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راضیه اخالقی
کا شناس ا ش عل ،قرآن ح یث داوشگاه خ،ا زمی ،کرر ،ایران
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چکیده
«ص ُّ ع سبیلاهلل» یکی از پرکا بردتری مفاهیم قرآوی است که بهش م د قرآن وهی ش هاست
شناخت تما ج،اوب آن ویز منجر به بازشناسی بسیا ی از ماا ف اسرالمی مریشر،د بره غرم جایگراه
تایی کنن ه ای که د ماا ف قرآوی اخالقی یا حتالی ا تباطی که برا مباحرث فقهری کالمری دا د،
چنان که بای شای  ،بازشناخته وش ه است« .ص ّ عَ ْ سبیلاهلل» بره مانرای «اِعرراد از اه خر ا منرع
جل ،یری از اه خ ا» به کا فته است شامل فتا ها ،فتا ها کردا هایی است که باعث بازداشت
مرد از اه خ ا میش،د .از مصادیق «ص ّ عَ ْ سَبیلِ احلَّهِ» ،ظلم است .د آیام قرآن ویز آوران کره «صر ّ
ع سبیل اهلل» میکنن  ،ظاحم داوسته شر ه اور  .بازداشرت از اه خر ا آثرا پیامر هایی دا د .پیامر های
دوی،ی آن ،مکافام اعمال ای افراد است که د همی دویا ،ریبان بازدا و ان از اه خ ا ا می یرد
پیام های اُخر ی آن عبا تن از او،اع عذابهای احهی سزا کیفر وهایی ای افراد.

واژگان کلیدی :سبیل ،سبیلاهلل ،صدّ عن سبیل ،قرآن.

E-mail: zeinab.razavi65@gmail.com
و،یسن ة مسئ،ل) E-mail: razi_akhlaghi@yahoo.com
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مقدمه
«ص ّ ع سبیلاهلل» یکی از پرکا بردتری مفاهیم قرآوری اسرت کره برهشر م د قررآن
وهی ش هاست شناخت تما ج،اوب آن ویز منجر به بازشناسی بسیا ی از ماا ف اسرالمی
می ش،د ،اما از آوجا که ای مفه ،د ا تباط تنگاتنگ با مفه« ،سبیلاهلل» اسرت ،شرناخت
دقیق کامل آن ویز بستگی به شناخت سبیلاهلل دا د.
«سبیلاهلل» اه خ ا) یکی از مفردام قرآوی است که از دیرباز اع تلالقی شر هاسرت
به همی جهت ت،عیحام علمای اسالمی اعرم از محر ثان مفسرران د برا ة «سربیلاهلل»
ذ ا ،م ،دی پراکن ه است مام،الً به تاریف جامع ماوای از «سبیلاهلل» بازشناسری
مفه ،مصادیق آن منتهی وش هاست د وتیجه ترکیبام دیگر قرآوری ماونر « :صر ّ عَر ْ
سبیلاهلل» ویز به غم جایگاه تایی کنن های که د ماا ف قرآوی اخالقی حتی ا تبراطی
که با مباحث فقهی کالمی داشته است ،چنانکه بای شای بازشناخته وشر هاور  .مسرئلة
ای تحقیق ،استخرار ا ائة مفه« ،ص ّ عَ ْ سبیلاهلل» مصادیق آن از مرت قررآن کرریم،
پیگیری تفسیر آن ویز تبیی فتهها وا فتههای مرتبط با آن بره عنر،ان امرری اسرت کره
ا تباط مستقیم با تما فتا های زو ی هر مسلماوی دا د.

 .1نوآوری ،اهداف و کاربردها
کا هایی د زمینة م،ع،ع پژ هش حاعر اوجا ش هاسرت کره بیشرتر بره بر سری اژة
«سبیلاهلل» پرداختهاو  .یکی از آنها د با ة «ص ّ ع سبیل» اوجا شر ه کره بیشرتر بره جنبرة
فقهی اجتماعی به م،ع،ع پرداخته ،حی پژ هش حاعر د ص د است با ش ت،صریفی
تحلیلی با وگاهی ماناشناساوة اژة «سبیلاهلل» «ص ّ ع سربیلاهلل » ا اکرا ی کنر برا
بر سی ابط همنشینی ،ابط جاوشینی سیاق به ملحفههای مانایی ای مفه ،دست یاب
ب ی طریق ،بت،او تص،یری از ای مفه،

جایگاه آن د وظا مانایی قرآن کریم ا ائره
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ب ی ترتیب ،هرر د مفهر« ،سربیلاهلل» «صر ّ عر سربیل» د کنرا هرم بر سری

میش،د.
ر ش ش ن مفه،

مانای «ص ّ عَ ْ سبیلاهلل» کره د زمینرههرای مختلرف او یشره

عمل مسلماوان مطرح است.
ر بازشناسی مصادیق «ص ّ عَ ْ سَبیلِاحلَّه» د وتیجه ،پیشرگیری از اشرتباه د عملکررد
م،عع یری.

 .2معنای لغوی و اصطالحی «سبیل» و «سبیلاهلل»
2ـ.1معنای لغوی
کلمة »سبیل» به مانای «طریق

اه» به ص ،م مرذکر ملورث آمر ه کره جمرع آن

«سررربل» اسرررت .ک؛ فراهیررر ی 0801 ،ق ،.ر 113 :1؛ ابررر منظررر0808 ، ،ق ،.ر :00
303ر311؛ قرشی ،0318 ،ر .)113 :3
«سبیلاهلل» اه ه ایت است که به س،ی آن فراخ،اور ه مریشر،د :وَ عَلَری اللَّرهِ قَصْردُ

السَّبیلِ احنالحلن .)3ثالب می ،ی « :یانی بر خ اسرت کره سربیل اه ا بررای مسرلمی
مشخص کن » اب منظر0808 ، ،ق ،.ر  .)311 :00برخری اوفراق فری سربیلاهلل ا اوفراق د

جهاد کلال چیزهایی میداون که خ ا و از کا های خیر به آنها امر کرردهاس .بنرابرای ،
سبیلاهلل عا است بر هر عمرل خاحصری کره بره اسرطة آن ،اه تقررالب بره خر ا برا اوجرا
اجبام او،اع مستحبام طی میش،د ،اطالق میشر،د قتری مطلرق آ ده شر،د ،غاحبراً
جهاد مراد است .ک؛ طریحی0805 ،ق ،.ر 303 :00ر.)311
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2ـ .2معنای اصطالحی «سبیل» و «سبیلاهلل» (در تفاسیر و روایات)
2ـ2ـ .1دین الهی
بیشتر مفسران «سبیلاهلل» ا به مانای «دی خ ا» داوستهاو

.ک؛ طبرسری ،0311 ،ر:1

 310زمخشررری 0811 ،ق ،.ر  )851 :0ای ر مفهرر ،ا بررا عبررا مهررای مختلفرری بیرران
کردهاو ؛ مثالً« :منظ ،از سبیل ،اه خ است که عبا م است از دیر ت،حیر » طباطبرائی،
 ،0318ر « )050 :00منظ ،از "سبیلی" دینی است که خ ا و به س،ی آن فرامیخ،او ؛
از ت،حی

ع ل عبادم عمل به شرع» ط،سی0800 ،ق ،.ر .)115 :1

2ـ2ـ .2اسالم ،دین خداپسنـد
مهمتری

بیشتری مانایی که برای «سبیلاهلل» د تفاسریر آمر ه ،آیری مقر س اسرال

است .ک؛ طبرسی ،0311 ،ر 013 :03؛ کاشاوی ،0311 ،ر  811 :0همان ،ر 101 :1؛
طباطبائی ،0318 ،ر 051 :0؛ همان ،ر 501 :08؛ طبری0801 ،ق ،.ر 31 18 ،13 :1؛ زمخشری،
0811ق ،.ر 331 :0؛ همان ،ر 01 :1؛ بغ،ی0811 ،ق ،.ر 111 :0؛ اب عطیة او حسری0811 ،ق ،.ر
800 :0؛ قرطبی ،0318 ،ر 131 :3؛ همان ،ر  000 :1زحیلی0800 ،ق ،.ر .)33 :1

2ـ2ـ .3راه راست و حقّ و فطرت
«سبیل ،اه است است که همان اه حقال میباش » کاشاوی ،0311 ،ر  31 :3احنساان
 )88به مانای طریق حرقال اسرت زمخشرری 0811 ،ق ،.ر 053 :8؛ قرطبری ،0318 ،ر :5
 181احغافرن  .)1عالمه طباطبائی د تفسیر آیة وَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْرجُدُونَ لِلشَّرمْسِ ......
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیلِ فَهُمْ ال یَهْتَردُونَ 0احنمرلن )18آ دهاسرت« :سربیل ا مطلرق آ ده،
وگفته است"سبیلاهلل" ،تا بفهماو برای اوسان برحسب فطرتش ،تنها اه یکی است همری
ط ،برای هرر چیرز دیگرر برحسرب خلقرت عمر،می آن آن اه خ اسرت
ویست تا احتیار باش کلمة خ ا ا هم برای تایی

اه دیگرری

اه بیا د» طباطبائی ،0318 ،ر .)1 :05
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2ـ2ـ .4تقوا
« اه خ ا عبا م است از تق،ا ملمنران کسراوی هسرتن کره بره سر،ی ایر

اه دعر،م

ش هاو » همان ،ر  030 :5األواا ن .)053

2ـ2ـ .5ذکر
باضی از مفسران د برخی آیام قرآن کریم «سبیلاهلل» ا به مانرای قررآن داوسرتهاور :
«سبیلاهلل ،قرائت عمل به احکا قرآن ذکر پر د را اسرت» طبرسری ،0311 ،ر :03
 013حقمانن  .)1عالمه طباطبائی د تفسیر آیة  1س ،ة حقمان میفرمای « :مقتضرای سریاق
ای است که مراد از سبیلاهلل ،قرآن ماا ف حقال از اعتقادام ،دست ،احامل داستانهرای
اوبیاا اُمم ذشته ب،ده باش » طباطبائی ،0318 ،ر .)303 :01

2ـ2ـ .6طاعت خدا
د تفاسیر« ،سبیلاهلل» به «طاعت خ ا» ویز مانا ش هاست ط،سری0800 ،ق ،.ر 31 :3
 111طبرسررری ،0311 ،ر 303 :8؛ کاشررراوی ،0311 ،ر 811 :0؛ همررران ،ر 813 :1؛ شرررریف
الهیجی ،0313 ،ر 110 :0؛ همان ،ر 131 100 :1؛ طباطبائی ،0318 ،ر 330 010 :11؛ طبری،
0801ق ،.ر 013 :3؛ همرران ،ر 011 31 ،18 :5؛ بغرر،ی0811 ،ق ،.ر 353 131 :0؛ اب ر عطی رة
او حسی0811 ،ق ،.ر 03 :1؛ همان ،ر 331 :5؛ قرطبی ،0318 ،ر 11 :0؛ همان ،ر 311 :1؛ همان،

ر 03 :01؛ ثااحبی0800 ،ق ،.ر 515 :5؛ زحیلی0800 ،ق ،.ر  011 :1همان ،ر  .)115 :8میب ی
عال ه بر طاعت ،ماراوی دیگرری ویرز بررای آن برشرمردهاسرت؛ از جملره« :برالغ ،مخررر،
مسلک ،علالت ،اه ه ایت ،حجّت ،ع ان دشمنی ،ملالت نراه» میبر ی ،0310 ،ر :1
110ر.)111
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2ـ2ـ .7امام علی و اهل بیت
د

ایام ،از اهل بیت ع) به عن،ان سبیلاهلل وا برده ش هاسرت؛ مرثالً از امرا صرادق

ع)

ایت شر ه کره حضررم د تفسریر آیرة  38سر ،ة وحرل کره مریفرمایر  :وَ الَتَتَّخِرذُوا

یلاهللِ وَ لَکُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ .1فرم،دو « :ای آیه د با ة الیت
أَیْمَانَکمْ ...بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِ ِ
اما علی

ع)

