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مقدمه
ــيارى را به خود مشغول كرده و گاهى  ــؤاالتى كه دربارة واقعة غدير خم ذهن بس يكى از س
هم از آن سوء استفاده مى شود، اين است كه با وجود انبوه حاضران در غدير خم چرا بعد از 
پيامبر به فرمان او در غدير توجه نشد؟ چه بسا كساني در مواجهه با اين پرسش چنين نتيجه 
ــتباه است يا انتصاب على  به مقام واليت  بگيرند كه يا آمار باالى حاضران در غدير اش
دروغ است و اين دو قابل جمع نيستند. كساني كه چنين نگاهي به ماجراي غدير دارند، در 
ذهن خود پيشاپيش نوعي تقدس را نسبت به صحابة پيامبر مفروض گرفته اند؛ به اين معنا 
ــر واقعاً اين جمع كثير از صحابه در روز غدير حاضر بودند و اگر واقعاً پيامبر  على  ــه اگ ك
 را به عنوان جانشين خود معرفى كرده بود، محال بود اصحاب او پس از وفاتش با فرمان 

او مخالفت كنند.
اين نوشتار در پي آن است كه با توجه به سورة مائده، به طور خالصه بستر اعتقادى اطرافيان 
ــان دهد  ــد كه نش ــى قرار دهد و نهايتاً بدانجا برس پيامبر را در آن مقطع زمانى مورد بررس
حضور جمع كثيري از مردم در روز غدير، منافاتي با نافرماني از پيامبر ندارد؛ بلكه برعكس، 
ــايد مطيع  ــيار نگران كننده بوده و آنان آن چنان كه بايد و ش جو اعتقادى ميان اصحاب بس
دستورات پيامبر اكرم  نبوده اند و اكثريت جامعه در مسير نفاق با مسلمانان و همكارى با 

دشمنان اسالم و پيامبر قرار داشتند.
ــت، اما هرگز نمى توان به آن كتاب قصه گفت  قرآن اگرچه دربرگيرندة قصه هاى فراوانى اس
چون هرگز از ويژگى هاى يك كتاب قصه تبعيت نمى كند؛ تكه هاى مختلف يك قصه را به 

بازخوانی سوره مائده 
به دنبال چهره نفاق 

مسعود شكوهى*
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* .  عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نراق
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ــب  بيان هاى مختلف در جاي جاى قرآن مى توان يافت، اما چرا؟ راز اين نكته را بايد در تناس
آيات با زمان و مكان نزول آن ها جست و جو كرد؛ به عبارت ديگر، گرچه آيات قرآن محدود 
به زمان و مكان خاصى نيستند، اما بى ارتباط به زمان و مكان نزول نيز نيستند. از اين رو اگر 

زمان و مكان نزول آيات قرآن را بدانيم، اين آيات مى توانند نكات مهمى را بازگو كنند.
دربارة زمان نزول آيات سورة مائده چند نظر وجود دارد. قدر مشترك اين نظرها آن است كه 
ــخصاً در دو ماه آخر عمر شريفشان نازل شده؛  ــوره در اواخر عمر پيامبر اكرم  و مش اين س
بنابراين مى تواند مبناى مناسبى براى بررسى وضعيت اعتقادى مسلمين در روزهاى پايانى عمر 
پيامبر اكرم  باشد. به نظر راقم اين سطور تك تك آيات اين سوره، مستقيم يا غيرمستقيم، 
ــت. بررسى همة آيات اين سوره با  ــيم چهرة اعتقادى مسلمين در اين روزهاس به دنبال ترس
چنين نگاهى مجال گسترده اى مى طلبد ولى ارائه نمونه هايى از آن خالى از لطف نخواهد بود.

