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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی-سعـيـدی«ن الدين اميداکتر  الحاج :تتبع ونگارش

 ٢٠١٦ سپتمبر ٠٤
  

  ٢١ -تفسير احمد
  ١ -ترجمه وتفسير سوره البينه

 :سوره البينه

  استت آي٨نازل شده و داراى » مدينه « ه در  اين سور

   

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ ِْ َّْ   

ُلم يکن الذين کفروا من أھل الکتاب والمْشرکين منفکين حتى تأتيھم البينة  َ ِّ َ َ َ َْ َ ْ ْ َُ ُ ِ ُ ُِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َ َِّ ْ َ ِ ْ َْ َ َّ ُ ْ ًرسول من هللا يتلو صحفا  ﴾١﴿ َ ُ ُ ُُ ْ َ َِ َِّ َ ٌ

ًمطھرة َ َّ َ ٌفيھا کتب قيمة ﴾٢﴿ ُ َ ِّ ٌَ ُ ُ َ ُوما تفرق الذين أوتوا الکتاب إال من بعد ما جاءتھم البينة ﴾٣﴿ ِ َ ِّ ََّ َ َ َ َْ ْ َُ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ َُ ُ َ ََّ َوما أمروا إال ليعبدوا هللا  ﴾٤﴿ َ ََّ ُ ُ ُْ َ ِ ِِ ُ َ

ِمخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزکاة وذلک د ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ََ َّ ُ ْ ُ ُ ُ َُّ ُ َُ َ َِّ َ ِين القيمةْ َ ِّ َ ْ ِإن الذين کفروا من أھل الکتاب  ﴾٥﴿ ُ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َْ ُ َ َ َّ َّ ِ

ِوالمْشرکين فی نار جھنم خالدين فيھا أولئک ھم شر البرية ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُِّ ِ ِ َُ َ َ َ َْ َْ ُْ َ ُ َ ََ ََ َّ ُإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئک ھم خير  ﴾٦﴿ َ ْ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ُ َ ََ ُ َ َّ َّ ِ

ِالبرية َّ ِ َ َجزا ﴾٧﴿ ْ َؤھم عند ربھم جنات عدن تجری من تحتھا األنھار خالدين فيھا أبدا رضی هللا عنھم ورضوا عنه ذلک َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ً َ َ ََ ْ ٍ ْ ُْ َّ َ َ َ ْ َْ َ ُْ ْ ُِ َِّ ِّ ُ

ُلمن خشی ربه َّ َ َ َِ َِ ْ ﴿٨﴾  

  

  :معلومات مؤجـز

 . آن حق از باطل آشکار گرددۀاست که به واسطبه معناى دليل روشن » ّبينة«. می باشد » البينه « نام مشھور اين سوره 

اگرچه  برخی از مفسرين، بدين .  ٔاين سوره در مدينه منوره نازل شده.   اين سوره گرفته شده استآئتاين نام  از اول 

 دھد که نزول آن  بايد در که متن سوره گواھی می در حالی.  ٔباور اند که اين سوره در مکه  مکرمه  نازل شده است

  . که اھل کتاب قبل از مشرکين نام می بردًا منوره صورت گرفته باشد چون از اھل کتاب بحث می کند ومخصوصۀمدين

  .ٔ مکرمه سابقه ندارد، اين منازعه در مدينه منوره آغاز شدۀ آنان در مکۀنزاع با اھل کتاب وبحث مفصل در بار

»  زلزله  «ۀو قبل از سور»  قدر«  ۀای است كه بعد از سور به ترتيب جمع آوری نود و ھشتمين سوره»  بينه « ٔسوره 

ٔو قبل از سوره  »  طالق« ٔای است كه بعد از سوره  سوره»  صدمين« و به ترتيب نزول نيز  . استتنطيم شدهدر قرآن 
  .نازل شده است»  حشر« 
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، سوره ھای ۀکه گفته آمديم اين سوره، در مدين طوری است که  دارای يک » مدنی«  خالص  ٔ منوره نازل شده  از جمله

  .باشد   میآيت ٨رکوع ، و ) ١(

  .نيز مسمی  می باشد» قيمة«و » لم يکن» « انفکاک«و »  بريه«، » قيامت«، » اھل الکتاب «نام ھایه ھکذااين سوره ب 

  