بیات با ا ست» بحراوی 0801 ،ق ،.ر .)851 :3همچنی  ،د تفسریر آیرة وَ

لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِری سَربِیلِاهللِ أَوْ مُرتُّمْ لَمَغْفِجََ ٌَ مِرنَ اللَّرهِ وَ رَحْمَجةٌَ خَیْررٌ مِمَّرا یَجْمَعُرونَ 3آل

عمرانن ،)051از جابرب عب اهلل اوصا ی ایت ش ه که اما باقر ع) فرم،د مرراد از «سربیل»
د ای آیه ،اما علی ع) ا الد طیبی ع) است کشرته شر ن د الیرت ا منظر ،اسرت»
شریف الهیجی ،0313 ،ر .)335 :0

2ـ2ـ .2جمعبندی
چنانکه بیان ش « ،سبیلاهلل» د تفاسیر با کلمام مختلفی که ذکرر شر  ،تفسریر تابیرر
ش ه است ،حی با کمی دقت ت،جه مراجاه به آیام قرآن میت،ان فهمی که همرة ایر
تاابیر د اقع ،یک چیز هستن به یک چیز ختم میش،و آن ایمران اقاری قلبری بره
خ ا پیامبراکر و) جاوشینان ایشان میباشر  .د آیرام قررآن ،دیر احهری فقرط یکری
8
داوسته ش ه که آن اسال است :إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ ...فَإِنَّ اللَّهَ سَریعُ الْحِسرابِ
آل عمرانن )03وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ 5...آل عمررانن .)05بایر
به ای وکته دقت ش،د که اسال اقای صرفاً به مانرای مسرلمان شر ن ویسرت ،بلکره اسرال

اقارری ،ایمرران ،اعتقرراد اطاعررت از خ ر ا پیررامبراکر و) داشررت تقرر،ای احهرری اسررت
اححجرامن  .)08خ ا و د قرآن کریم داشت ایمران اقاری ا منر،ط بره داشرت تقر،ا
اطاعت از خ ا پیامبر اکر و) میداو .ک؛ آل عمرانن  ،011احمائ هن 51األوفالن.)0
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 .3معنای لغوی و اصطالحی «صدّ»
3ـ .1معنای لغوی
اهل حغت برای کلمة «ص ّ» د مانی ذکررر کرردهاور 0 :رر ی بر رداور ن اعرراد
کردن1 .ر منع کردن بازداشت .ک؛ فراهی ی 0801 ،ق ،.ر 01 :1؛ ابر منظر0808 ، ،
ق ،ر  185 :3طریحی 0805 ،ق ،ر  .)03 :3قرشی تاابیر اهل حغت ا د با ة کلمة «ص ّ»
بر سی کردهاست« :به عقی ة اغب ،ص ّ ص د اهی بره مانرای اِعرراد اوصرراف
اهی ویز به مانای منع بر رداو ن است .به وظر مجمع ،صحاح ،قام،س اقرب ،صر د
الز
.)000

به مانای اِعرراد ،حری صر ّ هرم الز

هرم متار ّی اسرت» قرشری ،0318 ،ر :8

« سَ َّ اوس اد مس د ش ن) :بسته ش س ّ بره مانرای حایرل حراجز میران د چیرز
است .تفا م ص ّ با س ّ ای است که س ّ محس،س ص ّ وامحس،س میباشر » بیضرا ی،
 0800ق ،.ر  .)00 :1همچنی « ،صَ َّ یَصِ ُّ ص َاً» که مضا ع آن بر زن «یفاِل» میآیر  ،بره

مانای خن ی ن از ی تاجّب با واحه فریاد است :إِذَا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصِدُّونَ احزخررفن
. )51ک؛ فراهیرر ی 0801،ق ،.ر 01 :1؛ ابرر منظرر0808 ، ،ق ،.ر  185 :3طریحرری،
0805ق ،.ر .)03 :3
«تص یه» به مانای سر،م کرف زدن آمر هاسرت ابر منظر0808 ، ،ق ،.ر .)185 :3
اژة «ص ّ» مشرتقام آن بر ن کلمرة «سربیلاهلل»  01برا د آیرام قررآن کرریم برهکرا
فتهاست که د اغلب آنها به مانای «منرع کرردن» د آیرة  5سر ،ة منرافق،ن بره مانرای
« ی بر رداو ن» میباش .

3ـ .2معنای صدّ و «صدّ عَنْ سَبیلِاللَّهِ» در تفاسیر (معنای اصطالحی)
«ص ّ همان ع ل از چیزی می باش

ص ّ اِعراد یک مانا دا ور  ،جرز اینکره صر ّ

هم به ص ،م متار ی هرم الز مریت،اور برهکرا

د» ط،سری0800 ،ق ،.ر .)813 :8
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همچنی « ،ص به مانای منع است فرق بی ص ّ منع ای است که د منع ،د اوجا فال
دش،ا ی سختی عذ به ج،د آ ده میش،د ،حی د ص ّ به ترک فال امر مریشر،د»
همان ،ر « )38 :5ص ّ به مانای منع صرف میباش » طبرسی ،0311 ،ر .)131 :1
د تفاسیر «ص ّ عَ ْ سبیلاهلل» به مانای اِعراد از اه خ ا بیشرتر منرع جلر ،یری از
اه خ ا بهکا فتهاست ط،سی0800 ،ق ،.ر 533 111 :1؛ اب،احفتر،ح ازی 0810 ،ق،.
ر  033 :3همرران ،ر 851 :8؛ کاشرراوی ،0311 ،ر 811 :0؛ طباطبررائی ،0318 ،ر 183 :1؛
همررران ،ر 110 811 :8؛ طبرررری0801 ،ق ،.ر 111 :1؛ همررران ،ر 01 :1؛ زمخشرررری،
0811ق ،.ر 330 :0؛ همرران ،ر 103 :1؛ اب ر عطیّ رة او حسرری0811 ،ق ،.ر 800 :0؛ بغرر،ی،
0811ق ،.ر 111 :0؛ قرطبررری ،0318 ،ر 058 :8؛ همررران ،ر 03 :1؛ همرررران ،ر 101 :1؛
ثارراحبی0800 ،ق ،.ر 011 :3؛ شرراذحی0801 ،ق ،.ر 831 :0؛ همرران ،ر 0131 :3؛ زحیلرری،
0800ق ،.ر 150 :1؛ همان ،ر  11 :8همان ،ر .)33 11 :1
د تابیر ا ل که به مانای اِعراد از اه خ است ،ایر مسرئله جنبرة فرردی دا د فررد
خ،د از اه خ ا ی برمی رداو  ،حی د تابیر د که بیشتر آیام قرآن وراظر بره همری
ماناست به مانی منع کردن جل ،یری از اه خ اسرت ،م،عر،ع جنبرة اجتمراعی پیر ا
کردهاست.

3ـ .3مصادیق صدّ عن سبیلاهلل
منظ ،از مصادیق «ص ّ عَ ْ سَبیلِاحلَّهِ» ،فتا ها ،فتا ها کردا هایی اسرت کره باعرث
بازداشت مرد از اه خ است د ادامه به آنها اشا ه خ،اه ش :

3ـ3ـ .1منصرف کردن انسانها از راه خدا و کج و معوج نشان دادن آن
د ط،ل تا یخ ،هم،ا ه کساوی ج،د داشته او که با کا هرای مختلرف مررد ا از اه
خ ا منع میکردو ای منع کردن آنها به او،اع ،وا ،ن بر،دهاسرت؛ مرثالً مشررکان د
زمان پیامبر اکر و) با اخرار مرد از مسج اححرا و،عی «ص ّ سبیل» مریکردور کره ایر
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«ص ّ سبیل» از قتل ویز باالتر بر تر ور،عی فتنره محسر،ب مریشر

.ک؛ احبقررهن 101؛

اححجن  15األوفالن 38ر )35که خ ا میفرمای  :وَ ما لَهُمْ أَالَّ یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُرمْ یَصُردُّونَ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ مَا کَانُوا ...وَ مَا کَانَ صَالَتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْرتِ إِالَّ مُکَراءً وَ تَصْجَِیَةًَ فَرذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ .1عال ه بر منع

د مرد به مسج  ،با س،م کف زدن مراوع

عبادام آوان میش و .
ا وه وشان دادن اه خ ا برای به اشتباه او اخت دیگران اسرت ... :أَهْلَ الْکِتَرابِ لِرمَ

تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اهللِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً 1...آل عمرانن .)33آیام األعررافن 85
 ،01ه،دن  03ابراهیمن 03ویز وشان میدهن اهرل کتراب کفرا عمر اً برا اطرالع از اه
است به سبب اعتقاد و اشت به خ ا پیامبر اکرر
بازمیدا و

و)

ماراد ،ملمنران ا از اه اسرت

با احقای شبهام ،اه مستقیم ا منحرف وشان میدهن .

سی قطب د تفسیر آیة األعرافن 85چنی آ دهاست:
اه خر ا ا کرج
«کافران همان کساوی هستن که از اه خ ا بازمیدا ور
منحرف می خ،اهن استقامت اه یک ص ،م دا د؛ ص ،تی که بر طریق خر ا
شرعش میباش هرچه غیر آن است ،ع،ر ا اده بره عر،ر مریباشر ایر
ا اده همراه با کفر به آخرم است .پس کسی ویست که به آخررم ایمران داشرته
باش از اه خ ا بازدا د» شاذحی 0801 ،ق ،.ر .)0131 :3

د با ة «اع،جار سبیلِ» ظاحمان د تفسیر مراغی چنی آم هاست:
«اع،جار سبیل ظاحمی به ص ،مهای ،وا ،ن میباش :
احف) شرک آوان که اصل ت،حیر ا بره صر ،مهرای ،ورا ،ن مخر ش
میکنن  ،د عبادام دعا با خ ا شریک می یرور ا ا شرفیع سریله قررا
0
می دهن که خ ا از آن وهی کردهاست :وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّرهَ مُخْلِصرینَ
احبیّنهن.)5
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ب) با ب عت ذا ی اه خ ا ا کج ما،ر وشان میدهن ب عتهایی د
دی می آ و که د کتاب سنالت ویسرت ترأ یالم جر حی د اعتقرادام یرا
زیا ام ،عبادام ،شاائر ،تحریم طیبام حالل کردن محرمام).
ر) با زو قه وفاق آن ا کج ما،ر میوماین .
د) احکا ا کج ما،ر وشان میدهن با ترک حقال اقامرة عر ل قسرط
مسا ام بی مرد .
هر ) با غل ،د دی

با جال یرسر بره عرسرر بررعکس ،آوچره ا کره خ ا ور

آسان کردهاست ،سخت وشان می دهن برعکس ،ویز زیاد کردن بر آوچه خ ا
از احکا عبادام ،مباحام ،حالل حرا د کتاب سنالت تشری کرردهاسرت»
مراغی0810 ،ق ،.ر 051 :0ر.)050

3ـ3ـ .2سوگندهای دروغین و سپر قراردادن آنها مقابل خود
بازداشت از اه خ ا با س ،ن د غ به تردی او اخت ملمنان د ایمران آوران ،یکری
دیگررر از مصررادیق «صر ّ عَر ْ سَرربیلِاحلَّرهِ» اسررت .خ ا ور متاررال د آیرری  38سرر ،ة وحررل
میفرمای  :وَ الَتَتَّخِذُوا أَیْمَانَکُمْ دَخَالً بَیْنَکمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْردَ ثُبُوتِهَرا وَ تَرذُوقُوا السُّروءَ بِمَرا
3

صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ اهللِ وَ لَکُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ. 