پرهيز از پيمان شكنى
َّذيَن آَمُنوا أْوُفوا بِالُْعُقوِد أُِحلَّْت لَُكْم بَهيَمُة اْألَْنعاِم ِإالَّ ما يُْتلي  يا أيَُّها ال

1
 ْيِد َو أْنُتْم ُحُرٌم إنَّ اهللاَ َيْحكُُم ما يُريُد ِّي الصَّ َعَلْيكُْم َغْيَر ُمِحل

ــا [ى خود] وفا كنيد. براى  ــه ايمان آورده ايد، به قرارداده ــانى ك اى كس

ــما [گوشت ] چارپايان حالل گرديده، جز آنچه [حكمش ] بر شما خوانده  ش
ــود، در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام حالل بشمريد. خدا هر  مى ش

     چه بخواهد فرمان مى دهد
ــه وفاى عهد دعوت  ــلمين ب ــورة مائده، بدون هيچ مقدمه اى اصحاب و مس ــرآغاز س در س
ــا نمى توان ارتباط اين  ــراً آيه دعوت به يك موضوع كلى مى كند، ام ــوند، گرچه ظاه مى ش
ــيوع پيمان شكنى در ميان اصحاب ناديده گرفت.  موضوع را با اوضاع زمان نزول آيات و ش
ــوره و در چندين موضع يكى از  ــت كه در ادامة س آنچه اين مفهوم را تقويت مى كند، آن اس
مشكالت رايج در بين يهوديان پيمان شكنى آنان با پيامبرانشان شمرده مى شود. ادامة آيه به 
احكام خوراكى ها اشاره دارد و ارتباط آن با وفاى عهد، خود پرسشى است كه در آيات ديگر 

1.  مائده /1.
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همين سوره مى توان به پاسخ آن رسيد.

احترام به شعائر اهللا و همكارى در نيكى
ْهَر الَْحراَم َو َال الَْهْدَي  يا أيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال ُتِحلُّوا َشعائَِر اهللاِ َو َال الشَّ

َو َال الَْقالئَِد َو ال آّميَن الَْبْيَت الَْحراَم َيْبَتغُوَن َفْضالً ِمْن َربِِّهْم َو ِرْضواناً 
ــْوٍم أْن َصدُّوكُْم َعِن  آُن َق ــنَ َو إذا َحَلْلُتْم َفاْصطاُدوا َو ال َيْجِرَمنَّكُْم َش
الَْمْسِجِد الَْحراِم أْن َتْعَتُدوا َو َتعاَونُوا َعَلى الِْبرِّ َو التَّْقَوى  َو ال َتعاَونُوا 

1
 َعلَى اْإلْثِم َو الُْعْدواِن َو اتَُّقوا اهللاَ إنَّ اهللاَ َشديُد الِْعقاِب

ــانى كه ايمان آورده ايد، حرمت شعاير خدا، و ماه حرام، و قربانى  اى كس

ــددار، و راهيان بيت الحرام را كه فضل و  ــان، و قرباني هاى گردن بن بى نش
ــون از احرام بيرون  ــنودى پروردگار خود را مى طلبند، نگه داريد. و چ خش
ــما را  ــكار كنيد، و البّته نبايد كينه توزى گروهى كه ش آمديد [مى توانيد] ش
ــما را به تعّدى وادارد. و در نيكوكارى و  ــتند، ش ــجد الحرام باز داش از مس
پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد، و در گناه و تعّدى دستيار هم نشويد، 

  .و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت كيفر است
 احترام به شعائر الهى چيزى است كه هر مسلمانى بايد بدان پايبند باشد. ناگفته پيداست كه 
ــات آن دين  هركس كه دينى را مى پذيرد خود را ملزم به رعايت احكام آن و توجه به مقدس
ــد و منافقانه تظاهر به ايمان كرده باشد. منافق در  مى كند؛ مگر اين كه ايمان او واقعى نباش
هر فرصتى كه مى يابد، مرزهاى الهى را مى شكند و به مقدسات مى تازد، و از آنجا كه پيامبر 
مأمور به ظاهر بوده، گرچه به باور قلبى منافقان واقف است، آنان را به رعايت حريم شعائراهللا 
دعوت مى كند. در ادامة آيه، خداوند مسلمين را به همكارى در بّر و نيكى دعوت مى كند و 
ــكل فردى انجام مى شود و هرگاه جمعى  از همكارى در گناه باز مى دارد. گناه معموًال به ش
باشد، امنيت دينى و اعتقادى جامعه را نشانه گرفته است؛ يعنى همان جريان نفاق. با توجه 
به آية قبل، در واقع مى توان گفت در آين آيه، خداوند منافقان را از پيمان شكنى و فتنه گرى 

1.  مائده/2.
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و اجتماع به باطل باز مى دارد و به همكارى در بّر و نيكى دعوت مى كند.

