه خدمت پيامبر عرض كرد :يا رسول الله ،دعا كن و از خدا بخواه كه به من ثروتى
ّ
ّ َّ
بدهد ،رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود :اى ثعلبه! قليل تؤدى شكره ،خير من كثير ال تطيقه« :مال اندكى كه
بتوانى شكرش را بجاى آورى بهتر است از ثروت فراوانى كه توان شكرش را نداشته باشى» ثعلبه گفت :سوگند به خدايى كه تو
را بحق برانگيخت ،اگر خدا به من ثروتى بدهد ،حق هر صاحب ّ
حقى را ادا مىكنم .پيغمبر خدا برايش دعا كرد .ثعلبه
گوسفندى خريد و اين گوسفند مثل كرم كه تخم مىگذارد و رشد مىكند ،روزبروز افزايش يافت ،تا جايى كه شهر مدينه بر او
تنگ آمد ،و نتوانست در شهر بماند و به بيابان رفت و از مردم و نماز جمعه و جماعات دور ماندّ ،اما بعد كه آيات زكات نازل
شد و رسول اكرم
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ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
عامل خود را فرستاد كه زكات را بگيرد ،وى بر اثر بخل و مال دوستى از دادن زكات خوددارى كرد و گفت :اين كه از من
مطالبه مىكنيد صدقه نيست بلكه مانند جزيه است .خبر كه به پيامبر رسيد ناراحت شد و فرمود :واى بر ثعلبه واى بر ثعلبه.
ََ
فأ ْع َق َب ُه ْم حسن مىگويد :مراد از ضمير فاعل در اعقبهم بخل است :بخل در دل آنها نفاق ايجاد كرد چون همين بخل بود كه
باعث نفاق و منع زكات شد.
َّ
ولى ظاهر آن است كه مرجع ضمير الله باشد ،يعنى خداوند آنها را ذليل كرد تا اين كه منافق شدند و نفاق و دورويى در
دلهايشان جا گرفت و تا وقت مرگ باقى بود و حتى همان زمان هم از دل آنها بيرون نرفت ،و اين بدان سبب بود كه آنان بر
خالف آنچه با خدا پيمان بستند كه صدقه بدهند و كار نيكو انجام دهند رفتار كردند و دروغ گفتند و به همين دليل است كه
گفتهاند :خلف وعده يك ّ
سوم نفاق است.
السالم درباره« :س َّر ُه ْم َو َن ْج ُ
از امير مؤمنان عليه ّ
واه ْم» ،نقل شده است :مراد ،نفاق و عزم بر خلف وعدهاى است كه در دل
ِ
پنهان داشتند ،و نيز عيبجويى در دين و جزيه ناميدن صدقه كه درگوشى با هم مىگفتند.
[سوره التوبة ( :)1آيات  71تا ]81
َ
َّ
ون إ َّال ُج ْه َد ُه ْم َف َي ْس َخ ُر َ
الص َدقات َو َّالذ َين ال َيج ُد َ
َّالذ َين َي ْلم ُز َ
ون ْال ُم َّطوع َين م َن ْال ُم ْؤمن َين في َّ
ون ِم ْن ُه ْم َس ِخ َر الل ُه ِم ْن ُه ْم َو ل ُه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
َ
َ
الله َو َر ُسوله وَ
ُ
ِِ
عذاب أ ِليم ( )71استغ ِفر لهم أو ال تستغ ِفر لهم ِإن تستغ ِفر لهم سب ِعين مرة فلن يغ ِفر الله لهم ِذلك ِبأنهم كفروا ِب ِ
َْ ْ َ ْ
َّ ُ َ ْ
فاس ِق َين ()81
الله ال يه ِدي القوم ال ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
ترجمه:
كسانى كه از صدقات مؤمنان اطاعت كار عيبجويى مىكنند ،و مسخره مىكنند آنهايى را كه جز به مقدار قدرتشان توانايى
ندارند ،خدا همه آنان را كيفر استهزاء كننده مىدهد ،و عذابى دردناك براى ايشان است)71( .
چه براى آنها آمرزش بخواهى و چه نخواهى ،اگر هفتاد مرتبه برايشان استغفار كنى ،هرگز خداوند آنها را نمىآمرزد ،چرا كه
ايشان به خدا و رسولش كافر شدند ،و خداوند گروه بدكار را هدايت نمىكند)81( .