عالمه د تفسیر ای آیه می ،ی :
«مراد ،اِعراد امتناع از سنالت فطری اسرت کره خر ا بشرر ا برر آن فطررم
خلق کردهاست پیامبر و) ویز به س،ی آن دع،م مریکنر بره اینکره همر،ا ه
ملتز به استی ،استقامت عایت عه پیمان ویز س ،ن های خ،د بر،ده ،از
دغل ،خُ عه ،خیاوت ،د غ فریب د ی زینن ای مایه اِفساد د زمی با
از اصالح آن اس ت د آخر ،باعث ایر اسرت کره شرما ا بره چشری ن سر،ا
شقا م د دویا عذاب عظیم د آخرم دچا مریسرازد» طباطبرائی ،0318 ،ر
.)801 :01
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ع)

بیات با ا ست .اما صادق ع) فرمر،دهاسرت« :منظر، ،

ای آیه د باب الیت علی

قسمها عه هایی است که د با ة الیت علی ع) د غ یر خُم یرادکردهاسرت» طبرسری،
 ،0311ر 801 :3؛ همان ،0313 ،ر  183 :1قمری ،0303 ،ر 331 :0؛ عیاشری0301 ،ق،.
ر 113 :1؛ حسررینی اسررترآبادی0813 ،ق111 :.؛ بحراورری0801 ،ق ،.ر 851 :3؛ عر سرری
ح،یزی0805 ،ق ،.ر 01 :3؛ قمری مشره ی ،0310 ،ر 115 :1؛ مجلسری0813 ،ق ،.ر:31
 083کلینی ،0388 ،ر .)131 :0
آیام احمجادحهن08ر 01احمنافق،نن 0ر 1وشان میده که اغلرب منافقران سر ،ن هرای
خ،د ا سرری برای بازداشت مرد از اه خ ا قرا میدادو ای سرر قررا دادن قَسَرم بره
مانای قَسَم د غ م،جب ا وه وشان دادن حقیقت به اشتباه او اخت دیگران ب،د ترا از
ایرام
مجازام آنها د امان باشن  .د با ة ای آیه احمنافق،نن )1ویز د باضی تفاسیر

از «ص ّ سبیل» به جلر ،یری از الیرت علری ع) تابیرر شر هاسرت .ک؛ ابر شهرآشر،ب
مازو اوی ،ر  11 :3احنباطی احبیاعی ،0308 ،ر .)131 :0

3ـ3ـ .3تحریف ،تکذیب و کتمان آیات الهی
ر هی با تکذیب آیام احهی تحریف آنها دست به «ص ّ عَ ْ سَبیلِاحلَّرهِ» مریزدور .
د قرآن بیشتر به اهل کتاب تالشهای آنها برای تکرذیب پیرامبراکرر و) صرفام ا
د کتاب آوان اشا ه ش هاست؛ مثالً د آیة  33سر ،ة آل عمرران مریفرمایر  :اهرل کتراب
ماوع اه خ ا میش و  ،د ص ،تی که خ،د از آن آ اهی داشتی  :وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ .شریخ
ط،سی د تفسیر ای آیه بیان مریکنر « :صر ّ آنهرا از سربیلاهلل بره ایر صر ،م بر،د کره
پیامبراکر و) صفام ا ا کره د کتراب آنهرا ذکرر شر ه بر،د ،تکرذیب مریکردور »
ط،سی0800 ،ق ،.ر  .)533 :1برخی از مفسران د تفسیر آیة احنساان  011که مریفرمایر :
ن سَربِیلِاهللِ
م عَر ْ
د ِه ْ
م َو ِبصَر ِّ
ت َلهُر ْ
حلَّر ْ
ت ُأ ِ
طیِّبرا ٍ
م َ
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَرادُوا حَرَّمْنَر ا َعلَر ْی ِه ْ
کَثِیراً .01فتهاو که «ص ّ سبیل» آنها به ای جه ب،د که تحریف احکا ت ،ام کردور
صف پیامبراکر و) ا که د ت ،ام ب،د ،تغییر دادو تا مررد بره پیرامبر اکرر و) کره
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همان سبیلاهلل است ،ایمران ویا ور

.ک؛ شرریف الهیجری ،0313 ،ر  501 :0طبرری،

 0801ق ،.ر .)01 :1
ای تحریف تکذیب آیام احهی شرامل تکرذیب خر ا سرخ ا  ،کتراب ا  ،پیرامبر

ا

و)

د با ة اهل کتاب ،کافران همه است،عالمه د احمیزان د تفسیر آیة  011سر ،ة

وساا چنی بیان میکن :
«به جای "ص ّ ا ع کتاباهلل" فرم،دهاست :صَدُّوا عَنْ سَبِیلِاهلل با اینکره
فتا د وز ل کتاب از واحیة خ ا ب،د ای خ،د ک،تاه ،یی حطیفی است، ،یا
فرم،دهاست :کساوی که کفر زی و از پیشرفت ای کتاب ایر حیری کره
کتاب متضم آن است ،جل ،یری میکنن  ،به اه خ ا کفر زی هاور از آن
جل ،یری کردهاو » طباطبائی ،0318 ،ر .)131 :5
طبق آیة  3س ،ة ت،به که فرم،دهاسرت :اشْتَرَوْا بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلیالً فَصَدُّوا عَنْ سَربیلِهِ

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ،00فر خت آیام خ ا به بهایی کم بره ایر ماناسرت کره بررای
آنها ا زشی قائل وش و به آنها عمل وکردور برا ایر کا شران ،مررد ا از اه خر ا
بازداشتن :
«کافران از دی خ ا ی رداو و مررد ا بره بهررة وراچیزی کره از دویرا
وصیب آنها ش هاست ،از اه حق بازمیدا و  .منظ ،از "فاا" آن اسرت کره ایر
فر خت آیام خ ا ،آن ها ا ادا کرده تا مررد ا از پرذیرش اسرال بازدا ور »
طبرسی ،0311 ،ر .)31 :00

3ـ3ـ .4زینت اعمال زشت در نظر انسانها
از دیگر مصادیق «ص ّ ع سربیلاهلل» ،ترزیی زیبرا وشران دادن اعمرال زشرت د وظرر
اوسانهاست که آوان ا از اه خ ا بازمیدا د فکر میکنن که د اه خ اینر  .ایر کرا

اغلب از س،ی شیطان ص ،م می یرد .د آیة احرع ن 33چنی آمر هاسرت :أَ فَمَرنْ هُروَ

قَائِمٌ عَلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ ...وَ صُدُّوا عَنِ السَّبیلِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَما
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لَهُ مِنْ هَادٍ .01د ای آیه ،مکر کافران د وظر آوان زیبا جل،ه کردهاسرت از اه اسرت
بازماو هاو  .د باب ق ،سبأ ویز آن پرو های که حضرم سلیمان به س،ی ایشان اعزا کرده
ب،د ه ه ) ،چنی

فتهاست :وَجَدْتُها وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِرنْ دُونِ اللَّرهِ وَ زَیَّرنَ

لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیلِ فَهُمْ الیَهْتَدُونَ

03

احنملن .)18د با ة ق ،عراد

ثم،د که به پیامبرشان ایمان ویا دو ویز چنی ب،دهاست :وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَریَّنَ لَکرمْ

مِنْ مَسَاکِنِهِمْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمرالَهُمْ فَصَردَّهُمْ عَرنِ السَّربیلِ وَ کَرانُوا مُسْتَبْصِررینَ
احانکب،من .)30

08

کلمة «مرسْتَبْصِری َ» وشان میده که آوان به اه اسرت آشرنایی داشرتن  ،حری براز هرم
شیطان با تزیی اعمال زشرت ،آنهرا از اه اسرت بازداشرت .همچنری  ،د آیرة  31سر ،ة
غافر 05به مخاحفت فرع،ن با م،سی ج ال اوکا آیام احهی از سر،ی ا سرخ بره میران
آم هاست.

3ـ3ـ .5اشاعة خرافات و لهویات و تمسخر آیات
دیگر کا هایی که برای بازداشت مرد از اه خ ا اوجا

حاب ویز تمسخر استهزای آیام قرآن

رفته ،ار خرافرام ،حهر،

پیامبران ب،دهاست :وَ مِنَ النَّا

ِ مَرنْ یَشْرتَری
01

لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سبیل اهلل بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِرک لَهُرمْ عَرذَابٌ مُهرینٌ

حقمانن.)1
«مقتضای سیاق ای است که مراد از "سبیلاهلل"د آیة قرآن ماا ف حق از
اعتقادام دست ،احامل خص،صاً داستان اوبیا اُمم ذشته بر،ده باشر  ،چر،ن
حه،احح یث خرافام ساختة فکر اوسان هاست که با داسرتانهرای حرق مارا د
ب،ده است بنیان سایر ماا ف حقال صحی ا د اوظرا مررد سرسرت مریکنر .
ملی ای مانا جملره بار اسرت :وَ یَتَّخِرذَها هُرزُواً؛ یانری حر یث ا مسرخره

می کن  ،چ،ن وا خرافام ویز ح یث است جملة بِغَیْرِ عِلْمٍ متالق به «یضرلال»
اسررت صررف عررالحت مراهرران اسررت ،ورره عررالل مررراهکننر ان ،هرچنر

681

تبیین مفهوم «صَدُّ عَنْ سبیلاهلل» در قرآن /سیده زینب رضویکیا (بامزد) و راضیه اخالقی

مراه کنن ان ویز علم و ا ور » طباطبرائی ،0318 ،ر 303 :01رر .308همچنری ،
01
.ک؛ احفرقانن80ر.)81

3ـ3ـ .6انفاق و صرف هزینه برای «صدّ عن سبیلاهلل»
کفا

منافقان به جای اینکه د اه خ ا اوفاق کنن  ،بررای بازداشرت از اه خر ا پر،ل

خرر میکردو  :إِنَّ الَّذینَ کفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سربیلاهلل فَسَریُنْفِقُونَها ثُرمَّ

تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسََْ ً ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ کَفَرُوا إِلَی جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ

00

همان ،وه که د آیه ذکر ش هاسرت ،کفرا

األوفالن.)31

منافقران هریچ وتیجرهای جرز حسررم

شکست وخ،اهن دی  .ای افراد عال ه برر اینکره خ،دشران اوفراق فری سربیلاهلل ومریکننر ،
دیگران ا ویز از ای کا بازمیدا و به جمع ذخیرة ام،ال حرا خ،ا ی مریپردازور :
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبرانِ لَیَرأْکلُونَ أَمْروالَ النَّرا ِ بِالْباطِرلِ وَ
یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِاهللِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ الَ یُنْفِقُونَهَا فِی سَربِیلِاهللِ فَبَشِّررْهُمْ
03

بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

احت،بهن.)38
بسریا ی از

آیة احمائ هن  11ویز بیان می کن که منافقان از اه است منحررف هسرتن
آنها د ناه ،ستمکا ی خ ،دن حرا شتاب میکنن  :لَوْ لَا ینْهَئهُمُ الرَّبَّانِیونَ وَ الْأَحْبَا ُر

عَن قَوْلهِمُ الْاثْمَ وَ أَکلِْهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کاَنُواْ یصْنَعُونَ 11آیة ی،وسن  00ویرز فرر فت
د ز زی ،ها اوب،ه ساخت آنها ا عامل مراهری مرراه کرردن مررد از اه خر ا
میداو  :وَ قَالَ مُوسَی رَبَّنا إِنَّک آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زینَةً وَ أَمْواالً فِی الْحَیجا َِ الردُّنْیا رَبَّنَرا
لِیُضِلُّوا عَنْ سَبیلِکَ ...فَالَ یُؤْمِنُوا حَتَّی یَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلیمَ .10د ای آیه ،ال د «لِیُضِرلُّوا»،
«ال ِ» عاقبت وتیجه است؛ یانی سراوجا کا آوان چنی است که مرد ا از اه ت ،مرراه

کنن

«ال » غرد علالت ویست .ک؛ طبرسی ،0311 ،ر .)381 :00
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3ـ .4ویژگی بازدارندگان از راه خدا
د ای بخش ،به یژ یها صفام بازدا و ان از اه خ ا میپرردازیم؛ یانری اینکره
چه یژ یها صفاتی دا و که باعث میش،د دیگران ا از اه خ ا بازدا و .

