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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٢  نومبر٢٥
  

ِبسم هللا الرحمن الرح َِّ َِّ َِ ْ َّْ   ِميِ

  تفسير احمد

ُسورة تفسير   ترجمه و َ ِالنور« ُ ُّ« )١٢(  

  ١٨جزء  

 ©٢٠٢٢ل چاپ او

  .باشد  و نه رکوع  میت نور در مدينه نازل شده و دارای شصت و چھار آيسورۀ

  

َقد أنزلنا آَل َْ َ ْ َ َات مبيْ ُ ُنات وهللا يٍ َّ َ ٍ ِھديَ ْ من یْ ِشاء إلى صراط مستقيَ َِ ْ ُ ٍ َ َ ِ ُ  ﴾۴۶﴿ ٍميَ

 )۴۶. (كند یت ميم ھدايم وهللا ھر كه را بخواھد به صراط مستقي نازل كردیات روشنگريما آ

وهللا تعالی ھر کس از بندگانش را که بخواھد بر . ت كار اوستيھدا ت ھستند ولى اصلي ھداۀليات الھى وسيآ! اى انسان

  .نماياند ھدايت توفيق داده و راه رشد را به وی می

  !خوانندگان گرامی 

 لجاجت بر ۀدر بار ) ۵٠ الی ۴٧(در آيات متبرکه اينک  ،توحيد، به بيان گرفته شد داليل که در آيات قبلی   اينبعد از

 زبانی ايمان که پردازد می منافقان نکوھش وبه صورت کل به ،ھای گويا ق و گمراھی با وجود داليل کافی و نشانهنفا

  .کنند می کار نيز آن ضد هب و دارند

َّقولون آمنا با وبالرسول وأطعنا ثم يَو ُ َ ْ َ َ َ َِ ُ َّ ِ ِِ َّ َّ َ َ ُ ِتولى فريُ َ َّ َ َق منھم من بعد ذلك وما أوليَ ُ َ َ َ ٌِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُ ِئك بالمؤمنْ ِ ِْ ُ ِْ  ﴾۴٧﴿ َنيَ

گردان  یھا رو  از آنین ادعا گروھي بعد از ایم، وليكن یم و اطاعت ميمان داريامبر ايند به هللا  و پيگو یھا م آن

  )۴٧.(ستنديمؤ من ن) قتيدر حق(ھا  شوند، آن یم

ِارى يّادعاى منافقان که .ده است نه به عمل آمي منافقان مدۀات ما بعدی بحث واشاراتی درباريدر اين آيه مبارکه و آ

  .كردند چى مىيامبرصلی هللا عليه وسلم  را داشتند، ولى در عمل از ياری او سرپيپ

مان و ثبات قدم يبنده نبايد تکيه وفريب خورد ، ايبا وفريبه شعارھاى ز: موزاند که آ  مبارکه برا ی ما میتفحوای آي

با درنظرداشت . ستيمان، از عمل جدا نيا:بايد گفت . دنن نداري اند  دمان شكن،يپ که واضح است کسانی و الزم است
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َّآمنا«که منافقان در كنار کلمه   اين ْأطعنا « ۀ، كلم»َ َ شدند که در برابر  وردند ، ولی در عمل ديده میآ را بر زبان می» َ

  .  بودندءاعتنا ايمان بى

  .شان کفر مستقر بود ه ظاھر ايمان داشتند، اما در نھانن نازل شده است که با در مورد منافقتآي: حسن گفته است

  گاه  شد آن  نازل  وی يھودی  و خصم  منافق» بشر « ۀ دربار  آيات  اينفرمايند که  مبارکه میت آي  نزولشأن  در  مفسران

ھا   آن کشانيد تا ميان میسلم هللا صلی هللا عليه و   رسول سوی  بشر را به  کردند، يھودی  مرافعه  باھم  زمينیۀ در قضي که

