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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة مترجم

كه اينك بعد از ترجمة آن به زبان فارسي در دست مشتاقان علوم قرآني اي  رساله

 بوسيله بهتريندر مسايل قرآني كه سؤاالتي   ، عبارت است از مجموعهميگيردقرار 

پاسخ داده  محمد ناصر الدين الباني رحمت اهللا عليه ، زمان خود محدث و عالم رباني

ال عنوان شده است  و آن هم اين سؤت االسؤيكي از  درحقيقت  شده اند و نام رساله

  ) كيف يجب علينا ان نفسر القرآن؟( است؛

   فسير كنيميعني چگونه بايد قرآن را ت

چگونگي و روش صحيح تفسير  اين رساله چنانچه از نام و عنوان رساله معلوم است

 ي و اهل عقايد و مذاهب شاذنه آن تفسيري كه اهل تأويل و رأ ،مي كندقرآن را بيان 

مفهوم و مصداق خود تحريف كرده  آيات قرآن را از كنند و با تكلف و تاويل تفسير مي

خدا تحميل و تثبيت نمايند، بدون  تخالف واقع خويش را با پشتيباني آياتا نظريات 

 باز نزول، احاديث تفسيري آراء و تفسير اصحاب و تابعين حسابي سبباينكه براي 

هل علم امري واضح است كه بعضي از آيات قرآن د، در حالي كه براي انكرده باش

  . شود كنند چنانچه آيات متشابه بدون آيات محكم تفسير نمي بعضي ديگر را تفسير مي

فهم صحيح قرآن طبق مقصود خداوند سبحان كوشا باشيم و  بدان اميد كه درجهت

  . و مذهبي را مالك حق و حقيقت قرار ندهيم يآراء شخص
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  لرحيمبسم اهللا الرحمن ا

ان الحمدهللا نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب اليه و نعوذ باهللا من شرور 

يضلل فال هادي له و من يهده اهللا فال مضل له و من  انفسنا و من سيئات اعمالنا

  . اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

 همانطور كه گفته شد در واقع » ا تفسير كنيم؟چگونه بايد قرآن ر«رسالة : اما بعد 

و ايشان به صورت اند  و عرضه شده ايراد) رح(شيخ محمد ناصر سؤالهايي است كه بر 

و پس از نقل و چاپ اين مطلب بر روي اند  پاسخ دادهاالت ؤضبط شده بر نوار به اين س

تعليق خواندن آن با دست و خط خويش بر آن كاغذ تقديم شيخ شده و پس از 

  . اند نوشته

نتشر نمايد تا مورد استفادة اسالمي بر آن شده است اين رساله را م و اينك مكتبة

مند  قرار گيرد و علم و دانش شيخ انتشار يافته و ايشان نيز از اجر اخرويش بهره عموم

 همهسود و فائدة بزرگي در بر دارد و براي  علي رغم حجم كوچكششود، اين رساله 

اصول و قواعدي را توضيح داده و بيان «چون در اين رساله . مفيد است امت اسالمي

نموده، كه هر گاه بخواهيم قرآن را با روش صحيح و مورد رضاي خداوند و آن طوريكه 

 نيز اين امت بعد از رسول گراميخداوند بر زبان رسولش تشريع نموده و بهترين افراد 

  . همواره مد نظرمان باشدين اصول و قواعد بايد ا ،تفسير نماييماز او پيروي كردند،

كه براي هر مسلماني كه  كلي مي باشدقواعد  مختصر شاملهمچنين در اين رساله 

 هر و اينها قواعدي هستند كه بايدخواهد از فرقة ناجيه باشد با اهميت است  مي

يد، مثل باشد و عمل نمايد تا او را به راه صحيح راهنمايي نمابه آنها متمسك  يمسلمان

  . ميرد هر گاه بدعتي زنده شود سنتي مي: يعني ) ما احييت بدعه اميتت سنهلك: ( قاعدة

براي شيخ نماياندهاست وبه او توفيق و همچنين قواعد نوراني ديگري كه خداوند 

داراي علم واسع و معرفت به  شيخ در حقيقت ،استخراج وفهم اين قواعد را داده است
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 است پروردگارمان مصداق سخنبوده است و  �رسول اهللاشريعت اسالم و به سنت 

  : آنگاه كه فرمود 

� ÆÆ ÆÆìììì ss ssùùùù öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& zz zzΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ �  

  )11/  مجادله(  
  .»كند خداوند اهل علم از مؤمنين را درجات عالي و مقامي باال عطا مي«

ر شيخ ارزاني بخشد و به او پاداش و خير جزيل عطا خداوند رحمت خود را ب

كنند و سود  محمد ناصر الدين قيام ميفرمايد و به كساني كه در راه نشر علم و دانش 

   ..)ق. ه 1420ذي الحجه  4در (شود  رسانند به هر مسلماني كه از آن مطلع ميمي 

  

  -1سوال 

ذ من القرآن ما خ« :گويد  مي كهام  در كتاب كوچكي حديثي را خوانده !استاد گرامي

آيا » خواهي خواهي برگير براي هر چه مي از قرآن هر چقدر مي«يعني  »شئت لما شئت

  . اين حديث صحيح است؟ خواهشمندم بفرماييد

، از جمله مردم افتاده استبعضي از  زبان بر سر كه اين حديث متاسفانه:جواب 

ت اين حديث و نسبت دادن آن به ندارد، لذا رواي ياحاديثي است كه در سنت اصل

  . جايز نيست �پيامبر گرامي

در شريعت  اصوال بلكه  نه تنها درست نيستگسترده و شامل  همچنين اي مفهوم

براي هر چه  خواهيد برگير از قرآن هر چقدر مي«كه  وجود ندارداسالم چنين چيزي 

ه و محل شغلم انجام من در كنج خانه بنشينم و هيچ كاري در كارگا مثالً» خواهيد مي

ندهم و از خدا بخواهم كه روزي من را از آسمان فرو فرستد، چون من از قرآن اين را 

اين  اين سخن باطلي است و شايد ساختة !گويد؟ چه كسي چنين مي !گيرم بر مي

اند و  عادت كرده» تكيه رباط«= هاي تنبل باشد كه به نشستن در جايي بنام خانقاه  صوفي
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آيند و منتظرند كه رزق خدا از سوي مردم به آنها برسد، در حالي كه معلوم  در آنجا مي