3ـ4ـ .1ظلم
ای

یژ یها

ناهان با عن،ان کلالی ظلم تقسیمبنر ی شر هاور ؛ زیررا هرر نراهی د

اقع ،و،عی ظلم است یا ظلم به خ،د یا به دیگران یا به خ ا .همة اوحرافرام مفاسر د
مفه« ،ظلم ستم» جمع است ظاحم مفه ،ستردهای دا د که تما ناهکا ان ،به یرژه
مراهان مراهکنن ه ا د بر می یرد .د آیرام قررآن ویرز آوران کره صر ّ عر سربیلاهلل
میکنن  ،ظاحم داوسته ش هاو  :وَ نادی أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّرارِ ...أَنْ لَعْنَجةَ اللَّرهِ عَلَری

الظَّالِمینَ * الَّذینَ یَصُردُّونَ عَرنْ سربیلاهلل وَ یَبْغُونَهرا عِوَجراً وَ هُرمْ بِالْجآخََِ َِ کرافِرُونَ

11

األعرافن88ر )85وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ کَذِباً ...لَعْنَة اللَّهِ عَلَی الظَّرالِمینَ *

الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِاهللِ وَ یَبْغُونَهَا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخََِ ِ هُمْ کَافِرُونَ

13

ه،دن00ر.)03

ظلم به شرک ،کفر ،وفاق ،فسق فساد تقسیم ش ه که احبتره ممکر اسرت نراهی هرم
مص اق شرک هم مص اق فساد باش  .فسق یا خ،د شرک هرم مریت،اور ور،عی فسراد
فسق باش  .با ت،جّه به آیام قرآن کریم ،سای ش هاست که یک تقسریمبنر ی وزدیرک بره
ای آیام ا ائه ش،د.

3ـ4ـ1ـ .1شرک
شرک ،یانی شریک قائل ش ن برای خ ا و متاال کره نراهی برز ز ور،عی ظلرم
داوسته ش هاسرت :وَ إِذْ ...یَا بُنَیَّ ال تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِریمٌ 18حقمرانن.)03
شرک زی ن به خ ا و باعث مراه ش ن

مراه کردن از اه خر ا مریباشر  :وَ إِذَا

مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَیهِ ......وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّیضِلَّ عَنْ سَبِیلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْْررِکَ
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قَلِیالً إِنَّکَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 15احزمرن .)0آیام ابراهیمن ،31احنساان ،50األواا ن 001ر،001
احت،بهن 38 3؛ احفرقانن 01؛ احانکب،من 30؛ حقمانن 05؛ غافرن 31رر 30احزخررفن  31ویرز
د با ة شرک وازل ش هاست.

3ـ4ـ1ـ .2کفر
کافر ش ن به آیام احهی ویز و،عی ظلم به شما می د :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا

رَزَقْناکمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ الَ بَیْعٌ فِیهِ وَ ال خلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

11

احبقرهن .)158کافران ویز از جمله کساوی هستن که از اه خ ا به او،اع مختلرف جلر ،یری
میکنن  .آیام قرآن به یژ یهای آنها اشا ه کردهاست که عبا تن از:

الف) ترجیح دنیا بر آخرت (دنیاطلبی)
از یژ ی های کافران ای است که با مشرغ،ل شر ن بره دویرا تالقرام آن از آخررم
غافل مریشر،و

آن ا فرامر،ش مریکننر

بره سربب دویراطلبی ،دیگرران ا از اه خر ا

بازمی دا و  ... :وَیلٌ لِّلْکافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ * الَّذِینَ یَسْرتَحِبُّونَ الْحَیجوَ ََ الردُّنْیَا عَلَری

اآلخََِ ِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اهللِ وَ یَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِکَ فِی ضَالَلٍ بَعِیدٍ

11

ابرراهیمن1رر3؛

ب دویرا مراوع شر ن آن از اه خر ا بسریا مهرم اسرت
ویز .ک؛ األواا ن .)11مسرئلة حر ّ
ایام فرا اوی از ائمه د ذ دویا دویاپرستی ا د ش هاست َ « :اوْرزِعْ مِر ْ قَلْبِری حرربَّ دروْیَرا
دَنَیةً تَنْهَی عَمَّا عِنْ ِکَ َ تَصر ُّ عَ ِ ابْتِغَااِ اْلوَسِیلَةِ إِحَیْکَ» اوصا یان :0301 ،دعای .)81

ب) کفران نعمت
کفر واسراسی وامتهای احهی ادا وکردن شکر آنهرا ویرز از صرفام کرافران اسرت:

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکمْ لَئنِ شَکرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکمْ وَ لَئنِ کفَرْتمُ إِنَّ عَرذَابی لَشَردِیدٌ 10ابرراهیمن.)1
تب یل وامت د ست استفاده وکردن از آن ،و،عی کفران وامت به شرما مری د :أَ لَرمْ
تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْرًا وَ أَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَهَا وَ بِئْسَ الْقَرَارُ
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* وَ جَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیضِلُّواْ عَنْ سَبِیلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَرإِنَّ مَصِریرَکُمْ إِلَری النَّرارِ 13ابرراهیمن
10ر.)31

ج) فریب و تزویر
برخرری افررراد بررا جرر،د آ رراهی از اه صررحی بررا فریبکررا ی ،مرررد ا از اه خرر ا
بازمی داشتن  .ای

ش بیشتر از س،ی اهل کتاب اعمال میشر  .آوران بره کتراب آسرماوی

خ،د آ اهی داشتن  ،اما برا تحریرف آن مررد

ا از حقیقرت برازمیداشرتن  :قُرلْ یَأَهْرلَ

الْکِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اهللِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونهََا عِوَجًا وَ أَنتُمْ شُهَدَاءُ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِرلٍ عَمَّرا

تَعْمَلُونَ

31

آل عمرانن .)33

3ـ4ـ1ـ .3نفاق
از دیگر یژ یها صفام بازدا و ان از اه خ ا وفاق د

یی آنهرا بر،دهاسرت:

إِذَا جَاءَک الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشهَْدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ

الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ * اِتَّخِرذُواْ أَیْمَرانَهُمْ جُنَّجةًَ فَصَردُّواْ عَرنْ سَربِیلِ اهللِ إِنَّهَُّرمْ سَراءَ مَرا کَرانُوا

یَعْمَلُونَ

30

احمنافق،نن 0ر .1همچنی . ،ک؛ احنساان 031ر.)030

 ویژگیهای منافقان
 کذب و دروغ
کذب د غ از صفام منافقان است؛ زیرا آوان به د غ اظها ایمان میکنن
احمنافق،نن .)0

.ک؛
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 سوگند دروغ
همان ،وه که قبالً ذکر ش  ،س ،ن د غ ویز از یژ یهای منافقان اسرت کره از آن
برای بازداشت مررد از اه خر ا سررر قررا دادن آن د مقابرل خر،د اسرتفاده مریکننر
.ک؛ احمنافق،نن 1احمجادحهن  01احنحلن .)38

 مکر و ریا
مکر ،حیله ویروگ از دیگر یژ یهایی اسرت کره منافقران برا آنهرا مررد ا فریرب
داده ،از اه است بازمیدا و احنساان081ر.)083

 سرکشی
عصیان سرکشی د برابر فرمان خ ا پیامبر اکر و) از یژ یهای اهل وفاق اسرت

که از آن با اژة «بطر» یاد ش هاست :وَ الَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ خَرَجُواْ مِنْ دِیَارِهِم بَطَرًا وَ رِئَاءَ

النَّا ِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اهللِ وَاللَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ

31

األوفالن .)81منافقان هم،ا ه از

دست ،های پیامبر اکر و) ،به یژه د امر جهاد سرپیچی ،دیگران ا ویز ادا به ای امرر
میکردو احت،بهن  00آل عمرانن .)011

 استهزاء و تمسخر به آیات الهی
چنان که بیان ش  ،منافقان همیشه دست به تمسخر خ ا ،قرآن ،پیامبر اکر
میزدو اعمال عبادی آوان ا ویز مسخره میکردو احت،بهن .)13

و)

ملمنان

 امر به منکر و نهی از معروف
منافقان هم،ا ه ملمنان ا از کا های ویک چ،ن اوفاق ،جهاد غیره بازمیدا و
ا دع،م به ب یها میکنن احت،بهن .)11

آوان
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3ـ4ـ1ـ .4فسق
فسق به مانای خر ر از بن

ی خ ا و،عی ظلم محس،ب مریشر،د :فَبَردَّلَ الَّرذینَ

ظَلَمُوا قَوْالً غَیْرَ الَّذِی قِیلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَری الَّرذِینَ ظَلَمُروا رِجْرزاً مِرنَ السَّرمَاءِ بِمَرا کَرانُوا

یَفْسُقُونَ

33

احبقرهن .)53از یژ یهای بازدا و ان از اه خ ا« ،فسق» ویز میت،او باشر ؛

زیرا آنها از بن ی خ ا خا ر ش ه ،اه خ ا ا م میکننر

دیگرران ا ویرز از ایر

اه

بازمیدا ور  :کَیْفَ وَ إِنْ یَظْهَرُواْ عَلَیْکمْ الَ یُرْقَبُواْ فِیکُمْ إِالًّ وَ الَ ذِمَّةً یَرْضُرونَکُمْ بِرأَفْوَاهِهِمْ وَ
تَأْبِی قُلُوبُهُمْ وَ أَکْثَرَُهُمْ فَاسِقُونَ * اِشْترَوْاْ بَِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِیالً فَصَدُّواْ عَنْ سَبِیلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَرا

کَانُواْ یَعْمَلُونَ

38

احت،بهن0ر.)3

3ـ4ـ .2پیروی از شیاطین و طاغوتها
کساوی که ماوع اه خ ا میش،و  ،بره جرای پیرر ی از خر ا پیرامبر و) ،از شریاطی
طاغ،م پیر ی میکنن  .د اقع« ،طاغ،م به مانای تا ّی تجا ز از ح ّ اسرت بره هرر
چیزی که م،جب تجا ز از ح ّ ش،د ،از جمله برتها فته میش،د .به همی سبب ،شریطان،
برت ،حاکم جبّا

هر ماب،دی غیرخ ا هر مسیری که به غیرحرق منتهری شر،د ،طراغ،م

است» .ک؛ اغب اصفهاوی 0801 ،ق ،.ر.)511 :0

3ـ4ـ2ـ .1شیاطین جن
پیر ی از شیطان ،و،عی «فسق» است؛ زیررا کره خر،د شریطان فاسرق اسرت از دسرت،
خ ا و متاال سرپیچی کرد :وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ کَانَ مِنَ
الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِی وَ هُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمینَ

بَدَالً

35

احکهفن .)51اههای فریب مکر شیطان بسیا است کره مرا بره باضری از آنهرا

اشا ه میکنیم.
* شیطان هم،ا ه سای میکن اعمال زشت اوسانها ا د وظرشان زیبا جل،ه ده
ای طریق ،آوان ا از اه خ ا بازدا د .ک؛ احانکب،من  30األوفالن 81ر.)80

بره
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* شیطان با دویا ،امر،ال ا الد ،اوسرانهرا ا فریرب داده بره آ ز هرای د
باطل میکشاو

د از

.ک؛ آل عمرانن  08فاطرن .)5

* شیطان اوسانها ا از یاد خ ا غافل میسازد .ک؛ احزخرفن 31ر.)31
عالمه طباطبائی د ای زمینه چنی می ،ی :
«شیطان ها ای افراد ا که از یراد خر ا خر،د ا بره کر ،ی مریزونر  ،از ذکرر
منصرف میکنن آن قت است که میپن ا و به س،ی حق اه یافتهاور ایر
وشاوة آن است که از الیت خ ا د آم هاو زیر الیت شیطان قرا رفتهاور ؛
برای اینکه اوسان برحسب فطرم خ،د متمایل به حق است ا ر سخ حقالری بره
ش ا
ا عرعه ش،د ا به پیر ی ه،ای وَفْس از پذیرش آن سر باز زو ای
ادامه ده  ،خ ا مرهر بر دحش میزو قرینی برایش مق ّ میکنر آن قرت برا
هر حقالی م،اجه ش،د ،آن ا بر باطل منطبق میکن فکر ومیکن که اه باطل ا
می د» طباطبائی ،0318 ،ر .)050 :0

3ـ4ـ2ـ .2شیاطین انسی
پیر ی از شیاطی اوسی ویز میت،او اوسان ا از اه خر ا برازدا د .شریاطی اِورس همران
مستکبران ،کافران کساوی هستن که میخ،اهن مرد برا پیرر ی از آوران از اه اسرت
د ست بازماون منحرف ش،و ؛ کساوی که از آوان پیر ی مریکننر  ،ز قیامرت بره ایر

آ ز میکنن که کاش بره جرای ایر افرراد از پیرامبراکرر و) اطاعرت

وکته پی میبرو
میکردور  :یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنا أَطَعْنَا اللَّرهَ وَ أَطَعْنَرا الرَّسُروالَ * َو

قَالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ کُبَراءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیالَ

31

األحزابن11ر.)11

3ـ .5پیامدها و کیفر «صدّ عن سبیلاهلل»
بازداشت از اه خ ا آثا

پیام هایی دا د که ایر آثرا

ع،اقرب ا مریتر،ان بره د

دستة دوی،ی اُخر ی تقسیم بن ی کرد .پیام های دوی،ی مکافام اعمرال ایر افرراد اسرت
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که د همی دویا ریبان بازدا و ان از اه خ ا ا می یرو

پیام های اُخرر ی عبا تنر

از :او،اع عذابهای احهی سزا کیفر وهایی ای افراد است.