تفسير:
َّالذ َين َي ْلم ُز َ
ون در محل نصب يا رفع است ،بنا بر ّذم« ،المطوع» كسى كه با ميل و رغبت و به قصد قربت كارى انجام دهد .اين
ِ
ِ
ّ
كلمه در اصل «متطوع» بوده ،معناى آيه اين است :مؤمنانى را كه با اخالص صدقه مىدهند عيبجويى مىكنند و به آنها طعنه
مىزنند و نيز از كسانى كه مال فراوانى ندارند و به اين سبب چيز اندكى را صدقه مىدهند عيب مىگيرند .خدا هم خود آنها را
َّ
َّ
مسخره مىكندَ « :س ِخ َر الل ُه ِم ْن ُه ْم» ،اين جمله خبرى است ،مانند جمله :الل ُه َي ْس َت ْه ِز ُئ ِب ِه ْم:
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َ
«خدا آنها را استهزاء مىكند»( .بقرهْ )95 /اس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم اين جمله ،امر ،در معناى خبر است يعنى :هرگز خدا آنان را
نمىآمرزد ،خواه برايشان طلب آمرزش كنى يا نكنى ،و ّ
متضمن معناى شرط است.
كلمه «سبعين» -هفتاد -در كالم عرب ،مثلى است براى كثرت ،چنان كه امير مؤمنان عليه ّ
السالم مىفرمايد:
الصبحن العاص و ابن العاص

سبعين الفا عاقدى ّالنواصى

به وسيله هفتاد هزار سوار كه پيشانى اسبهايشان بسته است ،با قبيله عمرو بن عاص مبارزه مىكنم.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص757 :
[سوره التوبة ( :)1آيات  89تا ]83
ُ
ْ ُْ
َّ
َ
َفر َح ْال ُم َخ َّل ُف َ
الف َر ُسول َّالله َو َكر ُهوا َأ ْن ُيجاه ُدوا ب َأ ْمواله ْم َو َأ ْن ُفسه ْم في َ
يل الل ِه َو قالوا ال َت ْن ِف ُروا ِفي ال َحر قل
ب
س
ون ِب َم ْق َع ِد ِه ْم ِخ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون (َ )82فإ ْن َر َج َع َك َّالل ُه إلى طائفةَ
ُِنار َج َه َّن َم َأ َش ُّد َح ارا َل ْو ُ
ون (َ )89ف ْل َي ْض َح ُكوا َقليال َو ْل َي ْب ُكوا َكثيرا َجزاء بما كا ُنوا َي ْكس ُب َ
كانوا َي ْف َق ُه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ َُْ َ
وك ل ْل ُخ ُروج َف ُق ْل َل ْن َت ْخ ُر ُجوا َمعيَ َأ َبدا َو َل ْن ُتقات ُلوا َمعيَ َع ُد اوا إ َّن ُك ْم َرض ُيت ْم ب ْال ُق ُعود َأ َّو َل َم َّرة َف ْاق ُع ُدوا َم َع ْالخالفينَ
ِمنهم فاستأذن
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
()83
ترجمه:
بجاىماندگان ،با نشستن در خانه بر خالف رسول خدا ،شاد شدند و دوست نداشتند كه در راه خدا با جانها و ثروتهاى خود
جهاد كنند ،و گفتند :در اين هواى گرم بيرون نرويد ،بگو گرماى آتش دوزخ سختتر است اگر مىفهميدند)89( .
پس آنها بايد كم بخندند و بسيار بگريند به جزاى بديهايى كه انجام مىدادند)82( .
پس هر گاه خدا تو را بسوى گروهى از آنان بازگرداند و آنها از تو اجازه رفتن به جنگ بخواهند ،بگو :شما هرگز با من بيرون
ّ
نمىآييد و هرگز همراه من با دشمن نخواهيد جنگيد ،شما كه نخستين بار به كنارهگيرى راضى شديد ،هم اكنون نيز با متخلفان
بمانيد)83( .