مسلمين را بر علو همت و عزت  �است اين روش طبيعت مسلمان نيست، چون پيامبر

اليد العليا خير من اليد السفلي فاليد العليا «: فرمايد  مياست و  تشويق كردهنفس 

يعني دست باال  ]1033، مسلم 1429بخاري [ »هي المنفقه و اليد السفلي هي السائله

 .بهتر از دست پايين است، دست باال دست نيكوكار است و دست پايين دست گدا است

ام  هايي را كه دربارة پارسايان صوفيه خوانده يكي از داستانبه اين مناسبت دوست دارم 

ن آنها به گما –هايشان عجيب و فراوانند  خالصه بازگو نمايم، كه داستانبطور 

پيش گردشگري در روي زمين را در  هرا هاز آن پارسايان بدون توش پندارند كه يكي مي

نزديك بود از گرسنگي جان دهد، در آن موقع  كه ، تا اينكه كارش به جايي رسيدگرفت

از دور يك آبادي ظاهر شد سپس به سوي آبادي به راه افتاد آن روز جمعه بود و او به 

وكل كرده بود و لذا بخاطر اينكه توكلش ناقص نشود خود را نزد گمان خويش بر خدا ت

جمعيت حاضر در مسجد آشكار نساخت بلكه در زير منبر خود را پنهان كرد تا كسي 

گفت شايد كسي مرا حس كرده باشد، همچنان  به وجود او پي نبرد، اما با خود مي

كي از مسجد خارج شدند داد و مردم دسته دسته و يكي ي خطيب به خطبة خود ادامه مي

و ديگر آن مرد فكر كرد كه شايد مسجد خالي شود و در مسجد هم قفل شود و ديگر 

هايي كرد تا وجود خود را بر حاضرين آشكار  بدون خوراك تنها بماند، ناچار سرفه

نمايد سپس به سويش التفات نمودند و ديدند كه از گرسنگي و تشنگي گويي فقط 

   تو كيستي؟ !ن حال براي نجاتش شتافتند، از او پرسيدند اي مرداستخوان است و در اي

  . ام من زاهدم و بر خدا توكل كرده: گفت 

در حاليكه نزديك بود بميري، اگر بر  ام گويي بر خدا توكل كرده چگونه مي: گفتند 

ساختي تا اينكه بر  كردي، و مردم را با سرفه آگاه نمي خدا توكل كرده بودي گدايي نمي

هر چه كشد  اين مثالي بود كه مثال اين حديث به آن سر مي !مردي ر گناهت مياث
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و خالصه اين حديث اصل » خواهي از قرآن برگير براي هر كاري كه مي«خواهي  مي

  . ندارد

  

  2سوال 

  : فرمايد  گويند خداوند تعالي مي ميها  قرآني !گرامياستاد 

� ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 uu uuρρρρ && && óó óó xx xx«««« çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ ss ssùùùù WW WWξξξξŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø���� ss ss???? �  )12/ سراء ا(  

  .»ايم شرح و تفصيل داده همه چيز را كامالً«

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« �  ) 38/ انعام(  

  .»ايم فروگذار نكرده» كتاب«هيچ چيز را در «

ان هذا القرآن طرفه بيد اهللا و طرفه با يديكم فتمسكوا «: فرمايد  مي �و پيامبر

اين قرآن يك طرفش بدست : يعني  1»ا بعده ابدان تهلكولبه فانكم لن تضلوا و 

و طرف ديگرش بدست شماست، پس به آن تمسك نمايد كه ديگر بعد از آن خدا 

  : خواهشمنديم توضيح فرمائيد شويد، از جنابعالي  هالك و گمراه نمي

در اين آيه مقصود از كتاب، لوح  »ما فرطنا في الكتاب من شئ«اما آية : جواب 

  . و مقصود قرآن نيستالمحفوظ است 

هر گاه توضيحات قبلي را به قرآن ضميمه  »و كل شئ فصلناه تفصيال«و اما آية 

هنگام كافي است كه بگويم خداوند عزوجل همه چيز را بطور كامل شرح كنيم در اين 

و شرح و دانيم كه تفصيل  مي اي ديگر، چون و تفصيل نموده است ولي با ضميمه

شماري در زير  مالي است با وضع قواعد عامه كه جزئيات بيتوضيح گاهي كوتاه و اج

                                                           

  ). 35-1/93(صحيح الترغيب و الترهيب  -1
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فراوان قواعدي معروف قرار  شارع حكيم براي اين جزئيات .شوند اين قواعد وارد مي

معني آيه كريمه معلوم است، و همچنين شرح و تفصيل گاهي داده و بدين صورت 

ما «: فرمايد  مي �است و اين معني از آيه فوق مفهوم است، چنانچه پيامبر توضيحي

مما نهاكم اهللا عنه تركت شيئا مما امركم اهللا به اال امرتكم به و ال تركت شيئا 

هر امري كه از سوي خداوند به شما شده است به شما : يعني  1»اال و قد نهيتكم عنه

من نيز شما را از آن  شما را از آن نهي كرده استام و هر چيزي را كه خدا  تبليغ كرده

  . بازداشتم

فراواني تحت آن بنابراين تفصيل يكبار با قرار دادن قواعد كلي است كه جزئيات 

باشد  شوند، و بار ديگر با تفصيل و مشروح ساختن يكايك عبادات و احكام مي واقع مي

اي از آن قواعد عامه  نيازي به رجوع به قاعده] براي شناخت احكام مختلف[بطوريكه 

  . نيست

 وبيانگر عظمت  وشود  ه فروعيات بسيار داخل آن مياز جملة اين قواعدي ك

است كه بعنوان مثال  �هاي رسول اهللا گسترش دايرة تشريع اسالم است اين فرموده

در اسالم ضرر و زيان به خود و : يعني  2»االسالمال ضرر و ال ضرار في «:  آورم مي

سكر خمر و كل كل م«: مايد فر به ديگران رسانيدن جايز و مجاز نيست، و نيز مي

  . كننده باشد خمر است و هر خمري حرام است  هر چيزي مست 3»خمر حرام

                                                           

  ). 1803(سلسله احاديث صحيحه  -1

  ). 7517(صحيح الجامع الصغير -2

  ). 8/40/2373(ارواء الغليل  -3
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هر بدعتي  1»كل بدعة ضاللة و كل ضاللة في النار«: فرمايد  و همچنين مي

گمراهي ) ساخته شده و بدين نسبت داده شده اي كه در دين وجود نداشته و بعداً پديده(

اين قواعد و كليات هيچ چيز مربوط . ش استسبب گرفتاري در آتاست و هر گمراهي 

جواب نگذاشته است و در  به زيان رساندن به خود و ديگران را در حديث اول بي

 –حديث دوم هر چيزي را كه متعلق به مواد الكلي باشد و از انگور گرفته شده باشد 

موجب اي از مواد ديگر، و ماداميكه  يا از ذرت يا از ماده –همچنانكه مشهور است 

  . مستي شود حرام است

شمار و غير  دا شده در دين بييو در حديث سوم احكام بدعت يا اينكه چيزهاي پ

هر «: فرمايد  صراحت ميقابل حصر هستند ولي در اين حديث كوتاه روشن است و با 

اين تفصيل » بدعتي گمراهي و انحراف از دين است و هر گمراهي موجب آتش است

  . عدبود اما بوسيله قوا

اند و مذكور  شناسيد اغلب در سنت يكي يكي تفصيل داده شده اما احكامي كه مي

اند مثل احكام  هستند، و گاهي بعضي از احكام در قرآن بطور كامل شرح و تفصيل يافته

حديثي صحيح است و عمل و تمسك به ] سؤالت ذكر كردي[ارث، اما حديثي را كه در 

تركت فيكم «: فرمايد  نچه در حديث ديگري ميآن براي ما ممكن و ميسر است چنا

يعني در ميان شما دو چيز را  2»امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب اهللا و سنه رسوله

  . شويد گمراه نمي چنگ زده ايدام و تا وقتي كه به آنها  بعد از خود قرار داده

ست كه كه در دست ما است عمل كردن به سنت ا الهيريسمان  چنگ زدن بهو 

  . مفسر قرآن كريم است

  

                                                           