3ـ5ـ .1پیامدهای دنیوی
3ـ5ـ1ـ .1گمراهی و مُهر خوردن بر دلها
خ ا و متاال د آیام قرآن کریم تصری فرم،دهاست :کساوی که خ،د دیگران ا
از اه خ ا بازمیدا و  ،سخت د

31

سبیل اهلل قَدْ ضَلُّوا ضَالالً بَعیداً

بای

مراهی فر می و  :إِنَّ الَّذینَ کفَررُوا وَ صَردُّوا عَرنْ

احنساان  .)011خ ا و د آیام دیگری ویز ایر عرالل

ا ذکر کردهاست .ک؛ ابراهیمن  3احنساان .)031 001
با تأمل د ایر آیرام ،مری تر،ان د یافرت کره مراهری بایر ی کره ایر افرراد د آن

افتادهاو  ،از شرک کفر آنها واشی میش،د .آنها به سبب مراهی خر،د بررای حفرظ
منافاشان دیگران ا ویرز از اه خر ا برازمیدا ور د وتیجره ،بره مراهری ایشران افرز ده
میش،د ،به ط ،ی که دیگر ه ایتواپذیر میش،و

خ ا ویز آنهرا ا هر ایت ومریکنر ؛

چنان که د ادامة آیاتی که ذکر کردیم ویز آم هاست :إِنَّ الَّذینَ آمَنُروا ثُرمَّ کَفَررُوا ثُرمَّ

آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ الَ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیالً

30

احنساان.)031

ممک است ای سلال پیش آی که چگ،وه خ ا و باضی ا دیگر هر ایت ومریکنر  ،د
ص ،تی که خ،دش فرم،د که اعی به کفر بن اوش ویست :إِنْ تَکفُرُوا فَإِنَّ اللَّرهَ غَنِریٌّ
عَنْکُمْ وَ الَ یَرْضَی لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ وَ إِنْ تَشْکُرُوا یَرْضَهُ لَکُمْ وَ الَ تَزِرُ وَازِرَ ٌ وِزْرَ أُخْرری ثُرمَّ إِلَری

رَبِّکمْ مَرْجِعُکمْ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

33

احزمرن.)1

چنانکه قبالً فتیم ،ای ها با کفرر ،ظلرم ،سرتم ،فسرق خر،د باعرث ایر کرا شر هاور .
خ ا ورر د آیررام قرررآن فرمرر،ده کرره از فاسررق اعرری ویسررت احت،بررهن )31کررافران
احبقرهن ،)118ظاحمان احت،بهن )03فاسقان احت،بهن )18ا هر ایت ومریکنر  ،چر،ن آنهرا
ط ،ی عمل کردهاو که خ ا و بر قلب آنها مرهر زدهاست استا اد پذیرش هر ایت د

632
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ج،د آنها از میان فتهاست مص اق ای آیه شر هاور  :سَأَصْررِفُ عَرنْ آیراتِیَ الَّرذِینَ
یَتَکبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ الَ یُؤْمِنُوا بِهَا وَ إِنْ یَررَوْا سَربِیلَ الرُّشْردِ الَ
یَتَّخِذُوهُ سَبِیالً وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیالً ذَلِک بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیَاتِنرا وَ کَرانُوا عَنْهَرا

غَافِلینَ

81

األعرافن.)081

پس به سبب کفر پیمانشکنی ،خ ا و بر دل ،دی ه

،ش آنها مرهر زد آنها ا

دچا قسا م قلب وم،د ،به ط ،ی که دیگر هیچ ،وه هر ایت م،عظرهای د آنهرا اثرر
و ا د احبقرهن  1احمائ هن  )01ای خ،است خر،د آوران) بر،دهاسرت؛ زیررا خ ا ور

اه

است ا وشان دادهاست آوان خ،د وخ،استهاو  :إِنَّرا هَردَیْنَاهُ السَّربِیلَ إِمَّرا شَراکِراً وَ إِمَّرا

کَفُوراً
أَجْمَعِینَ
80

اإلوسرانن )3وَ عَلَری اللَّرهِ قَصْردُ السَّربیلِ وَ مِنْهَرا جَرائِرٌ وَ لَروْ شَراءَ لَهَردَاکُمْ

81

احنحلن.)3

منظ ،از «هر ایت» د ایر آیرام ،همران هر ایت تشرریای اسرت کره خ ا ور بررای
ساو ن بشر به س،ی کمال مطل،ب ،پیامبران ا ا سرال فرمر،د کترب آسرماوی ا همرراه
ش برای ا ا ائة طریق ومای  .ای ه ایت همان وشان
آوان فرستاد تا با تالیمام ق،اوی
دادن اه است ،وه ساو ن به مقص،د مطل،ب.
عالمه طباطبائی د تفسیر ای آیه اإلوسانن  )3ای وکته ا یادآ میش،د که برخالف
تص ،باضی مفسران که «شاکراً» «کف ،اً» ا حال برای کلمة «سبیل» داوسرتهاور  ،ایر د
کلمه حال هستن از عمیر د «ه ینَا» مانای آیه ا ای ،وه ت،عی دادهاست که مررد
د قبال ه ایتی که ما کردیم ،د قسم هستن  :یا شاکر یا کف ،هستن د هر صر ،م،
ه ایتش هاو  .سبیل ویز سنالت طریقه ای اسرت کره برر هرر اوسراوی اجرب اسرت کره د
زو ی دویا بریمایر بره سراادم دویرا آخررم برسر .ک؛ طباطبرائی ،0318 ،ر :11
035ر.)031
د پنج آیه ،خ ا و متاال بیان کرده اسرت کره هرر کرس ا خر ا مرراه کنر  ،دیگرر
ه ایت ری وخ،اه داشت احرع ن 33؛ احش ،ین  81 88احنساان  .)083 00د چهرا
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آیه األواا ن 001؛ احنحرلن 015؛ احرنجمن  31احقلرمن  )1ویرز خ ا ور ایر مطلرب ا بیران
میکن که ا به کساوی که از اهش مراه ش هاو  ،آ اه است.
وکتة شایستة ت،جه آن است که د همة ای آیام ،از کلمة » بّ» استفاده شر هاسرت
می ت،او بیاوگر ای باش که ای علم برا ب،بیرت خر ا ا تبراط دا د

مراهری یرا هر ایت

اوسانها وشأم رفته از ب،بیت خ است خ ا و د مسیر تربیت اوسرانهرا علرم دا د کره
چه کسی تربیت میش،د اه ا پی ا میکن چه کسی اه ا م مریکنر  .وکترة دیگرر
تکرا کلمة «مهت ی » آ دن اژة «ه ایت» بر زن «افتاال» است کره وشراندهنر ة ایر
است که پی ا کردن اه خ ا از طریق ه ایت خ است؛ یانی ه ایت ش هاو که اه ا پی ا
کردهاو .
آم ن «إِنَّ» عمیر فصل «ه »،د تما آیام برای تأکی میباش که خ ا قطااً بره ایر
مطلب آ اهی دا د ای تأکی اعال آ اهی کلمة « بّک» مریت،اور ور،عی اطمینران
خاطر آ امش برای پیامبر اکر و) هر کسی باش که د مقا ا شاد تبلیغ است.

3ـ5ـ1ـ .2اضالل و حبط اعمال
از دیگر پیام ها کیفرهای دوی،ی اعمال بازدا و ان از اه خ ا ای است کره اعمرال
ویک آوان حبط واب،د میش،د تالش آوان وافرجا میماو  .د آیام قررآن ویرز بره ایر

مسئله اشا ه ش هاست :الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سبیلاهلل أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ 83محم ن .)0
ای پیام می ت،او هم دوی،ی هم اُخر ی باش  .پیام دوی،ی آن وافرجا ماو ن تالشهای
آوان د استای «ص ّ ع سبیلاهلل» است که با مانای «اعالل عمل» تناسب بیشرتری دا د
کیفر اُخر ی آنها حبط از بی فت کا های ویک آوران اسرت :یسَْرلُونَکَ عَرنِ الشَّرهْرِ
الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اهللِ وَ کُفْرٌ بِرهِ وَالْمَسْرجِدِ الْحَررَامِ وَ ...وَ
88

أُوْلَئک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

احبقرهن .)101
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3ـ5ـ1ـ .3سود نبخشیدن اموال و اوالد
از دیگر عذاب هایی که د ایر دویرا بررای بازدا ور ان از اه خر ا جر،د دا د ،ایر
است که ام،ال ا الد آوان د ای دویا ویز مایة عذاب شر بررای ایشران اسرت بره حرال
آوان س،دی وخ،اهن داشت :وَ الَ تُعْجِبْکَ أَمْوَالُهُمْ وَ أَوْالَدُهُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُعَذِّبَهُمْ بِهَا

فِی الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ کَافِرُونَ

85

احت،بهن  05احت،بهن .81)55

3ـ5ـ1ـ .4فساد جامعة انسانی
بازدا و ان اه خ ا با اعمال خ،د جاماة اوساوی ا به فساد میکشاون  .آوان با کا های
زشت خ،یش ماوع اصالح جاماه میش،و :
الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِاهللِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا کَانُوا یُفْسِدُونَ

81

احنحلن  00ویز .ک؛ األعرافن 05ر.)01
ش است که کمفر شی ،حرا خ،ا ی ،احتکا ام،ال اوفاق وکرردن آنهرا کره د
آیام س ،ة اعراف به آنها اشا ه ش ه ،باعث فساد اقتصادی د جاماه اختالل د

ابط

ماامالم میش،د.
عالمه طباطبائی ص د ا اعراد امتناع از سنالت فطری داوسته که خ ا و بشرر ا برر
آن فطرم خلق کردهاست دع،م وب،ی ویز به س،ی آن اسرت .ک؛ طباطبرائی،0318 ،
ر  .)801 :01کساوی که اه خ ا ا به ی بن ان ا میبن و با کا هرای زشرت خر،د
ماوع آوان می ش،و  ،د دویا براألخره زی دچرا ذحرت خر،ا ی خ،اهنر شر  .از جملرة
آیاتی که به ای مطلب اشا ه دا د ،آیام زیر است :وَ مِنَ النَّا

ِ مَنْ یُجْدِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ

عِلْمٍ وَ الَ هُدًی وَ الَ کِتَابٍ مُّنِیرٍ * ثَانِی عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اهللِ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ وَ نُذِیقُهُ

یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیقِ

80

اححجن0ر.)3
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3ـ5ـ1ـ .5حسرت و شکست
از دیگر ع،اقب اعمال «ص ّ سبیلکنن ان» ای است که کا هایشران وره تنهرا مراوع اه
خ ا ومیش،د ،بلکه برای آوان حسرم شکست ا به ا مغان میآ د؛ ماونر کسراوی کره
ام،ال خ،د ا برای بست

اه خ ا اوفاق میکنن  ،فقرط ایر امر،ال ا از دسرت مریدهنر

شکست میخ ،و  :إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِاهللِ فَسَیُنْفِقُونَهَا ثُمَّ

تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسََْ ً ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ کَفَرُوا إِلَی جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ

83

األوفالن.)31

3ـ5ـ .2پیامدهای اُخروی
کساوی که اه خ ا ا به ی بنر اوش بسرتهاور برا کا هرای ،ورا ،ن مراوع آوران
میش،و  ،د آخرم ویز با عذابهای ،وا ،ن احهی م،اجهه میش،و .