تفسير:
ّ
ّ َّ
َفر َح ْال ُم َخ َّل ُف َ
ون اينها كسانىاند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ايشان را در شهر گذاشت و با خود به جنگ تبوك نبرد
ِ
زيرا وقتى همه مىرفتند آمدند خدمت پيغمبر و اجازه خواستند كه بعدا بروند .حضرت به آنان اجازه دادِ « .ب َم ْق َع ِد ِه ْم» به
تأخيرشان از جنگ و نشستن در خانه.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
َ
الف َر ُسول َّالل ِه بعد از پيامبر اسالم :اقام خالف ّ
الحى (بعد از اهل قبيله ،جاى آنها را گرفت) و نيز گفتهاند« :خالف» به
ِخ
ِ
معناى مخالفت است چون اين اشخاص بر خالف پيغمبر رفتار كردند :او قيام كرد و به جنگ رفت اما آنها در خانه خود
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نشستند .نصب «خالف» به اين دليل است كه مفعول له ،يا حال است :در خانه نشستند تا با آن حضرت مخالفت كنند ،يا در
حالى كه با او مخالفت كردند.
َو َكر ُهوا َأ ْن ُيجاه ُدوا  ...بهطور كنايه از مؤمنان تجليل شده است كه با فدا كردن مال و جان خود در راه خدا ّ
مشقتهاى بزرگى را
ِ
ِ
ّ
تحمل كردند.
َ ُ
قالوا به مؤمنان يا رفقايشان كه همفكر آنها بودند گفتند :در اين ّ
شدت گرما به جنگ نرويد.
و
ُْ
ََ
قل ُنار َج َه َّن َم أش ُّد َح ارا بگو داغى آتش دوزخ سختتر است .با اين جمله خداوند آنها را به نادانى و جهل نسبت مىدهد ،زيرا
كسى كه به دليل فرار از ّ
مشقت يك ساعته ،خود را به مشقتهاى شديد هميشگى مبتال كند ،از هر نادان نادانتر است.
َْ
ُ َ
فل َي ْض َحكوا ق ِليال از اين پس به جزاى كارهايى كه انجام مىدهند خنده اينها اندك و گريهشان بسيار خواهد بود ،اين معناى
خبرى به صورت فعل امر آمده ،تا داللت كند بر اين كه مطلب ثابت و حتمى است و جز اين نيست.
طائ َفة اختصاص به گروهى از آنها به اين دليل است كه برخى از آنان توبه كرده و از نرفتن به جنگ پشيمان شدند و يا عذر
ِإلى ِ
ّ
موجهى را نشان دادند ،پس اين حكم مربوط به كسانى است كه از كار خالف خود پشيمان نشده بلكه باز هم مىخواهند از زير
بار به بهانههايى فرار كنند.
َ َْ َ ْ ُ
ف ْاس َتأذ ُنوك ِللخ ُروج و براى غزوه ديگر بعد از تبوك بخواهند از تو ،اجازه جهاد بگيرند.
ِ
َ َ
أ َّول َم َّرة منظور همان جنگ تبوك است.
ََ ْ
خال ِف َين مراد كسانى است كه در اين جنگ مخالفت كردند ،و نرفتند كه شرح
مع ال ِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
آن گذشت.
[سوره التوبة ( :)1آيات  84تا ]85
َ ُ َ َ ََ ُْ ْ َ َ
َ ُ
َّ
الله َو َر ُسوله َو ُ
ماتوا َو ُه ْم فاس ُق َ
مات أ َبدا َو ال َت ُق ْم َعلى َق ْبر ِه إ َّن ُه ْم َك َف ُ
ون (َ )84و ال ُت ْع ِج ْب َك أ ْموال ُه ْم
ب
وا
ر
و ال تصل على أحد ِمنهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ
َ َ ْ ُ ُ ْ َّ ُ ُ َّ ُ َ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
كاف ُرون ()85
و أوالدهم ِإنما ي ِر يد الله أن يعذبهم ِبها ِفي الدنيا و تزهق أنفسهم و هم ِ
ترجمه:
بر هيچ يك از آنها كه بميرد نماز نخوان و بر كنار قبرشان مأيست ،چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند .و در حالى كه
فاسق بودند از دنيا رفتند)84( .
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مالها و فرزندانشان تو را بشگفتى وادار نسازد ،زيرا خدا مىخواهد به اين وسيله آنها را در دنيا عذاب كند ،و جانشان برآيد در
حالى كه كافر باشند)85( .
تفسير:
«مات» اين فعل ،صفت براى «احد» است و با اين كه به معناى استقبال است به لفظ ماضى آمده ،زيرا امرى است كه يقينا
به وقوع خواهد پيوست.