  ). 75(صاله التراويح ص و كتاب ) 1/92/34(الترغيب و الترهيب صحيح  -1

  ). 186، 64، 1(مشكاه المصابيح  -2
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  3سؤال 

اي از قرآن تعارض داشته باشد،  گويند هر حديثي با آيه در اينجا كساني هستند كه مي

اين حديث مردود است هر چند كه اين حديث داراي درجة صحيح باشد و بعنوان مثال 

: يعني  1»ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه«: فرمايد  آورند كه مي اين حديث را مي

  . شود شخص مرده بر اثر گرية اهلش بر او تعذيب مي

آورند كه ايشان نيز اين حديث  دليل مي) رض(و در رد اين حديث به فرمودة عائشه 

  : را به اين آيه رد كرده 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 22 22”””” tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& �  ) 18/ فاطر(  

است كه چگونه گفتة شود، سؤال اين  هيچ كسي بر گناه ديگران محاسبه نمي«

  .»شود اينهارد مي

رد اين حديث از جمله مشكالت رد حديث به قرآن است و اين دليل است : جواب 

كساني كه به حديث  مشي، اما پاسخ دربارة اين حديث و خصوصاً بر انحراف اين خط

ي از ناحية حديثي هيچ راه آورند اين است، اول از ناحية حديثي كه قطعاً عائشه دليل مي

اول اينكه اين حديث با سند صحيح از : دو سبب براي رد اين حديث وجود ندارد، به 

  . روايت شده است) رض(ابن عمر 

دوم اينكه ابن عمر در روايت اين حديث تنها نيست، بلكه عمر بن خطاب هم تابع 

در اين روايت تنها نيستند و قطعاً مغيرة بن هم عمر بن خطاب و پسرش  واو است، 

آورم كه روايت اين حديث از هر سه نفر در  هم تابع آنها است، و حاال به ياد مي شعبه

اي دربارة اين حديث  صحيح مسلم و بخاري آمده است، و چنانچه كسي به تحقيق ويژه

هاي ديگري براي روايت اين حديث خواهد يافت، و هر سه حديث سند  بپردازد، راه

  . توان آن را رد كرد با قرآن نمي صحيح دارند و به مجرد ادعاي تعارض آن

                                                           
  ). 1970(صحيح الجامع  -1
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از ناحية تفسيري حديث را بررسي كنيم، علما اين حديث را به دو صورت اگر دوم 

  . اند تفسير كرده

صورت اول از تفسير علما براي اين حديث اين است كه اين حديث منطبق بر 

فات دانست بعد از مرگش اهل و عيالش مرتكب خال ايست كه در قيد حياتش مي مرده

شوند ولي آنها را نصيحت نكند و وصيت نكند كه برايش گريه نكنند چون  شرعيمي

  . عذاب او خواهد بودگريه موجب 

در اين حديث براي استغراق و شمول نيست يعني » الميت«تعريف در لفظ » ال«و 

و . شوند بر اثر گرية اهل و عيالشان معذب ميها  معني حديث اين نيست كه تمام مرده

كه آنها را نصيحت نكرده كه بعد از وفاتش  اي براي تعريف عهد است يعني مرده »ال«

مرتكب خالفات شرعي نشوند ولي كسي كه به اين نصيحت واجب و آن وصيت شرعي 

منكرهايي را كه در اين زمان انجام  اقدام نموده باشد كه بر او نياحت نكنند و خصوصاً

معذب نيستند و اگر وظيفه را انجام ندادند اذيت چنين افرادي با گرية اهل خود دهند  مي

شوند، اين تفصيل و شرحي است كه بايد از تفسير اول بفهميم كه از علماي معروف  مي

و غيره نقل شده است و با اين توضيح روشن شد كه ) رح(و مشهوري همچون نووي 

تي كه هيچ تعارضي ندارد، در صور »تزر وازرة وزر اخريوال «اين حديث با آية 

اي تعذيب  داد يعني هر مرده معني استغراق و شمول مي» الميت«تعريف در » ال«

بود اما با  شود، در آن موقع معني حديث مشكل شده و با آية كريمه معارض مي مي

هيچ تعارض و اشكالي ندارد، چون كسي كه معذب است تنها بر اثر  شدر معنايي كه ذك

اين صورت اول از تفسير حديث بود كه . ت استقيام نكردن به وظيفه نصيحت و وصي

   !سازد، اما صورت دوم از تفسير حديث تعارض را برطرف مي

بعضي از تاليفاتش ذكر كرده است كه عذاب  در) رح(مطلب دوم را شيخ ابو العباس 

در اينجامنظور عذاب در قبر نيست يا عذاب آخرت نيست بلكه معني غم و اندوه است، 
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شود، شيخ ابو  كه بشنود اهلش بر او گريه كنند متاسف و غمگين مي يعني مرده وقتي

كند، اما  ميالعباس اين را گفته است و در صورتي كه اين صحيح باشد شبهه را بر طرف 

توانيم  گويم اين تفسيربا دو حقيقت تعارض دارد و لذا جز بر تفسير اول نمي من مي

  . اعتماد كنيم

اي است » زياده«به آن اشاره شد  ة بن شعبه كه قبالًكه در حديث مغير: حقيقت اول 

كه بيانگر آن است كه عذاب در حديث بمعني غم و اندوه نيست بلكه بمعني عذابي 

است كه از كلمة عذاب متبادر است يعني عذاب در آتش، مگر خداوند تبارك و تعالي 

ان اهللا «: ه است او را مورد عفو و بخشش قرار دهد چنانچه به صراحت در اين آيه آمد

خداوند گناه  قطعاً: يعني  »ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء

 .ميگذرد هر كسي كه بخواهد، ازو از هر گناه ديگري بجز شرك  را نمي بخشدشرك 

با  »ان الميت ليعذب ببكاء اهله يوم القيامه«: فرمايد  بنابراين روايت مغيره كه مي

شود و اين  اهلش روز قيامت تعذيب ميده به سبب گريه و نياحت گويد مر صراحت مي

است كه ابو العباس آن را به آزار و اندوه تفسير  عذاب در قبر نيست، و اين همان عذابي

  . كرده است

 –آگاه است  گذرد بي ميحقيقت ديگر اين است كه شخص مرده از آنچه اطرافش 

لة كتاب و سنت بيانگر اين است، مگر در چنانچه اد –بد  كند خوب باشد يا فرقي نمي

اي براي هر  آمده است، يا مثل قاعدهاحاديث بعضي مناسبات كه ذكر آن در برخي 

شنواند كه از  كه خداوند بعضي چيزها را به آنها ميا ها آنج براي برخي از مردهاي يا  مرده

يث به معني غم مذكور در حد دربارة حقيقت اول كه گفتيم عذابشود،  آنها ناراحت مي

انس بن و غصه نيست حديثي است كه بخاري در صحيح خود روايت كرده به روايت 

ان العبد اذا وضع في قبره و تولي عنه اصحابه  ����قال رسول اهللا«: گفت  �مالك
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هر گاه مرده در قبرش قرار : يعني  1»اتاه ملكان –قرع نعالهم حتي اذا سمع  –

 –شنود  ايشان را مي پاي حتي صدايبطوريكه  –اشتند گرفت و اطرافيانش او را تنها گذ

اي در هنگام دفن مرده اثبات شده  آيند، در اين حديث با شنيدن ويژه نزد او مي فرشتهدو 

