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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
مَن یَشْترَ�ِى  وَ مِنَ النَّاسِ فرمود : ي لقمان میشریفه ششم سوره يهارمین استدالل قرآنی بود که آیهبحث در چ     

توجه به روایاتی که در با )،  6(لقمان،اللَّهِ بِغَیرْ�ِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئکَ لهَ�ُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌلَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ 

پیرامون این آیه نکاتی را ست. غنا امذکور در آیه، الحدیث ، استدالل شده بود که مقصود از لهووارد شده است ذیل آیه

شد که وَ موضوع نیست و نتیجه بحث، این میوَ هُلهوالحدیث بما هُ  ،شد که در آیه این آن نکات، ذکر کردیم و حاصل

کسی براي  ؛جا آمده استکه در این أُوْلَئکَ لهَ�ُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ یعنی  ؛لهوالحدیث بما هوَ هوَ موضوع حکم حرمت نیست

شود و در جهت کار گرفته مینظور اضالل بهاست که به ملهوالحدیثی مراد، بلکه  ؛شودنیست که مرتکب لهوالحدیثی می

. کنده را همان شأن نزول آیه تأیید میاین موضوع است و این نتیجشود، ساختن دیگران استفاده میاضالل و گمراه 

طور مطالب تاریخی موجود است که نضربن حارث که کالم مفسّرین و روایات نقل شده و همین تأیید این مطلب،

العرب منتقل هاي ایرانیان را از طریق کتاب و...، به جزیرهها و داستانداشت، اسطورهرفت و آمد  ایرانتاجري بود و به 

اي گفت که فالن قصهد پیامبر جمع نشوند و گاهی هم میها گرکه آناي اینبر ؛ کردکرد و مردم را دور خود جمع میمی

ها را از اطراف پیامبر متفرق کند، آن که آنهدف اینو بها است جترش اینگوید، کاملکه در قرآن آمده  یا پیغمبر می

یاد  تان و رمان و قصهداسکسی که که صرف این؛ براي ایناستد کالم ما این شأن نزول هم مؤیّ کرد.مطالب را نقل می

آن استنباط و  هد کهد، این هم نشان میپس وهایی نیست که حرام باشدحرام نیست و از آن له اًمسلم ،بگیرد و بخواند

چه که ؛ بلکه آنموضوعیت مطلقه ندارد ،که لهوالحدیث این بیان؛ بهاستظهار درستی است، ي شریفهاستظهار ما از آیه

الحدیث ممکن لهو ،جا. البته در اینآن اضالل است که موضوعیت دارد. اهللا استسبیلِ  ، همان یُضلَّ عَنموضوعیت دارد

بگوییم اصالً در ه ال یَبعُد ک طور نیست وکه اینآید نظر می، بهاما این که تمام موضوع باشد ؛باشداست جزو آن موضوع 

شود که طور می، ایندرواقع عنوان، مصداقی از آن اضالل است.وضوعیتی ندارد و این فقط بهمجا لهوالحدیث، این

 ،رض اضاللی در او نیست که این طبق قواعدخودش است که غ طبیعیِ تدر حال گاهی،. لهوالحدیث دو حالت دارد

، چیزي است اشمکروه است و حکم اولیهبعضی از اقسامش  ضی از اقسام لهوالحدیث حرام است.بع .حکم مطلقی ندارد

لهوالحدیث است یک عنوان ثانوي بر  عروض و طروِّ ،جا مقصود است در واقعچه که اینجا مقصود نیست. آنکه در این

أُوْلَئَک لهَ�ُمْ عَذَاٌب جا هوالحدیث موجب شده است که در اینبر ل ،عروض و طروّ عنوان اضالل د است.که این مقصو

رام است و اقسامی از آن مکروه وَ امرش متفاوت است و اقسامی از آن حوَ هُبما هُ ،ا لهوالحدیثالّ بشود و مُّهِینٌ
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که حرمت اضالل از ؛ براي ایندیم و طبق قواعد هم هستحال عرض کري آن نکاتی بود که تا بهاین نتیجه باشد.می