رعايت احكام دينى در خوراكى ها
ُم َو لَْحُم الِْخْنزيِر َو ما أُِهلَّ لَِغْيِر اهللا بِِه  ــْت َعَلْيُكُم الَْمْيَتُة َو الدَّ َم ُحرِّ

ُبُع ِإالَّ ما  َيُة َو النَّطيَحُة َو ما أَكَل السَّ َو الُْمْنَخِنَقُة َو الَْمْوُقوَذُة َو الُْمَتَردِّ
 1
 ُُّصِب َو أْن َتْسَتْقِسُموا بِاْألْزالِم ذلُِكْم ِفسٌق َذكَّْيُتْم َو ما ذُبَِح َعَلى الن

بر شما حرام شده است: مردار، و خون، و گوشت خوك، و آنچه به نام غير 

خدا كشته شده باشد، و [حيوان] خفه شده، و به چوب مرده، و از بلندى افتاده، 
و به ضرِب شاخ مرده، و آنچه درنده از آن خورده باشدـ  مگر آنچه سر ببريد 
ــر بريده شده، و [نيز] قسمت كردن شما  ـ و [همچنين ] آنچه براى بتان س
 .[چيزى را] به وسيلة تيرهاى قرعه. اين [كارها همه ] نافرمانى [خدا] ست
ــد. ولى با دقت بيشتر  ــت اين آيه با موضوع مورد نظر ما بى ارتباط باش ــايد در نگاه نخس ش
ــت و احكام آن بايد در  ــان اس ــت؛ غذا نياز طبيعى و روزمرة انس خواهيم ديد كه چنين نيس
روزهاى آغازين دين به پيروان ابالغ شود؛ پس چرا اين احكام بايد براى روزهاى پايانى عمر 
ــوره هاى قبل و سال ها  ــخ بايد گفت كه احكام خوراكى ها در آيات و س پيامبر بماند؟ در پاس
ــخ، پرسش ديگرى را پيش  ــود. اين پاس ــده و در اينجا تكرار مى ش قبل از اين نيز ابالغ ش
اگر قبًال اين احكام به اطالع مسلمين رسانده شده است چرا بايد دوباره تكرار  ــد: « مى كش
شود؟» ابتدايى ترين پاسخى كه به اين پرسش مى توان داد آن است كه: « زيرا مسلمانان آن 
احكام را رعايت نكرده اند.» يعنى بعد از گذشت بيست و سه سال از بعثت پيامبر، عده اي از 
مسلمانان در مورد خوراكى ها هنوز طبق احكام جاهليت عمل مى كنند و اين خود دليلي است 
ــتر دقت كنيم مى بينيم يكى از موارد نهى شده خوردن  ــان. اگر كمي بيش بر ضعف اعتقادش
گوشتي است كه براي بتان قربانى شده است؛ از اينجا درمي يابيم كه با گذشت بيست و سه 
سال از رسالت پيامبر هنوز هم در مدينه و در بين مسلمين كسانى هستند كه براى بت ها ارج 
و احترام قائل اند و برايشان قربانى مى كنند؛ اين يعنى نفاق و ناباوري قلبى نسبت به اسالم 

1.  مائده/3.
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و شخص پيامبر. ادامة اين آيه دربارة واليت و غدير خم است كه خود بحثي است مفصل.

ياد آورى ميثاق
َّذي واَثَقكُْم بِِه إْذ ُقْلُتْم َسِمْعنا َو  َو اْذكُُروا ِنْعَمَة اهللاِ َعَلْيكُْم َو ميثاَقُه ال

1 
 ُدوِر أَطْعنا َو اتَُّقوا اهللاَ إنَّ اهللاَ َعليٌم بِذاِت الصُّ

ــما را  ــته و [نيز] پيمانى را كه ش ــما ارزانى داش و نعمتى را كه خدا بر ش

ــنيديم و  به [انجام ] آن متعهد گردانيده، به ياد آوريد، آن گاه كه گفتيد: «ش
 .اطاعت كرديم.» و از خدا پروا داريد كه خدا به راز دل ها آگاه است