ند، يعني وقتي كه مالئكه او را گرد است و وقتي مردم از دفن و خاكسپاري مرده بر مي

كند،  همراهانش را احساس ميگردد و در اين حالت صداي پاي  نشاندند روحش باز مي

بنابراين معني حديث اين نيست كه اين مرده و تمام مردگان براي هميشه تا روز قيامت 

هر گاه عابر و رهگذري كنارش رد شد روح به جسمش بازگردد و صداي پاي آنها را 

 چون در آن حال روح،اي است  خير، اين تنها وضعيت خاص و شنيدن ويژه !بشنود

گردد، در اين موقع اگر تفسير ابوالعباس را بپذيريم دايره احساس مرده را به  بر مي مرده

و چه بعد ايم چه قبل از قرار گرفتن در قبرش  گذرد گسترش داده آنچه در اطرافش مي

شنود و اين نيازمند نص  از دفن، و معني آن اين است كه گريه زندگان را بر خود مي

وجود ندارد، دوم اينكه برخي از نصوص كتاب ال است و چنين نصي او) كتاب يا سنت(

بشنوند و اين بحثي طوالني است اما در توانند  و سنت بيانگر آن است كه مردگان نمي

و اين  دهم، كنم و به پاسخ اين سؤال خاتمه مي اين باره تنها يك حديث را ذكر مي

ين في االرض ان هللا مالئكة سياح«: فرمايد  است كه مي �رسول اهللا حديث فرمودة

هايي در روي زمين دارد كه در زمين  خداوند مالئكه: يعني  2»يبلغون عن امتي السالم

  . رسانند گردند و سالم امتم را به من مي مي

صلوات  �زنند؛ هر گاه مسلماني بر پيامبر يعني در اطراف مجالس دور مي» سياحين«

پس  رسانند، مي �لمان به پيامبرفرستد، در آنجا مالئكه موكل اين سالم را از آن مس مي

تر براي شنيدن پيامبر ما است چون خداوند  شنوند از همه برتر و مستحق ها مي اگر مرده

                                                           

  ). 1675(صحيح الجامع  -1

  ). 2147(صحيح الجامع  -2
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نيان فضيلت و ها و خصايصي بخشيده كه بر تمام پيامبران و مرسلين و جها ويژگيبه او 

اگر و بود، يم �توانايي شنيدن داشت آن يك نفر پيامبربرتري دارد، اگر يكي از مردگان 

  . شنيد صلوات امتش را مي شنيد حتماً چيزي مي �رسول اهللا

فهميد كه تقاضا و طلب فريادرسي را  كساني را مي –بلكه گمراهي  –و از اينجا خطا 

چون اگر از پيامبر تقاضاي كمك  ،كنند تر از او مي بلكه از كساني پايين �نه تنها از پيامبر

  : فرمايد  شنود چنانچه قرآن به صراحت مي ن را نميو مدد و فريادرسي كنند صدايشا

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ää ää9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& �  

  )194 / اعراف(  
  .»خوانيد غير از خدا، بندگاني مثل شما هستند همانا كساني را كه مي«

  : فرمايد  و مي

� óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö öö//// ää ää.... uu uu !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ �  )14/ طر فا(  

بنابراين مردگان  »شنوند اگر شما آنان را فراخوانيد آنان فراخواندن شما را نمي«

ذكر كردم، در  اي خاص چنانچه قبالً شنوند، مگر آنچه در قضيه بعد از مرگ نمي

نصوص كتاب و سنت دربارة شنيدن صداي پاي مردم آمده است، با اين توضيح 

  .دهم ال پايان ميؤبه پاسخ اين س

  

  4ؤال س

هر گاه ضبط روشن باشد و قرآن را تالوت كند ولي شنوندگان بر اثر اشتغال آن را 

دهند، حكم اين نشنيدن چيست؟ و آيا كسي كه ضبط را  ميشنوند و گوش فرا ن نمي

   روشن كرده گناهكار است يا كساني كه حاضراند؟

آنجا از  پاسخ به جواب اين قضيه بسته به نوع مجلسي است كه قرآن در: جواب 

 –در اين حال  -شود، اگر مجلس مجلس علم و ذكر تالوت قرآن باشد،  ضبط پخش مي
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كار است  شنيدن و گوش فرا دادن كامل واجب است و كسي كه گوش فرا ندهد گنه

  : فرمايد  خداوند است كه مي مخالف فرمودة

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ �� ��˜̃̃̃ ÌÌ ÌÌ���� èè èè%%%% ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççFFFF ÅÅ ÅÅÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? �  

  )204 / اعراف(  

شد به آن گوش دهيد و ساكت باشيد تا شايد مورد  هر گاه قرآن خوانده«

رحمت خداوند قرار گيريد، اما اگر مجلس دانش و ذكر و تالوت نباشد و تنها 

يك مجلس عادي باشد مثل اينكه انسان در خانه كار كند، يا تدريس كند يا 

ن حال روشن كردن وسيلة صوتي جايز نيست و جايز نيست مطالعه كند در اي

صداي آن را بلند كند بطوري كه كسان ديگر كه در خانه يا مجلس هستند 

صداي قرآن را بشنوند، چون ديگران در اين حال مكلف و موظف به شنيدن و 

اند، بلكه مسئول اين كار كسي است  سكوت نيستند، چون براي اين كار ننشسته

ديگران صدايش را بشنوند، چون او كند كه  آلت صوتي را بلند ميكه صداي 

كند و شنيدن قرآن را بر آنها تحميل مي كند در  است كه مردم را دچار مشكل مي

  .»حالتي كه آمادگي آن شنيدن را ندارند

كند صداي  يكي از ما از راهي عبور مي: نزديكترين مثال بر اين مسئله اين است 

شنود، و كسي كه اين نوارهاي ضبط  ل فروش و نوار فروش را ميروغن فروش و فالف

فروشد آنها را صوت داده بطوريكه صداي قرآن گوش همه را پر كرده و هر  شده را مي

ها عبور كند مكلف است  شنويد، آيا هر كسي كه بر اين راه جا كه بروي اين صدا را مي

بلكه تنها كسي نه،  !شود؟ ت ميبراي اين قرآن سكوت نمايد كه در غير جاي خود تالو

كه مردم را دچار اين دشواري كرده و صوت قرآن را به آنها شوانده است يا براي 

تجارت و براي جلب توجه مردم و چيزهايي از اين نوع از ديگر مصالح مادي، بنابراين 

يث چنانچه در بعضي احاد –اند  قرار داده) جمع مزمار(از يك طرف آنها قرآن از مزامير 
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فروشند به اسلوب و  ديگر آيات خدا را با بهاي ناچيز و كم ميو از سوي  1آمده است

  : فرمايد  آنهايي كه خداوند عزوجل در حق آنها مي روشي غير از اسلوب يهود و نصارا،

� (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu"""" tt ttIIII ôô ôô©©©© $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% �  ) 9/ توبه(  

  .»فروشند آيات قرآن را با بهاي كم مي«

  

  5سوال 

  : فرمايد  خداوند عزوجل دربارة خودش مي

� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ çç çç"""" öö öö)))) yy yyzzzz tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )54/ آل عمران (  � ####$$