اگر عارض بر هر و  کندمی روایات به آن داللتهم آیات دیگر به آن اشاره دارد و هم چیزهاي بسیار واضحی است که 

حتی فعل مباح یا فعل حرام یا فعل مکروه یا حتی فعل راجح و مستحب و واجب هم  کند؛، آن را حرام میفعلی شود

. ممکن است گاهی  شخصی مطلب درستی از کتب عرفانی یا فلسفی نقل طور استهم همین، آناگر مصداق اضالل شود

 اضاللدیگر، موجب که ظرفیت موجود نیست یا دلیل خاص ثانوي دلیل اینمطلب درستی است، به که کند؛ اما همان

 أَندَاداً  اللّهِ دُونِ مِن تَّخِذُیَ مَن النَّاسِ وَمِنَ مانند: .آمده است خود قرآن کریم از مصادیق حرام هم . درشود دیگران

 دُ یشَدِ اللّهَ وَأَنَّ عاًیجَمِ لِلّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذَابَ رَوْنَیَ إِذْ ظَلَمُواْ نَیالَّذِ يرَیَ  وَلَوْ لِّلّهِ حُبا أَشَدُّ آمَنُواْ نَیوَالَّذِ اللّهِ کَحُبِّ حِبُّونَهُمْیُ

یعنی اگر  ؛جا یک چیز حرام استیُضلَّ عَن سبیلِ اهللا که در آنکند لِکه هللاِ أندادا را اتخاذ میکه کسی )165( بقره، ،الْعَذَابِ

ت که این گاهی حرام و گاهی مکروه است منتهی، در والحدیث اسجا مثل له. یکخود آن حرام بود ،لِیُضِلَّ هم نبود

 حیا راج گاهی هم هست که حتی ممکن است امر مباح  .و حرام شده است، عنوان اضالل بر آن عارض گشته جااین

ها هم همین تعبیر آیه مثل بعضی آیات دیگر که در آنپس این . شود، حرام میولی چون مصداق اضالل شده است باشد؛

و یَشهدُ  اي ندارد، دخالت و موضوعیت مستقله ترکیز آیه بر همان عنوان اضالل است و لهوالحدیث ،آمده است لِیُضلَّ

 .علی ذلک همان شأن نزول، با همان توضیحی که داده شد

یعنی از عناوین خاص یک فعلی  ؛از قواعد عامه است مه است منتهی،یکی از عناوین محرّ ،اضاللکه گوییم می     

شود که اضالل عارض بر عناوینی می شود.ذا حرمت اضالل از قواعد فقهیه مینیست و عنوان انتزاعی عام است و ل

، این جا عرض کنیمخواهیم در این. لهو یا حرام است و یا مکروه است. چیزي که میتواند احکام خمسه داشته باشدمی

این ظاهر آیه است و این . مال اضالل است ،ندارد و موضوعیت ايالحدیث موضوعیت مستقلهلهو ،جااست که در این

، اگر مصداق اضالل شود .و گاهی مکروه است الحدیثی که گاهی حرام. لهوالحدیث استي بر لهوضهعنوان ثانوي عار

آیه بر اضالل و حرمت اضالل  پس ترکیز .گوید. این آیه این را میشود که اولئکَ لَهُم عذابٌ مُهینیک حرام مؤکدي می

را تواند عنوان اولی یکی از احکام خمسه عالی که میشود بر افکه اضالل عنوان عامی است که عارض میگفتیم  است.