  خويش  ۀفيصلمحمد بر ما در : گفت  می که کشانيد در حالی  می  يھودی  اشرف بن کعب  سوی   او را به  کنند و منافقفيصله 

  !!کند  می ظلم 

ِوإذا دعوا إلى هللا ورسوله ل ِ ِ ُِ َ َ ََّ َ ِ ُِ ُ َحكم بيَ َ ُ ِنھم إذا فريْ َ َ ِ ْ ُ َق منھم معرضونيَ ُ ُِ ُْ ْ ْ ِ ٌ ﴿۴٨﴾ 

ميانشان حکم وفيصله ] دارندنسبت به اختالفاتی که [و زمانی که آنان را به سوی خدا و پيامبرش دعوت داده شوند  تا 

  )۴٨.(شوند کند ، ناگھان گروھی از آنان روی گردان می

 تيآ( که در  طوریاست ،  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر اساس حكم  الھی ، ۀمطابق نص قرآنی قضاوت و فيصل

َلتحكم ب«:فرمايد  می) نساءۀ سور١٠۵ َ ُ ْ َ ُن الناس بما أراك هللايِ َّ َ ََ ِ ِ آنچه خدا به تو آموخته فيصله  ) موجب(ان مردم به يتا م» َّ

  .كنى

 منافق ھمانا مخالفت وروی گرداندن ۀ وعالمباشد   میامبر صلی هللا عليه وسلم،يرفتن حكم پيمان واقعى، پذي اۀًبناء نشان

که در حقيقت حکم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ھمان حکم خداوند متعال . رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است از حکم

  .باشد  استوار می  و عدالت بر بنياد حق که.است

را به نرخ روز خويش و نان   طلب اند منافقان، فرصت به ياد داشته باشيد که .گردانى ازآن است روى  نفاق،ۀو نشان

  .  دنخور مى

  

   :۴٨ تشأن نزول آي

دانست حق جانب  کرد و می شخصی بود ھرگاه با کسی نزاع می:  ابن ابوحاتم از مرسل حسن روايت کرده است- ٧٧٨

کرد، چون  ھا فيصله  کند قبول می شد که به نزد رسول هللا  بروند تا در بين آن اگر از او دعوت می. خودش است

داشت وقتی   و اگر قصد ظلم و تجاوز بر ديگری را می شود حق است و به نفع او تمام می پيغمبر به ۀدانست که فيص می

َوإذا « :تپس خدا آي. روم به نزد فالن می: گفت کرد و می شد که به نزد رسول هللا  برود اعتراض می از او دعوت می ِ َ
ِدعوا إلى هللا ورسوله  ِ ُِ َ َ َّ َ ِ ُ   ).١٨٨٣» تفسير شوکانی«(را نازل کرد» ...ُ

ْوإن  ِ ُّكن لھم الحق يَ َ ْ ُ ُ َ ْ َأتوا إليُ ِ ُ ِه مذعنيْ ِ ِْ  ﴾۴٩﴿ َنيُ

  )۴٩.(نديآ م به نزد او مىيبا اطاعت و تسل]  شتابان[ولی اگر حق با آنان باشد 

. ورزند که بدانند حق با ديگران است ھا وقتى امتناع مى هللا متعال يادآور شده است که آن :امام فخررازی فرموده است

تفسير .( کنند راض را کنار نھاده و با کمال رضايت اطاعت مىتباشد امتناع و اع ھا مى بدانند که حق با خود آناما اگر 

  ).٢۴/٢١کبير 

ِأف ْ قلوبھم مرض أم ارتابوا أم یَ َْ َُ َ ْ ِ ٌ َ َ ِ ِ ُ ْخافون أن يُ َ َ ُ َف هللا عليِحيَ َ َُ َھم ورسوله بل أولئك ھم الظالمونيَّ ُ ُ ِِ َِّ ُ َ َ ُ ْ َْ َُ ُُ َ ﴿۵٠﴾ 