گرداند و  كنند و خداوند هم مكرشان را بر خودشان برمي و حيله مي كافران مكر«

اهر اين ، گاهي عقل بعضي از مردم از فهم ظ»خداوند بهترين مكركنندگان است

شود  گيرد و نيازي هم به تاويل نداريم، پس چگونه مي آيه در تنگنا قرار مي

  .!خداوند خير الماكرين باشد؟

از  –توانيم بدانيم كه مكر و حيله  جواب مساله به فضل خدا آسان است؛ چون ما مي

شود چنانچه به خوب و نيكي هم  هميشه به بدي وصف نمي –جهت اينكه مكر است 

كنند ولي مسلمان هشيار است و در  بسياري از كفار به مسلمان حيله مي. شود يوصف نم

مكرش با او معامله خبري نيست، و برخالف  كافر خود در غفلت و بي دشمنبرابر مكر 

شود كه اين مسلمان با مكر زيبا و خوب خود بر مكر  بطوريكه نتيجه آن مي كند، مي

دهد، بنابراين آيا به اين مسلمان كه  شكست ميآيد و او را  فايق ميمكار  كافردشمن 

توان گفت او مرتكب امر نامشروعي شده است؟ خير  مي به او بر ميگرداندحيلة كافر را 

فهميد  �توان از فرمودة رسول اهللا گويد، و اين حقيقت را به سادگي مي كسي چنين نمي

                                                           

  ). 979(سلسه احاديث صحيحه  -1
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يعني جنگ حيله است، پس آنچه دربارة خدعه گفته  1»ةالحرب خدع«: فرمايد  ميكه 

شود و خدعه و فريب مسلمان نسبت به مسلمان  گفته مي شود دربارة مكر هم تماماً

حرام است، ولي خدعة مسلمان نسبت به كافر دشمن خدا و دشمن رسول خدا حرام 

مكر  خواهد به او نيست بلكه واجب است همچنين مكر و حيلة مسلمان به كافري كه مي

اين مكر زيبا و پسنديده است،  –بطوريكه اين مسلمان مكر اين كافر را باطل كند  –كند 

  . و اين انسان است و آن هم انسان است

گوييم؟ اينكه  بنابراين نسبت به پروردگار قادر و حكيم و عليم جهانيان چه مي

: فرمايد  ت كه ميبه همين علت اس. كند گران را باطل مي تمام حيله خداوند مكر و حيلة

بنابراين وقتي كه خداوند عزوجل خود را به اين صفت وصف  »و اهللا خير الماكرين«

مذموم و ناپسند نيست  حتي از بشر هم دائماً» مكر«شويم  كند، ما متوجه اين نكته مي مي

ها، پس اينكه مكركننده خوب  كنندهيعني بهترين مكر »خير الماكرين«: فرمايد  چون مي

نندة بد وجود دارد و كسي كه به صورت خوب مكر كند مذموم نيست، و و مكرك

هر : گويم  خداوند عزوجل چنانچه فرمود بهترين مكركننده است، و بطور اختصار مي

از خدا تصور چه به قلب تو خطور كند خداوند به خالف آن است پس هر گاه انسان 

بايد بداند كه در فكرش اشتباه  داشته باشد كه شايستة مقام خدا نباشد، حتماً وخيالي

كرده، و اين آيه در مقام مدح خداوند است و چيزي كه نسبت دادنش به خداوند تبارك 

  . و تعالي جايز نباشد مدح در آن نيست

  

  6سؤال 

  :  جمع ببنديمچگونه ميان اين دو آيه 

                                                           

  ). 1740(و مسلم ) 3030(بخاري  -1
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�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆ'''' tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ uu uu"""" öö öö)))) xx xxîîîî ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ �  )85/  عمران آل(  

هر كسي غير اسالم دين ديگري برگزيند از وي پذيرفته نخواهد شد و او در «

  .»قيامت از خاسرين و زيانكاران است

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ tt ttββββθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 

šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss†††† �  )69/  مائده(  

اند و آنهايي كه يهودي و صابئي و نصاري هر  همانا كساني كه ايمان آورده«

كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشد و كارهاي نيكو انجام دهد، 

  .»نميشوند ترس و نگراني بر آنها نيست و غمگين

هر كسي بجز اسالم دين ديگري : فرمايد  كه چگونه آية اول مي سؤال بر اين است[

برگزيند از او پذيرفته نيست، و در آية بعدي خداوند يهودي و صابئي و نصراني را به 

  ] در قيامت وعده داده است؟ امن و آرامششرط ايمان و عمل صالح به 

و تضادي وجود  كند هيچ مخالفت ميانمود ميان اين دو آيه چنانچه سؤال و: جواب 

فرمايد هر كسي بجز اسالم دين ديگري را برگزيند از او  ندارد چون در آية اول كه مي

پذيرفته نيست، مقصود اينست كه بعد از ابالغ دعوت دين اسالم به اقوامي كه در آية 

اي نيست، و از جمله اين اقوام صابئي  اند به اينكه بر آنها ترس و غصه دوم وصف شده

كند كه منظور  به ذهن خطور مياينطور  شود  صابئي ذكر ميوقتي وده است، و را ذكر نم

ابتدا اند  پرستها هستند، اما در حقيقت هر قومي كه در شرك گرفتار شده از آنها ستاره

پرستي بر  اند سپس شرك و ستاره ها نيز ابتدا موحد بوده پس صابئياند،  اهل توحيد بوده

اند، بنابراين اينها  اند مؤمنين موحد بوده در اين آيه ذكر شدهآنها چيره شده و آنهايي كه 

اند و يهود و نصاري هم همراه صابئه  قبل از آمدن دين اسالم مثل يهود و نصاري بوده
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از جمله كساني اند،  ن خود متمسك به دينشان بودهها كه در زما پس صابئي. اند ذكر شده

را  �ولي بعد از اينكه خداوند محمد »ال خوف عليهم و ال هم يحزنون«هستند كه 

يهود و نصاري و صابئي  جملهبه دين اسالم مبعوث فرمود و دين اسالم به آن مردم از

  . ابالغ شد، ديگر بجز اسالم از آنها پذيرفته نيست

يعني  ».....و من يبتغ غير االسالم دينا «: فرمايد  بنابراين فرمودة خداوند كه مي

و تبليغ اين دين به آنها، ديگر هيچ  �بر زبان رسول اهللا مين اسالهر كسي بعد از آمدن د

  . شود قبول نمي از كسي ديني بجز اسالم

يا كساني كه امروز بر روي زمين بوداه اند  �اني كه قبل از بعثت رسولولي كس

ا رسيده ولي به كنند و دين اسالم به آنها تبليغ نشده است، يا دين اسالم به آنه زندگي مي

 ها دربارة تبليغ شده است، چنانچه در برخي مناسبت هاآنرت تحريف شده به صو

كساني كه امروز در اروپا و امريكا منتشر شده و دعوت به  مثالً ام، ها ذكر كرده قادياني

كنند چيزي از اسالم ندارد چون  اما اين اسالمي كه به سوي آن دعوت مي كنند، اسالم مي

گويند، و اين اقوام،  سخن مي �ي ديگر بعد از خاتم انبيا محمدآنها دربارة آمدن پيامبران

كنند و اسالم حق به آنها ابالغ  ها كه به اسالم قادياني دعوت مي و آمريكاييها  از اروپايي