. فعل مکروهی در مقام اضالل به کار گرفته شود ،یعنی ممکن است یک فعل حرامی که ذاتاً حرام است ؛داشته باشد

گاهی از . شود، حرام میي اضالل شود. فعل مباحی وسیلهشود، حرام میود که در آن صورت مکروهي اضالل شوسیله

. مثًال یک آیه قرآن که کسانی را گمراه کنندي سوء شود براي اینحب یا واجبی هم ممکن است استفادهفعل مست

ي ابزاري از آیه، استفاده جا،اینند که درکخواند که طرف را جبري میي قرآن را در جایی می؛ ولی همان آیهخواندمی
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لی هماهنگ با این باشد اگر حکم او .شودولی میغالب بر عنوان ا ،آیدوقتی عنوان ثانوي می براي اضالل شده است.

 کند.ها حالت غیر فعلی پیدا می، آنولی سایر آن عناوینی که هماهنگ نیست ؛شودد می تأکّ  مثل حرمت،

 یهدر آیه و ثمره آ »لِیضلّ« قرائت متفاوت از عبارتبررسی برداشت دو 
لِیُضِلَّ  اند: لِیَضِلَّ و بعضی. بعضی قرائت کردهبرداشت شده استلِیُضلّ دو قرائت  ازاین است که  ( نهم)ي بعدينکته   

 .که خودش گمراه شود؛ یعنی یشتري لهوَ الحدیث، براي ایناندیَضلّ قرائت کرده. بعضی لِ اندخوانده

 »لِیضلّ «مختار و قرائت استاد از عبارت 
خاطر شهرت لیُضلّ درست است. هم بههمان لِیُضلَّ است و ظاهرش این است که همان قرائت  ،ولی قرائت مشهور    

آید که لِیُضلّ است؛ آید و بیشتر به ذهن میمیلِیَضلّ خیلی به مفهوم آیه ن .خاطر ظهور خود آیهبسیار وسیع آن و هم به

 ن ذکر شده است که یکی یَضِلَّ نظیر این را در قرآن داریم و لذا گرچه دو قرائت براي ای ،خصوص که در جاهاي دیگرهب

کند که یُضلّ باشد و جهت ها، اقتضا می، اینتواند بفهمدار یُضلّ و ظهور آیه که انسان میاما اشتهاست؛ یُضلّ  دیگريو 

که با قطع نظر از داریم. پس هم اشتهار قرائت یُضلّ و هم شأن نزول و هم ایننزول جا شأن مهمش این است که در این 

البته حکم هم تأثیر دارد؛ از جمله  .بیند که با لِیُضلّ سازگارتر است، میبخواندکسی وقتی کسی ظاهر آیه را  ،هااین

 قبت بیشتر جور است.الم عا ،وقت، آنکه اگر لِیَضلَّ باشداین

 در آیه، از حیث إطالق و تقیید »اهللاسبیل«رت دامنه عبابررسی 
گرچه ا اهللا اطالق دارد.آید که این سبیلِ نظر می. بهاهللا است، لِیُضلَّ عن سبیلِ ي شریفهدر آیه ( دهم)ي بعدينکته  

شامل  دارد و مسائل دیگر را هماما ظاهرش این است که اطالق  ؛کندل اعتقادي در ذهن انسباق پیدا میمسائ ،ابتدا

، اعتقاد با خواندن این اساطیر و قصص ،همان شأن نزول آیه است و در واقع ،اهللالَّ عن سبیلِ گاهی است که لِیُض. شودمی

، شامل احکام، اهللا؛ ولی اطالق سبیلِ کند که اعتقاد درستی پیدا نکنند؛ یعنی گمراهشان میکندافراد را خراب می

اهللا اعتقادي است که همان ، همان سبیلاهللا در آیه، مصداق سبیلِ بنابراین. شودمیقیات و مسائلی از این قبیل هم اخال

ا شاید وجهی نباشد که ما ام ؛ها باشد که شأن نزول هم بر همین منطبق استخدا و پیغمبر و قرآن و امثال ایناعتقاد به 