3ـ5ـ .2عذاب عظیم و چندبرابر
خ ا و د آیام مختلفی از قرآن کریم بیان میکن  ،افرادی که از هر طریقی با هرر
صفتی ماوع اه خ ا می ش،و  ،د آخرم به عذاب جهنم دچا خ،اهن ش  .عرذاب جهرنم
برای کافران منافقان د آیرام فرا اوری ذکرر شر هاسرت .ک؛ آل عمررانن ،005 ،55
013 ،010؛ احنساان 01 18 ،01؛ احمائ هن 88؛ األعرافن 31؛ األوفالن 08 00 ،01؛ هر،دن
15 00 ،5؛ احرع ن 31 01؛ ابرراهیمن 31؛ اإلسرراان 011؛ احکهرفن 3؛ اححرجن 38 01؛
احفرقانن  18األحزابن .)31
خ ا و صفام مختلفی ا برای ای عذابها ذکر کردهاست؛ مثالً« :عرذاب احریم» آل
عمرانن 031 10؛ احنساان 010؛ احمائ هن 38 31؛ األعرافن 13؛ احت،بهن 13 10 ،38 ،3؛
ی،وسن 00 13؛ احنحرلن 001؛ اإلسرراان 01؛ اححرجن 15؛ احانکبر،من  13احشر ،ین.)81
«عذاب عظیم» احبقررهن 008 1؛ احمائر هن 33 80؛ احت،برهن  010احنحرلن « ،)38عرذاب
ش ر ی » ابررراهیمن  1ون « ،)11عررذاب مقرریم» احت،بررهن 10؛ هرر،دن  33احشرر ،ین ،)85
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«عذاب کبیر» احفرقانن  .)03د آیة احنحلن  00ویز چنی بیان ش هاسرت :الَّذِینَ کَفَررُوا وَ

صَدُّوا عَنْ سَبِیلِاهللِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا کَرانُوا یُفْسِردُونَ

51

احنحرلن .)00ایر

عذاب مضاعف د برابر ،یکی برای کفر آوان دیگری برای فساد آوان د زمی

«ص ّ

سبیل» آوان است« .ف،ق احاذاب» ،یانی همان عذاب عم،می که د ازای کفر ظلم آنهرا
ب،د با بقیه د ای عذاب شریک هستن « .بِمَا کَاوُ،ا یرفْسِ ر نَ» ،تالیل زیادتی عذاب اسرت.
افسادی که د ای تالیل است ،همران جلر ،یری از اه خ اسرت ،چر،ن تنهرا ایر صرفت
است که باعث ش ه است عذاب ای

ر ه بر دیگران بچربر

.ک؛ طباطبرائی ،0318 ،ر

.)818 :01
خ ا و د آیام بسیا دیگری کرافران ،منافقران ،ظاحمران ،اهرل کتراب پیرر کرافران
مراه تکذیبکنن ان آیام احهی ا جا داوه د عذاب د زخ داوستهاست احبقرهن 011
151؛ آل عمرانن 001؛ اإلسراان 31ر30؛ فصّلتن 10؛ بیّنهن 1؛ احت،برهن 10؛ احمجادحرهن 01؛
آل عمرانن 00؛ احمائ هن  01احبقرهن .)33

3ـ5ـ2ـ .1عدم آمرزش خدا
خ ا و ر کسرراوی ا کرره از اه ا بازداشررتهاو ر  ،از آمرررزش مغفرررم خرر،د محررر

میسرازد :إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِاهللِ قَدْ ضَلُّوا ضَالَالً بَعِیداً * إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا

وَ ظَلَمُوا لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ الَ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقاً

50

احنسراان 011رر )010إِنَّ الَّرذِینَ

کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِاهللِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

51

محم ن.)38

3ـ5ـ2ـ .2خواری و ذلت
همان ،وه که بازدا و ان اه خ ا د دویا دچا ذحالت خ،ا ی میش،و  ،د آخررم
ویز با خ،ا ی محش ،میش،و

عذابی خ،ا کنن ه خ،اهنر داشرت :وَ مِرنَ النَّرا

ِ مَرنْ

یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِاهللِ بِغَیْرِ عِلْرمٍ وَ یَتَّخِرذَهَا هُرزُواً أُولَئِرکَ لَهُرمْ عَرذَابٌ
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مُهِینٌ
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حقمانن  .)1ای افراد چ،ن اه خ ا ا به مسخره می یرو  ،خر ا ویرز آنهرا ا بره

عذاب خ،ا کنن ه دچا میسازد احمجادحهن .)01

3ـ5ـ2ـ .3نداشتن یار و یاور
از دیگر عذابهای بازدا و ان
یا

مراهان از اه خ ا ای است کره د آخررم هریچ

یا ی وخ،اهن داشت... :أَالَ إِنَّ الظَّالِمِینَ فِی عَذَابٍ مُقِیمٍ * وَ مَرا کَرانَ لَهُرمْ مِرنْ

أَوْلِیَاءَ یَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِرنْ سَربِیلٍ
.ک؛ احنساان .)085

58

احشر ،ین 85رر81

3ـ5ـ2ـ .4لعنت خدا و فرشتگان
کساوی که از اه خ ا د افتادهاو

سای میکنن دیگرران ا ویرز از آن بازدا ور  ،از

حمت وامت خ ا و محر ش ه ،به حا

وفری ا دچا میش،و  :وَ نَادَی أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ أَصْرحَابَ النَّرارِ ...الَّرذِینَ یَصُردُّونَ عَرنْ سَربِیلِاهللِ وَ یَبْغُونَهَرا عِوَجراً وَ هُرمْ بِالْجَآخََِ ِ
کَافِرُونَ

55

األعرافن 88ر .)85مراهان از اه است ویز م ،د حا خ ا قررا

رفترهاور :

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُکمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِکَ مَثوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَیْهِ ...أُولئِکَ شَرٌّ مَکَاناً

وَ أَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ 51احمائ هن  .)11آیام احمائ هن 01ر 03احرع ن  15هرم د برا ة
پیمانشکنان است که حا ش هاو  .خ ا و د آیام زیادی کافران ا حانت کردهاست؛ از
جمله آیام :احبقررهن 00رر03؛ احنسراان 81؛ احمائر هن  10األحرزابن  .18حاررر منافقیررر :

األعرافن  10احفرت ن  ،1حار ظراحمی  :األعررافن 88؛ آل عمررانن  01هر،دن  ،00حار
کتمانکنن ان آیام احهی :احبقرهن  :053یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ الالَّعِنُرونَ .حانرت خر ا
مالئکه همة مرد برای کافراوی که د حال کفر بمیرو  :احبقرهن .010
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نتیجهگیری
«سبیل» د قرآن کریم به مانرای مطلرق « اه» منظر ،از «سربیلاهلل» « ،اه خر ا» ،یانری
دی مق س اسال میباش که کامرلترری برترری دیر اسرت .د ایرام ویرز از اهرل
بیت ع) به عن،ان مص اق اکمل اتمّ «سبیلاهلل» وا برده ش هاست« .صَر ُّ عَر ْ سَربِیلِ اهلل» بره
مانای «بازداشت افراد از پی،ست به دی مق ّس اسال » است ایجاد هر ،وه مراوع برر سَررِ
اه دی اسال ا شامل میش،د؛ چه به صر ،م ا وره وشران دادن اسرال اقاری ایجراد
اوحراف د آن ،سرپ،ش وهرادن برر آیرام احهری تحریرف آنهرا بررای مراهری مررد ،
تبلیغام س،ا علیه اسال  ،ایجاد اختالف بی مسلماوان ،اشتغال آنها به ام ،دوی،ی غفلت
از یاد خ ا ویز صرف هزینههای هنگفت برای جل ،یری از سترش اسال  .ایر یژ ری
صَ ُّ عَ ْ سَبِیلِ اهلل) ،فتا  ،فتا کردا همة اوسانها ا د بر می یررد .بازداشرت از اه
خ ا آثا پیام های دوی،ی اخر ی دا د .از جملره پیامر های دویر،ی ،مراهری مرهرر
خ ،دن بر دل ها ،اعالل حبط اعمرررال ،سر،د وبخشیرر ن امرر،ال ا الد ،فسرراد جامارة
اوساوی ،حسرم شکست است از جمله پیام های اخر ی آن میت،ان به عرذاب عظیرم
چنر بررابرر ،عرر

آمرررزش خرر ا ،خ،ا ی ذحت ،و اشتر یرا

یرا  ،حانرت خرر ا

فرشتگان اشا ه وم،د.

پینوشتها
0ر «ا

ق،مش ا چنی یافتم که به جای خ ا برای خ ،شی سج ه میکننر

شریطان

اعمال آوان ا برایشان آ استه آوان ا از اه [ است] بازداشته ب،د .د وتیجه[ ،به حرق] اه
ویافته ب،دو » احنملن.)18
1ر « زوها ! س ،ن های خ،د ا دستا یز تقلب میان خ،د قرا م هی ترا رامی بار از
است،ا یش بلغزد شما به [سزای] آوکه [مرد ا] از اه خ ا بازداشرتهایر  ،دچرا شرکنجه
ش،ی

برای شما عذابی بز ز باش » احنحلن.)38
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3ر « ا ر د اه خ ا کشته ش،ی یا بمیری  ،قطااً آمرزش خر ا

حمرت ا از [همرة]

آوچه [آوان] جمع میکنن  ،بهتر است» آل عمرانن .)051
8ر «د حقیقت ،دی وزد خ ا همان اسال است کساوی که کتاب [آسماوی] بره آوران
داده ش ه ،با یک یگر به اختالف وررداختن  ،مگر پرس از آوکره علرم بررای آوران [حاصرل]
آم  ،آن هم به سابقة حس ی که میان آوان ج،د داشت ،هر کرس بره آیرام خر ا کفرر
زد ،پس [ب او ] که خ ا ز دشما است» آل عمرانن .)03
5ر « هر که جرز اسرال دینری [دیگرر] ج،یر  ،هر رز از ی پذیرفتره وشر،د

ید

آخرم از زیاوکا ان است» آل عمرانن .)05
1ر «چرا خ ا [د آخرم] آوان ا عرذاب وکنر  ،برا اینکره آوران [مررد ا] از [زیرا م]
مسج اححرا بازمیدا و  ،د حاحی که ایشان سرپرست آن وباشرن ؛ چراکره سرپرسرت آن
جز پرهیز ا ان ویستن  ،حی بیشترشان ومیداون * ومازشان د خاوه[ی خ ا] جرز سر،م
کشی ن کف زدن وب،د .پس به سزای آوکه کفرر مری زی یر  ،ایر عرذاب ا بچشری !»
األوفالن 38ر.)35
1ر «بگ :،ای اهل کتاب! چرا کسی ا که ایمان آ ده است ،از اه خ ا برازمیدا یر
آن [ اه] ا کج میشما ی  ،با آوکه خ،د [به استی آن] ،اهی ! خ ا از آوچه مریکنیر ،
غافل ویست» آل عمرانن .)33
0ر « فرمان ویافته ب،دو جز اینکه خ ا ا بررستن
دی [خ،د] ا برای ا خاحص رداون
پای ا همی است» احبیّنهن .)5