  : هستند دوقسمت نشده است 

ال خوف عليهم «هستند پس آية قبلي هستند و به آن متمسك دين قسمتي از آنها بر

 اند، منحرف شدهشود، و قسم ديگر از اين دين  به آنها حمل مي »و ال هم يحزنون

چنانچه حال بسياري از مسلمين امروز اين است، بنابراين بر آنها اتمام حجت شده 

  . است

اما كسي كه بطور مطلق دين اسالم به او تبليغ نشده باشد، چه بعد از اسالم و چه 

اي خواهد شد و آن بدين صورت است كه  قبل از اسالم با اينها در قيامت معاملة ويژه
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چنانچه مردم در حيات  فرستد كه آنها را بيازمايد، اي را به سوي آنها مي خداوند فرستاده

قيامت استجابت نمود و از  پس هر كسي آن فرستاده را در عرصة شوند، دنيا امتحان مي

وارد آتش ود و كسي كه عصيان و نافرماني نمايد ر به بهشت ميوي اطاعت نمود، 

   1.گردد مي

  

  7سؤال 

  : فرمايد  خداوند تعالي مي

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ºº ººππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ.... rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& çç ççννννθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu #### \\ \\���� øø øø%%%% uu uuρρρρ �)25/  انعام(  

دهند  به تو گوش فرا مي) بهنگام تالوت(بعضي هستند : آيه از اول اينست «

بدين  ،براي طعنه زدن و ريشخند كردن آن ولي نه براي فهميدن و هدايت، بلكه(

ر دلهايشان پرده ما ب) سبب آنها را از فايدة عقل و گوش محروم كرده و گويي كه

نداي آسماني (ايم تا  را نفهمند و در گوشهايشان كري قرار داده ايم تا قرآن افكنده

جبر از اين آيه بوي گويند  بعضي افراد هستند كه مي » ) ....قرآن را نشنوند

  .شما در اين باره چيست؟ نظرآيد،  مي

معني يم و قدري است ناگزيرني يوتك مانع فهم و شنيدنقرار دادن : پاسخ اين است 

  . تكوينيو ارادة  تشريعيارادة :  نوع استارادة الهي دو  :را شرح دهيم ) ارادة الهيه(

دين قرار بعنوان هر چيزي است كه خداوند عزوجل براي بندگانش  تشريعيارادة 

و براي انجام دادنش تشويق فرموده است مانند انواع طاعات و عبادات با احكام  داده

پس اين طاعات و عبادات را خداوند تبارك و ... گوناگون آنها از فرض و مستحب و 

  . تعالي خواسته است و دوست دارد

                                                           

  ). 2468(سلسله احاديث صحيحه  -1
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ي آن را چيزهايي است كه خداوند آنها را تشريع نكرده است ولتكويني  اما ارادة

 زيرا از اين آيه گويند  مي» تكويني ارادة «تقدير كرده است و اين اراده را به اين علت 

  :گرفته شده است كه ميفرمايد

� !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù �  )82/  يس(  

ن است كه خطاب به آن بگويد، هر گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود كار او تنها اي«

  .»شود بشو و آن هم مي

شود چه اطاعت خدا  در آيه فوق اسم نكره است و شامل همه چيز مي) شيئاً(پس 

يعني بشو، ) كن: (فرمايد  باشد و چه معصيت و اين هم تنها فرمودة خدا است كه مي

 اختيم و آن همرا شن تكوينييعني به مشيئت و قضا و قدر اوست، و هر گاه اين ارادة 

قضا و (شامل همه چيز است هم طاعت و هم معصيت، ناگزير بايد به موضوع  اينكه

ان يقول له  انما امره اذا اراد شيئاً«: برگرديم، چون فرموده خداوند عزوجل ) قدر

آن را امري قدر شده » بشو«معنايش اين است آنچه را به او گفته است  »كن فيكون

بوجود آيد، پس همه چيز نزد خداوند عزوجل به قدر است و اين  قرار داده و بايد حتماً

انسان و جن بستگي گروه آنچه به ما دو در مورد اما. است و هم شرقدر هم شامل خير

در كه آيا  وببينيم دهيم نگاه كنيم ه انجام مياعمالي كدارد، مكلف و مامور هستيم كه به 

دوم طاعت و  نوعل و خواست ما است، و اراده و اختيار ما است يا بر خالف مي حوضه

اول است  نوعنيست، و تنها گيرد و عاقبت آن دوزخ و بهشت  معصيت به آن تعلق نمي

چرخد و جزاي بهشت و جهنم  شرعي بر آن مياحكام وكه به خواست و اختيار ما است 

نجام ااز كارها است يعني آنچه انسان به خواست و ارادة خود  گونهبراي انسان بر اين 

اگر كارش شود،  شتابد بر آن محاسبه مي و اختيار خود به سويش مي كوششو با  ميدهد

  . نيكو باشد جزايش نيك است، و اگر كارش بد باشد جزايش بد است
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 و عقالً مختار بودن انسان در قسمت بزرگي از كارهايش حقيقتي است كه شرعاً 

ت متواتر است، در اينكه به مجادله بردار نيست، از جهت شرعي نصوص كتاب و سن

و اين نصوص . شود كه مامورات را انجام دهد، و منهيات را ترك كند انسان امر مي

براي هر : بيشتر از آنند كه ذكر شوند اما مختار بودن انسان در كارهايش از جهت عقل 

گويد وقتي كه راه  انسان كه خالي از هوا و غرض باشد واضح است كه وقتي سخن مي

 ر حيطهآشامد، و هنگام انجام هر كاري از كارهايي كه د خورد و مي ود، وقتي كه مير مي

مجبور و ناگزير نيست و من هر گاه بخواهم سخن  او است، مختار است و مطلقاً اختيار

كند و اين سخن گفتن من  بگويم به طبيعت حال كسي من را بر اين كار مجبور نمي

با اينكه به اختيار خودم اين كار را : ين است و معني اين سخن اتقدير شده است، 

 اش صحبت گويم و درباره ام مقدر است يعني همراه با اختيار من در آنچه مي كرده

ر مختار بودن من شك دارد بيان تا براي كسي كه د توانم ساكت باشم كنم، ولي مي مي

  . زنم م كه من با اختيار خودم حرف ميكن

حيث واقعيت امري است كه قابل مناقشه و مجادله نيست، و  بنابراين اختيار انسان از

اندازد و  كند و در بديهيات شك مي مجادله كند سفسطه مي مسئلهاين گرنه كسي كه در 

   .شايسته نيستهر گاه انسان به اين مرحله رسد گفتگو با او 

 اضطراري لدربارة اعما .اختياري و اضطراري:  نوع ميباشدپس اعمال انسان دو 

تنها به امور اختياري  حرفي نداريم، نه از ناحية شرعي و نه از ناحية واقعيت، و شرع

تعلق دارد و حقيقت اين است و هر گاه اين حقيقت را در گوش خود متمركز كنيم آية 

يعني ما بر دلهايشان پرده  »و جعلنا علي قلوبهم اكنه«: توانيم بفهميم  سابق را مي

است و الزم است آية سابق را يادآور ) تكويني(و قرار دادن » جعل«و اين . ايم انداخته

است اما نه  تكويني كه اين اراده در اين آيه ارادة »اراد شيئاًانما امره اذا «: شويم 