را  اگر کسی لهوالحدیث .شرایع عملی هم هستاخالق دینی یا احکام و  ،سبیل اهللا ، تخصیص بزنیم؛اهللا اعتقاديبه سبیل
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مسیري است که انسان را به اهللا ؛ چون سبیل، ظاهرش اطالق استکه افرادي را مبتالي به فساد کند؛ براي اینگیردکار ببه

منتصب به خدا شده  ،جا. این سبیلی که در اینرساند یا خدا آن راه را براي سعادت انسان تعیین کرده استخدا می

 .. این ظاهرش این است که اطالق دارداز حیث این است که خداوند آن را براي سعادت انسان تعیین کرده است ،است

خیلی مصداق  ،کندکه عقاید افراد را فاسد و منحرف میبراي کسی  ،اهللا، مراتب و تشکیک دارد. یُضلَّ عن سبیلاهللاسبیل

هم أضلَّ عن کند این د را مبتالي به انحرافات جنسی میکه این فر اما کسی هم ؛بارز است و قطعاً عذابش مشدد است

 ی است که در شرع مقرر شده است.همین راه ،اهللاست. سبیل اهللاسبیل

االً شامل شود و احتم، شامل واجبات و محرمات میاهللا، این است که این سبیلجا استاي که در ایننکته   

کند که اطالق ، مناسبات حکم موضوعش اقتضا میهینچون لحن اولئکَ لهُم عذابُ مُّ ؛شودمستحبات و مکروهات نمی

اهللا است و خدا تعیین کرده است و بسیار مهم ، سبیلکه نوافل و مستحبات یا ترك مکروهات هم؛ ولو ایننداشته باشد

، مل مستحبات و مکروهات شودکه شا، ذهن اصالً به سمت اینخاطر مناسبات حکم موضوع، بهاما در عین حال ؛است

چه که ؛ اما آنسواءٌ کانَ اعتقادیاً أو اخالقیاً أو عملیاً  الواجبات و المحرمات است.رود و در نتیجه، این اضالل عننمی

اگر کاري کند که . ترك مکروه و حرام سبیل اهللا است .شودنمی ( لیضل)ها، شامل آنمکروهات و مستحبات است

جا هم از صراط ند که واجب را ترك کند که در اینیا کاري ک .ین خروج از صراط و سبیل اهللا استا ،مرتکب حرام شود

ولی از  ؛شمول دارد ،این هم یک مطلب است که از حیث عقیده و اخالق و عمل بیل خدا او را بیرون برده است.و س

کار گرفته ، اگر بهمکروه باشد نباشد و حرام لذا همین لهوهایی که ممکن است .حیث مستحبات و مکروهات شمول ندارد

که کار گیرد براي این ؛ بلکه بهنه به آن شکلی که در شأن نزول آیه است و براي این که عقاید کسی را خراب کند ؛شود

که در او بذر حسادت بکارد یا موجب ببرد یا اینیا انحرافات عملی و اخالقی او را به سمت یک فساد جنسی  آرام آرام

 .بت به واجبات و محرمات شمول دارد، این اضالل از راه خداست و نسکه فرد دروغگو شود شود

 آنو ثمره  »علمبغیر«ش در دو مفهوم برداشتی از عبارت کاو

 الف: معناي اول
، جادر این، دو معنا دارد که علم، این بغیرعلمٍیُضلَّ عن سبیلِ اهللا بغیرلِ  علم است.ي بغیري شریفه، جملهبعدي مطلب  

  مقصود علم متعارف و معمولی باشد.این است که یک معنا  ها مراد است.یکی از آن
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 ب: معناي دوم
که کنیم که نه اینجهالت به آن معناي خاص که عرض میدر مقابل سفاهت و  ،معناي حکمت، بهمعناي دوم علم  

حکمت الزم در او و  اندیشیبر الزم و آن دورتدّمعناي این که آن ؛ بلکه بهاین تصور و تصدیق در ذهن شخص نیست

 نیست.