شک کرده اند يا می ترسند که خدا و پيامبرش بر آنان ظلم  کند؟ ] در دين خدا[است يا ] نفاق[ر دل ھايشان مرض  آيا د

  )۵٠(.بلکه اينان خود ستمکارند] چنين نيست[
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را می امبرصلی هللا عليه وسلم ي  پۀل اعراض از فيصليودل ك مرض  روانی  استيمانى، يا بى :قبل از ھمه بايد گفت که

که  وخوف وترس از اين. د و سوءظنيًاوال مريضی روانی،  ترد: بندی نمود در سه عامل عمده خالصه وجمعتوان 

ظلم به خود وظلم . (ظن به هللا ورسول، ظلم است شك و سوء بايد گفت که. آنان  ظالمانه نباشد عليه رسول فيصله  هللا و

  ) ءاينبأ

  !خوانندگان گرامی 

  .عمل آمده است  ، بحث بهمؤمنان فرمانبرداردر باره  ) ۵۴  الی۵١(در آيات متبرکه 

ِإنما كان قول المؤمن  ِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ َ َّ ِن إذا دعوا إلى هللا ورسوله ليِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َ ِ ُِ ُ َ َحكم بيَ َ ُ ْنھم أن يْ َ ْ ُ َقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ھم المفلحونيَ ُ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َ َ ُ َ ََ َْ َْ َ َ ُ ُ ﴿۵١﴾ 

: گويند شان فيصله کند، فقط اين است که می خوانند تا ميان به سوی هللا  و پيامبرش میگفتار مؤمنان ھنگامی که آنان را 

  )۵١.(اند ھمان رستگارانشنيديم و اطاعت کرديم، 

برخورد مبترکه  تيآاشاره به عمل آمده بود ولی در اين امبر اسالم ي پۀ قبل، برخورد منافقان نسبت به فيصلتيدرچھار آ

  . از كدام دسته ھستندهللا متعال كند، تا مردم در خود بنگرند كه در برابر حكم  طرح مىمؤمنان واقعى را م

ْسمعنا و أطع«آنچه برای يک شخص مسلمان مھم است؛  َْ َ َ ِ اطاعت  .دنيدن و عمل كردن است، نه صرف شنيشن» ناـَ

ادب و روش مؤمنان راستين اين  .صلی هللا عليه وسلم ، براساس تعبد به سخنان و دستورات اوست امبريمؤمنان از پ

عليه وسلم  فراخوانده شوند به حکم شرع هللا  کتاب هللا وسنت رسول هللا صلی ۀدر ھنگام خصومت به فيصل است که

آنچه به ما گفته شده شنيديم و از کسی که ما را به سوی اين حکم : گويند کنند و می گردن نھاده ھيچ اعتراضی نمی

و اطاعت از هللا م بودن در برابر فرمان ي تسلۀيدن به رستگارى، در سايرس درحقيقت امر. مفراخوانده، اطاعت کردي

ت يشود، نه شخص  ّتوجه مؤمن به راھى است كه دعوت مى . مى مؤمنان استي داۀويّم در برابر حق، شيتسل. اوست

ه براى مؤمن مھم است، عمل به آنچ .كى استيشه يحرف و راه مؤمن در برابر حكم هللا  و رسول، ھم .دعوت كننده

  ). ا به ضررشيخواه به نفع او باشد . (رش حكم هللا  و رسول استي الھى و پذۀفيوظ

ْومن  َ َطع هللا ورسوله ويَ َ َُ َُ َ َّ ِ َخش هللا ويِ َ َّ َ َتقه فأولئك ھم الفائزونيْ ُ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َّ ﴿۵٢﴾ 

او خود را نگاه دارد، پس ايشانند که ) عذاب(و از د امبرش اطاعت كند و از پروردگار بترسيو ھركس از هللا  و پ