از ناحيه مادي مثالش اين است كه انسان  اندازد، مي كسي كه خداوند بر قلب او پرده
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سپس كم كم كه شود،  و تروتازه خلق ميشود فقط با گوشتي نازك  ده ميوقتي كه آفري

شود، ولي همة مردم اين طور  ميتر  شود گوشتش تندتر و استخوانش محكم بزرگ مي

اين  كند، كسي كه تمام وقت خود را صرف تحصيل و دانش اندوزي مي مثالً. نيستند

اي كه در  شود، و مغزش در ناحيه شود؟ عقلش قوي مي قوي مياي  يك نفر از چه ناحيه

شود،  آن مشغول تحصيل است و تمام كوشش خود را در آن به كار انداخته تقويت مي

 ، و عكس اين هم كامالًكند اما از ناحية بدني جسمش قوي نيست و عضالتش رشد نمي

مشغول است، او هر روز با تمرينات  درست است، اين شخص در ناحية مادي كامالً

چنين شخصي عضالتش تند و  –گويند  چنانچه امروزه مي –ورزشي سر و كار دارد 

گيرد، چنانچه  شود و يك شكل و هيكلي به خود مي محكم شده و جسدش قوي مي

بينيم، پس اين پهلوانان كه  بينيم و گاهي هم عكس آنها را مي ميگاهي آنها را به واقع 

، يا است تمام جسدشان عضله و ماهيچه است، آيا اين پهلوان همين طور آفريده شده

 با تالشاين چيزي است كه  عضالت فراوان را كسب كرده است؟ باة قوي ينكه اين بناي

  . و اختيار خود به آن رسيده

جويي و كفر و انكار  شود و به ستيزه اين است مثال انساني كه در گمراهي ماندگار مي

ر قراقلبشان  هايي كه خداوند بر اين پرده رسد و مي» ران« دهد تا به مرحلة ادامه مي

نه به فرض خدا بر آنها و نه با ناچار كردن خدا آنها را، بلكه تنها براثر كسب و  ،دهد مي

 خود باعث آن شده انداست كه اين مردم كافر ) تكويني(، اين قرار دادن ستاختيار آنها

كنند بر آنها فرض شده و حقيقت اين است  ها گمان مي نادانرسد كه  و به اين نقطه مي

و تنها به كسب دست آنها بوده و ن پرده بر قلب، بر آنها واجب نشده اين قرار گرفت

  . كند خداوند هيچگاه به بندگان خود ظلم نمي
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  8سوال 

  چگونه بر ما واجب است كه قرآن كريم را تفسير كنيم؟ 

نازل فرمود تا  �خداوند تبارك و تعالي قرآن را بر قلب رسولش محمد: جواب 

اسالم بيرون آورد؛ خداوند تعالي ر و جهل به سوي نور هاي كف مردم را از تاريكي

  : فرمايد  مي
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ايم تا مردم را از  ي است كه بر تو نازل كردهالف، الم، را، اين قرآن كتاب«

سوي راه خداوند به نور و به به اذن پروردگارشان به بيرون آوريو ها  تاريكي

را بيانگر آنچه در  �، و خداوند رسولش محمد» )راهنمايي كني( عزيز و حميد

  .قرآن است و مفسر و توضيح دهنده آن قرار داده است

  : فرمايد  چنانچه مي
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سازي كه براي  ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن و قرآن را بر تو نازل كرده«

قرآن را (و تا اينكه آنان ) كه احكام و تعليمات اسالمي است(آنان فرستاده شده 

  .»بينديشند) مطالعه كنند و دربارة مطالب آن

و نيز سنت  آمده است ميباشدآنچه در قرآن  ومفسربيانگر  �بنابراين سنت رسول اهللا

  : وحي است از طرف خداوند، خداوند متعال فرموده است 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ �  )4-3/  نجم(  



  چگونه بايد قرآن را تفسير كنيم

 

 

24

چيزي كه با شما در ميان (گويد، آن  از روي هوا و هوس سخن نمي �محمد«

  .»خدا به او وحي شده است جز وحيي نيست كه از سوي) گذارد مي

اال اني اوتيت القرآن و مثله، اال يوشك رجل «: فرمايد  نيز مي �و پيامبر

احلوه و شبعان علي اريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حالل ف

: يعني  1»كما حرم اهللا ����و ان ما حرم رسول اهللا !ما وجدتم فيه من حرام فحرموه

است نزديك  هماناداده شده است ) يعني سنت( كه به من قرآن وهمانند آنآگاه باشيد 

فقط به قرآن تمسك : شينند و بگويند نت و جاي خود بكساني باشند با شكم سير بر تخ

در قرآن يافتيد كه حالل است حالل بدانيد و هر چه را حرام ، سپس هر چيزي را جوييد

و به راستي آنچه را كه : ) فرمايد در پايان مي �سپس رسول اهللا( !گردانيده حرام بدانيد

  . است كه خدا حرام نموده است آنحرام كرده باشد مثل  �رسول اهللا

و سنت عبارت  تاس شود سنت بنابراين اولين چيزي كه قرآن كريم با آن تفسير مي

قرآن و با قرآن قرآن تفسيربعد از �است از گفتار، افعال و كردار و تاييدات رسول اهللا

صحاب رسول اهللا در راس آنها ا تفسير اهل علم تفسير كرد، كه سنت بايد قرآن را با با

مت خاطر قدقرار دارد به  �اصحاب اهل تفسير عبداهللا بن مسعود پيشاپيشو  قرار دارد

، و از سوي ديگر به علت عنايت و توجه خاصي  �و همدمي او با رسول اهللا همراهي

كه ايشان نسبت به سؤال دربارة قرآن و فهم و تفسير آن داشته است، پس از ابن مسعود 

: در راس اهل تفسير قرار دارد، و ابن مسعود دربارة او گفته است  �عبداهللا بن عباس 

س مترجم قرآن است، سپس بعد از اين دو نفر هر يعني ابن عبا» انه ترجمان القرآن«

اي ازاو به اثبات رسيده باشد، و ميان اصحاب بر سر تفسير اين  اي كه تفسير آيه صحابه

و كنيم،  پذيريم و دريافت مي آن تفسير را با رضايت و تسليم مي –آيه اختالف نباشد 

                                                           

  ). 164(تخريج المشكاه شماره  -1
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صورت بر ما واجب است اي از سوي صحابه وجود نداشته باشد، در اين  اگر تفسير آيه

عنايت  �تفسير آن را از تابعيني دريافت كرد كه به دريافت تفسير از اصحاب رسول اهللا

مثل سعيد بن جبير، طاووس و امثال اينها كساني كه به فراگيري قرآن از  اند، داشته

  . از ابن عباس چنانچه ذكر شد اصحاب شهرت دارند و خصوصاً

شوند، در حالي كه دربارة  با راي يا با مذهب تفسير ميو متاسفانه حاال بعضي آيات 

بطور مستقل به تفسير آيه  در حالي كه بعضي ها به ما رسيده است �تفسير آن از پيامبر

، كه آيات قرآن، براي تاييد و پشتيباني از خطرناكيست بسيار اين مسئلهو  اند، پرداخته