 مختار استاد
بر در عاقبت است یعنی بدون تدّ  ؛کند؛ یعنی این شخصی که اضالل میظاهرش همین احتمال دوم است ،جادر این   

ر تدبّ است منتهی،؛ یعنی تکلیف بر او منجز کنداالن هم توجه دارد که گمراه می همین ،االّ و بدون حکمت الزم است و

 ي در ذهن باشد.ناي منطقی قضیه که تصدیقات حاضرهمععقل و حکمت مقصود است نه علم به الزم را ندارد و بیشتر

ها ودند و قرآن به آنراجع به شیطان و کسانی است که معلوم است مکلف ب ،علمت که بغیرشاهدش هم در خود قرآن اس

معناي اول مراد نیست و شاهدش این  ،هاعلمعلم. در این بغیرگوید بغیرل میحا؛ ولی در عیندهدي عذاب میوعده

، حکم خدا درجهیعنی در اعلی ؛ز بوده استتکلیف برایشان منجّ  ،ًبر کسانی منطبق شده است که قطعا ،علماست که بغیر

علم و گوید بغیرها می، براي آنین حالکند و در عها را توبیخ میکنند و خدا آند میو با علم و آگاهی تمرّ دانندرا می

اللباب مفید است یا کسانی که این قرآن براي اولوا گوید،که میاولواأللباب است. ایناصطالح مثل این تعبیر ، در واقع

؛ دارندعلم الزم براي تکلیف را ن ها،آن این معنا نیست که، بههستند عام هستند یا صمٌ بکمٌ عمیٌکار را نکردند کاألناین

در آیه، هم  علم . بغیرنندبر کتدّ  نند در عمق آنتوااند که نمینوعی قساوت قلوب پیدا کرده معناي آن است کهبلکه به

نابخردانه علم در فارسی، . تعبیر درست و خوب بغیرتواند به یَشتري تعلق بگیرداند به ُیضّل تعلق بگیرد و هم میتومی

کند که این کار نابخردانه است ؛ ولی تمرد میحکم داردون نیست و علم به موضوع و یعنی آدم عاقل است و مجن ؛است

 اي است.و کار سفیهانه

 »َو یَتَّخِذَها هُزُوا« دو احتمال درباره عطف عبارت
یک عطفی هم بر ،  خِذَها هُزُواعلم وَ یَتَّلِیُضلَّ عن سبیلِ اهللا بغیر در این است که ،ي شریفهي بعدي در آیهنکته   

 :داردوجود دو احتمال  ،یَتَّخذهادر اند که . مفسرین گفتهیُضلَّ شده است

 .باشدیَشتري بر عطف » وَ یَتَّخِذَها هُزُوا« الف:
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 .تر استاین احتمال قوي عطف بر یُضلّ است و» وَ یَتَّخِذَها هُزُوا« : ب:

که گمراه کند و آیات شود براي این، مرتکب لهو میعن سبیلِ اهللا وَ یَتَّخِذَها هُزُوالِیُضلَّ شود که طور میاین امعن  

 .اهللا را استهزا کند؛ یعنی آیاتخداوند را مسخره بگیرد

 جمع است یا تفریق؟معناي  ، به»یَتَّخِذَها هُزُوا« و »یُضلَّ«در عبارت  »واو«
مراد است یا به  "جمع"نحو ، آیا بهیُضلَّ وَ یَتَّخِذَها هُزُوا این جا وجود دارد این است که در عبارت اي که درنکته  

 ؛کندممکن است استهزا  هم که مسخره هم بکند؛ گاهی، بدون اینکنداضالل می مراد است ؟ گاهی کسی را "أو"نحو 

کار ء که علیه ما بهلهوالحدیثی که در جهت اضالل و استهزا خواهد بگوید که ایني شریفه میآیهآیا . ولی اضالل نباشد

؛ ولو جااست؟ ایند مقصود است یا أحدهما کافی نباشکه هم  باوقتی یُضلّ و یَتّخذها، یعنی  ؛حرام است ،شودگرفته می

یعنی  ؛مستقالً موضوع باشد ،ها هر کدامکند که ایناقتضا می ،؛ ولی مناسبات حکم موضوعجمع است "واو"که ظاهر این

که اضالل ؛ ولو این، تا مسخره کندشتري لهوالحدیث لِیَتَّخذها هزواخودش موضوع است یا یَ  ،یَشتري لهوالحدیث لِیُضلّ

 هم نباشد.