  .)۵٢.(اند کامياب

د موجب غرورانسان  شود، ياطاعت نبا . رونى استيت درونى و پرواى بيچيزی که دارای ارزش است، ھمانا خشآن

 ر دساتير آنان عمل کندب که از هللا وپيامبرش اطاعت کند و ھر آن کسی: وبايد گفت.  الزم داردء و تقواتيخش ۀيبلكه روح

  .گردند اند که به رضوان و بھشت نايل می و از نواھی بپرھيزد، پس آن گروه

 را تبعضى از کشيشان روم وقتى اين آي: اند آورده :نويسد  مبارکه میتمفسر تفسير صفوة  التفاسير در تفسير اين آي

  .نجيل را در خود جمع کرده استِا تمام محتواى تورات و تاين آي: شنيدند مسلمان شدند و گفتند

َوأقسموا با جھد أ ََ ْ َ َِ َّ ِ ُ ْ َمانھم لئن أمرتھم ليَ َْ ُْ َ ْ َ ََ ْ ِ ِخرجن قل ال تقسموا طاعة معروفة إن هللا خبيِِ َُ َ َّ َّ َِّ ٌ ٌَ ُ ُ ُْ َ َ َ ِ ْ ُْ َ ْ َر بما تعملونيُ ُ َ َْ َ ِ ٌ ﴿۵٣﴾ 

) که برای جھاد بيرون روند(ھا فرمان دھی  نھای خود که اگر به آ به هللا قسم خوردند به مؤكدترين قسم) منافقان(و 

کنيد، با خبر  مطلوب است، چون هللا از آنچه می) از شما(قسم مخوريد، اطاعت پسنديده : شوند، بگو البته بيرون می

  )۵٣.(است

منافقان از : طوری پيش آمده است کهامروزی را شرايط يکرد، زوباور خور نبايد اطمينان  انسان  قسم بر قسم ھر

 .كنند سوء استفاده مىدينی ّمقدسات 
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منافقان بدانند كه هللا  .گفتار، كردار الزم استجنب شود، بلکه در  بايد گفت که مسلمانى، صرف به گفتار خالصه نمی

  .دانا است ھا آگاه  و تعالی به گفتار و رفتار آن

ّکم پيامبر صلى هللا عليه و سلم يادآور شد، آنامتناع و روگردانى منافقان را از حهللا بعد از اين که : مقاتل گفته است ّ ھا  ّ

رفتيم، که  کرديم و به جھاد مى دادى سرزمين و ديار و زن و فرزندان خود را رھا مى اگر به ما دستور مى: آمدند و گفتند

ُقل ال تقسموا«.) ٣/۴٣۵زاده   شيخۀحاشي (تآي ِ ْ ُ ٰ ْ   .غ استتان درو يعنى قسم نخوريد؛ چون قسم . نازل شد»ُ

ٌطاعة معروفة « ٌَ ُ ْ َ َ   . و گفتن است نه عمل  فرمانبرى شما از خدا و پيامبر معلوم است که به زبان است نه قلبى»ٰ

َإن هللا خبير بما تعملون « ُ َ ْ َ ٰ ِ ٌِ َ ََ
ّٰ َّ تان به سوی اوست و به  تان آگاه است، بازگشت مقاصد گمان هللا به اعمال و احوال و  بی»ِ

  . آن محاسبه خواھد کردزودی شما را در برابر

ِقل أط َ ْ ِعوا هللا وأطيُ َ َ َ َّ َعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليُ َ َ ََّ ِ َِ َْ َّ َ َ ْ ُ َه ما حمل وعليَُّ َ َ َ َِّ ُ ِكم ما حملتم وإن تطيِ ُ ُْ ِ َ ْ ْْ ِّ ُ َ َّعوه تھتدوا وما على الرسول إال يُ ِ ِ ُ ُ َُّ َ َ َ َ ُ َ َْ