اي  به گونه] اصحاب و تابعين[ير مذهب تفسير شود، در حالي كه علماي تفس] راي يك[

  . اند تفسير كرده را آن ديگر

  : فرمايد  و ممكن است مثال براي آن ذكر كنيم و آن هم فرمودة خداوند است كه مي

  )20/  مزمل(  � فاقرءوا ما تيسر من القران �

  .»قرآن بخوانيد هر چه برايتان ممكن و ميسر است«

در تفسير اين آيه (اند يعني  كرده  ائت معنيبعضي از مذاهب اين آيه را به خود قر

قرآني كه واجب است در هر نمازي خوانده شود، يك آيه طوالني يا سه آية  )اند گفته

 �با اينكه حديث صحيح از پيامبر .)در تفسير اين آيه(اند  اين چنين گفته !كوتاه است

نماز بدون خواندن  1»ال صاله لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب«: فرمايد  وارد شده كه مي

من صلي صاله لم يقرأ فيها «: فرمايد  و در حديث ديگر مي. فاتحه الكتاب صحيح نيست

هر كسي نماز بخواند و در  »بفاتحه الكتاب، فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام

  . آن فاتحه الكتاب را نخواند اين نماز ناتمام است

، به ادعاي ميرودؤال زير سسابق آيه  مذكور مفهوم و داللت اين دو حديث با تفسير 

تفسير قران جز با سنت ،اينكه مقصود آيه مطلق قرائت است، و نزد اهل اين مذاهب 

                                                           

  ). 7389(يح الجامع صح -1
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بنابراين  دانند تفسير متواتر جز با متواتر، جايز و صحيح نيست، يعني جايز نمي ،متواتر

  . ذهبدو حديث سابق را رد كرده اند با تكيه بر تفسير به راي يا به م

اند كه  با اينكه تمام علماي تفسير، بدون تفاوت ميان متقدم و متاخر، بيان نموده

آنچه در توان داريد و برايتان ميسر است از نماز :يعني » فاقرؤا«مقصود از آية كريمه 

بيان ) تهجد(شب بخوانيد چون خداوند عزوجل اين آيه را بمناسبت شب بيداري 

ان ربك يعلم انك تقوم ادني من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه « :فرمايد  فرموده است كه مي

: فرمايد  رسد كه مي تا به اينجا مي» و طائفه من الذين معك و اهللا يقدر الليل و النهار

داند كه تو و گروهي  يپروردگار م: معني آية اول اين است » فاقرؤا ما تيسر من القرآن«

سوم شب يا نصف و يا يك سوم آن را ه با تو هستند نزديك به دو از كساني ك

ايستيد، خدا است كه اوقات شب و  به نماز مي) پردازيد و خوابيد وبه عبادت مي نمي(

  ... كند تعيين مي روز را دقيقاً

يعني آنچه از نماز شب را كه برايتان ميسر است بجاي آوريد، سپس آية مذكور به 

ود تعلق و پيوندي ندارد و تنها خداوند در نماز خوانده ش مقدار قرآني كه بايد خصوصاً

بر هر چه آسان و ميسر است بجاي آورند، و كه عزوجل براي مسلمان آسان گردانيده

  بخوانند، ه است خواند آنچه از نماز شب كه او مي �واجب نيست مثل رسول اهللا آنها

  . )يازده ركعت ميخوانده اند  �رسول اهللادانيد  چنانچه مي  (

ءي از كل ه است و اين عبارت در اسلوب زبان عربي از باب اطالق جزاين معني آي

يعني نماز به جاي آورد، نماز كل است و خواندن قرآن » فاقرؤا«، پس  بر كل آن است

و اين هم . اهميت اين جزء در اين كل و اين بياني است براي. نماز ي ازدر نماز جزء

  : فرمايد  اي ديگر است كه مي به دليل آيه

� ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888θθθθ ää ää9999 àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, || ||¡¡¡¡ xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### �  

  )78/  اسراء(  



  چگونه بايد قرآن را تفسير كنيم

 

27

از نصف روز كه آغاز نماز  (بايد، بخوان به هنگام زوال آفتابنماز را چنانچه «

كه (تا تاريكي شب )گيرد ظهر است و امتداد آن وقت نماز عصر را نيز در بر مي

  .»و نماز صبح را بخوان) غرب استآغاز نماز م

نماز صبح است، بنابراين در اينجا هم جزء بر كل » قرآن الفجر«و معني  

  . اطالق شده است، اين شيوه در لغت عربي مشهور است

گفته شد تفسير اين آيه از سوي علماي تفسير بدون اختالف بين بر اساس آنچه 

اينكه حديث  ن دو حديث به ادعايبنابراين رد ايروشن شد و علماي سلف و خلف، 

چون اوالً اين  .باشد صحيح نمي ،نيستآحاد است و تفسير قرآن به حديث آحاد جايز 

 مخالف �حديث پيامبر آيه با اقوال علماي آگاه به لغت عربي تفسير شده است، ثانياً

بيان اين مطلب  ابتدايدهد چنانچه در  قرآن نيست، بلكه آن را تفسير كرده و توضيح مي

به آنچه مسلمان بايد در نمازش بخواند ندارد  يو ارتباط ربطشد، در حالي كه اين آيه 

  . چه نماز فرض چه نماز نافله

اينكه نماز نمازگزار  مفهوشان روشن است وآنهم ذكر شد، اما دو حديثي كه قبالً

  » ال صاله لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب«: بدون خواندن سورة فاتحه صحيح نيست 

من صلي صاله لم يقرأ فيها بفاتحه الكتاب، فهي خداج، هي خداج هي خداج، «و 

يعني اين نماز ناقص است و كسي كه از نمازش  رو گرداني كند و نمازش را » غير تمام

ظاهر  نناقص كند، نماز نخوانده است و در اين وقت نمازش باطل است چنانچه اي

  . حديث اول است

هاي  روشن شد، اوالً در اين هنگام به احاديثي كه در كتابوقتي اين حديث براي ما 

 اعتمادبه سندهاي صحيح  اند اطمينان داريم و ثانياً روايت شده �حديثي از رسول اهللا

 و در سند صحيح احاديث شك و گمان به فلسفة �كنيم و دربارة احاديث رسول اهللا مي

به احاديث آحاد  ":گويند  دهيم كه مي شنويم به خود راه نمي هايي كه امروزه مي اين گفته



  چگونه بايد قرآن را تفسير كنيم
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فقهي نباشند، و آنچه دربارة عقايد از كنيم مادامي كه در احكام  اعتنا و اعتماد نمي

اين ، "شود چون عقايد بر احاديث آحاد اقامه نميقبول ميكنيم  احاديث آحاد آمده باشد

ل كتاب را به را به يمن ارسال كرد كه اه �معاذ �در حالي كه پيامبر ،گمان آنهاست

بنابراين سخنان معاذ هم براي آنها (عقيدة توحيد دعوت كند و او تنها يك نفر بود 

  ). حديث آحاد بود

: درباره اينكهبيان كنم خواستم  كه مي بيطلمو اين مقدار توضيح كافي است براي 

  چگونه بر ما واجب است كه قرآن كريم را تفسير كنيم؟ 

  

نبينا محمد و آله و صحبه و التابعين لهم باحسان  وصلي اهللا وسلم و بارك علي

  الي يوم الذين و الحمدهللا رب العالمين