  :ٔفضيلت سوره بينه

إن هللا أمرنی أن « : هللا عليه فرموده است ألبی بن کعب آمده که پيامبر صلی از ٔدر مورد فضيلت سوره بينه در حديثی  

رسول هللا صلی هللا عليه   وسلم به ابی ( ».قال فبکى» نعم « و سمانی لک ؟ قال : قال « لم يکن الذين کفرو : أقرأ عليک

ابی بن  (را تالوت کنم،» لم يکن الذين کفروا «ۀھمانا هللا به من دستور داده تا برتو سور: بن کعب رضی هللا عنه گفتند

می ) روای(بله : فرمودند) رسول هللا صلی هللا عليه   وسلم(وآيا هللا نام مرا گرفته است؟ : گفت) کعب رضی هللا عنه

  .)اين حديث صحيح را امام مسلم روايت نموده است.(شروع به گريه نمود) ابی بن کعب رضی هللا عنه: (گويد

  

  :محتوا سوره

  .پيامبر صلی هللا عليه وسلم دارد ، وبا داليل  روشن اين رسالت بيان گرديده است اين سوره اشاره به رسالت جھانى

  روی گردانی عده ای از پيامبر به خاطر داليل مادی؛ -

 پيامبران الھی را  يک اصل  تشکيل ۀ دعوت ھمۀ عالی که در اين سوره  بدان اشاره شده ھمان است که سلسلۀھکذا نقط

 مشرکان و کتاب اھل گوناگون ھای موضعگيری  ۀھکذا در اين سوره در بار. انگی استدھد  که ھمان توحيد ويگ می

   .است شده بحث اسالم برابر در

در بـخـش ديـگـرى از ايـن سـوره موضعگيرھاى مختلف اھل كتاب و مشركان را در برابر اسالم مشخص مى كند كه 

 كه راه كفر و شرك و گناه را در یرين مخلوقاتند، و آن گروھ كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بھتیآن گروھ

  .پيش گرفتند بدترين مخلوقات محسوب مى شوند

   دعوت به ايمان، نماز، روزه؛-

اين آيات از ن ذکر گرديده است ودر بسياری أ بار در قرآن عظيم الش ويك سی» اھل كتاب«اصطالح : » اھل کتاب «

  .  مغايرت مفھوم آن دو استۀکه  اين خود نشان. قرار گرفته است » كانمشر«اصطالح اھل کتاب در مقابل 

 ۀ سور٢٧آيت(طور مثال دره احكام آن دو گروه را از ھم جدا معرفی داشته است، بن در بسياری ازأقرآن عظيم الش

بوا و اقاموا الصلوه فـاقتلـواالمشركيـن حيث وجـدتمـوھـم و احصروھم و اقعدوا لھم كل مرصد فان تا«:می خوانيم ) توبه

مشركان را ھر جا بيابيد به قتل رسانيد و آنھا را )(  توبه ۀ سور۵ آيت(».ّو اتوا الزكاه فخلوا سبيلھم ان هللا غفور رحيم

 و از ھر سو در كمين آنھا باشيد چنانچه از شرك توبه كرده، نماز  بر پا داشتند و زكات دادند محاصره كنيددستگير و 

  ).كه خدا آمرزنده و مھربان است) و توبه آنان بپذيريد( برداريد پس از آنھا دست

پردازد و تا زمانی كه تسليم شوند و حاضر به پرداخت جزيه  خصوص اھل كتاب میه ن به بيان حكم بأقرآن عظيم الش

وا الذين ال يومنون قاتل « : دھد داند و در صورت تسليم و پرداخت جزيه به ايشان امان می گردند، كشتار آنان را جايز می

ّبا و الباليوم االخر و اليحرمون ما حرم هللا و رسوله و اليدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزيه  ّ

با ھر كه از اھل كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت ) ای اھل ايمان() ٢٩ – توبه ۀ سور(».ٍعن يد وھم صاغرون

گروند، كارزار كنيد  نمی) ين اسالمئآ(دانند و به دين حق  ه حرام نمی كه خدا و رسولش حرام كردنياورده است و آنچه را

  ).تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسالم جزيه دھند
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طور مسلم و به اتفاق آرای علمای اسالمی، از جمله اھل ه در جھان عالوه بر اسالم، فقط دو دين آسمانی وجود دارد كه ب