 مختار استاد
ع هم موضو ها با�ِ جمع نیست که بخواهد بگوید این"اوو"، جاعرفی مساعد با این است که در اینوضوح فهم    

اخل آیه و قرائن بیرونی که ما موضوع د ها هر کدام مستقالً موضوع حکم است و مناسبات حکمِ؛ بلکه اینحکمند

ها یَتَّخذُ ،بنابراین. استهزا و مسخره گرفتن هم موضوع حرمت است ، مستقالً موضوع حرمت است ودانیم که اضاللمی

د حرام نبه کار رفته است و ممکن است کسی بگوید وقتی این دو جمع شو "واو"جا، عطف بر یُضلّ است؛ گرچه در این

، مستقالً موضوع حکمند؛ ها جدا هم باشندقرائن بیرونی این است که اگر ایناما ظاهرش با مناسبات داخلی آیه و  ؛است

م، حکم کار استهزاء هذا حرامٌ و حکم دوعملیات اضالل است که  . حکم اول، حکمیعنی قرآن دو حکم را بیان می کند

، آن کار گرفته شوداهللا بهقدامی که در جهت اضالل استهزاي آیاتاهللا است که این هم حرام است و هر انسبت به آیات

رد و یَتّخذها هم موضوعیت فهمیم که یُضلّ یک موضوعیتی داطور میاز آیه این خواهیم بگوییم کهما میباشد. حرام می

ی یعن ؛تفریق است "واو"واو جمع نیست و  ،جادر این "واو"همین حکم وجود دارد که  ،ر جدا شونداي دارد و اگمستقله

 دو حکم را بیان می کند.
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 نکته
 إستهزاء در عبارت لِیَتَّخذها هزواً، أعم از استهزاء لفظی و غیر لفظی است

این معنا که به، یعنی یَستهزءُ به ؛جادر این لِیَتَّخذها هزواًکه دهد و بگوید کن است کسی احتمال دیگري در آیه مم  

یعنی  ؛واقع در ،کندکه کسی اضالل می؛ بلکه همیننیست تمسخر عنوانِ مسخره کردن با در آیه،مسخره کردن مقصود از 

تَّخذها هزوا با نه یَ ،معناي شبه مجازي و خاصی دارد ،جا؛ یعنی لِیَتَّخذها هزوا در اینکندکه آیات خدا را مسخره می این

که مردم را از امر حق متفرق دهد؛ اما همیناستهزاء انجام نمی ء با عنوان. استهزاکندو استهزا میگوید شکلی که عرف می

این نیز  .کند؛ اما گمراهی را دنبال میسر ادب استتامانند نوشتن کتابی که سر ؛ولو با لسان علمی خیلی سنجیده ؛کندمی

 ءاستهزاامر، در واقع ولی  ؛نویسد که خیلی خیلی قشنگ استتواند باشد. فرض کنید کسی چیزي میمینوعی استهزاء 

 نوع استهزاء عمیقی است که لفظ استهزاءاین یک .نه استهزاء قولیاست استهزاء عملی  ،جاء در ایناست که استهزا

 در این ،درستی را ابطال کندو مطلب بسیار حق  ،طور است که اگر کسیر آن هم اطالق شود و در واقع اینتواند بمی

که براي این استدالالت محکمی بیاورد کهمانند آن .گرفته است به تمسخراو یک حق واضحی را که گویند صورت می

که هر دو را شامل  استاین یَتَّخذها هزوا ظاهر  قصدش تمسخر است. ،گوینداالن روز نیست که در این صورت می