وماز برپا دا و

د حاحی که به ت،حی
زکرام ب هنر

رایی هاور ،

دیر [ثابرت ]

3ر « زوها  ،س ،ن های خ،د ا دستا یز تقلب میان خ،د قرا م هی ترا رامی بار از
است،ا یش بلغزد شما به [سزای] آوکه [مرد ا] از اه خ ا بازداشرتهایر  ،دچرا شرکنجه
ش،ی

برای شما عذابی بز ز باش » احنحلن .)38
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01ر «پس به سزای ستمی که از یه،دیان سر زد به سبب آوکه [مررد ا] بسریا از اه
خ ا بازداشتن  ،چیزهای پاکیزهای ا که بر آوان حالل ش ه ب،د ،حرا

رداوی یم» احنسراان

.)011
00ر «آیام خ ا ا به بهای واچیزی فر ختن

[مرد ا] از اه ا بازداشرتن  .بره اسرتی

آوان چه ب اعماحی اوجا میدادو !» احت،بهن .)3
01ر «آیا کسی که بر هر شخصی ب اوچه کرده است ،مراقب اسرت [ماونر کسری اسرت
که از همه جا بیخبر است]؟ برای خ ا شریکاوی قرا دادو  .بگ :،وامشان ا ببری ! آیا ا
ا به آوچه د زمی است ا ومیداو  ،خبرر مریدهیر  ،یرا سرخنی سرطحی [ میرانتهری]
می ،یی ؟ [چنی ویست] ،بلکه برای کساوی که کافر ش هاو  ،ویروگشان آ استه شر هاسرت
از اه [حق] بازداشته ش هاو
احرع ن .)33
03ر «ا

هر کره ا خر ا بری اه رذا د ،هبرری وخ،اهر داشرت»

ق،مش ا چنی یافتم کره بره جرای خر ا بررای خ ،شری سرج ه مریکننر

شیطان اعمال آوان ا برایشان آ استه است آوان ا از اه [ است] بازداشته ب،د .د وتیجره،
[به حق] اه ویافته ب،دو » احنملن .)18
08ر « عاد ثم،د ا [ویز هالک وم،دیم] .قطااً [فرجا آوان] از سررای ایشران برر شرما
آشکا ش ه است شیطان کا هایشان ا د وظرشان بیا اسرت از اه بازشران داشرت ،برا
آوکه [د کا دویا] بینا ب،دو !» احانکب،من .)30
05رر أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلی إِلَهِ مُوسَی وَ إِنِّی لَأَظُنُّهُ کَذِبًا وَ کَذَلِک زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ

سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِیلِ وَ مَا کَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِی تَبَابٍ احغافرن.)31

01ر « برخی از مرد کساوی هستن که سرخ بیهر،ده ا خری ا ور ترا [مررد ا] بری
[هیچ] داوشی از اه خ ا مراه کنن
خ،ا کنن ه خ،اه ب،د» حقمانن.)1

اه خ ا ا بره یشرخن

یرور  ،بررای آوران عرذابی
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01ر وَ إِذَا رَأَوْکَ إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِی بَعَثَ اللَّهُ رَسُوالً * إِنْ کَادَ لَیُضِلُّنَا

عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرَْنَا عَلَیْهَا وَ سَوْفَ یَعْلَمُونَ حِرینَ یَررَوْنَ الْعَرذَابَ مَرنْ أَضَرلُّ سَربِیالً

احفرقانن 80ر.)81
00ر «بی مان کساوی که کفر زی و  ،ام،ال خ،د ا خرر مریکننر ترا [مررد ا] از
اه خ ا بازدا و  .پس به ز دی [همة] آن ا خرر میکنن
ش  .سرس مغل،ب مریشر،و
خ،اهن ش » األوفالن .)31

آوگاه حسرتی بر آوان خ،اهر

کسراوی کره کفرر زی ور  ،بره سر،ی د زخ ررد آ ده

03ر «ای کساوی که ایمان آ دهای  ،بسیا ی از داوشمن ان یه،د

اهبان ،امر،ال مررد

ا به وا ا میخ ،و [آوان ا] از اه خ ا بازمیدا و  ،کساوی که ز سریم ا نجینره
میکنن آن ا د اه خ ا هزینه ومیکنن  ،ایشان ا از عذابی د دواک خبر دِه!» احت،برهن
.)38
11ر « بسیا ی از آوان ا میبینری کره د نراه تار ّی حررا خر،ا ی خر،د شرتاب
میکنن  .اقااً چه اعمال ب ی اوجا میدادو !» احمائ هن .)11
10ر « م،سی فت :پر د ا ا! ت ،به فرع،ن اشرافش د زو ی دویا زی ،امر،ال
دادهای ،تا [خلق ا] از اه ت ،مرراه کننر  .پر د را ا! ام،احشران ا وراب،د کر آوران ا
دلسخت ردان که ایمان ویا و تا عذاب د دواک ا ببینن » ی،وسن .)00
11ر « بهشتیان د زخیان ا آ از میدهن که :ما آوچه ا پر د ا مان به ما ع ه داده
ب،د ،د ست یافتیم .آیا شما [ویز] آوچه ا پر د ا تان ع ه کرده بر،د ،اسرت د سرت
یافتی ؟ می ،ین  :آ ی .پس آ ازدهن های میان آوان آ از د میدهر کره :حانرت خر ا برر
ستمکا ان باد .هم آوان که [مرد ا] از اه خر ا برازمیدا ور آن ا کرج مریخ،اهنر
آنها آخرم ا منکرو » األعرافن 88ر.)85
13رر « چرره کسرری سررتمکا تر از آن کررس اسررت کرره بررر خر ا د غ بنر د؟ آورران بررر
،اهرران خ،اهن ر فررت :اینرران ب،دو ر کرره بررر
پر د ا شرران د غ عرعرره مرریکنن ر
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پر د ا شان د غ بستن  .هان! حانت خ ا بر ستمگران براد .هماوران کره [مررد ا] از اه
خ ا بازمیدا و

آن ا کج میشما و

خ،د آخرم ا با و ا و » ه،دن 00ر.)03

18ر « [یاد ک ] هنگامی ا که حقمان به پسر خ،یش ر د حاحی که ا ا اور ز مریداد
ر فت :ای پسرک م ! به خ ا شرک میرا کره بره اسرتی شررک سرتمی برز ز اسرت»
حقمانن .)03
15رر « چرر،ن برره اوسرران آسرریبی س ر  ،پر د ررا ش ا ر د حرراحی کرره برره سرر،ی ا
باز شتکنن ه است ر میخ،او  .سررس چر،ن ا ا از جاورب خر،د وامتری عطرا کنر  ،آن
[مصیبتی] ا که د فعِ آن پیشتر به د اه ا دعا میکرد ،فرام،ش میومای بررای خر ا
همتایاوی قرا میده تا [خ،د دیگران ا] از اه ا مراه رداو  .بگ :،به کفرم او کی
برخ ،دا ش ،که ت ،از اهل آتشی» احزمرن .)0
11ر «ای کساوی که ایمان آ دهای  ،از آوچه به شما زی دادهایم ،اوفاق کنیر  ،پریش
از آوکه زی فرا س که د آن وه داد ست ی است وه د ستی وه شفاعتی ،کافران
خ،د ستمکا اون » احبقرهن .)158
11ر «خ ایی که آوچه د آسرمان هرا آوچره د زمری اسرت ،از آنِ ا سرت
کافران از عذابی سخت؛ هماوان که زو ی دویا ا بر آخرم تررجی مریدهنر
خ ر ا مرریشرر،و
ابراهیمن 1ر.)3

آن ا کررج مرریشررما و  .آورران کرره د

مراهرری د

ای برر
مراوع اه

د ازی هسررتن »

10ر « آوگاه که پر د ا تان اعال کرد که ا رر اقاراً سراسرگزا ی کنیر [ ،وامرت]
شما ا افز ن خ،اهم کرد ا ر واسراسری وماییر  ،قطاراً عرذاب مر سرخت خ،اهر بر،د»
ابراهیمن .)1
13ر «آیا به کساوی که [شکر] وامت خ ا ا بره کفرر تبر یل کردور

قر ،خر،د ا بره

سرای هالکت د آ دو  ،ونگریستی؟ [د آن سرای هالکت کره] جهرنم اسرت [ ] د آن
ا د میش،و  ،چه ب قرا اهی است ،برای خ ا ماون هایی قرا دادو ترا [مررد ا] از
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مراه کنن  .بگ :،برخ ،دا ش،ی که قطاراً باز شرت شرما بره سر،ی آترش اسرت»

ابراهیمن 10ر.)31
31ر «بگ« :،ای اهل کتاب ،چرا کسی ا که ایمان آ دهاست ،از اه خ ا برازمیدا یر
آن [ اه] ا کج میشرما ی  ،برا آوکره خر،د [بره اسرتی آن] ،اهیر ؟؛ خر ا از آوچره
میکنی  ،غافل ویست» آل عمرانن .)33
30ر «چ،ن منافقان وزد ت ،آین ، ،ین ، :اهی میدهیم که ت ،اقاراً پیرامبر خر ایی،
خ ا [هم] میداو که ت ،اقااً پیامبر ا هستی ،خ ا ،اهی مریدهر کره مررد ِ د چهرره
سخت د غگ ،هستن  .س ،ن های خ،د ا [چ،ن] سرری بر خ،د رفته او
اه خ ا بازداشتهاو  .استی که آوان چه ب میکنن !» احمنافق،نن 0ر.)1

[مررد ا] از

31ر « ماون کساوی مباشی که از خاوههایشان با حاحت سرمستی به صرف ومرایش بره
مرد خا ر ش و
دا د» األوفالن .)81

[مرد ا] از اه خ ا بازمیداشتن  ،خ ا بره آوچره مریکننر  ،احاطره

33ر «اما کساوی که ستم کرده ب،دو [ ،آن سخ ا] به سخ دیگری ر غیرر از آوچره بره
ایشان فته ش ه ب،د ر تب یل کردو  ،ما [ویز] بر آوران کره سرتم کردور  ،بره سرزای اینکره
وافرماوی پیشه کرده ب،دو  ،عذابی از آسمان فر فرستادیم» احبقرهن .)53
38ر «چگ،وه [برای آوان عه ی است] با اینکه ا ر بر شما دست یابنر  ،د برا ة شرما وره
خ،یشا و ی ا مراعام میکنن وه تاه ی ا ،شما ا با زباوشان اعری مریکننر  ،حرال
آوکه دحهایشان امتناع می زد بیشترشان منحرف هستن  .آیام خ ا ا بره بهرای وراچیزی
فر ختن [مرد ا] از اه ا بازداشتن  .بره اسرتی آوران چره بر اعماحی اوجرا مریدادور »
احت،بهن 0ر.)3
35ر « [یاد ک ] هنگامی ا که به فرشتگان فتیم :آد ا سرج ه کنیر  .پرس [همره] ر
جز ابلیس ر سج ه کردو که از [ ر ه] ج ب،د از فرمان پر د ا ش سر پیچی  .آیا [با
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ای حال ]،ا

وسلش ا به جای م د سرتان خر،د مری یریر  ،حرال آوکره آنهرا دشرم

شماین ؟ چه ب جاوشیناوی برای ستمگراون » احکهفن .)51
31ر « زی که چهرههایشان ا د آتش زیر

میکننر  ،مری ،ینر  :ای کراش مرا

خ ا ا فرمان میبردیم پیامبر ا اطاعت میکردیم؛ می ،ین  :پر د را ا! مرا ؤسرا
بز تران خ،یش ا اطاعت کردیم ما ا از اه به د کردو » األحزابن .)11-11
31ر «بیتردی کساوی که کفر زی و
د