ــتين آيه، دعوت به وفاى عهد مى كند و در آيات ديگر نيز چندين بار بر  ــوره در نخس اين س
ــلمين مى خواهد كه ميثاقشان را به ياد آورند و با  اين موضوع تأكيد مى كند. در اينجا از مس
يادآورى تقوا و اين كه خداوند بر دل ها نيز اشراف دارد، در واقع آنان را از نقض پيمان پرهيز 
مى دهد. در آية سوم از واليت به عنوان «اتمام نعمت» ياد شده است. در اينجا نيز از آن به 

نعمت تعبير مى شود. در تفسير قمى ذيل اين آيه از امام صادق  مى خوانيم:
ا أَخَذ َرُسوُل  َِّذي واَثَقكُْم بِِه . قَاَل لَمَّ َواْذُكُروا ِنْعَمَة اهللاِ َعَلْيكُْم َو ِميثاَقُه ال

2
الِْميثَاَق َعَلْيِهْم بِالَْوَاليَِة. قَالُوا َسِمْعنَا َو أَطْعنَا ثُمَّ نََقُضوا ِميثَاقَُه  ِاهللا

« هنگامى كه رسول خدا از آنان به واليت پيمان گرفت گفتند: «شنيديم 
و اطاعت كرديم.» سپس پيمان خود را شكستند».

دعوت به عدالت
اميَن هللاِ ُشَهداَء بِالِْقْسِط َو ال َيْجِرَمنَّكُْم  َّذيَن آَمُنوا كُونُوا َقوَّ يا أيَُّها ال

َشَنآُن َقْوٍم َعلى  أالَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أْقَرُب لِلتَّْقوى  َو اتَُّقوا اهللاَ إنَّ اهللاَ 
3
 َخبيٌر بِما َتْعَملُوَن

ــانى كه ايمان آورده ايد، براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت  اى كس

1.  مائده/ 7.
2.  قمى، تفسيرالقمي،1/ 163.
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ــمنِى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت  ــهادت دهيد، و البّته نبايد دش ش
ــت، و از خدا پروا داريد، كه  نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك تر اس

 .خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است
ــط و عدالت مى كند و آن را از مصاديق تقوا بر  ــلمين را دعوت به قس در اين آيه خداوند مس
ــت، «وضع الشيئ فى محله»  ــمرد و تذكر مى دهد كه خداوند بر اعمال آن ها آگاه اس مى ش
ــت هر چه موضوعى كه از  ــت كه از عدالت وجود دارد. طبيعى اس ــهورترين معنايى اس مش
ــنگين تر خواهد بود. مهم ترين موضوع  ــد بى عدالتى س ــده مهم تر باش جايگاه خود خارج ش
ــينى است و اگر آن از مسير الهى خود خارج شود قطعًا  در آخرين روزهاى عمر پيامبر جانش

بى عدالتى بزرگى رخ داده است.

خيانت هاى مكرر
ُفوَن الَْكِلَم َعْن  َفِبما نَْقِضِهْم ميثاَقُهْم لََعنَّاُهْم َو َجَعْلنا ُقُلوبَُهْم قاِسَيًة يَُحرِّ

ِلُع َعلى  خائَِنٍة ِمْنُهْم إالَّ  ا ُذكُِّروا بِِه َو ال َتزاُل َتطَّ ا ِممَّ َمواِضِعِه َو نَُسوا َحظًّ
1
 َقليالً ِمْنُهْم َفاْعُف َعْنُهْم َو اْصَفْح إنَّ اهللاَ يُِحبُّ الُْمْحِسنيَن

ــان كرديم و دل هايشان را  ــان لعنتش ــزاى ] پيمان شكستنش پس به [س

سخت گردانيديم. [به طورى كه ] كلمات را از مواضع خود تحريف مى كنند، 
ــى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند، به فراموشى سپردند. و تو  و بخش
همواره بر خيانتى از آنان آگاه مى شوى، مگر [شمارى ] اندك از ايشان [كه 
خيانتكار نيستند]. پس، از آنان درگذر و چشم پوشى كن كه خدا نيكوكاران 

 .را دوست مى دارد
ــكالت و نكات منفى يهوديان اشاره داشته است و در  در آيات قبل، خداوند به برخى از مش
ــا تأكيد مى كند و اين كه آنان تحريف كنندة  ــكنى و انحراف گر  بودن آنه اين آيه بر پيمان ش
ــوره از يهوديان و  ــتند. اين كه چرا بايد در اين مقطع زمانى و در اين س كالم وحى نيز هس
نكات منفى آنها ياد شود، خود نكتة مهمى است كه در آيات بعد روشن خواهد شد؛ در اين 