قرآن كريم به اھل كتاب بودن اين دو دين اشاره كرده، . يھود و مسيحيت: يند که عبارتند از آساب می حه  ب كتاب

 ) ١۵۶ -انعام ۀسور(» .ان تقولوا انما انزل الكتاب علی طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستھم لغافلين  «:فرمايد می

 يھود و نصاری فرستاده شد و ما از تعليم ۀ انجيل بر دو طائفيد كتاب تورات وئ را برای اين فرستاديم كه تا نگوقرآن( 

  ).بھره مانديم درس آن كتاب الھی غافل و بی

ريم ،  با وضاحت تام در خواھيم  آعمل ه اگر در مجموع آيات قرآنی که  در مورد اھل کتاب  بيان گرديده است دقت ب

  :م نموده است  منقسبخشن  اھل کتاب را به چھار أيافت که قرآن عظيم الش

ی که با حقيقت اسالم آشنا شدند ولی  از پذيرش آن سر باز زدند، اين عده از اھل کتاب مورد سرزنش ئ آنھا: اولبخش

شود خواھشات  نفسانی چون  علت اين انکار، در چه نھفته است، می: مطلق قرآن قرار گرفته اند، فرق  نمی کند که 

  . خواھشات نفسانی باشد ، ولی در ھمه حال مورد مذمت قرآن اندباشد و چه امور غير... قدرت، مال و 

:  اشخاصی از اھل کتاب اند که حقيقت اسالم برای شان نرسيده ، ولی با آنھم مورد مذمت قرآن قرار گرفته اند: دومبخش

 به دشمنی با اسالم اخالق انسانی را زير پا نھاده اند، توحيد را آگاھانه خدشه دار کرده اند، زيرا اين عده اشخاص ،

ی  بودند که قبل  از اسالم  افرادۀحتی اين عده اشخاص از جملو منان را اذيت و آزار کرده اندؤپرداخته اند و پيامبر و م

اعمال  شان مورد مذمت قرار گرفته اند چون کسانی که کتاب مقدس خود را تحريف کرده اند، پيامبران خود را کشته 

  .اند

 اند که به حقيقت قرآن پی برده اند ، ودين اسالم را قبول کرده اند وپيامبر صلی هللا عليه وسلم را ی افراد: سومبخش

می )  آل عمرانۀ سور٢٠ آيت(که در  کسانی اند که به ھدايت رسيده اند طوریۀسمانی می شمارند ، اينھا از جملآپيامبر 

َفإن أسلموا فقد اھتدوا« : فرمايد  َ ْ ِْ َ َ َْ ُ َ ْ َ َو لو ءامن أھل الکتاب لکان «:، می فرمايد ) سوره آل عمران١١٠ آيت(  درويا ھم» ِ ََ َ َِ َِ ْ ُ ْ َ َ َ َْ

ُخيرا لھم َّ ْ َ«.  

 اشخاصی اند که افراد شريف وبا اخالقی ھستند ، اگر چه با حقيقت اسالم نا آشنايند، ولی قرآن آنان رابا : چھارمبخش

 دارند وبه اصطالح   به احکام انسانی پايبندند، به خدا باور احترام  می نگرند، اين عده اشخاص در طول زندگیۀديد

  .ی است، آنانی که به معاد و روز قيامت پايبندندئزندگيشان خدا

از مجموع اين معياری ھا که از قرآن به دست می آيد می توان در مورد اھل کتاب امروزی نيز حکم کرد و بر اين باور 

  .م يک قابل مذمت ھستند احترام و کداۀبود که کدام يک شايست

  !ٔخواننده محترم

اسالم ناسخ اديان گذشته : عرض رسانم که در اين ھيچ جای  شک نيست که ه خواھم خدمت شما ب  قبل از ھمه می-

 صريح ، اثبات شده است و اگر در بعضی آيات از اھل کتاب ۀاست و اين ناسخيت از عقايد اصلی مسلمانان بوده و با ادل

ل آمده و آنھا را مورد لطف قرار داده، نشان از برتری دين آنھا بر اسالم نيست، بلکه اين لطف به حسب عمه تمجيدی ب

  .علت ھای است که منافاتی با حقانيت و ناسخيت اسالم ندارد

 مورد ش خاص به خودادبياتبا  ھر يک  و متفاوت استً دردين اسالم، نگاه به پيروان اھل کتاب با مشرکان کامال-