 کند و همقرآن یا احادیث یا دین اتخاذ می نسبت به زند و حال تمسخررا که مثالً پوز خند می جاییشود. هم آن می

، این تمسخر ولی وقتی کسی درست دقت کند ؛ظواهر استهزایی در آن نیست است؛ یعنی عمیق واقعی استهزاءجا که آن

ي بلکه همین ابطال حق و مقابله ؛نیست که مقصود از لِیَتَّخذها هزوا، تنها تمسخر ظاهري یدآظر مینشود. بهرا متوجه می

گوید یَتَّخذها هزوا که تعبیر خیلی ؛ بلکه میإستَهزَءَ بِها ندارد ،جا؛ مخصوصاً که در ایننوعی یَتَّخذها هزوا استبا آن، 

این را جدي که . یَتَّخذها هزوا، طبق این معنا؛ یعنی ایني همین آمده استبرا ،قشنگی است و شاید این تعبیر در قرآن

ولو  ؛ي با حقکه این نوع مقابله ین معنی استي ااین تعبیر، احتماالً براي افاده کند.که مسخره می؛ نه! ایننگرفته است

از آیه عناي عام را اگر این م .است ، یَتَّخذها هزوا بر این صادقاما در عین حال ؛در آن نیست شکل و لعاب تمسخر

همیشه نوعی  ،اضالل وقتآن شودو عمیق را شامل استهزاء در آیه، هر دو نوع استهزاء ظاهري  نماییم؛ یعنی برداشت

گی البته مسخره آیاتِ اهللا و سبیلِ اهللا هُزُوا.یعنی إتَّخَذَ  ؛کندیَتَّخذها هزوا خواهد بود. وقتی کسی عقاید کسی را خراب می

شود؛ اما ، این از اضالل جدا میباشدفقط ظاهري همیشه موجب اضالل نیست و لذا اگر مسخره کردن ظاهري 

اهللا الل در آن فرض، نوعی مسخره کردن آیاتیعنی اض ؛همیشه با اضالل مساوي است ،گی به معناي واقعی آنمسخره
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باید بگوییم عنوانش در یک قسمش از  ،شودا شامل میمطلق است و هر دو ر ،زوایَتَّخذها ه . البته چون در آیه،است

 .ها بر هم منطبق استل قسیم است و در یک قسم دیگر اینعنوان اضال

 چیست؟ »یَتَّخذها« مرجع ضمیر عبارت
 در جواب این سؤال که چرا ضمیر یَتَّخذها مؤنث است،    

این است مرجعش، سبیل است منتهی، ظاهرش ولی  گردد؛سوره برمیاول  "آیات "عبارتاند به بعضی گفتهالف: 

التءنیث و به آن برگرداند. أألمر فیضمیر مؤنث هم شود ، میوجود دارد "سبیل "که آیات خدا دراین يمالحظهبه

د و حرمتش هم یکی از کنمُهین است که داللت بر حرمت می اولئکَ لهُم عذابٌ ي دیگر عبارت نکته التذکیر، سهلٌ.

مستَکبِراً کَأن لَم یَسمَعها کَأنَّ فی أذُنیهِ  وَ إذا تُتلی علیهِ آیاتُنا وَلّااین است که هم ي بعدي نکته .است محرمات کبیره

اهللا بر او خوانده شخصی که مردم را براي گمراه کردن جمع نمود، وقتی که آیات ، همینگوید، میوَقرا فَبَشّرهُ بِعذابٍ علیم

یط تکلیف در او جمع ي شراکه همه؛ در حالیگویا اصالً نشنیده استو را گوش دهد  لهیایستد تا آیات اشود نمیمی

 .فَبَشّرهُ بِعذابٍ علیم. توانست بهترین آدم شود، میخواستاست و اگر می

 تر است.عطف بر یُضّل است و این احتمال قوي "وَ یَتَّخِذَها هُزُوا "ب: :
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