1.  مائده/ 13.
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ــنى از خيانت هاى مكرر افرادى در عصر رسول خدا ياد مى كند كه غالب  آيه خداوند به روش
ــته اند و خيانت هاى  ــران، به قرينة آغاز آيه، مرجع ضمير در «منهم» را يهوديان دانس مفس
ذكرشده در اين سوره را به آنها نسبت داده اند؛ اما اگر كمى بيشتر دقت كنيم مى بينيم خداوند 
از رسولش مى خواهد كه اين خيانتكاران را عفو كند! آيا منطقى است كه خيانتكاران يهود كه 
هم كافراند، هم معاند و هم خائن، عفو شوند؟ احتمال ديگرى كه به ذهن مي رسد آن است 
كه اين خيانتكاران دست آموزان يهوديان از ميان مسلمانان باشند كه درس پيمان شكنى با 
ــتر درمورد دوستان مصداق دارد تا درمورد  پيامبران را از يهوديان آموخته اند. واژة خيانت بيش
كسانى كه از آغاز جبهه گرفته، در خط مقابل ايستاده اند؛ البته با توجه به آيات بعد اين سوره 
كه از همكارى نزديك اصحاب با يهوديان خبر مى دهد، اگر خائنان را يهوديان بدانيم و خيانت 

آن ها را فريفتن مسلمين و منافق كردن آنها بدانيم، باز هم شاهدى بر بحث ما خواهد بود.

تهديد مخالفان
َّذيَن يُحاِربُوَن اهللاَ َو َرُسولَُه َو َيْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفساداً  إنَّما َجزاُء ال

َع أْيديِهْم َو أْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أْو يُْنَفْوا ِمَن  َّبُوا أْو ُتَقطَّ أْن يَُقتَُّلوا أْو يَُصل
1
 ْنيا َو لَُهْم ِفي األِخَرِة َعذاٌب َعظيٌم اْألَْرِض ذلِآلَ لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

ــاد  ــر او مى جنگند و در زمين به فس ــانى كه با خدا و پيامب ــزاى كس س

مى كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و 
پايشان در خالف جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند. 

 .اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت
بعد از تذكر به مخالفان و منافقان و ارشاد آنان براى كسانى كه از لحن نرم درس نمى گيرند، از 
زبان تهديد نيز استفاده مى شود، با توجه به اينكه در اين زمان ظاهراً پيامبر  دشمن نظامى 
بيرونى ندارد بايد گفت كسانى در اين آيه به عنوان محارب با خدا و رسول او ياد شده اند، در بين 
همين مسلمين و اصحاب رسول خدا هستند؛ يعنى همان منافقان كه در زمين فساد مى گسترانند 

و خداوند مجازات سنگين دنيايى و عذاب عظيم اخروى را برايشان در نظر گرفته است.

1.  مائده/ 33.
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حركت به سوى خدا وسيله الزم دارد
َّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللاَ َو اْبَتُغوا ِإلَْيِه الَْوسيَلَة َو جاِهُدوا فى  َسبيِلِه  ُّهَا ال يا أي

1
 لََعلَّكُْم ُتْفِلُحوَن

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد و به او [توسل و] تقرب 

 .جوييد و در راهش جهاد كنيد، باشد كه رستگار شويد
ــنى است براى كسانى كه به باور نادرستشان مى خواهند بدون پيامبر و  اين آيه جواب روش
ــوى خداوند حركت كنند، خداوند از آنان مى خواهد كه از اين تفكر سخيف دست  امام به س
ــند؛ حركت با وسيله مى تواند به رستگارى  ــه كنند و به دنبال وسيله باش بردارند و تقوا پيش

بيانجامد. در تفسير على بن ابراهيم قمى به نقل از امام باقر  مى خوانيم:
« و قوله: اتَُّقوا اهللاَ َو اْبَتُغوا ِإلَْيِه الَْوِسيَلَة. فقال تقّربوا إليِه بِاإلمام» 2

« به سوى او به وسيلة امام تقرب بجوييد».