البته تنھا بعضی از اھل کتاب به . اده قرار گرفته و ھيچ وقت تمام اھل کتاب ھمسان با مشرکان قرار نگرفته انداستف

  .جھت اعمال و عقايد غير انسانی ، ھم رديف با مشرکان قرار گرفته اند 

نی دارد که در زمان  بسياری از آيات قرآن که در آنھا اسم يھوديان، مسيحيان و صائبيان آمده است، انصراف به آنا-

 اھل کتاب در تمام زمان ھا نيست بلکه بايد در ادله ۀلذا حکم آن آيات، برای ھم. پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می زيستند
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 کافر ھستند يا خير و براساس ًای که آورده شده دقت شود و براساس آن ادله حکم کرد که آيا اھل کتاب امروزی تماما

  .د با آنھا داشتقرآن چه برخوردی باي

حال برای بررسی نگاه عام قرآن به اھل . بيشتر اھل کتاب زمان پيامبر که با پيامبر مواجھه داشته اند اين گونه بوده اند

  .کتاب بايد به تمام آيات قرآنی و ادله ای که در آن ذکر شده، توجه کرد و براساس آنھا حکم کرد

: طور مثال می فرمايده دعوت کرده است ب  مسلمانان و اھل کتاب، رک بين قرآن کريم در موارد بسياری به امور مشت-

َو قولوا ءامنا بالذى أنزل إلينا و أنزل إليکم و إالھنا و إالھکم واحد و نحن له مسلمون«  ُ ُِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ َ ٌَ ْ ُْ ُ ََّ َِ ِ ِ َِ َِ ُِ ُ َّ ِ َ ْ ُ َيأھل «) ۶۴آل عمران، ( » ُ َْ َ

ِالکتاب تعالوا إل ْ ْْ َ َ َ َِ ِ کلمة سواء َىِ َِ َ ٍ َ َ بيننا و بينکم َ َ َْ َْ . و به آنھا پيشنھاد می کند به اين امور توجه کنند) ۴۶ عنکبوت، ۀسور(» ََ

بازخوانی اين عقايد برای اھل کتاب، يکی از مھمترين عوامل شکل گيری رابطه ای درست و منسجم ميان مسلمانان و 

  .ان را إشاعه می کنداھل کتاب است و به نوعی ھمسنخی با غير مسلمان

  

  :اسباب نزول 

 بينه چه است ، سبب معينی در مورد گفته نشده است ، اما درکل اين ۀسور) شان نزول(که اسباب نزول  در مورد اين

ِھم شر البرية«ورده و جمالت  آعمل ه بحث ب) يعنی يھود و نصاری(سوره ، به سرزنش اھل کتاب  َّ ُِّ َ ْ َ ْ ُھم خير «و »  ُ ْ َ ُ

ِالبر َ ِية ْ  که ًانيز به بيان کسانی که کفر ورزيدند و کسانی که ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند می پردازد، خصوص» َّ

َأولئک« و » الذين«   ۀاز کلم ِ َ ْ ْھم « و ضمير »  ُ وضحات معلوم می گردد که مخاطب ه که  ضماير  جمع می باشد، ب» ُ

  . آندمعين  نه، بلکه تعداد کثيری  آن شخص واحد و

  

  :ترجمه وتفسير

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِ َِّ َِّ َ ْ َّ  

    مھربانۀبه نام هللا بخشند

ُلم يكن الذين كفروا من أھل الكتاب والمْشركين منفكين حتى تأتيھم البينة ﴿ َ َ َْ َ ْ ْ َُ ُ ِ ُ ُِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َ َِّ َ ِ ْ َْ َ َّ ُ ْ َ١﴾  

 .که بيائيد به آنان ھمان ھويدا کننده   تا آناھل کتاب ومشرکان کافر ، از کفر شان ھرگز نيستند جدا شونده،

دارد  و مشركان عرب قبل ازظھور اسالم را بيان می) يھود و نصارى(بـه وضـع اھل كتاب » حال « در آغـاز سـوره   

پيامبران ايمان  که به کتاب و ومدعی پيروی خاص وايمان به کتاب خاصی اند وچه آنانی» اھل کتاب « که  ، چه آنانی

مى (اب و مشركان كافران از اھل كت:  (دارد که   بيان میآيتدر اين  .رند ومشرک اند واز کفر خويش باز نمايند ندا