ّ
ّ َّ
َ
ِإ َّن ُه ْم ك َف ُروا علت براى نهى است .توضيح ،اين كه قبل از نزول اين آيه ،پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بر اينها نماز مىخواند
ّ
و احكام مسلمانان را بر آنها جارى مىكرد و هر وقت بر مردهاى نماز مىخواند كنار قبرش توقف مىكرد و مدتى برايش دعا
مىخواند ،تا اين كه خداوند او را از انجام دادن اين هر دو امر منع فرمود و علت آن را هم كفر آنها نسبت به خدا و رسول و
مردن بر حال نفاق بيان فرموده است.
َ ُ
َو ال ُت ْع ِج ْب َك أ ْموال ُه ْم اين جمله (براى مرتبه دوم) تكرار شده »9« ،و دليلش آن است
__________________________________________________
 -9قبال در آيه  55همين سوره.
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
كه موضوع ،امر مهمى است بويژه وقتى كه ميان دو نزول فاصلهاى ايجاد شده باشد ،و نيز مىتوان گفت اين دو آيه درباره دو
گروه از منافقان نازل شده است.
[سوره التوبة ( :)1آيات  86تا ]81
ُ َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
َّ
َو إذا ُأ ْنز َل ْت ُس َورة َأ ْن آم ُ
الله َو جاه ُدوا َم َع َر ُ
قاع ِد َين (َ )86رضوا ِبأ ْن
ال
ع
م
ن
ك
ن
نا
ر
ذ
وا
قال
و
م
ه
ن
م
ل
و
الط
وا
ول
أ
ك
ن
ذ
أ
ت
اس
ه
ول
س
ب
وا
ن
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
جاه ُدوا ب َأ ْمواله ْم َو َأ ْن ُفسه ْم َو ُأولئكَ
ون ( )87لكن َّالر ُس ُول َو َّالذ َين َآم ُنوا َم َع ُه َ
َي ُك ُونوا َم َع ْال َخوالف َو ُطب َع َعلى ُق ُلوبه ْم َف ُه ْم ال َي ْف َق ُه َ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ ْ َِ ْ ِ ِ
ِِ
َّ َ ِ ِ
َ
ْ
َ َ َّ َّ ُ َ
َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ِ َ ُ ُِ ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
خال ِدين ِفيها ِذلك الفوز الع ِظيم ()81
لهم الخيرات و أ ِ
ولئك هم المف ِلحون ( )88أعد الله لهم جنات تج ِري ِمن تح ِتها اْلنهار ِ
ترجمه:
هر گاه سورهاى نازل شود كه ايمان به خداى آوريد ،و همراه پيامبرش جهاد كنيد ،كسانى ،از آنها ،كه توانايى دارند ،از تو اجازه
مىخواهند و مىگويند :ما را بگذار تا همراه بازنشستگان باشيم)86( .
اينها راضى شدند كه با معافشدگان باشند ،و بر دلهايشان مهر نهاده شده ،لذا نمىفهمند)87( .
اما پيامبر ،و آنها كه با او ايمان آوردهاند ،با مالها و جانهايشان به جهاد پرداختند ،و همه نيكيها براى آنهاست و همانها
رستگارانند)88( .
52

خداوند براى ايشان باغهايى از بهشت فراهم ساخته كه نهرها از زير آنها جارى است ،جاودانه در آن خواهند بود ،اين است
رستگارى بزرگ)81( .
تفسير:
كلمه «سورة» را در اين آيه ،مىتوان به معناى سوره كامل گرفت ،و مىتوان گفت
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص755 :
مراد بعضى و بخشى از سوره است ،هم چنان كه قرآن و كتاب هم بر جزء ،و هم بر كل اطالق مىشود.
َ
ُ ُ َّ
أ ْن ِآم ُنوا «أن» تفسير كننده است« ،أولوا الط ْو ِل» :صاحبان امكانات و برترى :طال عليه طوال (بر او قدرت پيدا كرد)َ « ،م َع
ْ
قاع ِد َين» كسانى كه از رفتن به جنگ معاف و معذورند.
ال ِ
َ ُ َْ َ ُ ُ َ َ ْ َ
وال ِف منظور از خوالف زنها و كودكان و بيماران است.