راه توبه باز است
َفَمْن تاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َو أَْصَلَح َفِإنَّ اهللاَ َيُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اهللاَ َغُفوٌر 

3 
 َرحيٌم

پس هر كه بعد از ستم كردنش توبه كند و به صالح آيد، خدا توبه او را 

.مى پذيرد، كه خدا آمرزنده مهربان است
در آيات قبل به شكل هاى مختلف از خيانت ها و كارشكنى هاى مسلمين صحبت شد. در اين 
آيه خداوند اعالم مى كند كه راه توبه براى منافقان باز است و خداوند بخشاينده و مهربان است.

سرعت گرفتن به سوى كفر
َّذيَن قالُوا  َّذيَن يُساِرُعوَن ِفي الُْكْفِر ِمَن ال ُسوُل ال َيْحُزْنَآل ال َُّها الرَّ يا أي

1.  مائده/ 35.
2.  قمى، تفسيرالقمي،1/ 168.

3.  مائده/ 39.
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اعُوَن لِْلكَِذِب  َّذيَن هاُدوا َسمَّ آَمنَّا بِأْفواِهِهْم َو لَْم ُتْؤِمْن ُقلُوبُُهْم َو ِمَن ال
ُفوَن الَْكِلَم ِمْن بَْعِد َمواِضِعِه  اُعوَن لَِقْومٍ آخَريَن لَْم َيْأتُوآَآل يَُحرِّ ــمَّ َس
ــَذُروا َو َمْن يُِرِد  ــذا َفُخُذوُه َو ِإْن لَْم ُتْؤَتْوُه َفاْح ـُـوَن ِإْن أُوتيُتْم ه َيُقول
َر  اهللاُ ِفْتَنَتُه َفَلْن َتْمِلآلَ لَُه ِمَن اهللاِ َشْيئًا أُولِئآلَ الَّذيَن لَْم يُِرِد اهللاُ أْن يَُطهِّ

1 
 ْنيا ِخْزٌى َو لَُهْم ِفى اْألِخَرِة َعذاٌب َعظيٌم ُقُلوبَُهْم لَُهْم ِفى الدُّ

اى پيامبر، كسانى كه در كفر شتاب مى ورزند، تو را غمگين نسازند [چه ] 

ــان  ــان كه با زبان خود گفتند: «ايمان آورديم» و حال آن كه دل هايش از آن
ايمان نياورده بود، و [چه ] از يهوديان، [به سخنان تو] گوش مى سپارند [تا 
ــراى تكذيب [تو بيابند]، و براى گروهى ديگر كه [خود] نزد تو  بهانه اى ] ب
نيامده اند، خبرچينى مى كنند؛ كلمات را از جاهاى خود دگرگون مى كنند [و] 
مى گويند: «اگر اين [حكم ] به شما داده شد، آن را بپذيريد، و اگر آن به شما 
داده نشد، پس دورى كنيد.» و خدا هركه را بخواهد به فتنه درافكند. هرگز 
در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى آيد. اينانند كه خدا نخواسته 
ــوايى، و در آخرت عذابى  ــان را پاك گرداند. در دنيا براى آنان رس دل هايش

 .بزرگ خواهد بود
ــوى كفر دارد، اين گرايش آن قدر ريشه دار و  ــلمين به س ــديد مس اين آيه خبر از گرايش ش
عميق است كه رسول خدا محزون شده و خداوند او را دلدارى مى دهد و از او مى خواهد كه 

اندوهگين نباشد.
ــت؟ با توجه به قرينه هايى كه در اين سوره  ــلمين بدان گرايش يافته اند چيس كفرى كه مس
وجود دارد مثل قربانى براى بت ها يا ارتباط با يهود و نصارى، مى توان گفت كه بت پرستى، 
مسحيت و يهوديت بارزترين موارد آن است. در اين ميان گرايش به يهود بيشتر و خطرناك تر 
است و در اين سوره درباره آنان بيشتر صحبت شده و بيشتر هشدار داده شده است. در ادامه 
خداوند به ايمان نفاق آميز آنان اشاره مى كند كه با زبان چيزى را مى گويند كه در دل بدان 
ايمان ندارند. در ادامه به گوش دادن دقيق اصحاب به سخنان پيامبر  با تعبير «سّماعون» 