  » ين خود برنمى دارند تـا دلـيل روشنى براى آنھا بيايدئدست ازآ:) گفتند

ًرسول من هللا يتلو صحفا مطھرة ﴿ َ ََّ َ ُّ ِّ ًٌ ُ ُ ُُ ْ ِ َّ   .ى پاك را تالوت كند ھا صحيفه)  بر آنان( كه اى از جانب هللا فرستاده(  ﴾٢َ

مطھر از شرك و » بخواند)بر آنھا(كه صحيفه ھاى پاكى را ) بيايد(پيامبر از جانب پروردگار برای شان فرستاده شود و

  .دروغ و دخالت شياطين جن و انس 

ٌفيھا كتب قيمة ﴿ َ َ ٌ ُ ُ َ  و   حق  به  که است  و احکامی  ھا آيات فه صحي در آن: يعنی.در آن نوشته ھا واحکام استوار وسنجيده  ﴾٣ِ

  .  گوياست عدل

 در   که  ھر چه  وجود ندارد بلکه  از حق  و انحرافی  کجی  در آنھا ھيچ  و استوار که ، محکم ، راست  درست  يعنی:»قيمه« 

  ! ردند مانند اھل كتاب ولى با آنھم ھنگامى كه آمد ايمان نياو.  است  و حکمت  و ھدايت  و رھنمونی ، صواب آنھا ھست
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ُوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءتھم البينة ﴿ َ َ َ َ َْ ْ َُ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َّ ِ َ َُ ُ َ ََّ َّ که کتاب به آنان داده شده ، متفرق نشدند ، مگر بعد  وآنانی ﴾۴َ

   بعد از بعثت يعنی (  صواب اه ر  و آشکار شدن  حق شدن  از روشن آنھا پس: يعنی.از آنکه آمد به آنان ھمان ھويدا کننده 

   و برخی  آورده  ايشان ايمان  به  کردند و برخی  پيشه  و اختالف  تفرقه  حق، در کار دين)  صلی هللا عليه وسلم اکرم رسول

   تصديق که (  از پيامبرش  خدا و پيروی  از دين  در پيروی  بود که  آنھا اين  تکليف  که  کفر ورزيدند در حالی  ايشان  به ھم

که پيامبر ظھور کرد وکتاب آسمانی   ولى زمانی.باشند  قرار داشته   واحدی  و روش بر راه)   نيز ھست  کتابھايشان ۀکنند

  .ی کردند ، وبه اختالف در دين هللا پرداختند أر موقف  ورينازل شد به يک بارکی تغي

َوما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين  ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ ُ ُ ُْ َّ ِ ُ ِله الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴿َ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َُ َ َِّ َ َ ََ َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ َُ    نيافته و فرمان«   ﴾۵َ

»  و حنفاء باشند  گردانيده  او خالص  را برای  دين که  هللا را بپرستند در حالی که جز اين «  قرآن  و اين  دين با اين» بودند

   ما از ھر شرک  برای  نھند، عبادتشان  ما گردن  و پرستش  عبادت  به  تا آنان  کرديم  منظور نازل  را بدين قرآن: يعنی

   گردانند و از ھمه  ما خالص  برای  و عبادت  را در دين  و خويشتن  نياورده  را شريک  باشد، با ما چيزی  خالص ای وشائبه

جز  «   و قرآن  دين  بودند با اين  نيافته فرمان» و«.   حنيف  معنی  است و اين. دباشن  مايل   اسالم  دين  و فقط به  بريده اديان

 خداوند از آنھا   کنند که  اقامه  نمازھا را بر وجھی  بودندکه  يافته فرمان: يعنی»  بپردازند  نماز برپا دارند و زکات که اين

.  بپردازند  آن  را در موقع  زکات  بودند که  يافته آنھا و نيز فرمان   و ارکان  آداب آنھا و با رعايت ؛ در اوقات  است خواسته 

،    غير از وی  معبودات  ھمه  خداوند، ترک  در عبادت برای آور اخالص پيام  که   دين اين: يعنی»  قيم  دين  است و اين«

  .باشد  می  استوار و پايدار الھی تنھا دين،   نيازمند خدا است  بندگان  برای  زکات  و پرداخت  آن  نمازھا در اوقات ادای

  ادامه دارد

 

 
 