خ
رضوا ِبأن يكونوا مع ال ِ
ّ
َف ُه ْم ال َي ْف َق ُه َ
ون سعادت و رستگارى كه در جهاد است درك نمىكنند ،و از بدبختى و شقاوتى كه در تخلف از فرمان خدا و
رسولش مىباشد خبرى ندارند.
ُ
ِلك ِن َّالر ُسول اما پيامبر خود همراه مؤمنان به جنگ مىرود ،هر چند بهانهجويان از رفتن خوددارى كنند .همين مضمون در آيه
َ ْ ُْ
ُ
الء « ...اگر اين گروه كافر شوند ،قومى را كه هرگز كافر نشوند برگماريم» (انعام/
ذيل نيز بيان شده است :ف ِإن َيكف ْر ِبها هؤ ِ
 )81ترجمه قمشهاى.
َل ُه ُم ْال َخ ْي ُ
رات بهشت و نعمتهايش ،يا منافع دو سرا.
[سوره التوبة ( :)1آيه ]11
َ
َ َ َُْ ُ َ َ ْ َ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َّ
َ
اْل ْ
يب ال ِذ َين ك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َعذاب أ ِليم ()11
راب ِليؤذن لهم و قعد ال ِذين كذبوا الله و رسوله سي ِص
ع
و جاء المعذرون ِمن
ِ
ترجمه:
عربهايى كه از رفتن به جنگ عذر مىخواستند آمدند تا اجازه بگيرند ،ولى كسانى كه به خدا و پيامبرش دروغ گفتند از رفتن
خوددارى كردند ،بزودى به كسانى از آنها كه كافر شدهاند عذابى دردناك خواهد رسيد)11( .
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص750 :
تفسير:
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ّ
ّ
عذر فى االمر ،در كار سستى كرد ،آن را ّ
جدى نگرفت .حقيقتش اين است كه چنان وانمود كند كه
«معذرون» تقصيركنندگان:
در اين كار عذر ّ
موجهى دارد ،و حال آن كه ندارد .مىتوان گفت اين كلمه در اصل «معتذرون» بوده «ت» در «ذ» ادغام شده،
و حركت آن به «عين» انتقال يافته ،عالوه بر قرائت مشهور ،دو وجه ديگر نيز بر طبق دستور زبان عرب ،جايز است -9 :كسر
ّ
عين ،به التقاء ساكنين( :معذرون).
ّ -2
ضم آن ،به جهت تبعيت از «ميم» (معذرون) اما اين دو قرائت در اين آيه ثابت نشده است .وجه ديگرى كه خوانده شده
«معذرون» بدون تشديد است .به معناى كسى كه در عذر و بهانهآوردن كوشش زياد و مبالغه فراوان مىكند.
َ
َ َّ
َّ
ََ
َو ق َع َد ال ِذ َين كذ ُبوا الل َه َو َر ُسول ُه آنهايى كه ادعا كردند ،به خدا و رسولش ايمان دارند اما در اين ّادعا دروغ گفتند از رفتن به
جنگ خوددارى كردند و حتى براى عذر خواستن هم نيامدند.
از ابو عمرو بن عالء روايت شده است :هر دو گروه خطاكار بودند :بعضى آمدند و براى نرفتن بهانهها آوردند ،و برخى ديگر
خودسرانه در خانه نشستند و به جنگ نرفتند.
َ ُ ُ َّ
َ
يب ال ِذ َين ك َف ُروا ِم ْن ُه ْم اين گروه از اعراب كه كافر شدهاند بزودى گرفتار عذاب دردناك ،به كشته شدن در دنيا و به حرارت
سي ِص
آتش در آخرت گرفتار خواهند شد.