1.  مائده/ 41.
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اشاره مى شود؛ اما اين گوش دادن دقيق براى پذيرش نيست؛ بلكه «للكذب» است يعنى آنها 
در سخنان پيامبر  دقيق مى شوند، بلكه بهانه و نكته اى براى تكذيب سخنان او بيابند و 
ــت. تعبير «سّماعون» دوباره تكرار مى شود و اين بار خبر از جاسوسى  اين فاجعه بزرگى اس
اصحاب مى دهد؛ آنان به سخنان پيامبر با دقت گوش مى دهند تا چيزى از قلم نيندازد و بى كم 
و كاست به سوى كسانى كه نزد پيامبر  نيامده اند و متخصص در تحريف هستند. منتقل 
كنند. آنها سخنان پيامبر  را براى اصحاب ارزش گذارى مى كنند؛ بخشى را مى گويند بپذيريد 
و بخشى را مى گويند نپذيريد. عمق نفاق و فاجعه در همين جاست. اين چه ايمان آوردنى است 

كه مسلمانان براى سنجش و پذيرش سخنان پيامبرشان به دشمن او متوسل شوند؟

واليت يهود
َّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا الَْيُهوَد َو النَّصارى  أْولِياَء بَْعُضُهْم أْولِياُء  ُّهَا ال يا أي
1
 الِميَن َّهُْم ِمْنكُْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم إنَّ اهللاَ ال َيْهِدى الَْقْوَم الظَّ بَْعٍض َو َمْن َيَتَول
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، يهود و نصارى  را اولياِء [خود] مگيريد [كه ] 

ــتان بعضى ديگرند. و هر كس از شما آنها را به دوستى  بعضى از آنان دوس
 .گيرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه نمى نمايد

در اين سوره مكرر از نكات منفى يهوديان ياد شده و در اين آيه مسلمين از پذيرش واليت آنان 
نهى مى شوند. درباره واژه «ولى» سخن بسيار است. بارزترين معانى اين واژه «سرپرست» و 
ــت» است. با توجه به مطالب اين سوره درباره يهوديان و اين كه مسلمين حتى براى  «دوس
سنجش و پذيرش سخنان پيامبر سراغ يهوديان رفتند و خود را تسليم سخنان آنان كرده بودند، 
مى توان گفت كه در اينجا معنى «سرپرست» براى واژه «ولى» تناسب بيشترى دارد و مسلمين 
از پذيرش سرپرستى يهوديان نهى شده اند؛ هرچند اگر واژه «ولى» به معنى «دوست» هم باشد 
باز خبر از رذالت مسلمين آن دوره مى دهد كه با چه افراد پستى پيمان دوستى بسته اند. در ادامه 
آيه خداوند تصريح مى كند كه هركس واليت يهود را بپذيرد، از يهوديان شمرده مى شود و در 

شمار ظالمان خواهد بود و خداوند ظالمان را هدايت نخواهد كرد.

1.  مائده/ 51.
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خداوند نيازى به ايمان منافقان ندارد
َّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنكُْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيأِْتي اهللاَ بَِقْوٍم  ُّهَا ال يا أي

ٍة َعَلى الْكاِفريَن يُجاِهُدوَن في   ٍَّة َعَلى الُْمْؤِمنيَن أَِعزَّ يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَُه أِذل
َسبيِل اهللاِ َو ال َيخافُوَن لَْوَمَة الئٍِم ذلِآلَ َفْضلُ اهللاِ يُْؤتيِه َمْن َيشاُء َو اهللاُ 

1
 واِسٌع َعليٌم

ــما از دين خود برگردد،  ــان آورده ايد، هر كس از ش ــانى كه ايم اى كس

به زودى خدا گروهى را مى آورد كه آنان را دوست مى دارد و آنان [نيز] او را 
دوست دارند. [اينان ] با مؤمنان، فروتن، [و] بر كافران سرفرازند. در راه خدا 
جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ مالمتگرى نمى ترسند. اين فضل خداست. 