[مرد ا] از اه خ ا بازداشتن  ،بره مراهری

د ازی افتادهاو » احنساان .)011

30ر «کساوی که ایمان آ دو  ،سرس کرافر شر و براز ایمران آ دور  ،سررس کرافر
اهری بره ایشران
ش و  ،آوگاه به کفر خ،د افز دو  ،قطااً خر ا آوران ا وخ،اهر بخشری
وخ،اه وم،د» احنساان .)031
33ر «ا ر کفر زی  ،خ ا از شما سرخت بریویراز اسرت بررای بنر اوش کفرران ا
خ،ش ومیدا د ،ا ر سراس دا ی  ،آن ا برای شما مریپسرن د ،هریچ بردا ور های برا ِ
[ ناه] دیگری ا برومیدا د .آوگاه باز شت شما به س،ی پر د ا تان است شرما ا بره
آوچه میکردی  ،خبر خ،اه داد که ا به از دلها داواست» احزمرن .)1
81ر «بهز دی کساوی ا که د زمری بره وراحق تکبرر مری زور  ،از آیراتم یگرردان
ساز [ ،به ط ،ی که] ا ر هر وشاوهای ا [از ق م م ] بنگرو  ،ب ان ایمان ویا ور ا رر
اه ص،اب ا ببینن  ،آن ا بروگزیننر  ،ا رر اه مراهری ا ببیننر  ،آن ا اه خر،د قررا
دهن  .ایر بر ان سربب اسرت کره آوران آیرام مرا ا د غ اوگاشرتن
األعرافن .)081
80ر «ما اه ا ب

غفلرت زی ور »

وم،دیم ،یا سراسگزا خ،اه ب،د یا واسراسگزا » اإلوسانن .)3

81ر « وم،دن اه است بر عه ة خ اسرت برخری از آن [ اه] هرا کرژ اسرت ،ا رر
[خ ا] میخ،است ،مسلماً همة شما ا ه ایت میکرد» احنحلن .)3
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[مرد ا] از اه خ ا بازداشتن [ ،خ ا] اعمرال آوران ا

تباه خ،اه کرد» محم ن .)0
88ر «از ت ،د با ة کا زا د ماه حرا میپرسن  .بگ :،کا زا د آن ،ناهی برز ز
[بازداشت از] مسرج اححرا [ حرج] ،بیرر ن

بازداشت از اه خ ا کفر زی ن به ا

او ن اهل آن از آوجا ،وزد خ ا [ ناهی] بز تر ،فتنه[ی شرک] از کشتا بز تر است؛
آوان پی،سته با شما میجنگن تا ر ا ر بت،اون ر شما ا از دی تان بر رداونر  ،کسراوی از
شما که از دی خ،د بر ردو د حال کفر بمیرو  ،آوان کردا هایشان د دویرا آخررم
تباه میش،د ،ایشان اهل آتش هستن

د آن ماو ا خ،اهن ب،د» احبقرهن .)101

85ر « ام،ال فرزو ان آوان ت ،ا به شگفت وین ازد .جز ای ویست که خ ا میخ،اه
ایشان ا د دویا به سیلة آن عذاب کن جاوشان د حال کفر بیر ن د» احت،بهن .)05
81ر فَلَا تُعْجِبْکَ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِهَرا فِری الْحَیَجو َِ الردُّنْیَا وَ

تَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَ هُمْ کَافِرُونَ احت،بهن .)55

81ر ر «کسرراوی کرره کفررر زی و ر از اه خ ر ا بازداشررتن  ،برره [سررزای] آوکرره فسرراد
میکردو  ،عذابی بر عذابشان میافزاییم» احنحلن .)00
80ر « از [میان] مرد کسی است که د با ة خ ا ب ن هیچ داوش بیهیچ هنمر،د
کتاب شنی به مجادحه میپردازد[ ،آن هم] از سَرِ وخ،م ،تا [مرد ا] از اه خر ا مرراه
کن ر  .د ای ر دویررا ،برررای ا سرر،ایی اسررت د سررتاخیز ،ا ا عررذاب آتررش سرر،زان
میچشاوی » اححجن 0ر.)3
83ر «بی مان کساوی که کفر زی و  ،ام،ال خ،د ا خرر مریکننر ترا [مررد ا] از
اه خ ا بازدا و  .پس به ز دی [همة] آن ا خرر میکنن آوگاه حسرتی بر آوان خ،اهر
شت ،سرس مغل،ب میش،و  ،کساوی که کفر زی ور  ،بره سر،ی د زخ ررد آ ده
خ،اهن ش » األوفالن .)31
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51ر ر «کسرراوی کرره کفررر زی و ر

از اه خ ر ا بازداشررتن  ،برره [سررزای] آوکرره فسرراد

میکردو  ،عذابی بر عذابشان میافزاییم» احنحلن .)00
50ر «بیتردی کساوی که کفر زی و
د

[مرد ا] از اه خ ا بازداشتن  ،بره مراهری

د ازی افتادهاو  .کساوی که کفر زی و

ستم کردو  ،خ ا بر آن ویست که آوران

ا بیامرزد به اهی ه ایت کن » احنساان 011ر.)010
51ر «آوان که کفر زی و
خ ا از آوان د وخ،اه

ماوع اه خ ا ش و  ،سرس د حرال کفرر مردور  ،هر رز

ذشت» محم ن.)38

53ر « برخری از مررد کسراوی هسرتن کره سرخ بیهر،ده ا خری ا ور ترا [مررد ا]
بی[هیچ] داوشی از اه خ ا مراه کنن [ اه خ ا] ا به یشخن یرو  ،برای آوان عذابی
خ،ا کنن ه خ،اه ب،د» حقمانن .)1
58ر «آوان ا میبینی [که چ،ن] بر [آتش] عرعه میشر،و  ،از [شر ّمِ] زبر،وی فرر ت
ش هاو  ،زیرچشمی میوگرو  ،کساوی که ر ی هاو  ،می ،ین  :د حقیقت ،زیاوکرا ان
کسرراوی هسررتن کرره ز قیامررت خ،دشرران کساوشرران ا دچررا زیرران کررردهاو ر  .آ ی،
ستمکا ان د عذابی پای ا و  .جز خ ا برای آوان د سرتاوی [دیگرر] ویسرت کره آن هرا ا
یا ی کنن

هر که ا خ ا بری اه رذا د ،هریچ اهری بررای ا وخ،اهر بر،د» احشر ،ین

85ر.)81
55ر «هماوان که [مرد ا] از اه خر ا برازمیدا ور

آن ا کرج مریخ،اهنر

آن هرا

آخرم ا منکرو  ،میان آن د [ ر ه] حائلی است بر اعرراف مرداوری هسرتن کره هرر
یرک [از آن د دسرته] ا از سریمای آوران مریشناسرن  ،بهشرتیان ا ر کره هنر،ز ا د آن
وش هاو [حی ب ان] امی دا و ر آ از میدهن که :سال بر شما» األعرافن .)85-88
51ر «بگ :،آیا شما ا به ب تر از [صاحبانِ] ای کیفرر د پیشرگاه خر ا خبرر دهرم؟! هرم
آوان که خ ا حانت شان کررده اسرت برر آوران خشرم رفتره اسرت از آوران ب،زینگران
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خ،کان پ ی آ ده است ،آوران کره طراغ،م ا پرسرتش کرردهاور  .ایناونر کره از وظرر
منزحت ،ب تر ،از اه است مراهترو » احمائ هن .)11
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ثااحبی ،عب احرحم ب محمّ 0800 .ق .).الجواهر الحسان فی تفسیر القررآن .بیرر م :دا
احیاا احتراث احاربی.
حسینی استرآبادی ،شریفاح ی علی0813 .ق .).تأویرل االآیرات الظجارَ َ .قرم :ملسسرة
اوتشا ام اسالمی ابسته به جاماة م سی ح،زة علمیه.
ازی ،اب،احفت،ح حسی ب علی0810 .ق .).روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن.
مشه  :بنیاد پژ هشهای اسالمی آستان ق س ع،ی.
اغب اصفهاوی ،حسی ب محم 0801 .ق .).المفردات فی غریب القرآن .تحقیق صرف،ان
ع وان دا دی .چ .0دمشق ر بیر م :دا احالم اح ا الشامیة.
زحیلی ،وهبةب مصطفی0800 .ق .).التفسیر المنیر فی العقیَ و الشَیعة و المنهج .بیر م
ر دمشق :دا احفکر احمااصر.
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زمخشری ،جا اهلل محمر،د0811 .ق .).الکشراف عرن حقرائق غروام

التنزیرل .بیرر م:

دا احکتاب احاربی.
شاذحی ،سیّ ب قطب0801 .ق .).فی ظالل القرآن .بیر م ر قاهره :دا احشر ق.
شریف الهیجی ،محمّ ب علی .)0313 .تفسیر شریف الهیجی .تهران :وشر داد.
صحیفة سجادیه .)0310 .ترجمة حسی اوصا یان .تهران :اوتشا ام پیا آزادی.
طباطبائی ،سیّ محمّ حسی  .)0318 .المیزان فی تفسریر القررآن .ترجمرة سریّ محمّر باقر
م،س،ی هم اوی .قم :دفتر اوتشا ام اسالمی جاماة م سی ح،زة علمیه.
طبرسی ،اب،علی فضلب حس  .)0311 .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .تهرران :اوتشرا ام
فراهاوی.
ررررررررررررررررررررررررررررررررر  .)0311 .تفسیر جوامرع الجرامع .مشره  :بنیراد پرژ هشهرای
اسالمی آستان ق س ع،ی.
طبری ،اب،جافر محمّر ب جریرر0801 .ق .).جرامع البیران فری تفسریر القررآن .بیرر م:
دارالمعرفة.
طریحی ،فخراح ی 0805 .ق .).مجمعالبحرین و مطلعالنیرین .قرم :مرکزالطباع ة احنشرر
فی مؤسسة البعثة.
ط،سی ،محمّ ب حس 0800 .ق .).التبیان فی تفسیر القررآن .بیرر م :دا احیراا احترراث
احاربی.
عر سرری حرر،یزی ،عبرر علیبرر جمارره0805 .ق .).تفسرریر نررورالثقلین .قررم :اوتشررا ام
اسماعیلیان.
عیاشی ،محمّ ب مسا،د0301 .ق .).تفسیر عیاشی .تهران :چاپخاوة علمیه.
فراهی ی ،خلیلب احم 0801 .ق .).العین .قم :هجرم.
قرشی ،سیّ علیاکبر .)0318 .قامو

قرآن .تهران :دا احکتب اإلسالمیة.

قرطبی ،محمّ ب احم  .)0318 .الجامع الحکام القرآن .تهران :واصرخسر .
قمی مشه ی ،محمّ ب محمّ عا .)0310 .کنزالردقائق و بحرالغرائرب .تهرران :سرازمان
چاپ اوتشا ام زا م ا شاد اسالمی.
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قمی ،شیخ عباس .)0303 .مفاتیح الجنان .تصحی حجتاإلسرال سیّ صرادق میرشرفیای.
قم :چاپ ق س.
قمی ،علیب ابراهیم .)0311 .تفسیر قمی .قم :دا احکتاب.
کاشاوی ،مال فت اهلل .)0311 .تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین .تهران :علمی.
کلینی ،محمّ ب یاقر،ب .)0388 .اصرول کرافی .ترجمره شررح سریّ ج،اد مصرطف،ی.
تهران :دفتر وشر فرهنگ اهل بیت.
مازور اوی ،محمّر ب شررهر آشرر،ب0313 .ق .).مناقررب آلابرریاطالررب  .قررم :ملسسررة
(ع)

اوتشا ام عالمه.
مجلسی ،محمّ باقر0813 .ق .).بحاراألنوار .بیر م :بیوا.
محمّ ی ی شهری ،محمّ 0818 .ق .).میرزان الحکمج َة .ترجمرة حمی عرا شریخی .قرم:
دا احح یث.
مراغی ،احم ب مصطفی0810 .ق .).تفسیر المراغی .بیر م :دا احیاا احتراث احاربی.
میب ی ،شی اح ّی  .)0310 .کشفاألسرار و عَ األبَار .تهران :امیرکبیر.
احنباطی احبیاعی ،زی احر ّی  .)0308 .الصراط المستقیم إلری مسرتحقی التقردیم .تصرحی
محمّ باقر بهب،دی .بیجا :المکتبة المرتضویة إلحیاا آثارالاعفریة.