[سوره التوبة ( :)1آيات  19تا ]13
َ ْ
َّ
َل ْي َس َع َلى ُّ
ون ما ُي ْنف ُق َ
الض َعفاء َو ال َع َلى ْال َم ْرضى َو ال َع َلى َّالذ َين ال َيج ُد َ
ون َح َرج ِإذا َن َص ُحوا ِلل ِه َو َر ُس ِول ِه ما َعلى ال ُم ْح ِس ِن َين ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
َسبيل َو َّالل ُه َغ ُفور َرحيم (َ )19و ال َع َلى َّالذ َين إذا ما َأ َت ْو َك ل َت ْحم َل ُه ْم ُق ْل َت ال َأج ُد ما َأ ْحم ُل ُك ْم َع َل ْيه َت َو َّل ْوا َو َأ ْع ُي ُن ُه ْم َتف ُ
يض ِم َن َّالد ْمع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ِ َ َ َ َّ ُ َ ِ
َ ِ َ َ َّ
َّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
وال ِف و طبع الله على
حزنا أال ي ِجدوا ما ين ِفقون (ِ )12إنما الس ِبيل على ال ِذين يستأ ِذنونك و هم أغ ِنياء رضوا ِبأن يكونوا مع الخ ِ
ُق ُلوبه ْم َف ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون ()13
ِِ
ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص751 :
ترجمه:
بر اشخاص ناتوان و بيمار و كسانى كه چيزى براى انفاق ندارند ،ايرادى نيست ،در صورتى كه براى خدا و رسولش خيرخواهى
كنند ،و بر نيكوكاران راهى براى مؤاخذه نيست ،و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است)19( .
و همچنين ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند تا بر مركبى سوارشان كنى گفتى مركبى ندارم كه شما را بر آن ،سوار كنم،
بازگشتند در حالى كه چشمانشان اشكبار بود كه چيزى نداشتند تا در راه خدا انفاق كنند)12( .
ّ
راه مواخذه بر كسانى باز است كه از تو اجازه مىخواهند در حالى كه تمكن دارند ،آنها راضى شدند كه با معذورين از جنگ
بمانند ،و خداوند بر دلهايشان مهر نهاده ،پس چيزى نمىدانند)13( .
تفسير:
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ُّ َ
فاء» افرادى كه از بيمارى طوالنى ،يا از پيرى ،ضعيف و ناتوانند.
«الضع ِ
َّالذ َين ال َيج ُد َ
ون منظور فقيران و تنگدستاناند.
ِ
ِ
مراد از «نصح» براى خدا و رسولش ،ايمان و اطاعت ،در نهان و آشكار است.
ما َع َلى ْال ُم ْحسن َين آنها كه عذر ّ
موجه دارند و خيرخواهاند.
ِِ
ِم ْن َس ِبيل راهى بر آنها نيست ،يعنى تقصيرى ندارند و كسى را حق عتاب بر آنها نيست.

َ
ُْ
قل َت ال أ ِج ُد جمله حال است از «ك» در «أتوك» كه در اولش كلمه «قد» در

ترجمه تفسير جوامع الجامع ،ج ،2ص752 :
تقدير است ،معناى آيه اين است :و نيز بر كسانى كه پيش تو آمدند و تو گفتى:
ّ
تمكنى ندارم ،ايرادى نيست.
ّ
َت َو َّل ْوا َو َأ ْع ُي ُن ُه ْم َتف ُ
يض م َن َّالد ْمع «من» براى بيان ،و ّ
جار و مجرور در محل نصب و تمييز است :تفيض دمعا :بايد توجه كرد كه
ِ
ِ
ِ
تعبير به تمييز ،رساتر از فاعل است ،زيرا در تمييز معنا چنين مىشود كه گويا تمام چشمها اشكريزان شده است.
َ َّ
أال َي ِج ُدوا اين جمله در محل نصب است چون مفعول له براى «حزنا» است.
جمله :رضوا (تا آخر) استيناف است ،گويا چنين گفته شده است:
ما بالهم استأذنوا و هم اغنياء «چه شده اينها را كه مىخواهند به جنگ نروند و حال آن كه وضعشان خوب است» و در پاسخ
چنين گفته است :زيرا اينها راضى شدهاند به پستى و قرار گرفتن در جمله معذورين از جنگ و خدا بر دلهايشان مهر زده است،
يعنى سبب استيذان آنها اين است كه به پستى راضى شدهاند و خداوند آنها را مخذول و خوار ساخته است.

55

مأخذ:
نام كتاب:جوامع الجامع ،تفسير( ترجمه فارسى) ،جلد 2
نويسنده :طبرسى فضل بن حسن
موضوع :ترجمه تفسير جامع الجوامع
قرن :ششم هجرى
زبان :فارسى
مذهب :شيعى
ناشر :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس
مكان چاپ :مشهد
سال چاپ 9377:ش
نوبت چاپ :دوم
متن برگرفته از لوح فشرده جامع تفاسير نور

56