 .آن را به هر كه بخواهد مى دهد، و خدا گشايشگر داناست
ــمار آنان يعنى  در آيه قبل ديديم كه خداوند پذيرش واليت يهوديان را به منزله ورود در ش
ــق معرفى مى كند.  ــوره خداوند اكثر اين مردم را فاس ــت، و در آيه 94 همين س ارتداد دانس
ــكل خواهد  ــلمان حقيقى دين خدا دچار مش اينان گمان دارند كه با كثرت خود و اقليت مس
شد. خداوند در اين آيه خبر از پاكدالنى مى دهد كه خدا را دوست دارند و خداوند هم آنان را 
دوست دارد و مالمت مالمتگران در آنان تأثيرى ندارد و شجاعانه در راه خدا جهاد مى كنند. 
در اين كه اين گروه چه كسانى هستند مفسران اختالف نظر دارند، در تفسير على بن ابراهيم 

قمى مى خوانيم:
« نزلت في القائم و أصحابه الذين ُيجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل اهللاِ َو ال َيخاُفوَن لَْوَمآل الئٍِم»2

يهوديان دين شما را بازيچه ساخته اند
َّذيَن اتََّخذُوا ديَنُكْم ُهُزواً َو لَِعباً ِمَن الَّذيَن  َّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ال يا أيَُّها ال
3
 أُوُتوا الِْكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َو الُْكفَّاَر أَْولِياَء َو اتَُّقوا اهللاَ إْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنيَن

1.  مائده/ 54.
2.  قمى، تفسير القمي، 1/ 17.

3.  مائده/ 57.
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ــانى را كه دين شما را به ريشخند و  ــانى كه ايمان آورده ايد، كس اى كس

ــما به آنان كتاب داده شده و  ــانى كه پيش از ش بازى گرفته اند [چه ] از كس
 .[چه از] كافران، اولياء [خود] مگيريد، و اگر ايمان داريد از خدا پروا داريد
در اين آيه به صراحت از مخالفت يهوديان با اسالم سخن به ميان مى آيد و اين كه آنان اسالم 
را بازيچه خود ساخته اند و نيز به روابط برخى از مسلمين با يهوديان و اين كه آنها يهوديان را 
اولياء خود ساخته اند اشاره مى كند و از آنان مى خواهد از اين كار بپرهيزند و تقوا پيشه سازند. 
قسمت اخير آيه بيان مى كند كه پذيرش واليت يهوديان، با ايمان سازگارى ندارد؛ بنابراين 
اينان ايمان دروغين به رسول خدا آورده اند و همچنان كه در آيات قبلى اشاره شد بايد چنين 

افرادى را در شمار يهوديان قلمداد كرد؛ نه در زمره مسلمين.

واليت ، سد راه  منافقان
با توجه به مرور اجمالى برخى از آيات سوره مائده ديديم كه در اين سوره از زواياى مختلف 

اوضاع اعتقادى مسلمين به تصوير كشيده شده است:
ـ پيمان شكنى مى كنند.

ـ با يهود و نصارى روابط حسنه دارند.
ـ يهوديان را اولياء خود برگزيده اند.

ـ پيامبر را تكذيب مى كنند.
ـ براى يهوديان جاسوسى مى كنند.

ـ از يهوديان دستور مى گيرند.
ـ پذيرش سخنان پيامبر را در گرو تأييد يهود قرار داده اند.

ـ در مورد خوراكى ها از احكام جاهلى پيروى مى كنند.
ـ هنوز براى بت ها قربانى مى كنند.

ــوره بدانها اشاره  ــكالت اعتقادى و اخالقى فراوان ديگرى كه در آيات ديگر همين س و مش
شده است.

در اين اوضاع نابسامان، عمر رسول خدا  نيز رو به اتمام است و تنها يك جانشين االهى 
مى تواند مسير دينى جامعه را مطابق قوانين االهى به پيش ببرد؛ از اين رو موضوع واليت 
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به شكل هاى مختلف در اين سوره مطرح مى شود. بارزترين نمونه هاى آن آيات غدير و آيه 
واليت است كه شرح و توضيح آنان خود بحثي است گسترده.

بعد از اين مرور گذرا بر سوره مائده، اگر توجه مجددى به پرسش آغازين اين نوشتار داشته 
ــيم، مى توانيم بگوييم اكثريت جامعه آن روز، همچنين اكثر حاضران در غدير در شمار  باش
ــاز خطبه غديريه تصريح مى كند:  ــول خدا خود در آغ منافقان بودند؛ همان تعبيرى كه رس
«لعلمى بقلة المتقين و كثرة المنافقين». پس پر واضح است كه اينان در انتقال پيام غدير به 

آيندگان و ديگران سستى كنند. 

فهرست منابع :

قرآن مجيد. 
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