ِالبالغ المب ُ ْ ُْ َ  ﴾۵۴﴿ ُنيَ

) اند بدانند که به رسول ما زيانی نرسانده(د،يد، و اگر روى بگردانياطاعت كن]  ھم[امبر ي از پد ويبگو از هللا  اطاعت كن

د، و يابي ت مىيد ھداياز او اطاعت كن ف خود شماست، واگريف خود اوست، و بر شما تكليتكل] امبريپ[ او ۀ بر عھدزيرا

  )۵۴.(ستي جز ابالغ آشكار نیزيامبر چيبر پ

ز به اطاعت از فرامين وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  يهللا عليه وسلم كه منافقان را ناز وظايف پيامبر صلی 

 اطاعت از دستورات هللا متعال، ۀمثاب هه وسلم  بيامبرصلى هللا عليپيروی از اوامر و نواھى پ اطاعت و .دعوت نمايد

چى يا سرپيروى يمن قابل ياد اوری است که پدر ض. ھاى الھى است ناھنگ با فرمآامبر ھميرھنمودھاى پ. واجب است

ُو إن تطيعوه تھتدوا«.امبران اثرى نداردي پۀفيمردم، در اداى وظ َ َْ ُ ُ ِ ُ ْ ِ َ«  

ستگارى راھياب ربختى و   کنيد به راه نيکءو فرمانش را اجرا صلی هللا عليه وسلم  اطاعت کنيد، اما اگر از پيامبر

ِو ما على الرسول إ«. ايد شده ِ ُ َّ َ َ َ ٰ ُال البالغ المبينَ ِ ُ ْ َْ َُ ٰ َ صلی هللا عليه  لذا پيامبر  .  آشکار نيست  ما جز ابالغ  رسولۀو برعھد» َّ

،  بنابراين .چون او رسالت را تبليغ و امانت را انجام داده استدارد   وا  ايمان  را به تان  دلھای که  قادر نيست   اين وسلم به

  . بشتابيد ايمان سوی  به  تان  و عمل شما خود بايد با تصميم

  

  : اين آياتمختصر به مفھوم نگاھی 

 دوازده تن از مردان انصار با  سمع و طاعت، محور پيمان نخستين با مسلمانان پيشتاز در پيمان اول عقبه است که ـ ١

 از سران بود، مردیی  در مسجدالنب)رض (عمر : گويد می» اسلم«. پيمان بستند» سمعا و طاعة«پيامبر بر اين سخن 

چه : عمر به او گفت»  هللاُ رسولًال هللا و أشھد أن محمداإله إأنا أشھد أن ال «: گفت روم باالی سرش ايستاده بود و می

نجيل و ِامن کتاب تورات، : سبب مسلمان شدنت چيست؟ گفت: گفت. مسلمان شده ام: حالی داری، نظرت چيست؟ گفت

ھای   شنيدم که تمام مفاھيم کتاب  از قرآن یتسير آيأروزی از شخصی . وانده امھای پيامبران را خ بسياری ديگر از کتاب

آن : عمر فرمود. پس دريافتم که قرآن، سخن خدا و از سوی اوست و اينک مسلمان شده ام. پيشين در آن جمع شده است

  .»تقه فأولئك ھم الفائزونيخش هللا ويطع هللا و رسوله و يو من «:  کدام است؟ گفتتآي

  .کلمات جامع معانی به من عطا شده است» ت جوامع الكلميأوت«: فرمايد پيامبر می: عمر فرمود

خورند که از فرمان پيامبر سر پيچی نکنند؛ اما سوگندشان دروغ است و خداوند آنان را از   منافقان سخت قسم میـ٢

. ن کار نيک انجام دھند و ايمان قلبی داشته باشندگويند، ھمراه مؤمنا فرمايد اگر راست می دارد و می سوگند دروغ باز می

  ادامه دارد /.شان بيھوده است؛ چون خداوند از گفتار بدون کردارشان خبر دارد سوگند خوردن


